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تاريخ

ألكسندر بيفيالكوا :هؤالء رسل «جمهورية األدب العربي»
ت ـعـ ّـرف املــوســوعــة ال ـحــرة «ويـكـيـبـيــديــا»
ع ـص ــر ال ـت ـن ــوي ــر /األنـ ـ ـ ــوار ع ـل ــى الـنـحــو
اآلتي« :عصر التنوير الذي ُيعرف أيضًا
بــاســم «عـصــر األن ـ ــوار» ،حــركــة سياسية
واجتماعية وثقافية وفلسفية واسعة،
تـ ـط ــورت تـ ـط ــورًا م ـل ـحــوظــا خـ ــال ال ـقــرن
الـ ـث ــام ــن ع ـش ــر فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،نـ ـش ــأت فــي
إنـكـلـتــرا ،لكن الـتـطــور الحقيقي كــان في
فــرنـســا .ت ـحـ ّـول مـفـهــوم الـتـنــويــر ليشمل
على نحو عام كل شكل من أشكال الفكر
ال ـ ــذي ي ــزي ــد ت ـنــويــر ال ـع ـق ــول م ــن ال ـظــام
وال ـج ـهــل والـ ـخ ــراف ــة ،مـسـتـفـيـدًا م ــن نقد
العقل ومساهمة للعلوم» .هذا التعريف
املقتبس سيقودنا إلى تعريف املقصود
بـ ـ ـ «جـ ـمـ ـه ــوري ــة األدب» ،و«ج ـم ـه ــوري ــة
األدب العربي ـ ـ ـ اإلســام وعصر التنوير
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» (ي ـ ـ ـحـ ـ ــوي مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املـصــورات بــاأللــوان ـ ـ منشورات جامعة
ه ــارف ــرد ـ ـ ـ  )2018آخ ــر أع ـم ــال ألـكـسـنــدر
بـيـفـيــاكــوا ،األس ـت ــاذ امل ـســاعــد ف ــي م ــادة
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،واملـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ
الثقافي والتاريخ الفكري الحديث املبكر
في أوروبــا ( .)1800-1450تصب أبحاث
بـيـفـيــاكــوا ف ــي ت ـفـ ّـحــص ال ـف ـهــم الـغــربــي
ل ـل ـت ـن ــوع اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي وكـ ــذلـ ــك ال ـت ـقــال ـيــد
الــديـنـيــة والـفـكــريــة غـيــر األوروب ـي ــة ،وقــد
قدم كتابات عديدة في مجال تخصصه
نشرها في عدد من املجالت العلمية في
أوروبا والواليات املتحدة.
أمــا مــوضــوع كتابه الـجــديــد ،فهو شرح
أسـبــاب تـحـ ّـول الفهم األوروب ــي لإلسالم
وث ـقــافــاتــه م ــن مـنـتـصــف ال ـق ــرن الـســابــع
عشر إلــى منتصف الـقــرن الـثــامــن عشر،
وك ـي ـف ـي ــة ح ـ ـ ــدوث ذل ـ ــك الـ ـتـ ـح ــول .ي ـقــول
ّ
ال ـكــاتــب إن مــؤل ـفــه ي ــوض ــح ـ ـ ـ ع ـبــر ستة
ّ
فـ ـص ــول ومـ ـق ــدم ــة وت ـت ـم ــة ـ ـ ـ ـ ـ أن ال ـج ـهــد
الغربي لفهم اإلســام وتقاليده الدينية

والفكرية لم ينبثق من أجندة ِعلمانية،
وإنـمــا مــن الـتــزام أكــاديـمــي ملجموعة من
الكاثوليك والبروتستانت الذين نبذوا
اآلراء املـتــوارثــة وقــدمــوا للغرب الحديث
فهمًا جديدًا لإلسالم.
فــي مــا يـخــص اآلراء امل ـت ــوارث ــة ،يـعــرض
الكتاب مجموعة من أصحابها في كتابه
من بينهم ادوارد بوكوك ( 1604ـ ـ )1691
ال ـ ــذي كـ ــان ق ـس ـيــس ش ــرك ــة «ال ـل ـي ـفــانــت»
اإل ُنـكـلـيــزيــة ف ــي ح ـلــب ،وص ــاح ــب مــؤلــف
‹«لـ ـ ـ ــع مـ ــن أخ ـ ـبـ ــار ال ـ ـعـ ــرب» Specimen
 ،historiae Arabumإلى جانب لودوفيكو
مراتشي ( 1612ـ ـ  )1700مترجم القرآن إلى
الالتينية ،والفرنسي بارتليمي ديربولو
( )1695-1625صاحب العمل املوسوعي
«املـ ـكـ ـتـ ـب ــة امل ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» Bibliothèque
 Orientaleالــذي اعتمد فيه على معارفه
باللغات العربية والفارسية والعثمانية،
واملـ ـسـ ـتـ ـش ــرق وعـ ــالـ ــم اآلثـ ـ ـ ــار ال ـفــرن ـســي
أن ـطــوان غ ــاالن ( )1715-1646ال ــذي كــان
أول من ترجم «ألف ليلة وليلة» إلى لغة
أجنبية ،واألكــاديـمــي الهولندي أدري ــان
ريــانــد ( )1718-1676صــاحــب الــرســالــة
األكــاديـمـيــة «عــن الــديــن املـحـمــدي» الــذي
ً
ً
قــدم فيه تعامال معقوال إلــى حــد مــا مع
الدين اإلسالم .أضف إلى ذلك اإلنكليزي
سـيــومــن أوك ـل ــي ( )1720-1679صــاحــب
مؤلف «تــاريــخ الـعــرب» الــذي نقل أخبار
الـفـتــوحــات الـعــربـيــة لـلـقــارئ اإلنـكـلـيــزي،
إضافة إلى مونتسكيو وفولتير ،وأخيرًا
وليس آخرًا إدوارد غيبون ()1794-1737
ص ــاح ــب امل ــوس ــوع ــة ال ـك ـب ـي ــرة «ص ـع ــود
اإلم ـب ــراط ــوري ــة الــرومــان ـيــة وسـقــوطـهــا»
حيث خصص املجلد الخامس لصعود
اإلسالم.
ل ـقــد أس ـه ـمــت أع ـم ــال ال ـع ـل ـمــاء الـســابـقــن
وغ ـيــرهــم مـمــن أش ــار إلـيـهــم ال ـكــاتــب ،في
ت ـغ ـي ـيــر ال ـف ـك ــرة ع ــن اإلس ـ ـ ــام وت ـقــال ـيــده

المعرفة
الجديدة لإلسالم
كانت نتاج دراسات
قام بها رجال دين
مسيحيون
وفكره التي كانت سائدة قبل ذلك ،وقادت
إل ــى تصحيح الـكـثـيــر مــن األح ـك ــام التي
ثبت خطؤها وكانت سائدة في العصور
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ــوس ـ ـطـ ــى .هـ ـ ــذه امل ـف ــاه ـي ــم
ال ـج ــدي ــدة قـ ــادت إل ــى ن ـشــاط ف ــي تــرجـمــة
مــؤلـفــات إســامـيــة وب ــروز أفـكــار وم ــدارك
وت ــأوي ــات ج ــدي ــدة ع ــن اإلس ـ ــام ،م ــا قــاد
أيضًا إلى تغيير في النظرة إلى املسلمني.
أعـ ـم ــال أولـ ـئ ــك امل ـس ـت ـشــرقــن قـ ـ ــادت إل ــى
اكتشاف الغرب الكثير عن املسلمني ،ومن
ذلــك تواريخهم وحــروبـهــم وموسيقاهم

وع ـ ـمـ ــارت ـ ـهـ ــم وع ـ ــادات ـ ـه ـ ــم وتـ ـق ــالـ ـي ــده ــم
وشـ ـع ــره ــم وج ـ ـمـ ــال ل ـغ ــة ال ـ ـق ـ ــرآن ،دومـ ــا
حسب الكاتب .وهو ما جعل األوروبيني
ينظرون إلى بالد اإلسالم على نحو كلي
وبـصـفـتـهــا بـنـيــة تـقــالـيــد ديـنـيــة وفـكــريــة
وأدبية تستحق االحترام واالهتمام بها،
فيما دراس ـت ـهــا ستعطي مـ ــردودًا فكريًا
وجماليًا وحـتــى إث ــراء أخــاقـيــا فــي عدد
من الحقول املعرفية والفكرية.
ه ــذا االن ـف ـتــاح الـجــديــد والـعـقــانــي على
اإلسـ ـ ـ ــام ،قـ ــاد إلـ ــى ب ـ ــروز ات ـج ــاه ــن فــي
دراس ـ ــة اإلس ـ ــام أول ـه ـم ــا ت ــوس ــع دائـ ــرة
األب ـح ــاث ف ــي اإلس ـ ــام ،وثــانـيـهـمــا ب ــروز
اتـ ـج ــاه ع ـقــانــي م ـت ـعــاطــف إلـ ــى ح ــد مع
اإلسالم ،لكنه كان االستثناء ،في أحسن
األح ـ ــوال ،دوم ــا وف ــق مــا سجله صاحب
هذا املؤلف املوسوعي واملهم.
ّ
م ـل ـخ ــص ال ـ ـقـ ــول :إن املـ ـع ــرف ــة ال ـج ــدي ــدة
ل ــإس ــام كــانــت ن ـتــاج دراسـ ـ ــات ق ــام بها
كــاثــولـيــك وبــروتـسـتــانــت مــن رج ــال ديــن
أو أكاديميني أو أعضاء في اإلخوانيات
الدينية .لقد أسهموا جميعًا فــي تقليد
إدراك ــي اسـتـحــدث فــي مــا أسـمــاه الكاتب
ال ـح ــرك ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ـت ـن ــوي ــر ،الـتــي
ام ـ ـتـ ــدت فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا .لـقــد
تـنــافـســت ه ــذه الـشـخـصـيــات ع ـلــى نحو
حــاد ،واختلفت واحتدمت في ما بينها.
هؤالء جميعهم ـ ـ بحسب الكاتب ـ ـ يمكن أن
يطلق عليهم «جمهورية األدب العربي».
وهــي ،وفــق تعريفه ،حشد ()community
من األكاديميني يتكلمون لغات مختلفة
وينتمون إلــى مــذاهــب وتقاليد إيمانية
عديدة وذوي آراء سياسية متباينة.
مــن أجــل فهم اإلس ــام على نحو جديد،
اعتمد األكاديميون والعلماء األوربيون
على أعـمــال علماء مسلمني فــي مختلف
املجاالت ومنها النحو واللغة والتعليق
وال ـت ـص ـن ـي ــف واإلي ـ ـ ـجـ ـ ــاز وامل ـن ـت ـخ ـب ــات

إعداد زياد منى

وال ـت ــأري ــخ وال ـس ـيــر وغ ـيــرهــا ،وال ـعــائــدة
إل ــى ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـل ـمــاء واإلخ ـب ــاري ــن
ال ـ ـعـ ــرب وغـ ـي ــر ال ـ ـعـ ــرب م ـث ــل األن ــدل ـس ــي
ابـ ـ ــن أبـ ـ ــي زم ـ ـنـ ــن ( ،)1008-936وابـ ــن
العبري ( ،)1286-1226/1225وأبــو الفدا
وال ـب ـي ـض ــاوي والـ ـف ــارس ــي م ـي ــر خ ــوان ــد
والعثماني كاتب شلبي.
أسـهـمــت امل ـع ــارف ال ـجــديــدة عــن اإلس ــام
فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ـق ــوي ــم ج ــدي ــد لـ ــأدب
ّ
بتمرسه ،وهو أمر
اإلسالمي واالعتراف
غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ت ــاري ــخ أوروب ـ ـ ــا .ومــن
هذا املنظور ،فإن هذا املؤلف روايــة لهذا
التغير؛ تــاريــخ جــديــد لــإســام واألن ــوار
حـ ـي ــث ابـ ـ ـت ـ ــدأ ف ـ ــي ت ـج ـم ـي ــع ال ـن ـص ــوص
اإلســامـيــة وابـتـيــاعـهــا وتصنيفها عبر
م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق أوروب ـ ـ ـ ـ ــا .ك ـم ــا درس
ص ــاح ــب هـ ــذا امل ــؤل ــف مـخـتـلــف امل ــراج ــع
األوروبـ ـ ـي ـ ــة املـ ــذكـ ــورة آن ـف ــا ع ــن اإلسـ ــام
وم ـن ـهــا «امل ـك ـت ـبــة امل ـش ــرق ـي ــة» ،م ــا أسـهــم
ف ــي ف ـهــم أع ـمــق ل ــإس ــام وتــأث ـيــرهــا في
الـكـتــابــات الــاحـقــة عــن اإلس ــام الـعــائــدة
ملونتسكيو وفولتير وغنب.
انـتـقــل امل ــؤل ــف بـعــدهــا ل ــدراس ــة أسـبــاب
الـ ـت ــراج ــع ف ــي األب ـ ـحـ ــاث األوروبـ ـ ـي ـ ــة فــي
اإلسـ ـ ـ ـ ــام ،مـ ــا ي ـع ـط ــي االنـ ـطـ ـب ــاع بــأن ـهــا
كــانــت «عــاصـفــة فــي فـنـجــان» كـمــا يـقــال.
لكن تلك «الـجـمـهــوريــة» تــركــت لنا آثــارًا
مهمة وفي مقدمتها أول ترجمات للقرآن
إلــى لـغــات أوروب ـي ــة .لقد كــان عـطــاء تلك
«ال ـج ـم ـه ــوري ــة» م ـ ـحـ ــدودًا ،ل ـكــن ال ـكــاتــب
يستعني بمقولة أبــي الفدا ( )1321التي
اسـتـهــل بـهــا مــؤلـفــه« :م ــا ال ُيـعـلــم كـلــه ال
ُيـتــرك كله ،فــإن العلم بالبعض خير من
الجهل بالكل».
The Republic of Arabic Letters .Harvard University Press 2018. 386 pp.
Alexander Bevilacqua.

فلسفة

الرس سفندسن ...ما تخفيه الوحدة
ال ش ــك ف ــي أن م ــوض ــوع الـ ـ َـو ْحـ ـ َـدة مـهــم،
وفي الوقت نفسه حساس ألنه يتناول
ب ــال ـب ـح ــث م ـس ــأل ــة عـ ــواطـ ــف شـخـصـيــة.
ي ـق ــول الرس س ـف ـنــدســن ،م ــؤل ــف كـتــاب
«فـلـسـفــة ال ـ ـ َـو ْح ـ ـ َـدة» (Reaktion Books
ـ ـ ـ ـ تــرج ـمــه ع ــن ال ـن ــروج ـي ــة كـ ــري بـيــرس
ّ
ـ  )2017إن ال ــوح ــدة ق ــد ت ـك ــون مشكلة
عويصة ملن يصابون بها ،وستؤثر في
نوعية حياتهم وفــي صحتهم الذهنية
والجسدية .لكن الـ َـو ْحـ َـدة مشكلة أيضًا
ألنها ترتبط بمسألة الخجل .في الوقت
نفسه ،قد تشكل َ
الو ْح َدة أفضل األوقات
ال ـت ــي نـقـضـيـهــا .ف ــاالخ ـت ــاء /االن ـع ــزال
يخبرنا الكثير عن أنفسنا وعن مكاننا
في هذا العالم.
انـطــاقــا مــن هــذه الـنـقــاط ،يـقــول الكاتب
وال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـسـ ــوف الـ ـ ـن ـ ــروج ـ ــي واألس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ
امل ـح ــاض ــر ف ــي «ج ــام ـع ــة بـ ــرغـ ــن» ،ال ــذي
ُ
أصدر العديد من املؤلفات التي ترجمت
ّ
إلى  24لغة ،إن هذا املؤلف نتاج محاولته
َ
َ
ْ
اكتشاف ماهية الوحدة ،وفي من تؤثر،
وأسـ ـب ــاب ظ ـه ــور اإلحـ ـس ــاس ب ــال ـ َـو ْح ـ َـدة
واخـ ـتـ ـف ــائ ــه ،وك ـي ـف ـي ــة ت ـم ـك ـن ـن ــا ،أف ـ ـ ــرادًا
ومجتمعات من الحديث عن َ
الو ْح َدة.
لـ ـك ــن مـ ــا سـ ـب ــب إطـ ـ ـ ــاق الـ ـك ــات ــب صـفــة
الـفـلـسـفــة عـلــى مــؤل ـفــه؟ وم ــا ال ـف ــرق بني
مــؤلــف غـيــر فلسفي وآخ ــر فـلـسـفــي؟ قد
ي ــرى بعضهم أن اإلج ــاب ــة سهلة تكمن
في حقيقة أن كاتب هذا املؤلف فيلسوف
وي ـع ـت ـم ــد ف ـي ــه ع ـل ــى كـ ـت ــاب ــات فــاس ـفــة
ّ
آخ ــري ــن! ل ـك ــن لـلـمـســألــة أبـ ـع ــادًا أخـ ــرى،
بحسب الكاتب.
َ
الو ْح َدة موضوع ّ
تبصر ألننا ،جميعنا،
نعرفها مــن تـجــاربـنــا الشخصية ،لكن
هذا ال يكفي لفهم أسبابها .عندما نود
الحديث عن أمر ذي قيمة أكبر من مجرد
ن ـقــل ت ـجــارب ـنــا الـشـخـصـيــة بـخـصــوص
الـ ـ ـ َـو ْحـ ـ ـ َـدة ،ع ـل ـي ـنــا االس ـت ـع ــان ــة بـنـتــائــج
البحوث العلمية في مجاالت أخرى هي:

عـلــم االج ـت ـمــاع والـسـيـكــولــوجـيــا وعـلــم
األمراض العصبية ،والتقصي الفلسفي
لـلـ َـو ْحـ َـدة ،مع األخــذ في االعتبار نتائج
تقصيات الـعـلــوم األخ ــرى ذات الصلة،
وهذا ما يفعله هذا املؤلف.
ب ـنــاء عـلــى م ــا س ـبــق ،فـقــد قـســم الـكــاتــب
مؤلفه إلى ثمانية أجزاء هي:
الـفـصــل األول« :جــوهــر ال ـ َـو ْح ـ َـدة» يقدم
عــرضــا ل ـل ـ َـو ْح ـ َـدة بــاالع ـت ـمــاد أك ـثــر على
العلوم االجتماعية والسيكولوجيا منه
عـلــى الفلسفة .وف ــي ه ــذا الـفـصــل ،يميز
املؤلف بني مجموعة من املفاهيم ومنها
الفروق بني َ
الو ْح َدة واالنفراد أو الخلوة،
ً
َ
َ
ْ
ويعرض أشكاال مختلفة للوحدة.
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي« :الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة ك ــون ـه ــا
انفعال /عاطفة» يقدم عرضًا مختصرًا
لـلـنـقــاشــات ال ــدائ ــرة بـخـصــوص طبيعة
االنفعاالت مع التركيز على كون الوحدة
تندرج تحت هذا املفهوم .الفصل الثالث:
«من هم الذين يعانون الــوحــدة؟» يلقي
نظرة على الذين يعانون الوحدة وعلى
مـخـتـلــف ال ـع ــوام ــل ال ـتــي ت ـنـ ّـمــي تـجــربــة
الوحدة .يقول الكاتب إن فقدان الثقة أو
عدم االطمئنان هو العامل األساس في
شرح الوحدة الفردية ومدى انتشارها
في مختلف البلدان.
الـ ـفـ ـص ــل الـ ـ ــرابـ ـ ــع «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة والـ ـثـ ـق ــة/
االطمئنان» :انطالقًا من الفصل األسبق،
هـ ــل ي ـم ـك ــن ع ـ ـ ّـد ال ـ ــوح ـ ــدة ع ـك ــس ال ـحــب
والصداقة؟
الـفـصــل ال ـخــامــس «ال ــوح ــدة وال ـصــداقــة
وال ـ ـحـ ــب» :ي ـس ـتــرســل ال ـك ــات ــب ه ـن ــا فــي
عرض التضاد املفترض بني الوحدة من
جهة والحب والصداقة من جهة أخرى،
ودور األخ ـيـ َـر ْيــن فــي حـيــاتـنــا .ويــوضــح
ّ
فــي ه ــذا الـفـصــل أن ال ـفــرديــة املـعــاصــرة
ّ
تشكل أحد مسببات الوحدة.
الـفـصــل ال ـســادس «ال ـفــرديــة وال ــوح ــدة»:
يكمل الكاتب بحثه منطقيًا بااللتفات

األشخاص الذين
يعانون الوحدة
المزمنة ،هم
اجتماعيون
إلى درجة فائقة
إلى مسألة الفردية في حياتنا املعاصرة.
الفصل السابع ‹«االخ ـتــاء /االنـعــزال»:
خ ـ ّـص ــص ال ـك ــات ــب هـ ــذا ال ـف ـصــل لـعــرض
النقاشات كون االختالء /االنعزال أحد
ّ
األشكال اإليجابية للوحدة .ويضيف أن
املشكلة األول ــى التي تواجهنا فــي هذه
األيـ ــام ال تـكـمــن ف ــي ال ــوح ــدة وإن ـم ــا في
ندرة االختالء /االنعزال.
الـفـصــل الـثــامــن «ال ــوح ــدة واملـســؤولـيــة»
خصصه الكاتب للحديث في املسؤولية
الـشـخـصـيــة لـلـتـعــامــل مــع ال ــوح ــدة التي
يعانيها الفرد.

بعد هذا العرض العام ،ال بد من عرض
ب ـعــض ال ـن ـق ــاط الــرئ ـي ـســة ال ـت ــي ذكــرهــا
الكاتب:
 ان ـف ـع ــاالت املـ ــرء وع ــواط ـف ــه لـهــا مـهــام.فاالنفعاالت والعواطف «السيئة» مثل
ال ـغ ـضــب والـ ـخ ــوف والـ ـح ــزن تـســاعــدنــا
على تجاوز ِمحن.
 الوحدة تدفع املــرء لـ «محاولة» كسبأص ــدق ــاء ،وال ـت ـحــدث م ــع ال ـغ ــرب ــاء ،فمن
دون الـشـعــور بــالــوحــدة سـيـعــانــي املــرء
ً
وحدة إضافية.
 االنفعاالت والعواطف مهمة ومفيدة،لكن في حال تجاوزها الحدود وفقدان
الـسـيـطــرة عليها ،ستتحول إل ــى لعنة.
ً
َمـثــا ،يمكن للحزن أن يتطور ليصبح
غ ّمًا أو اكتئابًا .في هذه الحالة ،تصبح
ً
ال ــوح ــدة انـ ـع ــزاال ،وه ــو م ــا ي ـعــرف بــأنــه
الوحدة املزمنة .أمر لن يتغير لدى املرء
ال ــذي يـعــانــي ال ــوح ــدة حـتــى لــو تغيرت
ظـ ـ ــروف ح ـي ــات ــه ،م ــا ي ـع ـنــي أن وح ــدت ــه
عريكة أو مزاج فردية.
ّ
 هــذا يعني بالتالي خطأ الظن أن كلما ينبغي للمرء فعله لتجاوز الشعور
بالوحدة ،هو تغيير األجواء املحيطة به
مثل االنتقال إلى عمل آخر أو إلى مدينة
أخرى أو ممارسة نشاطات جديدة.
 مشكلة الــذيــن يعانون الــوحــدة تكمنف ــي تــوقــع ارت ـب ــاط غـيــر قــابــل للتحقق.
املـ ـقـ ـص ــود ه ـن ــا أن األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ــذي ــن
يعانون الوحدة املزمنة ،هم اجتماعيون
إل ــى درج ــة فــائـقــة ،ولــذلــك يـظـنــون أنهم
ّ
غ ـي ــر م ـح ـب ــوب ــن وأن ال أح ـ ــد سـيـقـبــل
مصادقتهم ،أو ربما يكمن السبب في
أنهم يثقلون الصداقة والحب بتوقعات
ت ـع ـج ـيــزيــة ،إلـ ــى درجـ ـ ــة أنـ ـه ــم أنـفـسـهــم
غـ ـي ــر ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى حـ ــب اآلخ ـ ــري ـ ــن أو
مصادقتهم.
 يقول الكاتب إن مصدر التوقعات آنفةالذكر يكمن في روايات وأفالم وقصص

الحب والصداقة املثالية .هذا يعني أنه
ليس بإمكان املرء الذي يعاني الوحدة،
العثور على حب يطابق توقعاته.
 لـ ـي ــس ثـ ـم ــة عـ ــاقـ ــة ب ـ ــن األش ـ ـخـ ــاصاملحيطني جسديًا بــالـفــرد ال ــذي يعاني
ال ــوح ــدة وم ـش ــاع ــر الـ ــوحـ ــدة .امل ـق ـصــود
ّ
أن الــوحــدة ليست مقتصرة فـقــط على
االنفراد.
 األف ـ ـ ــراد امل ـن ـعــزلــون ل ـي ـســوا أق ــل ذك ـ ًـاء
مــن بقية الـبـشــر ،وال أكـثــر ذك ـ ً
ـاء منهم،
ونشاطهم اليومي ال يختلف عن رديفه
لدى اآلخرين.
 أحد معاني الحياة هو الشعور بحاجةاآلخ ــري ــن ل ــك ،وهـ ــذا يـعـنــي بــال ـضــرورة
وجود ثقة متبادلة في أي عالقة.
 ع ـن ــدم ــا ي ـظ ـه ــر امل ـ ـ ــرء ث ـق ــة ب ــأح ــد م ــا،فـ ــإنـ ــه ي ـ ـكـ ــون هـ ـش ــا أو سـ ــريـ ــع ال ـع ـطــب
( ،)vulnerableوعـنــدمــا يظهر امل ــرء ثقة
مـطـلـقــة ب ـش ـخــص م ـهــم لـ ـ ًـه ،ف ــإن ــه يـكــون
ه ـش ــا ب ــامل ـط ـل ــق ،وعـ ــرضـ ــة ل ــرف ـض ــه فــي
ح ـ ــال م ـح ــاول ـت ــه إقـ ــامـ ــة تـ ــواصـ ــل م ـعــه.
بالتالي ،فــإن الــريــب بشخص مــا ،يقود
إل ــى ري ــب مـطـلــق ،وه ــذا يعني أن الـفــرد
املنعزل يشعر بــأن محيطه االجتماعي
مصدر تهديد له ،ما يجعله يمتنع عن
التواصل اإلنساني.
 األفـ ــراد الــذيــن يـعــانــون الــوحــدة ال هملهم سوى أنفسهم ،وهو تحديدًا سبب
انعزالهم.
ل ـكــن ه ــل ك ــل م ــا س ـبــق يـعـنــي أن سبب
الشعور بالوحدة لــدى الفرد ما هو إال
ّ
ذن ـب ــه؟! ه ـنــاك رأي ب ــأن ثـمــة سـبـبــا آخــر
َ َّ
يـكـمــن ف ــي أن ال ـن ــاس ع ــل ـم ــوا الـشـخــص
الذي يعاني الوحدة التفكير على نحو
خاطئ.
A Philosophy of Loneliness. Reaktion
Books 2017. 146 pp. lars svendsen.
English translation by Kerri Pierce.
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لغات
ّ
مارك بوليزوتي :في الترجمة ومشقاتها
بــدايــة ن ــود لـفــت االن ـت ـبــاه إل ــى أن عـنــوان
كـ ـت ــاب «ال ـت ـع ــاط ــف م ــع الـ ـخ ــائ ــن» (ب ـيــت
بــرس ـ ـ  )2018للمترجم األمـيــركــي مــارك
ب ــول ـي ــزوت ــي ،ل ـعــب ع ـلــى األلـ ـف ــاظ بــالـلـغــة
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة حـ ـي ــث يـ ـقـ ـت ــرب لـ ـف ــظ ك ـل ـمــة
«مترجم» ( )Traduttoreمن كلمة «خائن»
ّ
( .)Traditoreوال شك في أن بعض الناس
ي ــرون أن تــرجـمــة بـعــض الـنـ َصــوص إلــى
ُ
لـغــات أخ ــرى ،ال بــد مــن أن تــضـ ِّـيــع بعض
امل ـعــان ــي .ه ـنــا أذكـ ــر أن األدي ـ ــب ال ـســوري
ً
ال ــراح ــل نـ ــزار قـبــانــي ق ــال مـ ــرة ف ــي ن ــدوة
أق ـي ـم ــت ل ــه ف ــي ب ــرل ــن «ت ــرجـ ـم ــة ال ـش ـعــر
خ ـي ــان ــة» ،م ــا أثـ ــار ح ـنــق مـنـظـمــة الـحـفــل
سلمى الخضراء الجيوسي ألنها كانت
ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى م ــوافـ ـقـ ـت ــه عـ ـل ــى تــرج ـمــة
بعض نصوصه إلى األملانية قبل دقائق
قليلة من الحفل ،مما دفعها إلى مغادرة
املنصة!
ك ـمــا إنـ ــي أن ـظ ــر إلـ ــى هـ ــذا امل ــوض ــوع من
مـنـظــور كــونــي نــاشــر مــؤل ـفــات مترجمة
إلــى العربية ،مــع أن أغلبية مــا نشر كان
فــي مـجــال الـعـلــوم اإلنـســانـيــة ال األدب ـيــة.
لـكـنـنــي أش ــرف ـ ُـت أي ـضــا عـلــى نـشــر بعض
امل ــؤل ـف ــات األدبـ ـي ــة م ــن مـخـتـلــف ال ـل ـغــات
ومنها الفرنسية والتركية والفنلندية،
واكتسبت تجربة مهمة فــي هــذا املجال،
خـصــوصــا عـنــد حـ ــدوث ت ـع ــارض بيني،
ك ــون ــي م ــراجـ ـع ــا ،وب ـ ــن امل ـت ــرج ـم ــن ،مــع
احـتــرامــي الـشــديــد للمبدعني واملـبــدعــات
منهم.
دعنا من ذلك ،ولنلتفت إلى مادة املؤلف
الــدسـمــة ال ــذي يستحق االس ـتــرســال في
عــرضــه ،ألنــه أث ــار ردودًا كثيرة فــي عالم
النقد والترجمة ،إيجابية وسلبية .مما
يوضح مدى أهمية هذا املوضوع ،علمًا
بأن بالد الكاتب األميركي ال تصدر سوى
عدد محدود من املؤلفات املترجمة .أذكر
في هــذا املجال املقولة السخيفة «العرب
ال يقرأون» التي كثيرًا ما تتردد في مجال
السعي إلحباط العرب وتحقير أنفسهم
خــدمــة ألج ـنــدات مـعــروفــة .الـكــاتــب نفسه
ي ـق ـ ّـر بـ ــأن بـ ـ ــاده ،أي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية ،نادرًا ما تصدر مؤلفات أدبية
ّ
مترجمة ،فــاألخـيــرة تشكل فقط  %3من
اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـس ـن ــوي ــة هـ ـن ــاك مـتــرجـمــة
ع ـ ــن ل ـ ـغـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى؛ فـ ـي ــا أي ـ ـهـ ــا ال ـ ـسـ ــادة

املـتـخـصـصــون فــي جـلــد الـ ــذات الـعــربـيــة:
ه ــل م ـق ــدار ال ـتــرج ـمــات حـقــا مـقـيــاس من
مقاييس التقدم؟!
ك ـم ــا إنـ ــي ق ـ ــرأت ف ــي هـ ــذا امل ــؤل ــف املـثـيــر
شـ ـك ــاوى ع ــدي ــدة ك ـن ـ ُـت أس ـم ـع ـهــا ،كــونــي
نــاشـرًا ،منها أن املترجم العربي يعاني
ضـ ـي ــق الـ ـ ـح ـ ــال وأن م ـه ـن ـت ــه ال ت ـح ـظــى
بــاالح ـتــرام ،وأن مــا يكسبه مــن دخــل من
ال ـت ــرج ـم ــة ال ي ـك ـف ـيــه ل ـل ـع ـي ــش ،فـيـضـطــر
للعمل في وظيفة أخرى كي يحصل على
دخ ــل ك ــاف يــؤمــن لــه ال ـح ـيــاة .ه ــذا تمامًا
مــا يقوله هــذا املـتــرجــم الشهير عــن عمل
املـتــرجـمــن ف ــي ديـ ــار الـ ـغ ــرب ...ه ــو ال ــذي
ن ـقــل إل ــى اإلن ـك ـل ـيــزيــة أك ـث ــر م ــن خمسني
ً
عـمــا أدب ـيــا بالفرنسية تـعـ ّـد مــن أمـهــات
مــا نـشــر ه ـنــاك ،ومـنـهــا ال ـعــائــدة إل ــى كل
مــن باتريك مــوديــانــو ،وريـمــون روسـيــل،
ومــارغــريــت دوراس ،وغوستاف فلوبير
صاحب الرواية الشهيرة «مدام بوفاري».
ال ـكــاتــب /املـتــرجــم يـقــول عــن نـفـســه« :أنــا
مارك بوليزوتي .مهنتي مترجم ،وكاتب
وناشر بالتعاون مع أكبر متاحف مدينة
نيويورك الشهير Metropolitan Museum
 of Artالذي يؤمه سنويًا أكثر من سبعة
مــايــن زائـ ــر .أع ـمــل فــي م ـجــال الـتــرجـمــة
منذ أربعني عامًا ،وفي مجال النشر منذ
نحو ثالثني عامًا ،وكاتبًا للفترة نفسها».
ويتحدث عن تجربته األولى في الترجمة
األدبية تورطًا وكانت من الفرنسية إلى
اإلنكليزية ألديب فرنسي اسمه موريس
ك ــول ـي ـن ــز .ي ــومـ ـه ــا ،اك ـت ـش ــف أن «ال ـع ـمــل
غير قابل للترجمة إطــاقــا» لكنه أنجزه
بالتعاون مــع الـكــاتــب ،فأمضيا ساعات
طـ ــوال ســويــة حـيــث ك ــان األخ ـي ــر يعطيه
ملعان مقصودة في العمل الذي
مؤشرات
ٍ
نشر ،مع أنه كان أول مؤلف له.
ي ـش ـي ــر الـ ـك ــات ــب إل ـ ــى بـ ـع ــض امل ـص ــاع ــب
ّ
الـتــي تــواجــه املـتــرجــم منها أن الترجمة
ّ
مستحيلة ،وأن الترجمة الصحيحة هي
من املستحيالت ،والترجمة هي حرية.
وعـ ــن ال ـتــرج ـمــة األدب ـ ـيـ ــة ،ي ـق ــول ال ـكــاتــب
إن ـه ــا ت ـخ ــدم ه ــدف ــا مـ ـج ــاورًا إلـ ــى ح ــد ما
ألدوار إعادة التربية الثقافية ،أو َ
الو ْح َدة
العاملية التي نكلفها بها .لكنه يــرى في
الــوقــت نـفـســه أن عـلــى الـتــرجـمــة صيانة
ُ
املـســافــات الـتــي ُيـفـتــرض أنـهــا ت َج ِّسرها،

ينبغي
للترجمة
صيانة
المسافات
التي ُ
فترض
ي
ُ
أنها ت َج ِّسرها

ل ـيــس ع ـبــر ال ـح ـفــاظ ع ـلــى امل ـس ــاف ــات بني
ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات وإن ـ ـمـ ــا ج ـع ــل االحـ ـتـ ـك ــاك/
التالصق ينتج شرارة وليس اختناقًا.
ويقول إن النص املترجم هو تعاون .إنه
ليس مثل النص األصلي ،لكنه بالضرورة
َإعادة تأويل ،إنه قراءة كاتب آخر وإعادة
ْ
خلف جمل الكاتب األول بكلمات أخرى،
ضمن عملية ذاتية بالضرورة .ويضيف:
«ع ـلــى الـتــرجـمــة نـقــل املـعـنــى ،وأن تكون
سـهـلــة ع ـلــى الـ ـق ــارئ ل ـق ــراء ت ـه ــا .أريـ ــد أن
تـسـتــدر الـتــرجـمــة ثـقــافــة اآلخ ــر وحـيــاتــه،
لـكــن مــن دون أن يــاحــظ ق ــارئ الترجمة
اإلنكليزية ذلك».
يضم املؤلف تسعة فصول تغطي النقاش
النظري في مسألة ما إذا كانت الترجمة
ممكنة ،وإل ــى أي م ــدى ،وهــل هــي ِعـلــم أم
فن؟ أما الفصول التسعة فهي اآلتية:
ً
 «هل الترجمة ممكنة (وما هي أصال)»؟ «قــديـســون وشـهــداء وجــواسـيــس» :هذاال ـف ـصــل ي ـت ـن ــاول ت ــاري ــخ ال ـتــرج ـمــات من
السبعونية /السبتواغنت (.)LXX

 «ل ـغ ــة ص ــاف ـي ــة» :ي ـت ـن ــاول هـ ــذا الـفـصــلفـكــرة أن الـتــرجـمــة هــي اق ـتــراب مــن اللغة
الصافية.
 «خائنة على نحو جميل». «الـ ـصـ ـم ــت ب ـي ـن ـه ــم» :يـ ـتـ ـن ــاول ال ـف ـصــلتحديات التفاهم العابرة للثقافات.
 «الـ ـتـ ـع ــاط ــف مـ ــع ال ـ ـخـ ــائـ ــن» :خـصــصالكاتب هذا الفصل للحديث عن تجاربه
فــي الترجمة ،إضــافــة إلــى تـجــارب بعض
معاصريه ،مجيبًا على أسئلة من قبيل:
هل لغة غارسيا اإلسبانية جيدة؟ وماذا
كونديرا؟
عن ِّلغة
«الشعر ُامل َ
رسل والجدلية» :هذا الفصل
يناقش إمكانية ترجمة الشعر.
 «في الحاشية» :مادة هذا الفصل تركزعلى ترجمة النصوص التجريبية.
 «خوخة آدم أو هل الترجمة مسألة ذاتشأن؟».
ل ـك ـن ـنــا ن ـض ـي ــف ه ـن ــا ب ـع ــض امل ــواض ـي ــع
ال ـتــي يـنــاقـشـهــا ال ـكــاتــب ف ــي مــؤل ـفــه هــذا
وهـ ـ ـ ــي :ال ـ ــدع ـ ــاوة وال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة ،األق ـل ـم ــة

(التكيف ،التهايؤ) في الترجمة ،الكتاب
امل ـقــدس والـتــرجـمــة ،ال ـتــرافــد (الـتـضــافــر)
ف ــي ال ـت ــرج ـم ــة ،اإلص ـ ــاح ف ــي ال ـتــرج ـمــة،
اإلبـ ــداع وال ـتــرج ـمــة ،الـثـقــافــة والـتــرجـمــة،
تعريف الترجمة واشتقاقها ،الترويض
(التأنيس) في الترجمة ،تأثير الترجمة
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارئ ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ف ـ ــي الـ ـت ــرجـ ـم ــة،
التجسس والـتــرجـمــة ،آداب (أخــاقـيــات)
عناوين
الترجمة ،األمــانــة فــي الترجمةَ َ ،
األف ــام والـتــرجـمــة ،األجنبية (الــفـ ْـرنـ َـجــة)
ف ــي ال ـتــرج ـمــة ،اإلم ـبــريــال ـيــة وال ـتــرج ـمــة،
ت ـح ـســن ال ـن ــص األصـ ـل ــي ف ــي ال ـتــرج ـمــة،
الـتــأويــل والـتــرجـمــة ،الـتــرجـمــة الحرفية،
مـ ـع ــاداة ال ـتــرج ـمــة ،ال ـت ــأدي ــة (الـتـطـبـيــق)
والـتــرجـمــة ،الـشـعــر والـتــرجـمــة ،إمكانية
ال ـت ــرج ـم ــة ،مـ ـم ــارس ــة ال ـت ــرج ـم ــة ،ال ـن ـشــر
وتــدب ـيــر ال ـتــرج ـمــة ،الـ ـق ــراءة وال ـتــرج ـمــة،
األصوات والترجمة ،األسلوب والترجمة،
نظرية الترجمة ،الثقة والترجمة ،منفعة
الترجمة.
ص ــاح ــب هـ ـ ــذا املـ ــؤلـ ــف ال يـ ـع ــرف ال ـل ـغــة
العربية ورأي الكتاب العرب القدماء في
ال ـتــرج ـمــة .لــذلــك نـسـمــح ألنـفـسـنــا وضــع
هــذا االقتباس من الجاحظ (ت عــام 868
ت س)« :ال ب ــد لـلـتــرجـمــان م ــن أن يـكــون
بيانه فــي نفس الترجمة ،فــي وزن علمه
ف ــي ن ـف ــس املـ ـع ــرف ــة ،وي ـن ـب ـغــي أن ي ـكــون
أع ـلــم ال ـن ــاس بــالـلـغــة امل ـن ـقــولــة وامل ـن ـقــول
إلـيـهــا ،حتى يـكــون فيهما س ــواء وغــايــة،
ومتى وجــدنــاه أيضًا قــد تكلم بلسانني،
علمنا أنــه قــد أدخــل الضيم عليهما ،ألن
ك ــل واح ـ ــدة م ــن الـلـغـتــن ت ـجــذب األخ ــرى
وتــأخــذ مـنـهــا ،وتـعـتــرض عليها ،وكيف
ي ـكــون تـمـكــن ال ـل ـســان مـنـهـمــا مجتمعني
فيه ،كتمكنه إذا انفرد بــالــواحــدة ،وإنما
ل ــه ق ــوة واحـ ـ ــدة ،ف ــإن تـكـلــم بـلـغــة واح ــدة
استفرغت تلك القوة عليهما ،وكذلك إن
تكلم بأكثر من لغتني ،وعلى حساب ذلك
تكون الترجمة لجميع اللغات ،وكلما كان
الباب من العلم أعسر وأضيق ،والعلماء
به أقل ،كان أشد على املترجم ،وأجدر أن
يخطئ فيه ،ولن تجد البتة مترجمًا يفي
بواحد من هؤالء العلماء».
Sympathy for the Traitor: A Translation Manifesto (The MIT Press- 182 pp.
Mark (Polizzotti

سيرة

شرميال سن :العنصرية كما عشتها في أميركا
شــرم ـيــا سـ ــن ،مــؤل ـفــة ك ـت ــاب «صــوتــي
مرتفع ،وبشرتي ليست بيضاء :فقدان
ال ـب ـشــر ف ــي أم ـي ــرك ــا وال ـع ـث ــور عـلـيـهــم»
(بـنـغــويــن بــوكــس ـ ـ  ،)2018ال ــذي يـعـ ّـد
أشبه بمانيفستو واستعادة لذكريات
ع ــن حـيــاتـهــا ف ــي كـلـكـتــا وح ـيــات ـهــا (أو
لـنـقــل ح ـيــوات ـهــا) ف ــي وط ـن ـهــا ال ـجــديــد،
ت ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ـ ـص ـ ــراح ـ ــة عـ ـ ــن تـ ـج ــاربـ ـه ــا،
ب ــأس ـل ــوب ال ي ـخ ـلــو أح ـي ــان ــا م ــن املـ ــرح،
رب ـمــا إلخ ـف ــاء املـ ـ ــرارة ال ـتــي الق ـت ـهــا في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .الـكــاتـبــة البنغالية
التي تنتمي إلــى ما يسمى في بالدها
«الـ ـطـ ـبـ ـق ــات الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» ،غ ـ ـ ـ ــادرت ال ـه ـنــد
ً
مـ ـه ــاج ــرة م ــع وال ــديـ ـه ــا إلـ ــى ال ــوالي ــات
املتحدة فــي ثمانينيات الـقــرن املاضي
عندما كان عمرها اثني عشر عامًا.
درس ـ ـ ــت واج ـ ـت ـ ـهـ ــدت ،إل ـ ــى أن حـصـلــت
ع ـلــى ش ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه م ــن «جــامـعــة
ييل» ،التي تعد ّ
مقر نخبة النخب في
ّ
ّ
الــواليــات املــتـحــدة .وهــي تتمتع الـيــوم
ب ــوظ ـي ـف ــة ي ـت ـم ـن ــاه ــا ك ـث ــر مـ ــن ال ـب ـيــض
فـ ــي ت ـل ــك الـ ـ ـب ـ ــاد ،أي مـ ــديـ ــرة مـتـنـقـلــة
( )editor-at-largeل ــدار نـشــر «جــامـعــة
هارفارد» .التقيتها ومعها والدتها في
بـيــروت بـنــاء على طلب عــاملــة أميركية
وص ــديـ ـق ــة ،مل ـس ــاع ــدت ـه ــا ف ــي ال ــوص ــول
إلــى دمـشــق ،وسـ ّـرنــي التعرف إلــى هذه
ال ـس ـي ــدة ال ـف ــاض ـل ــة ،م ـم ــا أضـ ـف ــى عـلــى
قراء تي مؤلفها تأثرًا شخصيًا .وللعلم
ـدت هــذا املــؤلــف عندما ُ
وج ـ ُ
كنت أبحث

عــن عـنــاويــن جــديــدة لعرضها فــي هــذا
امل ـن ـب ــر ،ولـ ــم أخ ـب ــره ــا ب ـنـ ّـي ـتــي ع ــرض ــه،
ُ
وخالفًا للعادة ابتعته من السوق.
ال شــك فــي أن كـثـرًا لــديـهــم روايـ ــات عن
ت ـج ــارب ـه ــم مـ ــع ال ـع ـن ـص ــري ــة بـمـخـتـلــف
مـظــاهــرهــا :على سبيل امل ـثــال ،بشرتي
الـبـيـضــاء ســاعــدتـنــي ف ــي ع ــدم مـعــانــاة
أي مـشـكـلــة عـنـصــريــة عـنــدمــا ك ـنـ ُـت في
أملــان ـيــا ،لـكـنـنــي ل ــن أن ـســى تـعـلـيــق أحــد
األساتذة األملــان الــذي كان مشرفًا على
رســالــة الــدكـتــوراه عندما قــال« :عظيم،
أنت أول عربي يفكر على نحو منطقي.
أه ـن ـئ ــك ع ـل ــى هـ ــذه ال ــرس ــال ــة» .أج ـب ـتــه:
شكرًا على هذه الشتيمة.
على هذا النحو ،يسير هذا املؤلف الفذ،
الجميل واملـحــزن في الوقت نفسه .إنه
نظرة حميمية للمسألة العنصرية في
أميركا ،والثمن الذي يدفعه املهاجرون
م ــن غ ـيــر ال ـب ـيــض ع ـنــد م ـحــاول ـت ـهــم أن
ي ـك ــون ــوا ب ـيــض ال ـب ـش ــرة ،واالب ـت ـســامــة
محياهم .تـقــول الكاتبة فــي هذا
تعلو
ّ
الـخـصــوص إن ــه فــي مقصف الجامعة،
اسـ ـتـ ـغ ــرب ــت أن الـ ـ ـط ـ ــاب والـ ـط ــالـ ـب ــات
بـ ـي ــض ال ـ ـب ـ ـشـ ــرة يـ ـفـ ـضـ ـل ــون ال ـج ـل ــوس
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا وإلـ ـ ـ ـ ــى زمـ ـيـ ـلـ ـه ــا ذي الـ ـبـ ـش ــرة
الـ ـ ـس ـ ــوداء ،ل ـك ـن ـهــا ب ـ ـ ـ ّـددت اس ـت ـغــراب ـهــا
بالقول« :إنهم يفضلوننا ألن وجوهنا
بشوشة ونحن دائمو االبتسام .هدف
االبتسامة التي تعلو وجوهنا إخفاء
غـضـبـنــا .دع ـيــت م ــرة إلل ـق ــاء مـحــاضــرة

تجارب حميمية
مواجهة
في
ّ
العنصرية تقدمها
امرأة ذات بشرة
ملونة
في طالب «جامعة ييل» عن العنصرية،
فقررت التحدث بصراحة؛ وإال ما فائدة
شهادة الدكتوراه التي حصلت عليها

إن لم تكن صادقة!» .قالت إنها خاطبت
ال ـطــاب بــال ـقــول إن ـهــا جـلـســت فــي يــوم
مــا على مقاعد هــذه الغرفة وابتسمت
حتى آملت خديها ،وأنها كانت تتحدث
إل ـ ــى زم ــائـ ـه ــا خ ـل ــف قـ ـن ــاع ك ــوم ـي ــدي،
وأنها كانت تأمل لو أنها كانت قادرة
ع ـل ــى أن ت ـك ــون غ ــاض ـب ــة م ـث ــل ال ـط ــاب
بيض البشرة الذين كانوا يتظاهرون
ضد العنصرية املؤسساتية.
هــل مــن املـمـكــن أن ل ــون «ب ـشــرة الـشــاب
الـ ـ ـغ ـ ــاض ـ ــب» س ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء؟ أو ام ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة؟ أو
ّ
مهاجر؟ تجيب الكاتبة بالنفي ألن ثمة
مـصـطـلـحــات مـخـتـلـفــة ل ــإش ــارة إلـيـهــم
م ـث ــل :س ــود غ ــاض ـب ــن ،ام ـ ــرأة غــاضـبــة،
مـهــاجــر غــاضــب! وألن هــذه املخلوقات
تـهــديــديــة ،كــان عليها اخـتـيــار مـفــردات
أح ــاديـ ـثـ ـه ــا ،وإيـ ـم ــاء اتـ ـه ــا وح ــرك ــات ـه ــا
ومالبسها ،كي ال تبدو ملحيطها بأنها
مصدر تهديد ،أو غير طبيعية ،أو غير
شكورة ملنحها اإلقامة في البالد! ففور
وصــولـهــا إل ــى وطـنـهــا ال ـجــديــد ،عملت
على اسـتـبــدال لهجة لغتها األميركية
بــاإلنـكـلـيــزيــة ،وك ــذل ــك عـ ــادات تـنــاولـهــا
الطعام ولباسها ،وما إلى ذلك.
تعدد الكاتبة أسـبــاب غضبها ،فتقول
إنها ُتشعر بالغضب عندما ُيـقــال لها
إن ـهــا قـبـلــت ف ــي الـكـلـيــة فـقــط ألن ـهــا من
األقـ ـلـ ـي ــات ،وع ـن ــدم ــا ي ـع ـل ـم ـهــا الـخـبـيــر
ّ
بـ ــأن عـلـيـهــا تـعـلــم س ــت ل ـغ ــات أجـنـبـيــة
كــي تنجح فــي امتحان ثــاث لغات في

الـكـلـيــة ،وعـنــدمــا يـخـبــرهــا عــامــل زميل
بــأن ـهــا ال تـسـتـحــق ال ـع ـمــل ف ــي املـكـتــب،
وع ـن ــدم ــا ي ـخ ـطــئ ال ـ ـ ــزوار ف ـي ـظ ـنــون أن
مساعدها أبيض البشرة هو مديرها...
وت ـش ـعــر بــالـغـضــب م ــن نـفـسـهــا عـنــدمــا
تضطر للتظاهر بأنها جاهلة ،وعندما
ت ـض ـطــر إلخـ ـف ــاء م ــؤه ــات ـه ــا ،وع ـنــدمــا
تلطف حدة نقاشاتها والتظاهر بعدم
امتالكها قناعات ،وهــي مباراة تبتدع
م ــن أج ــل أن ت ـب ـقــى ع ـض ـوًا ف ــي األق ـل ـيــة
التي تجلب تنوعًا ملكان العمل املليء
بــاملــوظـفــن بـيــض الـبـشــرة .وهــي أيضًا
غاضبة ألنها تزجر ابنها الــذي يشكو
م ــن أن مـعـلــم ال ـصــف يـخـطــئ ف ــي نطق
أسـمــاء التالميذ ذوي الـبـشــرة امللونة.
ه ـ ـ ــذه ن ـ ـبـ ــذة مـ ـخـ ـتـ ـص ــرة ع ـ ــن م ـح ـت ــوى
ّ
ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــؤلـ ـ ــف ،وال ش ـ ــك ف ـ ــي أن ك ـث ـرًا
م ــن امل ـه ــاج ــري ــن ذوي ال ـب ـش ــرة امل ـلــونــة
سـيـجــدون أن ــه يـتـحــدث بـلـســانـهــم .لكن
األه ـم ـيــة األك ـبــر لـلـمــؤلــف تـكـمــن فــي أن
الـكــاتـبــة أطـلـعــت ال ـق ــراء عـلــى تجاربها
ال ـح ـم ـي ـم ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـع ـن ـصــريــة،
كونها امرأة في بالدها ،وكونها امرأة
وذات بشرة ملونة في وطنها الجديد،
رغم وصولها إلى أعالي سلم الوظائف
في عالم األكاديميا.
Not Quite Not White, Losing and
Finding Race in America. penguin
books 2018. 224 pp

