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إشكاليات الثقافة العربية وتحديات الحداثة..
نموذج جاك بيرك

وليد العربي

ي ِّ
العربي ،ويتبلور عرب احلوار الثابت الذي يقرتحه بني املا�ضي وعظمته من ناحية ،وبني الوقت الراهن من ناحية �أخرى ،وهذا
ُغطي نتاج جاك بريك -املليء بالتجارب املحلية -املجا َل
َّ
ما �أثاره ال�شاعر الفرن�سي �آندريه ميكيل يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،والذي ترجمه �أحمد عثمان ..و�س ُنلخ�ص املقال على النحو الآتي :قادت املواجهة مع التاريخ جاك بريك لي�س
فقط �إىل فح�ص الن�صو�ص الأر�شيفية ،و�إمنا �إىل قراءة وترجمة كتب الأدب العربي الكربى عامال على فك �شفراتها :ق�صائد ال�شعر اجلاهلي �أو خمتارات ُ
طبعت بعد وفاته -من كتابالأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين.
�إ َّن ه���ذا ال���رج���ل ك���ان مُ��ع�� ِّل��م��ا ،ا���س��ت��ط��اع �أن ي���ك���وِّن ج��م��ع��ا من
ال��ب��اح��ث�ين ال�����ش��رق��ي�ين وال��غ��رب��ي�ين ،و�أن ي��ح��م��ل ل���واء احل���وار
يف ال��ع��دي��د م���ن ال���ب�ل�اد؛ ����س���واء ال��ع��رب��ي��ة �أو غ�ي�ره���ا ،م��ن��ادي��ا
دوم��ا بحقوق وواج��ب��ات �شركاء البحر املتو�سط ،وم�شاركا يف
الأن�����ش��ط��ة ال�سيا�سية ،مب��ق��االت��ه ون���دوات���ه ،وامل����ؤمت���رات التي
نظمها .و�إذا ع��رف��ن��ا ب�سهولة �أع����داء ال��ث��ق��اف��ة ،ف���إن��ن��ا نرتبك
ح�ين ن��ري��د �أن ن��ع��رف �أ���ص��دق��اءه��ا .و�إذا تعلق الأم���ر بتعريف
الثقافة ،يتزايد االرتباك �أي�ضا ،ويف هذا ال�ش�أن يعطي عامل
الإتنولوجي لهذا امل�صطلح تعريفا وا�سعا؛ �إذ يراها عبارة عن
تبادل ميكانيكي بني الطبيعة واملجتمع .يتبدى هذا التبادل
يف النتاجات والتطبيقات .ي�ستدعي خا�صيتها ،بعد �أن بلغ
ذروة القيم ،والقيمة اجلمالية من بينها ،وانتهى �إىل ت�أ�سي�س
الوعي والفن.
و ُي�����ص��ب��ح �أي ت��ع��ري��ف خ��اط��ئ��ا ب��و���س��ط �شطط الن�سبية .ودون
�شك ،ي�ستعيد غالبية املمار�سات واملواقف ،غري �أنه ال يخت�ص
بالنتاج عامة ،و�أي�ضا بالروائع؛ حيث يلقي ال�ضوء على الآفاق
القريبة ،وق��د انتمى �إىل املطلق .وم��ع ذل��ك نعرف م��ا ميكن
التح�صل عليه لأجل روح الفنان .هذه الثقافة تقاوم التقاليد
الألفية ،تقاليد ق�صائد املنا�سبات واحل��ف�لات اجلماهريية.
ن�ستطيع القول� :إ َّن الهجوم عليها جنح؛ بل وتخل�ص من كافة
�آثار «الأدب الرفيع» رغم �أ َّنه يح�ض على توتر جدير بالثناء.
ومب��ا �أن الهجوم ال��ذي �صحب معه �أ���ش��ك��اال هجومية �أخ��رى
جمعت بني رف�ض الرتاكيب القدمية والتبعية -يقود لي�س�إىل هجر ال�شخ�صية و�إمنا �إىل �إ�صالحها.
ويتم َّثل م�شكل العربي الأ�سا�سي يف االندماج مع ال�شعوب خالل
م�سرية اال�ستقالل ،واالحت��اد معها والتوجه نحو نه�ضتها يف
�آن واح��د ،وعلى قدم امل�ساواة مع العودة للأ�صالة .لكن كيف
نربط بني التوا�صل والقطيعة ،بني التبادالت والإ�صالح؟ �إذا
ك��ان خطاب التقنية يتواجد ب�سهولة بني �شعوب االت�صاالت
الواحدة ،تت�أتى ال�صعوبة من الذوق الأدبي �أي�ضا ،وبالأحرى
م��ن �أذواق ف��ن��ي��ة �أخ�����رى ،ك��م��ا ال����ذوق امل��و���س��ي��ق��ي ع��ل��ى �سبيل
املثال ،وكذا من الطرق اخلفية التي تت�سلل دوما �إىل �أعماق
الإن�����س��ان .ه��ا ن��ح��ن �أوالء ع�بر ه���ذه ال��ف��ك��رة -ف��ك��رة اخ��ت�لاف
امل�ستوى -نرجع �إىل درج��ات تدليلها ،التي ت��درج من اخلارج
ومن الداخل على ح ٍّد �سواء ،حتى �إ َّن العربي يف املا�ضي كان
ميدح امل��ر�أة �أنها ذات «جمال ودالل» و�أي�ضا ن�ستطيع -خالل

التظاهرات الثقافية -امل��رور من اجلمال �إىل داللته� .آن��ذاك
ي���روم التف�سري -م���ن خ�ل�ال ال��ث��ق��اف��ة وامل��رج��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف
العامل املعا�صر� -إىل التو�صل للعام والإيجابي؛ �أي �إىل الثاقب
والنوعي املطلق ،ورمبا التو�صل -عرب �إ�شارات متوا�ضعة� -إىل
تغي الإيقاع وال�صوت والرائحة .رمبا كانت
نغمة بيت �شعريِّ ،
رائحة ال�سم�سم امل�ألوفة ،التي ن�شمها يف �أي رك��ن من �أرك��ان
ال�شارع ،كما يف احلكاية اخلرافية ،متكننا من فتح باب املغارة
واكت�شاف الكنوز.
�أود القول� :إن الفهم/الإدراك احليلي لهذا اجلمهور مل مي�س
�إدراكه ال�سليم بعد ،وال نعرف ملا هو �سليم؛ رمبا من احل�ضارة
ال�صناعية التي ا�ستدعاها كثريا .حتطمت الكوزموبوليتانية
ق��ل��ي�لا يف �أرج����اء ال���ع���امل ،ع��ل��ى ك��� ِّل الأ���ص��ع��دة ،ول��ك��ن دون �أن
ت�ستبدلها بحماية �أخ���رى .ه��ذا ي ُّ
��دل على �أن ه��ذه الق�صيدة
العربية امل�ستقاة من الع�صور القدمية -ذات الروح الأرمينية-
ق�صيدة راق��ي��ة .يف القرية ت�سود توليفة معينة م��ن خمتلف
ال��ق��وى املتناف�سة ،ت��ل��ك ج��غ��راف��ي��ة جبلية خ��ال�����ص��ة��� ،ص��ادق��ة؛
لكنها ت��رح��ب بالتجارب ال��ق��ادم��ة م��ن بعيد ،وه��ذه التجارب
اجلريئة تطرح �أحيانا �صراعات مع �أ�شكال الوعي واملجتمعات.
هذه ال�صراعات ُم�ؤملة �أحيانا ،ودموية �أحيانا �أخرى� ،صراعات
غري مفهومة لدى املواطنني �أنف�سهم؛ بيد �أين ال �أريد ر�ؤية
نقي�ض الرثاء العظيم.
وبالتماثل مع االنطالقة الروحية واللغوية ،تن ُمو انطالقة
�سيا�سية ،اقت�صادية واجتماعيةُ .ت ْو ِ�صلنا ال��ي��وم �إىل �أبحاث
ج��دي��دة ،و�أي�����ض��ا توا�صل ال���روح والأ���س��ل��وب .و�إذا -رغ��م نزعة
امل��ق��اوم��ة ال��دوغ��م��ائ��ي��ة -ك���ان �أغ��ل��ب ال��ع��رب ارت��ب��ط ب��ه��ا بُغية
تغيري ع��ام ،فقد ط��ر�أت تفاوتات جديدة؛ فبع�ضهم يرغب يف
تدفق الإبداع �ضمن مناذج «حمرتمة» تابعة للع�صر الذهبي،
و�آخ�����رون ي��ح��ررون��ه��ا م��ن ك��اف��ة ال��ن��م��اذج ال�����س��اب��ق��ة ،و�آخ����رون
ي��رف�����ض��ون ن��ق��ا���ش��ات ال��ل��غ��ات والأ����ش���ك���ال وي���رغ���ب���ون يف غلبة
اجلمالية.
ن��ب��د�أ بعر�ض املعركة :لي�ست معركة احل��داث��ة �ضد املا�ضوية
وال معركة الطالئعية �ضد الكال�سيكية وال معركة التاريخية
���ض��د الأ���س��ل��وب��ي��ة ،و�إمن���ا م��ع��رك��ة اال���س��ت��ج��واب ���ض��د ال��ت��وا���ص��ل،
ومعركة الإف���راط يف النقد �ضد الواقعية .مما �سبق ،ا َّت�ضح
�أن عددًا من التوترات �أثارت احلرية حول ال�شخ�صية العربية،
�إال �أنها مطابقة متاما للحرية املماثلة يف بقية �أنحاء العامل.

ويف الوقت نف�سه ،انهارتْ حقائق ناطقة �أخرى ،مُنذ بد�أ العرب
ينتقدون الإفراط يف «اللفظية» �أخذوا على قيمهم اجلماعية
العتيقة والبطريريكية توافقها مع الرجعية ،و�أخ���ذوا على
�إرثهم اجلمايل نزعته ال�شكالنية وبراعته الت�صويرية .اليوم،
ر�أي��ن��ا حم��اول��ة ���ش��ع��راء ون��اث��ري ال��ع��رب��ي��ة يف �إث����راء امل�ضمون،
دون التع ُّر�ض لتقريع الفقر .للأ�سف ،ك��ل �شيء معتم عند
التو�ضيح.
هذا العامل ال يرغب يف حتويل تظاهراته �إىل تقييم ب�سيط ملا
هو ذاتي؛ �إنه يريد حركة تاريخية ،وبذا �أخذ ي�ضع نهاية� ،أو
اجته فعال �صوب �إنهاء الر�ؤية الأر�سطية يف العامل.
وافق العربي على التخلي عن كونه �أمريا �شريطة �أن ي�صبح
مواطنا �صاحلا يف الزمن القادم ،وذاك لن يت�أتى دون متزقات
وتفردات .هذا الإن�سان املتحدر من وطن قدمي؛ حيث يرجتف
ل�سانه م��ن �ضخامة ���ص��وت ال��ن��ب��ي �إب��راه��ي��م -ع��ل��ي��ه ال�����س�لام-
مي�����ض��ي ي���وم ع��م��ل��ه �أزرق ال���ل���ون؛ �أي مي�����ض��ي ي��وم��ه م��رت��دي��ا
«العفريتة» يتعارك مع الآخر ،ولكن مع ذاته �أي�ضا� ،إذ يتبدى
�أن حماية هويته مرتبطة بهاتني املعركتني .وب��ك��ل غ��راب��ة،
ينتظم يف م�سرية العامل باحثا عن التميز والتفرد .ن�ستطيع
الت�سا�ؤل :هل ي�صعب التعار�ض املطلق والتوافق املطلق مع �أي
م�سرية؟ فال�شرق -ال��ذي �أثبت وج��وده بالنظر �إىل احل�ضارة
ال�صناعية -ظ��ل ميتافيزيقيا �صلبا .ه��ذا الو�ضع ا�ستحالة
تاريخية ،دون �شك؛ ولكنه �صدق متعال ،مليء بالعرب.
ت�ستطيع الثقافة العربية �أن تتميز بوا�سطة االنت�شار وال�ضم،
وهما مظهران يتك�شفان ،يرتابطان حينا وينف�صالن حينا
�آخر ،و�أدا�ؤهما ميتد �إىل وحدة �أ�س�ست مب�ساعدة الغري ووحدة
�أخ��رى �أ�س�سناها ب�أنف�سنا يف �آن واح��د .غ�ير �أن��ن��ا ن�ستكمل �أو
منحو هذه النظرة البنائية بوا�سطة نظرة تاريخية متما�سكة؛
�إذ �إن التاريخ احلقيقي يرتدي «حلم» الأ�سطر والأعداد .قلب
الإن�����س��ان يخفق ب�ين �ضلوعه ،قلب و�إرادة الإن�����س��ان؛ لأن هذا
العامل يريده ويريد نف�سه .ومن ثم� ،أ�صل �إىل ر�ؤياي الأوىل،
�أج��د يف واقعة حمللة ت�أكيدا جديدا لأهمية العالمات .هذه
عالمات مميزة حينا ومتفردة حينا �آخ��ر ،ت�صور ال�ضم حينا
والأ�صل حينا �آخ��ر ،الوفاق حينا وال�شقاق حينا �آخ��ر ..وذاك
يو�ضح ملاذا عانت هذه الثقافة �أزمة داللية �ضخمة ،وبكل دقة:
�أزمة تبليغ!!
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