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مقــــال

ــــة جلاين فاتيمو
ف��ات�ي�م��و ه�ن��ا ي�ق��ول �إن م��ا ب�ع��د احل��داث��ة ل�ي����س نهاية
التاريخ ،بل هو انتقال من فل�سفة التاريخ �إىل التاريخ
ك�سرد وكخطابات.
مفهوم التفكر ال�ضعيف �أو الأنطولوجيا الناعمة
ال ��ذي �أح��دث��ه ف��ات�ي�م��و ل��و��ص��ف ميتافيزيقيا م��ا بعد
احلداثة ي�شري �إىل العدمية املرتتبة على موت فكرة
اخل��ال��ق وب��ال �ت��ايل خ�ل��و ال��واق��ع م��ن �أي ق ��وة ملزمة
با�سم القيم العليا .وي��رم��ز للتفكر ال�ضعيف �أحيانا
بالتفكيكية الإيطالية؛ ال�صطباغ الفل�سفة الإيطالية
به حتت ت�أثري فاتيمو .وقد ارتبط التفكر ال�ضعيف
ب�شكل �أ�سا�سي بالهرميونطيقا التي تطورت تاريخيا
ك �م �ح��اول��ة لإع � ��ادة ق� ��راءة الإجن� �ي ��ل ،وم ��ن ث��م لفهم
الن�صو�ص ع�م��وم��ا� ،إىل �أن حت��ول��ت �إىل �أنطولوجيا
لتف�سري الواقع برمته .فاتيمو قام بتطوير �أنطولوجيا
ت��أوي�ل�ي��ة مل��اب�ع��د احل��داث��ة حت��ت ت ��أث�ير هرميونطيقا
هايدغر وغادامير وبطبيعة احلال نيت�شه كفيل�سوف
ت ��أوي �ل��ي .فاتيمو ط�ب��ق �أف �ك��ار نيت�شه وه��اي��دغ��ر على
ت�أويلية غادامير القائل“ :الكائن الذي ميكن فهمه
ه��و لغة”� .إن مفهوم وه��ن و�ضعف ال��واق��ع مرتبط
بفكرة �إعادة والدة الكائن يف ظل م�صادر بنية التقنية
لهذا الواقع .ال�ضعف هنا لأنّ �إعادة اال�ستحواذ تف�شل
يف ظل التقنية التي تتحكم يف الكائن� ،إذ ي�صبح الكائن
��ش�ي� ًئ��ا وغ��ر��ض��ا ل�ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ،فمهما ح ��اول ال�ع��ودة
�إىل حلظة ال�صفر التي فيها �سيعيد �إدخ��ال ذات��ه يف
الواقع ب�شكل �أف�ضل؛ ف�إن التقنية ب�أدواتها و�أ�ساليب
احل�ي��اة امل�صاحبة لها حت��رف��ه ع��ن م�شروعه؛ فيعود
ف��ردا �آل�ي��ا خا�ضعا لبنى ال��واق��ع واملجتمع وغ�ير ق��ادر
تفجر فيه �إرادة حتطيم
على اخلال�ص .العدمية هنا ّ
ال�صالبة والقوة التي ت�سلّعه وت�شيئه ،ولكي ال تقتله
وتدمره هذه العدمية؛ ف�إن التفكّر ال�ضعيف �سيكون
هو البديل املطروح.
ال ميكن فهم فكرة فاتيمو عن نهاية احلداثة وفكرته
عن الفل�سفة ال�ضعيفة مبعزل عن فكرة ن�سيان الكينونة
لدى هايدغر .فكرة ن�سيان الكينونة عند هايدجر هي
هذه العدمية التي ي�سري فيها الفكر الغربي باهتمامه
وت��رك�ي��زه ع�ل��ى ال�ك��ائ��ن .ه��اي��دج��ر ي��ري��د ق�ل��ب العدمية
بنفي معرفة الكائن للكينونة ل�صالح خلق الكينونة
للكائن .فالإن�سان ه��و م��وج��ود �أوال وم��ن ه��ذا الوجود
يكت�شف كينونته؛ �أي معرفته ب�أنه كائن ،فالكينونة هنا
يف مقابل الال�شيء .املعطى ال�سابق هنا هو هذا الوجود،
وال�ف��رق ب�ين ال��وج��ود والكينونة ه��و �أنّ الأول منف�صل
عن ال��واق��ع ،وال�ث��اين هو ال��واق��ع .هايدجر هنا يقف يف
املنت�صف بني الكينونة املعطاة وبني نفي الوجود ،فهو
ينفي املعرفة ال�ت��ي تنفي ال��وج��ود ويثبت ه��ذا ال��وج��ود
ع��ن طريق �آخ��ر ه��و اللغة وامل ��وت؛ اللغة ال�سابقة على
الكينونة وامل��وت املحايث لها .عدم ّية هايدجر لي�ست
ال�ف�ق��دان التدريجي للمعنى؛ ب��ل رف����ض اعتبار املعنى
متطلبا �سابقا للكينونة .كما لو �أنّ نهاية الكائن ب�إعادته
املتكررة �إىل حلظة ال��والدة ولي�س ببلوغ املعرفة مداها
الأخ �ي�ر يف اك�ت���ش��اف ال �ك��ائ��ن ل�ك�ي�ن��ون�ت��ه .ف �ك��رة ن�سيان
الكينونة هي واح��دة من �أهم ابتكارات هايدجر لإعادة
توجيه امليتافيزيقيا باجتاه �أنطولوجيا الوجود عو�ضا

عن قتلها �أو ا�ستنزافها يف قتل الكائن .هو يرف�ض ذلك
الف�صل االنتحاري بني الكائن والكينونة ،ويدعو وبقوة
�إىل �إ��ص�لاح طريقة تفكرينا يف عالقتنا م��ع ال��وج��ود،
بحيث نكون منفتحني على الوجود ال �سالطنة وحكام
على الوجود.
ينطلق فاتيمو يف ال�ك�ت��اب م��ن ف�ك��رة �أن م��رح�ل��ة ما
بعد احلداثة هي خا�صة بالغرب ،وينعك�س ذلك يف عدم
اهتمامه بثقافة الآخر وعدم اعتبارها مدخال يف تفكيكه
للحداثة التي �أ�صبحت طابعا عاما لكل الب�شرية ،فالكل
ي�ضيف �إىل ه��ذه احل��داث��ة .ول�ك��ن ولأن فاتيمو يبعد
اجل��ان��ب ال�ث�ق��ايف م��ن تفكيكه ل�ل�ح��داث��ة ،ويكتفي فقط
بالتحليل الفل�سفي؛ ف�إن نتائجه �ستواجه حتديا كبريا
يف ظل املحتوى الثقايف الهائل ملا بعد احلداثة� .أوروبا
م��ا بعد احل��داث��ة لي�ست م�سيحية خال�صة ،وال ميكن
ر�سم ت�صور مل��ا �ستكون عليه �أوروب ��ا يف امل�ستقبل ب��دون
الأخ��ذ يف االعتبار حاجتها للعمال املهرة والعقول من
ال�شعوب الأخ ��رى ،وال��ذي��ن �سينقلون ثقافتهم معهم.
ف ��إىل �أي م��دى ت�ستطيع املجتمعات الأوروب �ي��ة جت��اوز
ما ي�صطلح عليه فاتيمو بالإحالة �إىل �آرنولد جيهلن
“ما بعد التاريخ” � ��ص ،18يف ظ��ل جم ��اورة وام�ت��زاج
أ�ف��راده��ا بثقافات قادمة من ما وراء البحار كالإ�سالم
والهنود�سية والبوذية؟ وبالرغم من �أهمية هذا الت�صور
بالن�سبة ملجتمعاتنا العربية املفرطة يف امليتافيزيقيا؛
غري �أنه من املهم �أن نلتفت �إىل مركزية العقل الأوروبي
يف اخلطابات املعا�صرة ،بحيث يجب علينا �أن نك�شف �أين
تكمن �أهمية �أطروحات فاتيمو بدون ن�سيان �أن �إنتاجه
مت�شبع باملركزية الأوروبية التي انتقدها �إدوارد �سعيد
وم�ف�ك��روا م��ا بعد الكولونيالية .ي�ق��ول �إدوارد �سعيد:
“فاحلقّ �أن عاملنا هو ع��امل من امل�شاركة ،والثقافات
املتقاطعة التي متتلك عالقاتها ونزاعاتها من الرثاء
الفتّان ما ميتلكه التاريخ الإن�ساين عينه”.

تكمن �أهمية الفهم ال��ذي يطرحه فاتيمو للفرق
بني احلداثة وما بعد احلداثة؛ بالن�سبة �إلينا كعرب؛
يف �أطروحة االنتقال من فل�سفة التاريخ �إىل �سردية
ال�ت��اري��خ؛ م��ن احلقيقة ككتلة مت�صلبة �إىل احلقيقة
ال�سيالة .عندما نتداول فيما بيننا م�صطلحات من
قبيل ال�ت�ع��ددي��ة وال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش ون�ب��ذ العنف
وم�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب؛ ف� ��إن ذل��ك ال ي�ت��أت��ى �إال يف ظل
اع �ت �ب��ار �أن ك��اف��ة �أ� �ش �ك��ال الأ� �ص��ول �ي��ات ه��ي خ�ط��اب��ات
تاريخية تفهم وفق املنهج الت�أويلي .احلديث القوي
ال��ذي يطرحه فاتيمو هنا هو حول انحالل التاريخ،
حيث غياب فل�سفة التاريخ عن الفكر وعن املمار�سة
ال�ت��أري�خ�ي��ة ت��دل دالل��ة على ان�ح�لال ال�ت��اري��خ مبعنى
ان�ق�ط��اع ال��وح��دة ف�ي��ه .ف�ت��اري��خ الأح� ��داث ال�سيا�سية
والع�سكرية وال�ت�ي��ارات الفكرية ي�صبح منف�صال عن
ت��اري��خ �أ��س��ال�ي��ب احل �ي��اة وال �ت��اري��خ الطبيعي لل�ش�ؤون
الب�شرية على حد تعبري فاتيمو �ص .20وب�شكل �أعمق
نحن حمكومون بالقراءة الأدبية للتاريخ ،وبالطابع
الأي��دي��ول��وج��ي ل�ل�ت��اري��خ ،وب��ال �ت��ايل ف�م���س��أل��ة ح�ضور
فل�سفة التاريخ يف حركة الإن�سان تنقطع يف اللحظة
التي يندمج يف التقنية والتقدم .مبعنى �أن��ه ال يعود
ق��ادرا على ر�ؤي��ة نف�سه يف م�سار ال�ت��اري��خ؛ ذل��ك �ﻷ ن��ه
م�سجون يف التطور والتجدد ال��ذي ال ينتهي .فكرة
انحالل التاريخ هي موت تلك الفكرة القائلة بوحدة
ال�ت��اري��خ ووج ��ود حم��رك ميتافيزيقي للتاريخ �إل�ي��ه،
وعو�ضا عن ذلك يكون هناك انقطاع بني هذه الر�ؤية
للتاريخ ور�ؤي�ت��ه كتواريخ منثورة متعددة الأل��وان ال
ت���س�ير وف��ق من��ط م��ا ،وغ�ي�ر خ��ا��ض�ع��ة لتحكم منطق
ثابت وقوانني م�ضبوطة وحمكمة .وبالتايل هو غري
قابل للمعرفة والتنب�ؤ� .إن انحالل التاريخ؛ كما يقرر
فاتيمو؛ هو الطابع ال��ذي مييز التاريخ املعا�صر عن
التاريخ احلديث ،حيث ما ع��ادت ال�صورة عن حتقيق
تاريخ �شامل ممكنة ،فاملعا�صرة تتميز بكرثة مراكز
ال �ت��اري��خ وال �ق��وى ال �ق��ادرة ع�ل��ى ��ص�ن��اع��ة وج �م��ع وب��ث
امل �ع �ل��وم��ة ،وغ��ال �ب��ا م��ا ت�ن�ط�ل��ق م��ن خ �ي��ارات �سيا�سية
متباينة ،ولي�س م��ن �إرادة كلية .ب��ل �إن ظ��روف قيام
أ�سا�سا يف ظل تفاوت وا�ضح يف
تاريخ �شامل غري واردة � ً
�صناعة احل��دث واختالف املراحل بني الأمم ���ص.22
وم��ن نظرة كهذه للتاريخ كمجموعة من ال�سرديات
الكربى؛ ال يعود للميتافيزيقيات الكثرية التي ت�سند
على الأ�صوليات املت�صارعة؛ ما يغذيها ،وهذا الفهم ملا
بعد احلداثة يف غاية الأهمية بالن�سبة للعامل العربي
املليء بال�صراعات.
.............................
الكتاب :نهاية احلداثة
امل�ؤلف :جاين فاتيمو
املرتجم :جنم �أبو فا�ضل
النا�شر :املنظمة العربية للرتجمة ،الطبعة :الأوىل
�سنة الن�شر2014 :
عدد ال�صفحات223 :
moloza@hotmail.com
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نهاية احلداثــــــ

حممد العجمي
د�أبت الفل�سفة الأوروبية انطالقا من نيت�شه على توجيه �سهامها �إىل احلداثة ،فال يكاد يوجد فيل�سوف غربي بعيد نهاية احلربني العامليتني �إال وطعن
يف احلداثة يف وجه من الوجوه ،بل الأمر �أ�سبق من ذلك �إذا طالعنا حقوال �أخرى غري الفل�سفة؛ كالعمارة والفنون والأدب ،حتى غدا مو�ضوع احلداثة
وما بعد احلداثة �أحد �أهم امل�شاكل الفل�سفية بالقرن الع�شرين والقرن احلايل .وي�أتي كتاب فاتيمو هذا الذي نحن ب�صدده والذي ن�شره بالإيطالية
�ﻷ ول مرة يف 1985؛ يف �إطار نقد احلداثة نقدا فل�سفيا �صرفا ،وبالرغم من �أنه لي�س الأول يف جماله؛ �إال �أن اجلديد الذي فيه هو يف ت�سليط �أفكار
نيت�شه وهايدغر على ت�أويلية غادامر لزعزعة �أية ميتافيزيقيا ميكن �أن ت�ستند �إليها �أية �أيديولوجيا م�ستقبلية ،وهنا ي�ضع فاتيمو حده اجلوهري بني
احلداثة وما بعد احلداثة؛ وهو ما يدور حوله معظم كتابه؛ �أي يف وجود الأيديولوجيا .مرحلة ما بعد احلداثة هي مرحلة موت الأيديولوج ّيات .وال
يعني ذلك � ّأن فاتيمو ينادي بالإجهاز على امليتافيزيقيا� ،إذ يعرتف ب�أال �أحد ي�ستطيع �أن يفعل ذلك ،وذلك عندما يقول م�ست�شهدا بهايدغر« :لي�ست
امليتافيزيقيا �شيئا ن�ستطيع و�ضعه جانبا كر�أي ،وال ميكن تركها خلف الأكتاف كمذهب انتهى الإميان به؛ �إ ّنها �شيء يبقى فينا ك�آثار مر�ض �أو ك�أمل
نركن �إليه� .إ ّنها �شيء نتعافى منه ،نركن �إليه ،ير�سل لنا� ».ص 199وهنا يتحدث حتديدا عن امليتافيزيقيا ال�سيالة التي فقدت تكتالتها و�صالبتها مع
كتعاف من احلداثة املحكومة بامليتافيزيقيا التي
الإعالن النيت�شوي ال�شهري عن موت الإله ،ويف نف�س الوقت لب فكرة فاتيمو وت�صوره ملا بعد احلداثة
ٍ
ت�أ�س�ست عليها كل الأيديولوجيات التي �سامت الإن�سان خمتلف �أنواع العذاب والهوان.
كتاب “نهاية احلداثة” كتاب فل�سفي وا�ضح ج ًدا
ت�أثر م�ؤلفه بالفل�سفة الأملانية ،وت�أتي �أهم ّيته يف ظل
االن�شغال الغربي مبو�ضوع م�ستقبل امل�سيحية ،و�أي
ع�لاق��ة ممكنة يف امل�ستقبل ميكن التفكري فيها بني
ال��دي��ن وال�ع�ل�م�ن��ة يف ظ��ل ان�ح���س��ار احلقيقة كمعطى
��ص�ل��ب ،وع ��ودة ال��دي��ن ك�م�ك� ّون �أ��س��ا��س��ي يف املجتمعات
امل �ع��ا� �ص��رة ،وت �ن��ام��ي م��ا ب ��ات ي �ع��رف ب��الأن �ط��ول��وج �ي��ا
ال�ن��اع�م��ة يف ح �ق��ول ال�ف�ل���س�ف��ة .ي �ع��زز ه ��ذه الأه �م �ي��ة؛
ال�ث�ق��ل ال ��ذي ي�ح�ظ��ى ب��ه ج �ي��اين ف��ات�ي�م��و ك��واح��د من
ف�لا��س�ف��ة ق�ل�ي�ل�ين ج ��دا ا��س�ت�ط��اع��وا �أن ي �خ��رج��وا من
ال�ق��اع��ة الأك��ادمي �ي��ة ليحظوا بح�ضور ع��امل��ي م��دف��وع
باهتمام ع��ال ج � ًدا بالفل�سفة الأمل��ان� ّي��ة التي م��ا زال��ت
ه��ي ال��راف��د الأ�سا�سي مليتافيزيقيا ج��دي��دة للإن�سان
باتت احلاجة �إليها ملحة ج��دا يف ظل ف�شل م�شاريع
احل��داث��ة يف فهم الإن���س��ان .وب��ال��رغ��م م��ن �أنّ م�شروع
ف��ات�ي�م��و ل�ي����س ك��ام�لا �إذ ال ي��ر��س��م ول ��و م �ع��امل ع��ام��ة
لآل� �ي ��ات ال �ت �ع��ايف م ��ن احل� ��داث� ��ة؛ وه� ��و يف ذل� ��ك م�ث��ل
ه��اي��دغ��ر؛ ب��ل وم�ث��ل معظم ��ش� ّراح ه��اي��دغ��ر ،غ�ير �أ ّن��ه
ي�سبح مع تفكّره وجتربته اخلا�صة مع ن�صو�ص نيت�شه
وهايدغر ليقرعنا وي�ضعنا �أم��ام ف�شل احلداثة .كما
لو �أنّ فاتيمو يريد من قرائه �أن يعي�شوا؛ كما يفعل
هو؛ اللحظة التي تف�صلهم عما بعد احلداثة .فهو ال
ينفك يلفت انتباهنا �إىل التدمري الذي حلق الإن�سان
جراء التقنية التي ا�ستولت عليه متاما ،فدمرت فنّه
و�شعره و�سحبت الب�ساط من حتت �أي �أنرثوبولوجيا
مي�ك��ن �أن جت�ي��ب ع��ن ال �� �س ��ؤال ع��ن م��اه� ّي��ة الإن �� �س��ان.
ولعلّ هذه هي الأهم ّية الكربى ورمبا الوحيدة لكتاب
نهاية احل��داث��ة ،والتي �أ�شار �إليها بقوله“ :من غري
املمكن �أن ن�أخذ النقد الهايدغري للأن�سية والإعالن
ال�ن�ي�ت���ش��وي ل�ل�ع��دم�ي��ة امل�ت�م�م��ة ع�ل��ى �أ ّن �ه �م��ا مرحلتان
�إيجابيتان لإعادة بناء فل�سفية ،وعو�ضا عن ذلك يجب
و�صفهما ك�أعرا�ض لالنحطاط وبالغا عنه� ”.ص12
�إنه ال يريد منا �أن نذهب بعي ًدا يف اعتبار اخلال�ص يف
ت�صحيح �أخطائنا املا�ضية؛ بل يف كوننا قادرين على
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التخل�ص م��ن الرغبة يف ت�صحيح تلك الأخ�ط��اء مع
اعرتافنا ب�أننا منغم�سون فيها� ،أي �أن نعي�ش ذواتنا
كما ل��و �أ ّن�ه��ا تعي�ش حلظاتها الأخ�ي�رة؛ حياة ت�ستمد
معناها من النهاية ولي�س من البداية.
ه��ذا الكتاب مهم لفهم ما بعد احلداثة وعالقتها
باللغة والتقنية والنقد ال��ذي قدمه ك��ل م��ن نيت�شه
وهايدغر للحداثة الأوروب�ي��ة ،ويعد م�ساهمة مهمة
ج��دا ح��ول �شرط م��ا بعد احل��داث��ة واجل��دل احلا�صل
ح ��ول احل��ال��ة م��ا ب �ع��د احل��داث �ي��ة .ب��ل وي �ع��د فاتيمو
رائ��دا يف حت��ري��ك ه��ذا اجل��دل ال��ذي ي�ستقطب اليوم
الكثريين؛ وخ�صو�صا م��ن ك�ت��اب وفال�سفة الي�سار.
وفاتيمو مثل كثريين م��ن فال�سفة م��ا بعد احل��رب
العاملية الثانية؛ ا�شتغل على ن�صو�ص نيت�شه وهايدغر
وال�ل��ذي��ن م��ن ن�صو�صهما ب��د�أ امل�ف�ك��رون يف االهتمام
مبو�ضوعات من قبيل م��وت الإن�سان ونهاية التاريخ
والإن �� �س��داد ال�ت��اري�خ��ي و� �ض��رورة االن �ت �ق��ال م��ن حالة
احلداثة �إىل ما بعد احلداثة .فاتيمو يرى �أنّ احلداثة
يف �أزمة ،وهو يف هذا الكتاب يحاول �أن يحقق وي�ش ّرح
مظاهر وجتليات هذه الأزم��ة يف الأن�سية والت�أويلية
والفن والأنرثوبولوجيا .الكتاب يعرب عن رغبة لدى
الكاتب يف الهروب من احلداثة والو�صول حلالة ما
بعد احلداثة؛ �أي هو لي�س مبثابة �إعالن لهذه احلالة،
فهو ي�ستعني بنيت�شه وهايدغر لالنتقال من (ما وراء
اخل�ير وال�شر) �إىل (م��ا وراء ال�ت��أوي��ل) .الكتاب يعرب
ع��ن رغ �ب��ة ل ��دى ف��ات�ي�م��و يف اك�ت���ش��اف ع��دم�ي��ة فاعلة
و�إي�ج��اب� ّي��ة ولي�ست ان���س�ح��اب� ّي��ة .االن�ت�ق��ال م��ن و�صفة
�سلب ّية ملا بعد احلداثة �إىل و�صفة �إيجاب ّية .كل ذلك
بدون اخلروج عن �إطار الفل�سفة� .إنه يندرج �ضمن نوع
من الأنطولوجيا الناعمة � Soft Ontologyأو
الفل�سفة ال�ضعيفة والتي برزت نتيجة ال�صعوبات التي
واج�ه��ت املطلق امليتافيزيقي .ه��ي �أنطولوجيا تذكر
بالتجريد احل��ا��ص��ل يف ال�ع�ل��وم الإدراك� � ّي ��ة ،م��ن قبيل
ل�غ��ات ال�برجم��ة الكائنية  .OOPمبعنى م��ا؛ منح
اللغة الثقل الأكرب يف �صناعة م�شهد ما بعد احلداثة

بعد �أن �أفرغت الفل�سفة الأورب ّية احلداثة من اجلزء
الأع�ظ��م من معناها حتت مطارق نيت�شه وهايدغر.
�إ ّن��ه ن��وع من الت�أكيد على الت�أثري الهائل للتقنية يف
�صناعة العدمية كقدر وم�صري .فنحن نعي�ش يف ع�صر
العدمية التقنوقراطية �أي العدمية التي ت�صبح الآلة
هي الرا�سمة لقدر الإن�سان.
الكتاب يحاول الو�صول �إىل جعل اخلربة الب�شرية
م�شرتكة يف �صناعة املعنى للحياة الفاقدة للمعنى من
الأ�سا�س .العدمي الذي يقر�أ كتاب فايتمو �سيمتع�ض
م��ن ك��ون الكتاب يبحث ع��ن م�ب�ررات لإع�ط��اء احلياة
معنى ،يف الوقت ال��ذي تعمل العدمية فيه على قتل
ه��ذا املعنى ،وفاتيمو هنا ي�ح��اول التوفيق ب�ين اللغة
الإ��س�م�ن�ت�ي��ة واخل �ب�رة ال�ب���ش��ري��ة ل���ص�ن��اع��ة م���ش�ه��د ما
بعد احل��داث��ة .فهو �أدخ��ل مفهوم الفكر ال�ضعيف �أو
الأنطولوجيا الناعمة ال�ضعيفة التي تقدم طريقة
ل �ت �ج��اوز امل�ي�ت��اف�ي��زي�ق��ا مب �ع��اجل��ة ف�ل���س�ف�ي��ة لأم��را���ض
احلداثة وب�إعادة طرح �أ�سئلة احلقيقة يف ظل املزيد من
التج�سيد للخربة الب�شرية .ويقرتح كذلك العدمية
امل �ت �م �م��ة Accomplished Nihilism
امل�ستقاة من نيت�شه؛ حيث اعتربها فاتيمو العدمية
الن�شطة التي بلغت حد حتطيم كافة القيم العليا ومل
تعد هناك �أية قيم تتحكم يف الإن�سان �أو يعمل لأجلها
وي���س�ع��ى ل�ه��ا .ال�ع��دم�ي��ة امل�ت�م�م��ة ه��ي يف ن�ف����س ال��وق��ت
جتاوز للعدمية وا�ستعادة لثقة الإن�سان يف قدرته على
�صنع قيمه اخلا�صة به واخلالية من العدمية؛ �أي ال
تعود به �إىل العدمية .وليتحقق الو�صول �إىل ما بعد
احل��داث��ة؛ ف ��إنّ الإن���س��ان ال ي�ستطيع جت��اوز احل��داث��ة
وامليتافزيقيا �إال بقبولهما معا؛ وهذا هو فهم فاتيمو
ملفهوم التعايف  Verwindungالهايدغري .وهو
هنا يوافق ج��ان ليوتار يف �أن �شرط ما بعد احلداثة
م �ت �� �ص��ل ب��ان �ح�ل�ال ر�ؤي � ��ة ال� �ت ��اري ��خ ك ��وح ��دة م�ت���ص�ل��ة
م�ت�م��ا��س�ك��ة ،ف �ي �ق��ول“ :بينما ي� ��زداد ن �ظ��ري��ا م�ف�ه��وم
التاريخية �إ�شكالية؛ تتحلل يف املمار�سة الت�أريخية ويف
وعيها املنهجي فكرة التاريخ كم�سار �أحادي� ”.ص17
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مقــــال

 ..املخيال اجلمعي و�سمات الهوية احل�ضارية
وعلى امل�ستوى التاريخي ،يبدو لنا اجل��زء املغربي من
التغريبة �أكرث ات�صا ًال بوقائع التاريخ من اجلزء امل�شرقي،
يف �إط ��اره ال�ع��ام ال يف �أح��داث��ه التف�صيلية .ف�ه�ج��رات بني
ه�ل�ال م��ن جن��د �إىل ال� �ع ��راق وال �� �ش��ام وم �� �ص��ر مت��ت على
فرتات زمنية طويلة ،وحركتها دوافع اقت�صادية و�سيا�سية
متعددة وم�ت��داخ�ل��ة .بينما ارتبطت هجرتهم �إىل تون�س
بحادثة تاريخية معروفة ،وهي ا�ستقالل املعز بن بادي�س
ال���ص�ن�ه��اج��ي ال�ب�رب��ري (454-398ه � � � �ـ) ح��اك��م ت��ون����س عن
اخل�لاف��ة ال�ف��اط�م�ي��ة و�إع�ل�ان��ه ال ��والء للخليفة العبا�سي
يف ب�غ��داد ،مما �أغ�ضب اخلليفة الفاطمي امل�ستن�صر باهلل
(427-487ه�ـ) و�أثار حنقه ال�شديد .وقد كان بنو هالل يف
تلك الأثناء ي�ستقرون يف �صعيد م�صر يف الق�سم ال�شرقي
من النيل حتت �إمرة اخلليفة الفاطمي الذي فر�ض عليهم
�إق��ام��ة ج�بري��ة وم�ن�ع�ه��م م��ن ع �ب��ور ال�ن�ي��ل ب��اجت��اه امل�غ��رب
العربي .وبدافع االنتقام من حاكم تون�س املعز بن بادي�س،
��ش�ج��ع اخل�ل�ي�ف��ة ال�ف��اط�م��ي ق�ب��ائ��ل ب�ن��ي ه�ل�ال ع�ل��ى ع�ب��ور
النيل باجتاه تون�س واجلزائر...وغريها من بالد املغرب،
وحماربة قبائل �صنهاجة وزناتة وغريها من قبائل الرببر
ال�ت��ي ك��ان��ت حت�ك��م ال���ش�م��ال الإف��ري �ق��ي .وع�ل��ى ال��رغ��م من
الفروقات الكبرية جدًّا بني التاريخ الر�سمي وتغريبة بني
هالل يف ت�صوير هذه احلقبة ،ف�إننا ال نعدم �صالت -و�إن
كانت واهية -بينهما ،كما يرى �أحد الباحثني املتخ�ص�صني
يف التغريبة ،الذي يقرر �أن «اجلزء الأدبي ال�شعبي املدون
يقرتب من وقائع التاريخ يف خمتلف النواحي يف �أ�سباب
ال�ه�ج��رة اجل�م��اع�ي��ة ،ويف ال���ش�خ��و���ص ال��رئ�ي���س�ي��ة ،فمعظم
قادة التحالف الهاليل مذكورون يف التاريخ ،ثم يف وجهة
اً
�شمال ثم غر ًبا نحو ب�لاد امل�غ��ارب» ،بينما اجلزء
الهجرة
ال�شرقي م��ن التغريبة «يبتعد ع��ن احلقيقة التاريخية،
حينما يقدم لنا مدنًا عربية ذات �سيادة م�ستقلة ،يحكمها
ي �ه��ود ون �� �ص��ارى وجم��و���س ل�ه��ا ارت �ب��اط��ات روح �ي��ة ق��وي��ة،
وعمق ديني ممتد خ��ارج ال�ب�لاد العربية ،وعر�ضت علينا
مم ��ا و�أق��وا ًم��ا جم��اوري��ن ب�لاد ال�ع��رب م��ر بهم بنو هالل
�أ ً
وح��ارب��وه��م وف�ت�ح��وا ب�ل�اده��م ،وك� ��أن امل�ه��اج��ر ال �ه�لايل يف
منت�صف القرن احلادي ع�شر قد حل حمل الفاحت العربي
امل�سلم يف القرن ال�سابع».
وب���س�ب��ب اجل ��ذر ال��واق �ع��ي ال ��ذي ي�ت��أ��س����س ع�ل�ي��ه اجل��زء
امل �غ��رب��ي م��ن ال �ت �غ��ري �ب��ة ،ظ �ه��رت ت �ل��ك اجل ��وان ��ب امل�ظ�ل�م��ة
املتعلقة -يف معظمها -بال�صراع املرير بني �أمراء بني هالل
يف تناف�سهم على ال�سلطة يف موطن ا�ستقرارهم اجلديد.
وه��ي ج��وان��ب ال يخلو منها �أي ت��اري��خ فعلي لأي �أم��ة من
الأمم� .أم��ا اجل��ان��ب ال�سيكولوجي املرتبط بهذه امل�س�ألة،
فيعود �إىل العمى الأخالقي النا�شئ عن متركز جماعة من
اجلماعات ح��ول نف�سها ،وانغالقه على ذاتها يف مواجهة
الآخ ��ر امل�خ�ت�ل��ف ،وه��ي �سمة �شبه ع��ام��ة يف �سيكولوجيات
معظم اجل�م��اع��ات� ،إال �أن�ه��ا �أك�ث�ر ح��د ًة يف اجل�م��اع��ات ذات
النزعات الدينية �أو القومية ،ويف اجلماعات البدائية التي
مل ت��أخ��ذ بن�صيب واف��ر م��ن التعليم كما ه��و ��ش��أن قبائل
بني ه�لال .ويف �سياق نف�سي كهذا -حيث الآخ��ر املختلف
ال قيمة ل��ه -ال ت�أبه «ال��ذات» بنظرة «الآخ��ر» �إليها ،بقدر
ما تعنى بنظرتها �إىل نف�سها؛ فتعمد -بطريقة ال واعية-
�إىل ت�ضخيم �أفعالها املت�صلة مبفاهيمها للمجد كالكرم
وال���ش�ج��اع��ة وال �� �ش��دة و��س�ع��ة احل�ي�ل��ة وغ�ي�ره��ا ،وال يهمها
مطلقًا �إذا بدرت منها �سلوكيات قد ينتقدها الآخر كالغدر

واخل�ي��ان��ة .ف� ً
ضال ع��ن �أن اخليانة �إذا ك��ان��ت موجهة �ضد
اخل�صم ،وت��ؤدي �إىل انت�صار ال��ذات ،ف�إمنا هي حمل فخر
وتبجيل .لذلك احتفظت التغريبة ببع�ض تلك اجلوانب
ال�سلبية يف �صراعها مع نف�سها ومع الآخر املختلف.
ول��و ع��دن��ا �إىل ال�ت��اري��خ ال��ر��س�م��ي ،ل��وج��دن��ا اب��ن خلدون
وقد انتقد -على نحو الذع -هجرات بني هالل �إىل م�صر
وال�شمال الأفريقي ،التي عملت -كما يرى -على تخريب
�أوج��ه احل�ضارة التي كانت قائمة فيها ،يف �سياق انتقاده
ل�ل�ع��رب ب�شكل ع ��ام« :وان �ظ��ر �إىل م��ا م�ل�ك��وه (�أي ال�ع��رب)
وتغلبوا عليه من الأوط��ان من لدن اخلليقة كيف تقو�ض
عمرانه ،و�أقفر �ساكنه ،وبدلت الأر���ض فيه غري الأر���ض:
فاليمن ق��راره��م خ��راب� ،إال قلي ً
ال م��ن الأم���ص��ار ،وع��راق
العرب كذلك قد خرب عمرانه ال��ذي كان للفر�س �أجمع،
وال�شام لهذا العهد كذلك .و�إفريقية واملغرب ملا جاز �إليها
بنو هالل وبنو �سليم منذ �أول املائة اخلام�سة ،ومتر�سوا
بها لثالثمائة وخم�سني من ال�سنني قد حلق بها وع��ادت
ب�سائطه خراباً كلها ،بعد �أن كان ما بني ال�سودان والبحر
الرومي كله عمراناً ت�شهد بذلك �آث��ار العمران فيه من
املعامل ومتاثيل البناء و�شواهد القرى وامل��در .و�إذا كان
بع�ض الكتاب يرى �أن تغريبة بني هالل -وهي جمموع
الروايات ال�شفوية التي احتفظت بها الذاكرة اجلمعية-
ق��د �سعت �إىل �إب��راز جانب البطولة امللحمية املوهومة
على ح�ساب احلقيقة التاريخية ،ف�إننا نرى �أن التغريبة
نف�سها ت�شف ب�شكل وا�ضح عن تلك النزعة التخريبية
التي حتدث عنها ابن خلدون ،فكل ما فيها من �أحداث
�إمن ��ا ي ��دور ع�ل��ى احل ��روب وال �� �ص��راع��ات� :إم ��ا م��ع الآخ��ر
املختلف ،و�إما بني مكونات الذات نف�سها ،وال نلم�س فيها
�أي �أثر من �آثار التفاعل مع احل�ضارات القائمة يف تلك
الأق��ال�ي��م ،يف �أي ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب احل���ض��ارة املختلفة
كالبناء والإعمار والعلوم واملعارف واحلرف وال�صناعات.

و�إذا ك��ان ال�ع��رب امل�ه��اج��رون م��ن بني ه�لال مل يعنوا
ب��ال �ع �ل��وم وامل � �ع� ��ارف -ك �م ��ا ت �ع �ك ����س ال �ت �غ��ري �ب��ة -ف ��إن �ه��م
ا�صطحبوا معهم على طول خط الرحلة علمهم الوحيد
الذي ورثوه عن �أ�سالفهم وهو ال�شعر الذي يحتل -على
وج ��ه ال �ت �ق��ري��ب -ن���ص��ف ال�ت�غ��ري�ب��ة م��ن ح�ي��ث احل���ض��ور
الن�صي ،فكل �شخ�صيات التغريبة ينظمون ال�شعر ،وما
من موقف مير ب�أحدهم �إال ينظم فيه �أبياتًا ،وت�تراوح
الأبيات بني املقطوعات والق�صائد الطوال ،وكلها متزج
ب�ين اللغة الف�صحى واللهجات العامية ،ب��ل ه��ي �أق��رب
�إىل الأخ �ي�رة ،ع�ل��ى ن�ح��و يجعل منها واح ��د ًة م��ن �أق��دم
ن�صو�ص ال�شعر ال�شعبي التي و�صلت �إل�ي�ن��ا .وق��د نظم
�شعراء التغريبة على بحور :الطويل ،والوافر ،والرجز،
والكامل .و�أبرزها و�أكرثها تكرا ًرا الطويل .وهذا البحر
يعرف يف ال�شعر ال�شعبي با�سم «البحر الهاليل» ،ويبدو
�أن ح�ضوره الكبري يف تغريبة بني هالل هو �سبب هذه
الت�سمية .وقد جاءت بع�ض الق�صائد مربعة على جمزوء
الرجز �أو جمزوء املتدارك.
وق�صائد التغريبة �ساذجة من الناحية الفنية ،ولي�ست
�أك�ثر من نظم ل�ل�أح��داث التي مير بها �أبطال التغريبة،
وكلها �-إال فيما ن��در -ت�ستفتح ب��ذك��ر ال��دم��وع ،و�إن كان
ال�سياق ال ينا�سب الدموع مطلقًا ،على نحو يجعل من هذه
ملمحا �أ�سلوبيا �أ�سا�سيا يدفع �إىل الت�سا�ؤل:
االفتتاحية
ً
�أت�شري هذه الدموع يف م�ستهل كل ق�صيدة �إىل معاناة بني
هالل يف هجراتهم املتوالية �أم ت�شري �إىل منط عربي را�سخ
يف التفكري وهو البكاء والتباكي على الأطالل؟
و�إذا كانت الق�صائد قد مزجت بني الف�صحى والعامية
م��ع تغليب ل�ل�أخ�يرة ،ف ��إن ال�ف�ق��رات النرثية مزجت بني
الف�صحى والعامية ،مع تغليب للأوىل.
ول �غ��ة ال�ت�غ��ري�ب��ة ال �ن�ثري��ة خ�ف�ي�ف��ة ل�ط�ي�ف��ة ،م�سجوعة
بطريقة �سائغة ،حت�سن التعبري عن مق�صودها ،في�ست�شعر
ال�ق��ارئ ما تعرب عنه من �سياقات خمتلفة .ففي املعارك
حت�ضر �أهوال املعارك واملبارزات ،وتنطق �شجاعة الأمراء
وال�ف��ر��س��ان .ويف الق�صور ت�برز مظاهر النعيم وال��رف��اه،
وي�صرخ جمال الأم�ي�رات واجل��واري .وب�شكل ع��ام ،ينتقل
ق��ارئ الفقرات النرثية من جو �إىل �آخ��ر ب�سال�سة كبرية
وجمال �آ�سر.
وتعتمد الفقرات النرثية على كم كبري من الرتاكيب
واملجازات التي تتكرر كما هي يف ال�سياقات املت�شابهة ،ففي
�سياق املعركة حت�ضر نف�س ال�ع�ب��ارات ،ويف �سياق احل��وار
وت�ب��ادل امل���ش��ورة ت�برز نف�س ال�تراك�ي��ب ،ويف �سياق و�صف
الق�صور واجل ��واري تظهر نف�س اجل�م��ل وامل �ج��ازات ،مما
يجعل منها ع��د ًة تعبريية ج��اه��زة ي�ستدعيها ال ��راوي �أو
احلكواتي وفقًا ملتطلبات ال�سياقات التي يعرب عنها.
وتدفعنا هذه ال�صيغ اجلاهزة املكررة على نحو مبالغ
فيه �إىل ال�ت���س��ا�ؤل خ�ت��ا ًم��ا� :أت�ك��ون ه��ذه ال�ت�ك��رارات جمرد
�سمة �أ�سلوبية تطبع الأدب ال�شعبي يف خمتلف مناذجه �أم
�أنها م�ؤ�شر بالغ الداللة على رتابة العقل العربي الذي
�ألغى خ�صو�صيات الرواة املجهولني الكرث الذين �أ�سهموا
يف كتابة هذه ال�سرية اجلمعية ،والذين بقيت -على الرغم
من عملية التنميط اجلمعي -بع�ض �آثار من هنا وهناك
ت�شري �إىل تعددهم؟
sulafalfekr@gmail.com
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مقــــال

�شوال  1436هـ  -يوليو 2015م

تغريبة بني هالل الكربى «ال�شامية الأ�صلية»
حميد احلجري
تغريبة بني هالل� ..سرية �شعبية حتكي هجرة هذه القبيلة العربية من جند �إىل بالد املغرب العربي .ومادتها الأ�سا�سية روايات �شفوية تنوقلت
عرب قرون ،وا�شرتك يف �صياغتها رواة متعددون ،فاعتورتها تغيريات كبرية جدا مل تبق من �أ�صلها التاريخي �سوى �أطياف باهتة .وعلى الرغم من
فقدانها قيمتها التاريخية ،ال تزال لها قيمة كبرية يف �إ�ضاءة �سيكولوجية اجلماعة وهويتها احل�ضارية.
وقد �صدرتْ منها ن�سخة جديدة عن من�شورات اجلمل يف  2014يف � 622صفحة من احلجم الكبري ،دون حتقيق للأ�سف ال�شديد ،ودون �أدنى �إ�شارة �إىل
الن�سخة �أو املخطوطة التي اعتمدت يف �إ�صدارها .بل �إ َّنها مل ت�شتمل حتى على فهر�س لف�صول التغريبة ،وخلت من عالمات الرتقيم كلها -تقري ًبا-
با�ستثناء النقطة التي ت�أتي على فرتات متباعدة .و�إذا كنا نلتم�س العذر ملثل هذه الإ�صدارات غري املحققة يف بدايات القرن الع�شرين ،ل�شح املوارد
املالية وندرة الكفاءات العلمية ،ف�إنها غري مقبولة يف منت�صف العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين .فالباحثون املتخ�ص�صون يف الأدب العربي
مبختلف فروعه  -كرث ،وال �أح�سب �أن الو�صول �إليهم �أو التعاقد معهم ع�سري على النا�شر اجلاد.و�أول م�شكالت هذه الن�سخة غري املحققة �أنها تت�ألف من
واح��د وع�شرين ج��ز ًءا (اجل��زء يف التغريبة يناظر الف�صل
يف �أي كتاب �آخ��ر) ،بينما كتب على �صفحتها الأوىل �أنها
ت�شتمل على �ستة وع�شرين ج��ز ًءا .وه��و خط�أ مل تقع فيه
حتى الن�سخة غري املحققة من التغريبة التي �صدرت يف
بدايات الربع الأخري من القرن املا�ضي -على �أقل تقدير-
عن مطبعة الأندل�س يف بريوت ،والتي تفوقت على الن�سخة
احلالية باحتوائها على فهر�س ب�أجزاء التغريبة ،وبخلوها
من كثري من الأخطاء الطباعية التي وقعت فيها الن�سخة
احلديثة ،و�إن كانت القدمية ال تخلو � ً
أي�ضا من الأخطاء
الطباعية والإمالئية.
وم�شكلة �أخرى تقع فيها الن�سخة احلديثة وت�سلم منها
الن�سخة القدمية ،وه��ي �أنَّ الأج��زاء تقطع قبل انتهائها،
وينقل ما تبقى من اجل��زء املقطوع �إىل اجل��زء التايل .بل
�إنه يف عدة موا�ضع انتهى اجلزء يف منت�صف ق�صيدة ،وبد�أ
اجلزء التايل بتكملة الق�صيدة ،على نحو ال يتنا�سب �أبدًا مع
طريقة توزيع الأجزاء التي كانت تطبع م�ستقل ًة يف ال�سابق
كما يظهر من ن�سخة مطبعة ب�يروت ،وال يتنا�سب كذلك
مع اخت�صا�ص كل جزء بعنوان يت�ضمن �أبرز الأحداث التي
ي�شتمل عليها.
ف �� �ض� ً
لا ع ��ن ك �ت��اب��ة ال �� �ش �ع��ر امل ��رب ��ع ب �ط��ري �ق��ة ال ت��راع��ي
خ�صو�صيته ويظهر فيها ك�أنه فقرة نرثية .وال�شعر املربع
هو ما يبنى على مقاطع ،يتكون كل منها من �أربعة �أ�شطر:
ت��أت��ي ال�ث�لاث��ة الأوىل بقافية م�شرتكة ،ويقفلها ال�شطر
ال��راب��ع بقافية تخالف قافية الأ��ش�ط��ر ال�ث�لاث��ة ،وت��واف��ق
قافية قفالت املقاطع الأخ��رى .وهو م�أخذ طباعي �سلمت
منه الن�سخة القدمية � ً
أي�ضا.
ومبقارنة �سريعة بني الن�سختني ،يظهر �أنَّ حمتواهما
تقري ًبا متطابق مع بع�ض الزيادات والنواق�ص يف العبارات
ويف بع�ض ال�ق�ط��ع ال���ش�ع��ري��ة ،وم�ع�ظ��م االخ �ت�لاف��ات تكون
بالزيادة يف الن�سخة القدمية.
و�إذا جت ��اوزن ��ا ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات -وغ�ي�ره ��ا مم��ا يت�صل
بتحقيق الكتاب وطباعته -ودلفنا �إىل التغريبة نف�سها،
�أل�ف�ي�ن��ا �أنف�سنا ب���ص��دد ح�ك��اي��ة �شعبية مت�ع��ن يف امل�ب��ال�غ��ات،
على نحو يجعلها �أقرب �إىل عامل اخليال والأ�سطورة ،و�إن
كانت تت�أ�س�س على جذور واقعية .وال نبعد عن ال�صواب �إذا
قلنا �إن تلك املبالغات ال تعك�س جم�دًا يقبع وراءه��ا بقدر
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ما تعك�س �أوها ًما باملجد نا�شئة عن �ضيق �أفق وانغالق على
الذات .بل هي -ب�شكل �أو ب�آخر� -إعادة �إنتاج -على م�ستوى
الأدب ال�شفهي -ل�ت��اري��خ ال�ف�ت��وح��ات ال�ع��رب�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة
ال�ت��ي �أ�سقطت ع��رو���شً ��ا ك�ب�رى ،واكت�سحت �شعو ًبا ع��دي��د ًة،
وب���س�ط��ت ن �ف��وذه��ا ع�ل��ى م���س��اح��ات ��ش��ا��س�ع��ة م��ن ح���ض��ارات
العامل الو�سيط ،ولكنها �سرعان ما وقعت يف �أفخاخ الفنت
الداخلية ،فرتاجعت اخلطوات الكبرية التي خطتها على
ط��ري��ق اك�ت���س��اب امل �ع��ارف الإن���س��ان�ي��ة ال �ك�برى وت�ط��وي��ره��ا،
وانكف�أت على نف�سها جترت معارفها الذاتية التي حتفظ
لها �شعورها امل��وه��وم بالفرادة والتميز .وحتكي التغريبة
هجرة قبائل بني هالل من جند -بفعل القحط واملجاعة-
�إىل ب�لاد امل�غ��رب ال�ع��رب��ي م��رورا ب��ال�ع��راق وال���ش��ام وم�صر،
م�ب�رز ًة ال�ب�ط��والت/امل�ع�ج��زات ال�ت��ي يجرتحها �أم ��راء بني
هالل وفر�سانهم ،وانت�صاراتهم العظيمة على خ�صومهم
م��ن �أم� ��راء امل�ن��اط��ق ال �ت��ي ي�ع�برون�ه��ا وال�ق�ب��ائ��ل وال���ش�ع��وب
ال �ت��ي ت�ق�ط�ن�ه��ا .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن الأح � ��داث التف�صيلية
الكثرية جدا ،تخ�ضع التغريبة لهيكل عام واحد :ينزل بنو
ه�لال ب��أع��داد غفرية ج �دًا ب�إقليم م��ا ،فين�صبون خيامهم
وم�ضاربهم ،ويطلقون �إبلهم و�أنعامهم على مراعيه ،فيفزع
��س�ك��ان ذل��ك الإق �ل �ي��م ،وي�ت�ن��ادى �أم� ��را�ؤه �إىل ت �ب��ادل ال��ر�أي
وامل�شورة ،وي�ستقر ر�أيهم على مواجهة بني هالل ب�أمرين
ال ثالث لهما� :إما �أن يدفعوا الع�شر من �أموالهم و�أنعامهم
ون�سائهم ،وينعموا بالرعي واال�ستقرار ،و إ�م��ا احل��رب .وال
ي�ك��ون لأم ��راء بني ه�لال وفر�سانهم –بعد ت��داول ال��ر�أي
وامل�شورة� -سوى خيار احل��رب ،التي إ�م��ا �أن تكون مواجهة
مبا�شرة يح�سمونها ب�سيوفهم وبطوالتهم العجائبية ،و�إما
�أن جتمع بني احليلة واملواجهة املبا�شرة .ومعظم احليل
التي حت�سم امل�ع��ارك �إمن��ا ي�ضطلع بها الفار�س ال�صنديد
�أبو زيد الهاليل ذو الب�شرة ال�سمراء ،وال تقل يف ت�أثريها
العجائبي ومفارقتها ل�ل��واق��ع ع��ن ب�ط��والت ال���ص��دام على
�أر�� ��ض امل �ع��رك��ة .وم ��ن ت�ل��ك احل �ي��ل :ا��س�ت�خ��دام��ه ال�ب�ن��ج يف
تخدير اخل���ص��وم ،وا�ستخدامه حجر املغناطي�س يف ك�سر
الأقفال ،وتغيري هيئته بحيث تكون ب�شرته بي�ضاء ناعمة
كاحلرير ،و�إجادته جميع اللهجات الأجنبية ،وغري ذلك.
وت�ن�ت�ه��ي امل�ع��رك��ة ب��ان�ت���ص��ار ��س��اح��ق لبني ه�ل�ال ،يتوجونه
بتعيني �أمري على ذلك الإقليم يكون تاب ًعا للأمري العربي:
ح�سن الهاليل �سلطان بني هالل.

ه��ذا الإط��ار ال�سردي العام يحكم تقري ًبا جميع �أح��داث
ه�ج��رة بني ه�لال يف جزئها امل�شرقي :اجل��زي��رة العربية،
وال�شام ،وم�صر.
ويف اجلزء املغربي من التغريبة :تون�س و�أقاليم املغرب
العربي الأخرى ،يبقى الهيكل العام ال�سابق حا�ض ًرا تقري ًبا
كما هو� ،إال �أنه بعد انت�صار بني هالل ف�إنهم ي�ستولون على
الإقليم وين�صبون �أنف�سهم حكامه والقائمني على �ش�ؤونه.
ويف اجل ��زء امل �غ��رب��ي ،ب�ع��د �أن ا��س�ت�ق��ر ب�ن��و ه�ل�ال وت��رب��ع
�أم ��را�ؤه ��م ع�ل��ى ع��رو���ش امل ��دن والأق��ال �ي��م امل�غ��رب�ي��ة ،ت�سلك
ال���س�يرة منعطفًا م�ف��اج� ًئ��ا يتمثل يف االق�ت�ت��ال ب�ين �أم��راء
ب�ن��ي ه�ل�ال ،وت�ن��ازع�ه��م ع�ل��ى الأم� ��وال وال�ن���س��اء وامل��راع��ي،
وت ��أخ��ذ ال��ده���ش��ة ال �ق��ارئ حل�ج��م اخل �ي��ان��ات ال �ت��ي ارتكبها
�أم��راء بني ه�لال بع�ضهم �ضد بع�ض ،وال�ت��ي �أ��س�ف��رت عن
مقتل قياداتهم :الأمري ح�سن ،والأمري �أبي زيد ،والأمري
دياب ،ومقتل العديد من �أبنائهم� ،إما غيل ًة بحيل متنوعة،
و�إما بطرق ب�شعة .ومل يقت�صر العرب على خيانة بع�ضهم
ً
بع�ضا يف �صراعاتهم وحروبهم الداخلية ،بل �إنهم خانوا
� ً
أي�ضا غريهم من امللوك الذي �آووا بع�ض الهاربني منهم،
و�أح�سنوا �إليهم.
� ...إنَّ اجلزء املغربي من تغريبة بني هالل خمتلف �إىل
حد بعيد عن اجلزء امل�شرقي ،فبينما يت�أ�س�س اجلزء امل�شرقي
على �إب ��راز اجل��وان��ب امل�شرقة ل�ه��ذه القبيلة ال�ع��رب�ي��ة ،من
خالل �سل�سلة من الوقائع العجائبية التي تدخل يف عداد
الأ�ساطري ،يربز اجلزء املغربي �أوج ًها مظلمة كثرية لأمراء
بني ه�لال :كظلم الرعية ،والتناف�س املحموم على امل��وارد
والن�ساء ،واللجوء �إىل الغدر يف ح�سم ال�صراعات ،من خالل
�سل�سلة من الوقائع ال تخلو هي الأخرى من العجائبية.
و�إذا كان الأدب ال�شعبي ميثل -فيما ميثل -خزان القيم
الثقافية التي تعتد بها اجلماعة ،ف�إن القارئ ليتعجب كيف
ي�سجل ال�ع��رب على �أنف�سهم ه��ذا ال�ك��م الكبري م��ن وقائع
ريا
الغدر واخليانة يف �إطار �سرية �شعبية خيالية ال تبايل كث ً
مب��دى واق�ع�ي��ة الأح� ��داث ال�ت��ي ت�سوقها� ،أمل ي�ك��ن ب��إم�ك��ان
ال��راوي �-أو احلكواتي ال��ذي ا�ضطلع ب��ال��دور الأ�سا�سي يف
�صياغة ه��ذه ال�سرية� -أن يحذف تلك الوقائع امل�شينة �أو
يخفف من ب�شاعتها على �أقل تقدير؟
� ...إنَّ الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال���س��ؤال تقت�ضي منا نظرتني:
الأوىل تاريخية ،والثانية �سيكولوجية.

