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منارات الذاكرة
وجوه النهضة األدبية واللغوية والفكرية في المشرق

أحمد فارس الشدياق ...لبنان يستعيد عصر التنوير

توجه الجامعة االمريكية يف بريوت هذا الشهر تحية اىل الكاتب والصحايف والرحالة
اللبناين أحمد فارس الشدياق من خالل ندوة تيضء عىل ارثه الفكري واالديب واللغوي.
مناسبة للعودة اىل مساره وحياته ومساهامته التي اهملت لوقت طويل

صورة تقليدية ألحمد فارس الشدياق.

ال ميكن النظر اىل احمد فارس الشدياق (1804
ـ  )1887اال باعتباره حالة خاصة .كان رحالة،
فيلسوفا ،منظرا ومجددا لغويا ،وكاتبا ،وروائيا،
وصحافيا ،منتجا للكتب ومديرا ملطابع ودور
نرش ،وفوق كل هذا كان عروبيا رؤيويا اكرث بكثري
من مجايليه الذين نالوا شهرة اكرب من شهرته
امثال ناصيف اليازجي ( )1871-1800ورفاعة
الطهطاوي ( )1873-1801وعبد القادر الجزائري
(.)1883-1807
يعزى ذلك اىل ان الرجل كان محط خالف بني
مجايليه السباب كثرية .كان الشدياق اشكاليا يف
كل يشء .هاجم رجال الدين حني وجد انه يجب
مهاجمتهم او شعر بأنهم اخطأوا .كان عنيفا
وقاسيا يف ما يكتبه حيال املرأة يف بعض االحيان،

وكان مشجعا وداعيا لحرية املرأة يف اماكن اخرى.
االمر نفسه انسحب عىل مهاجمته لالثرياء الذين
"ميصون دماء الفقراء" يف جميع املناطق التي زارها
(وهي كثرية) .يضاف اىل ذلك انه كره املسترشقني
واعترب ان ال فائدة منهم ،وان نياتهم ليست صافية.
هكذا ،هاجمهم يف كتابه "كشف املخبا يف فنون
اوروبا" ( ،)1867مشريا اىل انهم ال يعلمون عن
العروبة اال القليل ،وانهم يصفونها مبا ليس فيها.
تلك الحدة االشكالية جعلت كثريين غري راغبني
يف اعطاء الشدياق واثره الثقايف حقه ،حتى يف
اثناء حياته .اذ يكفي ان نعلم بأن احد نوابغ
عرصه رزق الله حسون الحلبي (صاحب صحيفة
"مرآة االحوال" االسبوعية اول جريدة عربية
"غري رسمية" يف العامل باكمله) انشأ مجلة صغرية

سامها "رجوم وغساق اىل فارس الشدياق" للرد
خصيصا عىل الشدياق.
كان الرجل بداية فيلسوفا بحسب التعريف
الحريف والقديم لكلمة فيلسوف :محب للمعرفة،
للحكمة ،وفوق كل هذا مامرس مطبق لها يف كل
اطر املعرفة التي قاربها يف حياته الطويلة.
ولد فارس يوسف الشدياق (اسمه الحقيقي قبل
ان يضيف اسم احمد حني اشهر اسالمه الحقا يف
حياته) عام  1804يف قرية عشقوت لعائلة من
الوجهاء االفذاذ ثقافيا .كانت الوجاهة يف تلك
املرحلة ال تقاس فقط باملال ،بل ايضا بالعلم
والثقافة والدور الذي يقوم به هذا الوجيه يف تقدم
محيطه ومجتمعه .امر جعل الشدياق محصال
للثقافة منذ نعومة اظفاره ،لكن هذا مل يكن
ديدنه الوحيد .اذ ان تعطشه الكبري للبحث ونهمه
للمعرفة جعاله يغري طائفته بداية .هو ماروين
بالوالدة ،لكنه اصبح يف صباه بروتستانتينيا بعدما
اقتنع بدعوة شقيقه اسعد الذي دله عىل هذا
املذهب .عاد وتركه ليدخل يف كنف الكاثوليكية.
هاجر اىل مرص ودرس عند فقهاء االزهر اللغة
العربية والفقه االسالمي (لكنه مل يعتنق االسالم
انذاك) ،ومالطا (عاش فيها قرابة اربعة عرش عاما)
واصبح هناك مديرا ملطبع ٍة للمرسلني االنجيليني
ودرس يف احدى الكليات (كلية فاليتا) .لكن ذلك مل
يكفه :غادر اىل بريطانيا وترجم "كتاب الصلوات"
الخاص باملذهب الربوتستانتي و"الكتاب املقدس"
ثم وصل اىل باريس .هناك ،عاش حياة تختلف عن
كل ما مر به سابقا ،مؤلفا اول رواية يف االدب العريب
بحسب الكاتبة املرصية الراحلة رضوى عاشور
"الساق عىل الساق يف ما هو الفارياق" .استمرت
جوالت الشدياق كثريا ،ورسعان ما استهوته تونس
فزارها بدعوة من حاكمها االصالحي الباي احمد
باشا التونيس .هناك اعتنق الدين االسالمي ،وال
بد من االشارة هنا اىل ان السالمه روايات عدة:
روى مارون عبود يف كتابه "مجددون وقدماء" ان
الشدياق اعجب باالسالم فاسلم ،فيام اشار جرجي
زيدان يف كتابه "تراجم مشاهري الرشق" اىل ان
الشدياق دخل االسالم بعدما اعطاه باي تونس
منصبا كبريا هناك ،فاعتنق االسالم عىل يد "شيخ

االسالم" (اي املفتي يف تلك الديار) وكني بأحمد.
كل ذلك مل يوقفه عن الهجرة مرة اخرى ،فذهب
اىل حارضة العامل االسالمي والعريب انذاك :االستانة،
عاصمة االمرباطورية العثامنية واستقر فيها حيث
عينه السلطان العثامين عبدالعزيز االول يف ديوان
الرتجمة السلطاين ،واصدر "الجوائب" اول جريدة
عربية يف السلطنة انذاك .نرش يف تلك املطبوعة
روائع من الرتاث العريب واالسالمي.
ظل الشدياق نشيطا دؤوبا حتى وافقته املنية يف
ايلول  .1887ساهم خالل حياته الطويلة يف تنقية
اللغة واستبطان لغ ٍة صحافية مل تكن موجودة من
قبل .لغة منتقاة من البالغة الزائدة ،فضال عن
اضافته العديد من االلفاظ والكلامت العربية،
اذ ال يعرف كثريون ان كلمة "اشرتاكية" هي من
تعريبه ،ع ّربها واضافها اىل القاموس العريب.
واذا كنا نقول عن الشدياق بأنه كان رحالة،
فذلك ألنه بالفعل كان يزور البلدان مندفعا
بهاجس التجريب واالختبار قبل اي يشء آخر.
كان الشدياق ال يزور العواصم اال ويكتشف كل
ما فيها ،ال بل انه كان يكتشف عمق عمقها ،راغبا
يف رؤية اجمل واقبح ما فيها .يضاف اىل ذلك انه
كان دامئا يبحث عن وظيفة يف تلك املدن النه يف
النهاية ال معيل له سوى عمله.
من هنا ،فان تجربته الرحالتية كانت قامئة عىل
دخوله يف مجتمعات تلك املدن واالنخراط فيها.
وكان لذلك االثر الكبري يف فهمه تلك املجتمعات
وقدرته عىل الكتابة عنها وحولها .يكفي مثال
ان نقرأ له هذا النص" :فاذا دخلت قصور
امللوك وطفت يف اسواق املدن وعاينت ما فيها
من الصنائع البديعة والتحف العجيبة واالالت
الظريفة والفرش النفيس والثياب الفاخرة واالواين
املحكمة وال سيام مدينة لندنَ ،
علمت ان صناعها
هم القامئون بالدنيا وهم منها محرومون .فإن
دأب الصانع كدأب الفالح من جهة انه يشقى
ويكد النهار كله وال حظ له يف الليل سوى اغامض
عينيه .فكيف يزين هذا الصنف من الناس هذه
الدنيا ويبهجونها ويعمرونها وهم عطل عنها
ومحدودون منها .واملرتفون فيها ال يحسنون
عمل يشء ورمبا مل يكونوا ايضا يحسنون الكالم"
(الساق.)592 :
هنا يصور مدينة لندن ال بعني الرايئ الضيف/
السائح ،بل ايضا بعني املتابع الذي يشكل جزءا
من هذا املجتمع ال خارجه.

نقطة على السطر

شغف األدب ...بحثًا عن الزمن الضائع
كثري من الذين يحبون االدب ،ويتذوقونه ،ويدمنونه ،التقطوا اللوثة عىل
مقاعد الدراسة" .يف حياة كل منا استاذ ادب" كتب احد النقاد يف معرض
دراسته العالقة السحرية التي كانت تربط الشاعر الفرنيس الكبري ارتور
رامبو باستاذه جورج ايزامبار ...ورسائل صاحب "ارشاقات" اىل معلمه
التي تعترب من عيون االدب ،ولو انه كتبها يف وقت مبكر من حياته ،تشهد
عىل ذلك .تلك الرسائل من رامبو الفتى اىل ايزمبار ،تعطي فكرة عن
العالقة السحرية التي ميكن ان تربط تلميذا ،او طالبا ،باستاذه يف مادة
االدب .فهذا االخري ينقل الينا اىل جانب املعرفة شيئا يصعب تحديده،
اسمه الشغف!
كثري من الذين يسكنهم النفور من كل ما ميت اىل االدب بصلة ،تشكلت
لديهم هذه العقدة ايضا من ايام املدرسة .فاملنهج التعليمي ،واسلوب
التعليم ،وشخصية املعلم او املعلمة ،تلعب دورا حاسام يف استدراج
التالميذ اىل ذلك العامل السحري "حيث كل يشء مرهون للجامل ،حيث
كل يشء ترف وهدوء ومتعة" ،كام كتب شاعر اخر هو شارل بودلري يف
قصيدته الشهرية "دعوة اىل السفر" .ال ندخل عامل االدب بال مرافقة،
وعصا سحرية ،من دون وسيط روحي او مرشد ودليل .لكننا متى رصنا
يف الداخل ،سنتدبر امورنا مبهارة ،كل عىل طريقته ،وحتى آخر ايامنا .اي
مشكلة يف الذين يبقون عىل باب مغارة عيل بابا ،النهم ال ميلكون كلمة
الرس للدخول.
لكن ما سبق ،بوجهيه االيجايب وحتى السلبي ،ينطبق عىل زمن بات بعيدا،
لنس ّمه الزمن السعيد .اليوم فكرة تدريس االدب واالقبال عليها مل تعد
مطروحة من االساس .صار ورثة ايزمبار يف مدارسنا عملة نادرة ،او ساللة
منقرضة .تدريس االدب يبدو "مهنة فاشلة ،غري مجدية ،وغري مربحة"
حسب القناعة السائدة .االستاذ نفسه يد ّرس مكرها ،ويفتقر اىل القناعة
والحامسة ،فام بالكم بالشغف؟ وماذا تتوقعون ان ينقل اىل تالمذته
والحالة هذه .اما التالمذة ،من جهتهم ،فال يشء يغريهم يف االدب ،او
ميكن ان يأخذهم اىل االدب يف عرص االمية والرباغامتية الذي نعيش .بني
االلعاب االلكرتونية ،والحضارة الرقمية ،واملشاغل املادية والسطحية ،يجد
الجيل الجديد م ُثلَه العليا يف مكان آخر .مواطنو الغد يعتربون صفوف
االدب تعذيبا ،وتذوق اللغة واتقانها والغوص عىل كنوزها عبئا وقصاصا.
طبعا هذه الحالة مرتبطة باالزمنة ما بعد التكنولوجية ،وبانفالش العامل
الرقمي ليبتلع الواقع .قلة من سكان الكوكب االفرتايض تطرق باب
"غوغل" بحثا عن قصيدة لسان جون بريس او انيس الحاج او بدر شاكر
السياب .ومسلسل "لعبة العروش" حجب "البحث عن الزمن الضائع"
ملارسيل بروست .لكن هذا ال يعني االستسالم .قريبا تنحرس الرصعات،
ويعود الجميع اىل ميخائيل نعيمة وجرجي زيدان واحمد فارس الشدياق.
علينا فقط ان نقاوم ،يف املدرسة واالعالم ،والبيت والشارع .ال ميكننا ان
نتنازل عن شغفنا ،وال يحق لنا ان نستسلم لـ"االرض اليباب".
سمير مراد
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ويكمل" :وسبب فرط فقر الفالحني هنا هو
كون االرض قد دحاها الله تعاىل ألن تكون
ملك االمراء واالرشاف فقط ،فيستأجرها منهم
اناس مأمونون ويستخدمون بعض الفالحني يف
حرثها واستغاللها ...وعدد مالك االرض يف انكلرتة
نحو ستني الف عيلة ال غري .وقلام يذوق هؤالء
فجل اكلهم الخبز
[الفالحون] املساكني اللحمُ .
والجنب .فجزار القرية ال يذبح شاة او بقرة اال
مرة يف االسبوع ،وال يبيع من اللحم اال نصف
رطل او ربعه".
هنا تظهر تلك النزعة الصحافية االستقصائية عند
الرجل ،فنشاهده يدخل يف صميم املجتمعات
ويحلل االبعاد االجتامعية ،والثقافية ،وبالتأكيد
االقتصادية يف سبيل فهم ماهية هذا املجتمع
الذي كان يف السابق يراه من بعيد حني كان
يسكن يف مالطا ،ورسعان ما فهمه اكرث حني
دخله وعايشه وعاينه .يف هذا النص يشري اىل
ذلك" :قد كنت احسب ونحن يف الجزيرة [مالطا]
ان االنكليز احسن حاال وانعم باال .فلام قدمنا
بالدهم وعارشناهم ،اذا فالحوهم اشقى خلق
الله .انظر اىل اهل هذه القرى التي حولنا وام ِعن
النظر فيهم ،تجدهم ال فرق بينهم وبني الهمج.
يذهب الفالح منهم يف الغداة اىل الكد والتعب
ثم يأيت بيته مساء ،فال يرى احدا من خلق الله
وال يراه احد .فريقد يف العشاء ثم يبكر ملا كان فيه
وهلم جرا .فهو كاآللة التي تدور مدارا محتقنا،
فال يف دورانها لها حظ وفوز وال يف وقفها راحة.
فاذا جاء يوم االحد وهو يوم الفرح واللهو يف
جميع االقطار ،مل يكن له حظ سوى الذهاب اىل
الكنيسة .فيمكث فيها ساعتني كالصنم يتثاءب
ساعة ويرقد اخرى ثم يعود اىل بيته" (الساق:
.)591
وألننا نستخدم مقاطع من كتاب /رواية "الساق
عىل الساق" ،فال بد لنا من ان نشري اىل انها اول
رواية عربية صدرت يف العام  1885ضمن اكرث من
 700صفحة (وهو حجم كبري نسبيا) مقسم اىل
اجزاء اربعة .هذه الرواية تتناول بشكل او بآخر
حياة املؤلف يف ذاته وتجاربه ،اذ ميكن بسهولة
التنبه اىل ان بطل الرواية الذي يدعى "الفارياق"
هو لعب عىل الكالم السم عائلته الشدياق ،وفيها
يروي زياراته ورحالته حول حوض البحر االبيض
املتوسط .امللفت يف هذا الكتاب انه مل يكن رواية
فحسب ،مع انه كتبها بطريقة تبدو كام لو انها
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واجهة املكتبات

ولوحة عنه
من اعامل
الفنانة
اللبنانية
شريين
ابوشقرا.

رواية ،بل مزج فيها فن الرحلة ،مع التوثيق،
مع التوصيف ،وبالتأكيد مع الحكمة والتحليل
السيايس واالقتصادي والثقايف.
مل يكن الشدياق مجرد شخص يكتب حول
الثقافة ،بل كان "داعية" راغبا يف االصالح حتى.
تجدر االشارة ونحن نتحدث عن ادب الرحلة اىل
ان الشدياق مل يعترب ان اوروبا كتلة واحدة ،كام
تعامل معها كثريون حال حديثهم عنها ،بل انه ميز
بني بلدانها .االمر نفسه انسحب عىل حكمته يف
القياس البرشي ،فقاس سكان تلك املدن بحسب
ما راه وعايشه .هكذا ،مدح االنكليز لصدقهم
ووفائهم حسبام رأى ،فيام هاجم الفرنسيني لناحية
ان نساءهم "مفتقرات اىل الطهارة ،يحبذن عرض
مفاتنهن واستعراضها ،مستبدات ،ويطلنب من
الرجل ما ال يستطيع تأمينه" ،بينام االنكليزيات

غالف كتابه" :الساق عىل الساق يف ما هو الفارياق".

"متواضعات وفيات ونقيات" .وعىل الرغم
من افتتانه بانكلرتا ومهاجمته لفرنسا يف روايته
"الساق" ،اال انه عاد وانجز كتابا متخصصا يف ادب
الرحلة سامه "كشف املخبا يف فنون اوروبا" ،حيث
مدح فرنسا واعطى عنها صورة ايجابية.
كان الشدياق ماهرا للغاية يف التصوير ،كام لو انه
يحمل كامريا يصور بها ما يراه امام عينيه وكانت
كلامته هي تلك الكامريا .فقال يف توصيفه ملجأ
للعجزة يف مالطا" :قد اصبحوا من هذه الحياة
عىل شفا جرف ها ٍر َيعترب بهم اللبيب ،ويتعظ بهم
ا ُملستهرت يف حب هذه الدنيا ،اذ تراهم كاالغرار من
االوالد قد انحنت بهم القدود ملا استوى عندهم
داعي االجل ،واظلمت منهم االبصار بعدما اضاء
منهم صبح املشيب وانحلت منهم القوى .فثم
يقضون ما بقي من حياتهم بكان وصار".
ترك الشدياق  11كتابا تنوعت بني انواع ادبية
كثرية ،فمن الرواية ،اىل الرحلة ،اىل اللغة ،اىل
التحرر وسواها ،من بينها" :رس الليال يف القلب
واالبدال" ،و"الجاسوس عىل القاموس" ،و"الواسطة
يف معرفة احوال اهل مالطة" ،و"اللطيف يف كل
معنى ظريف" ،و"كنز اللغات" ،و"غنية الطالب
ومنية الراغب" ،و"الباكورة الشهية يف نحو اللغة
االنكليزية" ،و"سند الراوي يف الرصف الفرنساوي"،
و"منتهى العجب يف خصائص لغة العرب"،
و"املرأة يف عكس التوراة" .كان اسلوبه اللغوي
مميزا النه اهتم بالكلمة وبقيمة االلفاظ وانزلها
بـ"منازلها" .بالتايل تأيت كل كلمة يف مكانها الذي
تستحقه ،فال يستخدم كلمة يف غري موضعها .من
هنا فان كثريا من النصوص التي كتبها جاءت
باللغة العربية القدمية .لغة يصعب عىل كثريين
اليوم قراءتها او فهمها.
س .م

■ اصدرت "دار التنوير" نسخة جديدة
من كتاب "اساطري الحب والجامل عند
اليونان" للكاتب والباحث املرصي الراحل
دريني خشبة .الكتاب هو دراسة معمقة
يف االساطري االوىل للعقل االنساين التي
تعكس "دهشة االنسان واسئلته االوىل عن
الطبيعة والله وبداية محاوالته الكتشاف
ذاته ككائن مستقل وحر ازاء االشياء
وجربوت الطبيعة وطغيان امللوك".
يف هذه الدراسة ،جمع الباحث هذه االساطري وع ّرف القارئ اليها
باسلوب سلس وشيق بعيدا من الطبيعة للجافة لالبحاث والدراسات.
■ انه "فارس الغناء الكالسييك" .هكذا كان
لقب صالح عبد الحي ( 1896ـ )1962
الذي يعترب الصلة الفنية االخرية بني عهد
عبده الحامويل ومحمد عثامن من جهة،
وعهد ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب
لحن له مجموعة
ورياض السنباطي الذي ّ
من اعامله .يعود صاحب الصوت العذب
اىل الواجهة من خالل كتاب "صالح عبد
الحي فارس الطرب" الذي انجزه الصحايف
املرصي محب جميل وصدر اخريا عن جمعية "عرب" يف بريوت .ال
يكتفي الكتاب بتقديم سرية موثقة للفنان الراحل ،بل ييضء عىل
املناخ الفني واالجتامعي والسيايس الذي كان سائدا يف مرص منذ
وتغي الذائقة املوسيقية
الحرب العاملية االوىل حتى بداية الستينات ّ
والفنية عىل مدى هذه الحقب الزمنية.
■ بعد روايات عدة من بينها "عيل
االمريكاين" و"كاريزما" ،اصدرت الكاتبة
والصحافية هالة كوثراين رواية جديدة
بعنوان "يومان ونصف" ("دار الساقي").
كعادة كوثراين يف شبك التفاصيل ملحاولة
االمساك مبعنى الوجود كام قالت مرة،
تحيك قصة امرأة عىل عتبة االربعني،
تعيد تقييم منجز حياتها والتطلعات التي
خابت ،واالشياء التي تحققت ،اىل ان
يدخل رمزي عىل الخط محاوال خطفها.
■ ما زال مرىض االيدز ارسى جملة من االفكار واالحكام املسبقة
والظلم االجتامعي النابع من الجهل يف املقام االول .من هنا ،تأيت

اهمية كتاب "متعايشون يف الظل ـ الوصم
االجتامعي واملتعايشون مع االيدز" ("الدار
العربية للعلوم نارشون") للباحثة باسمة
الجهني.
انطالقا من دراسة ميدانية ،تيضء الكاتبة
عىل املشكالت التي تصادف املصابني
بااليدز يف املجتمعات العربية ،حيث
الحرج والجهل وانعدام التعاطف امور
تزيد معاناتهم سوءا وحياتهم بؤسا.
■ تعترب التشيلية ايزابيل الليندي من ابرز
الكتّاب املعارصين ،نالت اعاملها العديد
من الجوائز االدبية املرموقة ،حتى صارت
الكاتبة االكرث شعبية من بني االدباء الذين
يكتبون باللغة االسبانية.
غالبا ما تنهل روايات الليندي من تجاربها
الشخصية ،موجهة تحية اىل حياة النساء،
ومازجة بني الواقع واالسطورة يف قالب
من الواقعية السحرية .اخريا ،ع ّربت "دار االداب" روايتها "ايفا
لونا" (ترجمة صالح علامين) التي تحيك قصة ايفا اليتيمة التي
تعمل خادمة ،وتقايض فقرها املادي برثاء مخ ِيلتها ،فهي تهوى رسد
الحكايات الغريبة .بعذوبة وبصنعة ادبية فائقة ،تعرض الليندي
"مصري شخصياتها كجزء ال يتجزأ من املصري الجامعي لقارة موسومة
بالظلم االجتامعي والبحث عن هويتها الخاصة".
■ عن "رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش" ،صدرت اخريا الرتجمة العربية
لكتاب "جون كريي ـ كل يوم هو اضافة".
هنا ،يقدم جون كريي ،السيايس االمرييك
الذي قىض ثالثني عاما سيناتورا يف مجلس
الشيوخ االمرييك ،واربعة اعوام وزيرا
للخارجية يف عهد الرئيس باراك اوباما،
ّ
وترشح قبلها عن الحزب الدميوقراطي
للرئاسة يف وجه الرئيس جورج بوش
االبن ،شهادة مفصلة حول السياسة االمريكية وسنوات االضطراب
يف الرشق االوسط .استنادا اىل مذكراته اليومية عىل مدى طويل،
يعرض كريي املفاوضات االمريكية ـ االيرانية يف شأن نزع االسلحة
النووية ،وعالقاته املتناقضة برئيس وزراء الكيان الصهيوين
بنيامني نتنياهو وغريهام من امللفات ،اىل جانب رأيه يف عدد
من زعامء العامل.
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