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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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إبداعات ونقد أدبي

عن المكان والكالب والكالم

هــي حكايــة »لغــة«، ولغــة ال تعنــي المزيــد مــن الــكالم، والمثــال قــد يحضــر ســريًعا 
ــن  ــى »الكائ ــرو( إل ــه مال ــا )أندري ــا عبره ــد أخذن ــن، لق ــى البراهي ــة إل ــن دون الحاج م
ــب  ــه يذه ــن عناوين ــع كل م ــذرة«، وم ــدي الق ــاب«، واألي ــيء« و»الذب ــدم« و»الق والع
ــى،  ــاد المعن ــن رم ــول«، ع ــن »الالمعق ــّرر« وع ــن »الالمب ــي« ع ــى »الحك ــل إل الرج
والهزائــم والخيبــة، ويــوم جــاء ســارتر اختــزل كل مــا ســبق بمصطلــح »العبــث«، ومعــه 
بــات كل شــيء واضًحــا، مختِصــًرا الكثيــر والكثيــر ممــن ســبقوه، بــدًءا بشكســبير، أعظم 
العابثيــن حكمــة: »نريــد أو ال نريــد، ذلــك هــو الســؤال.« وصــوالً إلــى ديستويفســكي: 

»إذا لــم يكــن اللــه موجــوًدا فــكّل شــيء مبــاح«.
ومن يستطيع أن يؤكد وجود الله من عدمه؟ 

ومــع كّل هــؤالء يمتــّد الــكالم، أي تمتــّد اللغــة، مــن الســقوط إلى الرأفــة بالّســاقطين، 
وال نعنــي هنــا الّســاقطين بالمعنــى األخالقــي، ال، مــا نعنيــه هــو الســقوط فــي الخســارة 
ــاء  ــات الهب ــي مناخ ــر، ف ــر اآلخ ــي، وتدمي ــار الذات ــّقيه، الدم ــار بِش ــار.. الدم والدم
ــار  ــع االنكس ــّد وقائ ــة«، أش ــمل »الغرب ــي وتش ــّد المعان ــيء، لتمت ــار والالش واالنكس
قســوة، والتــي يعقبهــا: االستســالم أو االنفجــار الكبيــر، وقــد يأتــي علــى هيئــة انتحــار.

الغربة؟!!

صحافي وروائي سوري من مواليد السويداء عام 1953، درس الحقوق في جامعة 
 وقّدم بعض 

َ
دمشق والصحافة في جامعة القاهرة، ويقيم حالًيا في برلين/ ألمانيا. أعّد

البرامج التلفزيونية منها »ظالل شخصية« و»الملف«. له مجموعة من الكتب المطبوعة 
منها: »بوليساريو« و»الطريق إلى الغرب العربي«. أما أبرز رواياته المطبوعة فهي »آخر أيام 

الرقص« و»بانسيون مريم« و»سرير بقالوة الحزين« و»موت رحيم«. كما كتب مسلسلين 
تلفزيونيين هما »ليل السرار« و»أرواح منسية«، إضافة إلى مسرحية »أنا وهو والكلب«.

نبيل الملحم
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أهــل الــرأي والرؤيــا، يتســاءلون عــن قيمــة اللغــة، ومــن ثــّم عــن قيمهــا، دون التفاتــة 
إلــى المــكان.. فــال يصّححــون الســؤال ليأخــذ شــكله األكثــر جــدوى: قيمــة اللغــة فــي 

؟ بة لغر ا
كمــا لــو أّن اللغــة ال تشــتّق مــن المــكان، كمــا لــو أّن المــكان ليــس هــو اللغــة، لغــة 
األيــدي، ولغــة العيــون، ولغــة الســراويل، ولغــة الفســاتين، ولغــة الحدائــق أو المزابــل 

ال فــرق.
ــي األوامــر،  ــن وتلّق ــة للتدجي ــة القابل ــا فــي الغــرب( الممتلــئ بالــكالب المدّرب )هن
ــد يتحــّوالن  ــن ق واإلســراف فــي حــّب المضيــف، الشــقيق، والمالــك والمالكــة الّلَذي
ــكالب  ــث ال ــوريا( حي ــي س ــاك أي ف ــن )هن ــس م ــى العك ــكالب، عل ــى أب وأم لل إل
الشــاردة الممتلئــة بالشراســة، الــكالب الــال ِمطواعــة، الرافضــة لهــذا النــوع مــن التبنّــي 
واالغتســال بمســتحضرات الصابــون.. الرافضــة للوجبــات المخّصصــة للــكالب، 

ــار. ــى االنتح ــان إل ــاقها اإلنس ــض، وس ــه بالرف ــا الل ــي كّرمه ــكالب الت ال
هل تتساوى اللغة ههنا، مع اللغة هناك؟

بيــن هنــا وهناك لغتــان، ال تشــبه إحداهما األخــرى.. فـ »الكلــب الجعاري الســوري«، 
لــم يكــن »كلــب مهمــة«، هــو الكلــب الصريــح، والمفارقــة أّنــه ال تهجيــن للــكالب فــي 
ــان  ــا اإلنس ــي ابتكره ــة الت ــا اللغ ــازار، كوميدي ــا الب ــر كوميدي ــر، بش ــث بالبش ــالد تعب ب

لتتبنّــى مفــردات مــن مثــل: )األب القائــد( )الزعيــم الخالــد( )المفــّدى( )الُملَهــم(.
وتمتــد أكثــر وصــواًل ألســماء اللــه الحســنى وقــد بلغــت )99( اســًما وزادت عليهــا 
أســماء وصفــات، ووحدهــا الــكالب الّضاّلــة، تحــّررت مــن وقائــع هــذه األســماء دون 
أدنــى التفاتــة للعقوبــات والعواقــب، وال لمســار المعــادالت والعالقــات، فباتــت حــّرًة 
ــقات  ــا رش ــارة كم ــق بالحج ــة، الرش ــب المعتم ــع، الزواري ــا(: الصقي ــة أثمانه و)للحري
ــا  ــة«، وكل م ــمونها »ضاّل ــي يس ــكالب الت ــات لل ــرطة البلدي ــاردة ش ــاص، ومط الرص
ــه تلــك الــكالب مــن ضــالل أّنهــا لــم تتهّجــن كمــا الحــال مــع كالب االغتســال  فعلت
بالصابــون، وقــد أخذتهــا الهندســات الجينيــة إلــى مــا يشــبه الــكالب: كالب بجينــات 
ــات  ــي الهندس ــا ه ــة. وه ــات أحصن ــر، أو كالب بجين ــات خنازي ــز، أو كالب بجين ماع
ــة تشــتغل علــى األبــدّي، دونمــا احتــرام لحقيقــة الكائــن المؤّقــت الــذي مــا إن  الجيني

يمــوت حتــى ينتهــي مــن النبــاح ومــن الــكالم.
ــي أن  ــف ل ــة«، وكي ــي اللغ ــة ف ــي »الغرب ــي تعن ــكان الت ــي الم ــة ف ــة، الغرب ــي الغرب ه
أترجــم نبــاح الكلــب الجعــاري الســوري فــي حضــرة الكلــب »البــرادور«، أو »جيرمــان 
شــيبرد«، أو »كالب الهاســكي«؟ أو ذلــك الكلــب اللعبــة الــذي ينــام فــي ســرير الزوجــة، 

وقــد ترضعــه كمــا لــو أّنــه انزلــق مــن رحمهــا فــي شــتاء ليلــة ســاخنة؟
ــة  ــرورّي للّرفق ــر الض ــن التقدي ــا م ــكالب أًي ــون ال ــدي، ال يمنح ــي بل ــاك« أي ف »هن
ــدًة،  ــت معان ــا زال ــكالب م ــر أّن ال ــكالب، غي ــى أزل ال ــان إل ــن أزل اإلنس ــّدة م الممت
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ــي  ــا، ف ــوع.. وهن ــى الن ــاظ عل ــة الحف ــن كرام ــي م ــا يكف ــًة بم ــًة، ممتلئ ــًة، شرس ضاّل
ــى  ــب عل ــن أدوات التدري ــي م ــا يكف ــا م ــون له ــكالب، ويخّصص ــون ال ــرب، يهّجن الغ
»الطاعــة«، حتــى ليبــدو أّنــه ثمــة لغــة ال بــّد أن تتحــول إلــى لغــة مكتوبــة، لهــا مفرداتهــا، 
قواميســها، أشــعارها، هــي لغــة الــكالب، بمــا ال يبقــي للكلــب لغــًة وال جنًســا وال نوًعا، 
وال حتــى ســاللًة مــع التحــوالت الهائلــة فــي تبديــل الســالالت. ولــكّل كلــٍب اســمه، 
اســم مســّجل فــي دوائــر البلديــات، وعيــادات األطبــاء البيطرييــن، وســجّل طّبــي كمــا 

ــة علــى أمزجــة الــكالب. ــّدالت الطارئ ســجّل ســيكولوجي يحكــي عــن التب
يحــدث ذلــك فــي الغــرب بعــد »ثــورات«، ليــس أهمهــا الثــورة الفرنســية يــوم أطلــق 
فيكتــور هوجــو أحــداث روايتــه »البؤســاء«، بؤســاء يحّطمــون واجهــة فــرن القتنــاص 

رغيــف خبــز ألطفــال جيــاع. 
ــورات  ــي ث ــرب ف ــذا الغ ــل ه ــاء، ليص ــك الدم ــز كّل تل ــف الخب ــتحّق رغي ــل يس ه

ــكالب؟ ــن ال ــى تهجي ــة إل الحق
ــوق ورأس  ــطوة الس ــن س ــان، ال م ــّرر اإلنس ــه تح ــع ثورت ــك، وم ــتحّق ذل ــا اس ربم
المــال، وال مــن »العبــث« و»أزيــز الذبــاب«، بــل تحــّرر مــن ســطوة ذلــك الكائــن الــذي 

ــا إليهــا: يحمــل )99( اســًما مضاًف
)األب القائد( )الزعيم الخالد( )المفّدى( )الُملَهم(.

ومؤخًرا، هتفوا له: أنت الله.
وإال ما معنى تلك الهتافات التي امتألت بها حناجر أنصار الطغاة؟

فــي علــم الحيــوان، يتــرك الّراعــي غنمــة يســّميها »مــن حّصــة الذئــب«، أّمــا الذئــب 
فيتــرك مــن الوليمــة حّصــة ابــن آوى، وبــدوره يتــرك ابــن آوى حّصــًة للضبــاع، وحتــى 
ــن  ــرك ألّي م ــال يت ــا، ف ــة حّصته ــور الجارح ــرك للطي ــوم( يت ــن المذم ــع )الكائ الضب

ــا.  ــااًل جياًع ــابقين أطف الس
ــات  ــاع وأّمه ــال الجي ــوالً لألطف ــة وص ــي والغنم ــون الراع ــوريا يلتهم ــواري س ض
األطفــال الجيــاع، ويطــاردون الكلــب )الجعــاري( أنظــف الســالالت الكلبيــة وأشــّدها 
ــة،  ــكالب الطّيع ــك ال ــم تل ــوا لبيوته ــون أن يقتن ــم ال يلبث ــن، ث ــا للتدجي ــة ورفًض كرام
ــذة، التــي تشــاركهم أســّرتهم، ويلتقطــون لهــا مــا يكفــي مــن األســماء  ــة، اللذي الهجين
المســتمّدة مــن اللغــات األخــرى، لغــات مثــل الفرنســّية، اإلنكليزّيــة، ومؤخــًرا وبدافــع 
التمايــز أســماء إســبانّية، مثــل »أالميــدا« للكلبــات، و»ألفونســو« للذكــور مــن الــكالب، 
ويحّثــون كالبهــم  علــى لعــب كــرة القــدم، وركــوب الخيــل، ومصارعــة الثيــران، وثّمــة 
مــن شــّبه كلبــه بـ»الــرب« امتناًنــا لكلبــه الــذي يتقــن التقــاط كــرة البايســبول بفمــه بعد أن 

يرميهــا لــه مرّوضــه فــي الهــواء. 
الرّب.
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هكــذا يصفــه علــى صفحتــه فــي إنســتغرام، وهــو اللقــب الــذي لــم يحــظ بــه ليونيــل 
ميســي، أســطورة كــرة القــدم، الموصــوف بـ»القنبلــة«، فيــوم أطلــق عّشــاق ميســي علــى 
العبهــم لقــب »ديــوس«، التــي تعنــي »الــّرب« باللغــة اإلســبانية، أضــرم بابــا الفاتيــكان 

النيــران بالــكالم، وأدان أولئــك المعجبيــن بعــد أن وعدهــم بـ»الحريــق األبــدّي«.
»الغــرب« ليــس األم تيريــزا، ولغتــه ليســت لغتهــا كذلــك، ولكننــا فــي الشــرق، بــل 
فــي ســوريا علــى وجــه أكثــر دّقــة، لســنا بجمهوريــة علــي بابــا، لنحكــي لغــة علــي بابــا، 
ــا  ــم ينقلن ــق، ول ــي تتدف ــاه الت ــّع، والمي ــي تش ــاء الت ــالد الكهرب ــي ب ــنا ف ــا لس ــك أنن ناهي
ــى  ــارة، إل ــدار المغ ــى ج ــم عل ــة الرس ــم  لغ ــري لنتكل ــر الحج ــن العص ــًرا« م ــط ش »تأّب
الزمــن النــووّي، لنحكــي بلغــة مارليــن مونــرو، فبــأّي لغــة ســنحكي، وقــد منحنا ســادتنا 
»صــك البيــع« بــدًءا مــن »بايعنــاك إلــى األبــد« و»بالــروح بالــدم« فخســرنا لغــة الّزقــاق، 

ولــم نربــح لغــة الدولــة، وقــد تحّولنــا مــا بيــن ليلــة وليلــة إلــى جيــران للمزبلــة؟
ــد نحكــي؟ بلغــة القــرآن أم علــى إيقاعــات  ــأّي لغــٍة نحــن أبنــاء ذاك الشــرق المعّق ب

الليــدي غاغــا؟ 
بلغة الخيزرانة، أم بلغة األدمغة نحكي؟

بلغــة تلــك البنيــة الثيوقراطيــة ألنظمــة الســواطير واأليديولوجيــات الكئيبــة، أم بلغــة 
الحيــاة نحكــي؟

ال بــّد مــن لغــة »العبــث«، فـ«وحــده العبــث ميــزان حياتنــا«، وبهــذا ثمــة مــا يختلــف 
ــة  ــق لغتهــا مــع لغــات الــكالب المنزلي ــي ال تتطاب ــا الشــاردة، تلــك الت ــا عــن كالبن فين
ــكان  ــات الم ــن تراجيدّي ــا م ــّدرة ربم ــا المتح ــبه لغتن ــا ال تش ــي«، كم ــرب »اإلمبريال للغ
الــذي لــم يصــْغ نفســه، وقــد تالشــى فــي مطابــخ عمالقــة الكوكــب حتــى وقعنــا فــي 

)لغــة الحيــرة( وقــد جمعــت لغــة آيــات اللــه إلــى لغــة جــون ترافولتــا.
وحدهــا الــكالب الشــاردة لهــا مــا يكفــي مــن االمتثــال للغتهــا، لغتهــا هــي ال ســواها، 
لغــة النبــاح علــى ليالــي القمــر، وعلــى أوليــاء الخزينــة التــي تفيــض بلصــوص المــال 

والزمــن.
أمــا نحــن، نحــن الذيــن نقبــع فــي الالمــكان، فلــم يتبــّق لنــا ســوى لغــة واحــدة، لغــة 

النّراجيــل فــي شــارع »زون آلــي« البرلينــي، لغــة »الخرخــرة«.. خــر.. خــر.. 
لغة الخراء التي ليس لها لغة.

ــارد  ــا تط ــا كم ــا، تماًم ــة تطاردن ــدام الهمجّي ــت األق ــا دام ــك، م ــر كذل ــيبقى األم س
ــاردة. ــكالب الش ال

فــي حــال كهــذا، بيــن هــذا القضــاء وذاك القــدر، لــو كنــَت )محــي الديــن بــن عربــي( 
لــو كنــت )الخوارزمــي( ال مــكان لــك فــي اللغــة، وال فــي أّي لغــة.
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