باريس وأنا أو تضاريس العالقة امللتبسة
د .محمد حافظ يعقوب *
هذا النص هو عن املدينة باريس وليس عن باريس املدينة .وسريى القارئ أن النص هو تأمالت
يف املدينة امل َعيشة (وبالرضورة املدنية) أكرث مام هي رواية عن "تجربه(يت) " فيها واملفارقات
العديدة التي فيها عرفت .فام يعني القارئ العريب عن باريس هي فكرة املدينة الحديثة (باملعنى
الفلسفي ،أي الكيل والعام) ،وعالقات البرش فيها :إنه البعد التنظيمي الذي يجعل للحياة يف
املدينة (ووجهه اآلخر املوت بل ونظريه) معنى "مدنياً" ،أي مفارقاً ومغايرا ً بالرضورة .وهو
يف الوقت نفسه املعنى الذي يتصل بالعيش يف املدينة مبا هي سريور ٌة ت ُ َق ْولِ ُب يف التاريخ أولئك
الناس الذين استوطنوها واتخذوا من ح ِّيزها ميداناً آلدميتهم .والواقع أن ما هو مشرتك يف
َ
كل مدينة عىل اإلطالق يكمن يف أنها تخلق مواطنيها وتعيد قولبتهم يف الوقت الذي يزعم فيه
هؤالء العكس .بيد أن األمر يتعدى بالتأكيد وكام سرنى هذا البعد الدمجي يف الحياة املدينية.
 /1ينظر ابن خلدون للسريورة التاريخية التي تعيد فيها املدينة تكوين سكانها وتطبيعهم بجملة
من الخصائص السلوكية والخلقية نظرة سلبية ويصفها بعبارات ال يعوزها الوضوح .املدين ُة هي
غاية العصبية وموطن الحضارة ومقر العمران والفن واالبتكار؛ غري أنها يف الوقت نفسه الحيز
الذي تتحلل فيه العصبية وتتبدد ،واملنتج لهالك الرتف الذي يفيض إىل هالك الذل .الحضارة غاية
وتحلل و ُخنثٌ  ،بحسب لغته.
ٌ
وهن
الدولة مبقدار ما هي ٌ
بيد أن ابن خلدون مل يعرف الحداثة ،ومل يتسن له معاينة السريورات التاريخية الكربى التي
* باحث فلسطيني
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عايشتها البرشية الحديثة يف القرنني األخريين عىل وجه الخصوص .وهو مل يتمكن بالتايل من
معرفة كيف أن طاقة الجذب يف املدينة الحديثة أصبحت ال تقاوم .وأر ّجح أنه يتعذر سرب غواية
مدينة الحداثة من غري سرب جاذبية الدولة الحديثة التي هي مقرها وكريس سيادتها .ال دولة
حديثة من غري مدن تكتظ بسكانها الذين تجذبهم إليها من األرياف والبوادي واألصقاع البعيدة.
والواقع أن مصدر الغواية أو الجذب يف املدينة عىل وجه العموم ويف املدينة الحديثة عىل وجه
الخصوص ال يكمن يف األضواء واملطاعم واملسارح وغري ذلك من املتع املادية املتوافرة بكرثة يف
وجسدتها
املدينة ،بل يف كونها ّ
لصت كام يخيل يل من البرشية حلمها العتيق بالطوىب (اليوتوبيا) َّ
يف فكرتها التي هي فكرة الحداثة االجتامعية من حيث هي كذلك .ومتثل باريس من غري شك
موطن الحداثة من غري منازع ألنها بالضبط مدينة حديثة باملعنى التنظيمي املعامري ،وباملعنى
الذي أكد عليه فالرت بنيامني يف أواخر النصف األول من القرن العرشين ومن قبله شارل بودلري يف
نهايات القرن التاسع عرش ،وهو معنى مدينة الزمن الزائل ألنه الزمن اآليت من غري توقف أو خلل.
 /2يزعم االجتامع الحديث أنه يجمع يف فكرته وإذن يف رشعيته عنارص الحلم البرشي مبجتمع
الوفرة والرفاهية واملتعة ،وأنه االجتامع الذي تتكرس شيئاً فشيئاً فيه الحواجز التي باعدت يف
التاريخ بني البرش وفصلت بينهم إنْ عىل أسس طبيعية /جغرافية ،أو عىل أساس النوع والجنس
والعنرص أو الثقافة .هكذا تغدو املدينة الحديثة ،بحسب هذا املقال ،املكان الوحيد الذي فيه
يُتَقا َر ُب بني البرش ويُخلط بينهم ويُعاد تكوينهم عىل أسس ومعايري جديدة.
عني ماكس فيرب أوالً بنمو املجتمعات الحديثة .وهو يؤكد عىل أن البُنى االجتامعية التي واكبت
الحداثة تتسم برتاكب نسقني متحورا حول املرشوع الرأساميل أوالً وجهاز الدولة البريوقراطي
ثانياً؛ وإذ يتداخل النسقان وظيفياً ينجم عن تفاعلهام ،بحسب ماكس فيرب ،أن تتأسس جملة من
األنشطة العقالنية يف مجايل االقتصاد واإلدارة .ومهام يكن األمر ،فإن منو املجتمعات الحديثة هو
الذي أرىس لسريورات تحلل أشكال الحياة التقليدية وتفككها ،من ناحية ،ونشوء املدن الحديثة
التي ميكن اعتبار باريس منوذجها الصارخ ،من ناحية ثانية .وسواء أكانت العقالنية هي التي
أفضت إىل األنشطة التي أدت بدورها إىل ظهور الحداثة الرأساملية واالجتامع الحديث وتحلل
البنى التقليدية وتشكل املدينة الحديثة إذن ،أم أن العمليات التاريخية الكربى هي التي خلقت
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البنى التحتية التي أرست أسس العقالنية الحداثية ،يبقى بيِّناً أن املدينة الحديثة هي املكان
تجسد فكر ُة
الذي مارست فيه الحداثة سطوتها وسلطة جذبها وقدرة أساطريها عىل اإلغواءّ .
املدين ِة فكر َة الحداثة ،ويف ثناياها تندمج أساطري هذه األخرية وتعمل يف التاريخ.
من املستحسن أن نالحظ هنا أن الثقافة الحضارية (متييزا ً لها عن الثقافة باملعنى اإلنايس/
اإلجتامعي) هي ماميكن وصفه بالجو العام الذي يحرك ،يشحن ،يُف ِّع ُل رمزياً املعاين الكامنة
يف الخربات املعيشة يف الحياة اليومية للناس ،ويجعل لألحداث معانيها أو باألصح يجعل لهذه
األحداث مضموناً رمزياً يتعلق بالجامعة واألفراد عىل وجه الخصوص .بيد أن الرأساملية ال
تتضمن شيئاً من هذا .إنها ال تعطي لحياة األفراد والجامعات معانيها ،وال تساعدهم عىل التفسري؛
إنها ال تصلهم ال باملطلق الكيل وال مبا يعطي الحيا َة (والحركة ،والتاريخ) معنى .هكذا ال ميكن
املوافقة من غري تحفظ عىل فرضيات ماكس فيرب وكثريين آخرين من الذين ساروا عىل خطاه
يف بالد الغرب أو يف بالد العرب ،بخصوص أن الرأساملية هي التي أطلقت الحضارة الحديثة
وخلقت رشوط تجذُّرها .وباملقابل ليس مثة ما يدعم الرأي الذي يقول إن ظهور الرأساملية جاء
تعبريا ً عن انطالقة الحضارة الثقافية .وبهذا الخصوص ،من املناسب لفت االنتباه إىل الفكرة التي
يؤكد عليها الطلياين فرانشيسكو ألبريوين  )1( Alberoniيف كتابه املمتاز (التكوين) بخصوص أن
"ظهور الرأساملية" جاء ،بخالف ما يقول به ماكس فيرب" ،تعبريا ً عن تدهور الحضارات الثقافية"
(ص  ،)590وليس نتاجاً لها ،باعتبار أن النواة املركزية يف الرأساملية هي مجموعة من املامرسات
والعمليات املنفصلة عن أية قاعدة قيمية .فالغرض الرئيس من الرأساملية ،وهو الرثاء املادي،
خا ٍو من القيمة؛ إنه وسيلة محضة .ثم إن الرثاء بحد ذاته ليس فضيلة أو رذيلة؛ إنه وسيلة
لهام .ويتعذر مقاومة إغراء املوافقة عىل مايقوله ألبريوين بخصوص أن "العامل الحديث ،الغريب
الرأساميل ،يتصف بواقعة أنه ال ميتلك رسال ًة أو أمالً حقيقياً ميكن التبشري بهام" (ص .)590
 /3سأوضح اآلن الفكرة التي ذكرت قبل قليل بخصوص أن املدينة هي مقر الطوىب والحلم
البرشي العتيق مبجتمع العدل واملساواة والرفاه والسعادة .وأفتتح بالقول إن تأكيدي عىل هذه
الناس إليها وعن الرس يف
الفكرة هو من أجل اإلجابة عىل املساءلة حول كيف أن املدينة تجذب َ
هذه الجاذبية .والواقع أنه يف وجدان الناس ،مثة بحث عن الجنة يف املدينة .بحث مستحيل ،ألن
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املدينة ،كام الريف والصحراء والجبل ،مع أنها ال تستطيع أن توفر للناس ما يبحثون عنه فيها،
تجذبهم مع ذلك ،يتكدسون فيها ،ويتصارعون عىل حيّزها القليل ،ويشتكون ويتأففون .ولكنهم
مع ذلك يفدون .فكيف ميكن تعليل ذلك؟
هناك من يربط بني املدينة والحلم .يقولون إن الناس عموماً والشباب خصوصاً يحلمون يف
العيش يف املدينة ،تجذبهم أضواؤها وضجيجها وصخبها ،وخدماتها العديدة .مثة سهولة يف
املدينة ال تتوفر عليها القرية أو البادية والجبل .لكن املدينة ليست جذابة فقط من أجل الضجيج
الناس
والخدمات .وهي ليست جذابة ألن فيها كام يقول بعض علامء النفس االجتامعي يتك ّدس ُ
بفعل نزو ٍع أو ميلٍ
غريزي نحو التقليد ،أو بفعل "غريزة القطيع" .أفرتض شخصياً أن املدينة
ٍ
جذابة ألنها تستبطن يف فكرتها صورة الطوىب أو مثالها باملعنى األفالطوين للكلمة ،أي بالضبط
ذلك الحلم القديم ،املتجدد أبدا ً ،وجعلته مدينة الحداثة جزءا ً من "هويتها" الخاصة.
يطول رشح هذا باعتبار ترابطه الوثيق مبا أسميه أساطري الدولة الحديثة والتناقضات البنيوية
العميقة التي تنطوي عليها ،وسأقترص هنا عىل فكرة "الدولة اإلجتامعية" أو دولة الرفاه يف
حركيتها الداخلية وليس فكرة الدولة /األمة من منظار العالقات الدولية وما يسميه الحقوقيون
لصت من الحلم البرشي العتيق
مببادئ القانون الدويل .وأرجح القول إن الدولة االجتامعية ّ
فكرة الجامعة الفاضلة السعيدة التي يسودها الوئام وال ّرفاه من غري تناقضات ومتزقات واقعية
أي معيشة ،وكان ر ّوج لها األنبياء والثوار واألديان ،وأدمجتها يف قلب الفكرة املركزية لرشعيتها
ولهويتها من حيث هي كذلك.
تشكل ما أدعوه بـ"رسقة الحلم الطويب" تغيريا ً حاسامً وخطريا ً يلخص رمبا فكرة الدولة الحديثة
كلها .ففي قلب حركتها الداخلية ،ويف سريورات بنائها خالل القرنني األخريين بشكل خاص،
كشفت الدولة الحديثة عن خاصيتها املركزية التي متيزها وهي بنيتها التَغ ُولية ،وأقصد بذلك أن
سريورة بنائها وتحقيقها لذاتها مير عرب اندغامها يف جسد الجامعة التي تزعم متثيلها والسهر عىل
مصالحها ورفاهها ،وعرب اخرتاقها لوعي هذه األخرية وانسيابها يف ثنايا صورتها لنفسها وللعامل
الذي قامت الدولة الحديثة بغزوه كله وباحتالل آفاقه جميعها.
ومن املعروف أن الدولة اإلجتامعية أو دولة الرفاه تستند يف رشعيتها عىل أسطورتني إثنتني.
أوالهام هي فرضية "حيادها املطلق" وما يرتتب عنها بطبيعة الحال من تعايل فكرتها أي من
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صورية أو شكلية فكرتها الدستورية ،وثانيهام هي فرضية العقد اإلجتامعي وما يستتبعها من
أسطورة تواكبها هي أسطورة أن الدولة هي الضامن الوحيد للسلم اإلجتامعي أو األهيل ،مادام
العلم اإلجتامعي الوضعي الحديث كله ينطلق من تعريف للمجتمع يقوم عىل النظر إليه من
حيث هو شبكة من العالقات واملصالح املتداخلة بالرضورة واملتناقضة يف آن.
هكذا تلتقي عند هذه النقطة بالضبط التناقضات البنيوية جميعها .فالدولة الحديثة حددت
لنفسها مهمتني متعارضتني يصعب جمعهام تحت سقف واحد هام :ضامن العدل يف توزيع الرثوات
اإلجتامعية ،وتأمني الرفاه اإلجتامعي عن طريق توفري الخدمات العامة الصحية والرتبوية والرتفيهية
واملواصالت واملساكن ،وضبط حركة السوق واإلستهالك اي سياسة األسعار والتحكم بالتضخم
واألجور وسوق العمل (حركة البطالة وباألصح نسبتها الرضورية) ،ويف الوقت نفسه ،وهنا يكمن
التناقض الثاين ،ضامن حرية املبادرة التي هي أساس فكرة املرشوع الرأساميل .وهو تناقض يشكل
مصدرا جدياً من مصادر التوتر متكنت عدد من النظم يف دول أعىل الهرم من امتصاص حدته كام يف
البلدان اإلسكندنافية بشكل خاص ويف املانيا وفرنسا بشكل أقل كفاءة ،وذلك عن طريق لعب دور
املرشف عىل التفاوض الدوري بني نقابات العامل واتحادات أرباب العمل ،فضال عن اعتامد مفهوم
لحقوق اإلنسان يوفر من غري شك مستوى ما من حرية الحركة والتنظيم والرأي والكرامة.
والواقع أن دولة الرفاه اإلجتامعي (أو الدولة اإلجتامعية كام يطلق عليها األملان) ،هي بحسب
نسق الحركة وضابط توازنات املصالح املتناقضة بني الجامعات
التعريف الذي ح َّدته لنفسهاُ ،م ِّ
الدنيا وتعاضداتها ،وخصوصا بني العاملني وأرباب العمل .بيد أنَّ الدولة اإلجتامعية التستطيع
أن تفرتض يف نفسها األهلية لضبط اإليقاع والصالحية لضامن التوازنات العامة إن مل ُتك ،بحسب
املفهوم الذي يؤسس للتعريف الذي سبقت اإلشارة إليه ،كينون ًة متعالية عىل الجامعة التي
يتشكل جسدها منها ،أي كينونة تفرتض يف نفسها الحياد اإلجتامعي بني املصالح املتضاربة
واملتناقضة التي تقف يف ما وراء الحركة يف املجتمع ،من جهة ،وأن السلطة الثاوية فيها مقننة،
أي غري مشخصنة وتخضع للمراقبة واملحاسبة واللَّجم ،من جهة ثانية.
ليست دول ُة الرفا ِه اإلجتامعي ،بحسب الدستور أو بحسب فكرتها التي تقوم رشعيتها عليها،
دولة املجتمع كله إال ألنها تقف يف تلك النقطة التي تتيح لها أن ترشف عىل املجتمع (من حيث
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هو واقعة سوسيولوجية أي واقعة مركبة من جامعات وهويات متناثرة ومتعارضة ،من ناحية،
وواقعة متحولة ،أي من حيث هو سريورة متحركة ومتغرية والتستقر عىل حال ،من ناحية
ثانية) ،وأن تعيد دمج فئاته وجامعاته الدنيا التي يتشكل منها وقولبتها بحيث ترى الجامعة
نفسها وتعكس هويتها أي شخصيتها الجمعية وخصوصيتها يف مرآة الدولة وليس العكس.
فبخالف األسطورة الشائعة والرائجة يف كل مكان ،ليست الجامعة الفرنسي ُة فرنسي ًة ألنها تتحدر
من أرومة األجداد الغال ،بل ألن الدولة الفرنسية هي التي تقوم بقولبة جامعاتها وتتوىل أمر
صهرها وصياغتها أي فرنستها ودمجها يف الجسد اإلجتامعي الضخم الذي تسيطر عليه.
وبعيدا ً عن الخوض يف تفصيالت تتعلق بقضايا ال ُهويِّة والخصوصية ،فهذا ال مجال له هنا ،ليست
الدولة اإلجتامعية هي املؤسسة الوحيدة من بني مؤسسات اإلجتامع اإلنساين يف عرص الحداثة
التي تنطوي فكرتها األوىل ،أي مبدؤها الذي تستند عليه يف رشعيتها ،عىل تناقض بنيوي ال حل
له من داخل فكرتها نفسها .وهي ليست السريورة الوحيدة التي تقف اليوم يف عز التحوالت
الجذرية العميقة التي تقود البرشية نحو "املوجة الثالثة" من الحداثة .بيد أن مدينة الحداثة
هي التي تختزل يف الحقيقة فكرة الدولة الحديثة ،التي هي دولة الرفاه االجتامعي ،ومن
نصبت نفسها عىل أنها املجتمع املفتوح الذي هو أوالً مجتمع الغد .تجسد املدينة فكرة
خاللها ّ
ُجسد فكرة أن "الطوىب" ممكنة التحقق يف التاريخ.
الجمهورية ،ألنها ت ِّ
إن الخروج الكثيف الذي عرفته البالد الفرنسية للجامعات املحلية من مواضعها التاريخية،
وباألصح من آليات تجديدها لنفسها ولعاملها وألساطريها مبا هي جامعات محلية يف التاريخ،
واالنخراط يف آليات جديدة لتجديد االنتاج االجتامعي للجامعة الوطنية ،مبثلها وبقيمها
وبأساطريها ،متحور بالرضورة حول الهوية الوطنية الكلية املتمثلة بالدولة املركزية ،وخصوصاً
حول إعالء شأنها عىل حساب الجامعات األهلية وبدمجها يف السياق العام .ويف القلب من هذه
الهوية تتموضع باريس .فلقد فرنست باريس املناطق التي صارت جزءا ً من الدولة الفرنسية
يف سريورة من الضم واإللحاق بدأت منذ عدة قرون ورمبا مل تكتمل بعد .إن الذين يقولون
إن املدينة هي "معمل" املواطنة وورشة تشكل الهويات الوطنية ومعيار تحققها كوطنيات يف
التاريخ ال يجانبون الصواب عىل األرجح .ففي املدينة فقط تتشكل عالقة جديدة بني الناس هي
السلطة؛ املدينة هي مقر السلطة وامليدان األول ملامرستها ،وهي بالرضورة موطن لعالقات
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ِ
سريورات تدام ِج العنارص املختلفة
اجتامعية ت ُرسيها تراتبية هرمية ،من جهة ،ومعاي ٌري تعبرِّ عن
للكل االجتامعي للوطن ،من جهة ثانية.
وبظني أن باريس هي ،كام يقول جان بيري أرثر برنارد( ، )2أرض الطوىب « Paris est un
 » territoire d’utopieألنها تجسد ،يف ذهن الكتاب والشعراء والفنانني الذين تعاملوا معها
منذ ثورة  14متوز (يوليو)  ،1789حلم الجمهورية والدولة الحديثة من غري منازع .لكن باريس
ليست الوحيدة من بني املدن الكربى التي نُظر إليها عىل أنها أرض الطوىب .ليست املدن الحديثة
حلامً معامرياً أي حلامً من الحجارة كام يقول بعض املعامريني .املدن الحديثة جذابة لكونها
اعتُربت أنها بالضبط موطن الرفاهية والوفرة والعيش الجميل ،و/أو الحيز الوحيد إلنجازها
والوصول إليها يف التاريخ .ويف نظري أن التناقض ال يكمن يف أن الناس تجذبهم املدن ومتارس
غوايتها عليهم ،ويحبونها ،بل يف افرتاض أن هذا الحب ال ينتمي إىل الهوية و ال يحتل حيزا ً كبريا ً
فيها .وسأعود لهذا فيام بعد.
 /4ليست الكلامت هي التي تجعل منك يف باريس أو دمشق أو موسكو رجعياً أو تقدمياً ،مجددا ً
أو محافظاً أو ما بعد حديث .الكلامت عنرص مركزي يف التواصل ،لكنها ال تكفي وحدها لإلفصاح
عن املعاين ولتناقلها بني املتحاورين .ال بد من لغة مشرتكة هي بالرضورة لغة املدينة التي
تتواصل فيها أو تتطلع فيها إىل التواصل .غري أن واحدة من وظائف الكلامت يف املدينة الحديثة،
وهي هنا باريس ،هي أنها تخفف من نغص العيش فيها أو باألصح تحوله إىل نغص مألوف و
"طبيعي" ،وتجعل من متاعب الحياة اليومية رشطاً من رشوط الحداثة.
اإلقامة يف باريس اليوم ،أي املدينة الحديثة التي رشعت تفقد شيئاً فشيئاً بعضاً من مركزيتها
التي كانت لها يف سريورة فَ ْرن ََس ِة فرنسا ،هي يف الحقيقة إقامة يف مكان سائل :يترسب من يديك
يف لحظة التوهم بامتالكه .املدينة باريس مكان مراوغ ألن الحيز الذي تتيحه لك هو أوالً الحيّز
الذي تكتشف أنك ،يف وسط الزحام والضوضاء ورمبا بسببهام ،تعيش فيه وحدتك املضاعفة .يف
تفس ُد الكلامت ألن عليك أن تتحدث لغتها املراوغة وأن تستخدم عباراتها التي تخلو من
املدينة َ
اليقني ،كل يقني .هذا يحصن وحدتك وعزلتك ألنك بالضبط منخرط حتى األذنني يف هذه اللغة
التي تبعدك عن التواصل .أنت يف عزلة مدينية ،اسرتاتيجية بالرضورة ،ألن تواصلك بلغة املدينة
هو إىل الهذر أقرب؛ وهو الذي يضعك أمام مرآة ذاتك ليذكِّرك أنك تخبىء يف مالبسك هشاشَ تك
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وضعفَك ووحدتك .أنت يف املدينة وحدك ألن الشعور بالعزلة هو بالضبط شعور مديني بامتياز.
أنت يف الصحراء وقبالة الطبيعة املمتدة أمامك ال ميكن أن تكون يف عزلة .أنت ال تشعر بالعزلة
وبكآبتها إال بني اآلخرين ووسط الناس الذين يحيطون بك .فإذ إن أقىس أنواع العزلة هي عزلة
الذكريات ،كام يؤكد مارك أوجيه يف كتابه األنيق "الدار البيضاء " (( )3ص  ،)57فذلك ألنك
تشعر بالعزلة لغياب التواصل .أنت تشعر بالوحدة حني يكون القريبون منك بأجسامهم بعيدين
عنك .وحني تغدو نظراتك يتيمة وهي ممتلئة بالشخوص واألشياء التي التراك .أنت وحيد
ألنك غريب بني الناس املزدحمني حولك ويعبرُ ون مثلك الشوار َع ويحتسون القهوة عىل رصيف
املقهى نفسه مثلك ورمبا يبادلونك النظرات ،ويستهلكون مثلك منتجات عاملية أي ال خصوصية
لها .إن املدينة هي املكان الذي يكون فيه غياب التواصل كثيفاً وثقيالً.
والحقيقة أن املدينة بعامة وباريس بخاصة ليست حيز الحرية إال يف الكالم الطليق .فليس
صحيحاً أن إنسان املدينة الكبرية ،اإلنسان ال ُغفْل يف قلب الزحام ،هو حر بامتياز ألنه مجهول
ال يعرفه أحد وال يعرف أحدا ً كام يقولون .ال تتمثل حرية املديني يف كونه مجهوالً من قبل
اآلخرين ،يرى ما يشاء ثم يذوب يف الزحام .مواطن املدينة مستلَب ألنه يف أتون معمل يقولبه
ويشكل هويته حتى لو ظن غري ذلك .ثم إنك يف املدينة مستلَب ألنها تفقدك العالقة الحميمة
بالطبيعة ،مبا يف ذلك طبيعتك ،وتضعف أحاسيسك تجاهها ،وتضعك يف حالة غربة معها .رمبا لهذا
السبب كذلك يعوض الباريسيون كمثل غريهم من أهل املدن يف ارتياد الحديقة شيئاً عن غربتهم
عن الطبيعة .غري أن البارييس وهو يف الحديقة ليس غولدموند ،بطل رواية هرمان هسه الذي
يتكشف يف الطبيعة عن ذاته كفنان أو كمبدع .ليست الحديقة تعويضاً عن الغربة عن الطبيعة
وال إكسريا ً ملعالجة هذه الغربة .كام أن إكراهات املدينة التي متلؤك خيبة وحرمانا ترتبص بك
وتنتظرك خارج بوابتها .ثم إنك ال ترى النجوم يف املدينة .باريس مدينة بال نجوم .ورمبا لهذا
السبب كذلك يرص الباريسيون عىل أن مدينتهم هي مدينة األنوار.
إن العالقة باملدينة ،كل مدينة حديثة مهام كانت ،هي يف أُسها عالقة بالزمن :باللحظات تتسلل
من أيدينا دون أن نستطيع اللحاق بها و/أو التحكم بها .أنت يف املدينة من غري وقت .تطارد
اللحظات التي تتخطاك وتقهر قدرتك عىل ضبطها .ليس غري الفنان من يستطيع يف املدينة إعادة
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كتابة الوقت ألنه يتمسك به يف اللوحة أو القصيدة ورمبا يف اللحن .وليس من غري داللة بهذا
الخصوص أن العامل يف باريس كانوا إبان أحداث متوز  1830يطلقون النار عىل الساعات يف
الساحات العامة .ويتوقف فالرت بنيامني لدى هذه الواقعة لريى فيها عالقة باريسية خاصة أو
ثورية بالزمن ،أي كام لو أن العامل املرضبني املتمردين أرادوا ،بهذا السلوك ،اإلشار َة إىل رمزية
تغيري الزمن ودالالته بخصوص املوت والحياة .يف باريس "شمس األموات التغيب ابدا ً" يقول
بلزاك.
وليس صدفة أن مؤلفات عديدة كتبت يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش عن باريس املستقبل،
عن باريس الزمن القادم .ذلك ليس ألنها مكان ميكن فيه "استرشاف" املستقبل والقادم من
األيام ،بل ألنها قبل ذلك موطن ثورة"مغدورة" دامئاً وتستعيد أنفاسها باستمرار (،1830 ،1789
 1968 ،1870 ،1848الخ) بحثاً عن الطوىب (اليوتوبيا) التي هي الدولة الحديثة؛ وباريس هي
كريس هذه الدولة الحديثة من غري منازع .ومن الجيل يف نظري أن فكرة الثورة ظلت حتى
"ثورة"  ،1968هي الكلمة السحرية التي متأل األرواح واملشاعر وتشحذ الهمم وتعبئ الطاقات و/
أو الصفوف املناهضة لها .يف حني أن الثورة تبدو اليوم ،يف العام  2010وقت كتابة هذه السطور
كام لو كانت فقدت زخمها وغرقت يف لجة االنهيارات العامة التي عرفتها البرشية مؤخرا ً .اآلن
تبدو البرشية (وأقول تبدو) كام لو كانت تريد يف مطالع القرن الحادي والعرشين أن تطوي
صفحة القرن العرشين باللعنات والشتائم ،مبا أنها ال تستطيع ال نسيانه وال تبييض صفحته غري
الناصعة .رمبا كان تدهور فكرة الثورة من تجليات هذا "التوديع".
من املستحسن هنا توضيح ما سبق ذكره تحاشياً لكل لَبس .فحني أقول "ثورة مغدورة" فلسببني.
خص عامل ُه لباريس حضو ٌر كثيف .ونحن نعرف أن األدب الثوري
أوالهام أنني أنتسب إىل جيل َّ
الذي ساد يف الربع األخري من القرن العرشين كان يتعامل مع الثورة الفرنسية الكربى للعام 1789
عىل أنها فاتحة التاريخ الحديث ،من ناحية ،ولكن رسقتها البورجوازية وحرفتها عن أهدافها
الكربى ،أهدافها الثورية يف املساواة والعدالة والحقوق اإلنسانية ،من ناحية أُخرى .أما السبب
الثاين فألنني كام قلت مل آت إىل باريس خاوي الوفاض  .فقد كنت أحمل يف زادي جرعة قوية من
الغواية الباريسية التي كانت تشدين نحوها ويف الحقيقة نحو حبها والشوق إىل ارتيادها .كنت
"أعرف" باريس و"أعرف" معاملها وأسامء بعض أحيائها بل وعددا ً من مطارح ذاكرتها الجمعية
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قبل أن تطأ قدماي أرضها أو أعرف حتى كلمتني من لغة أهلها .وال يستغربن أحد إن اعرتفت
أن هذه الغواية زرعتها يف روحي ويف باطن وعيي مجموعة الكتابات الشيوعية واملاركسية التي
كنت يف صباي املبكر يف دمشق ألتهمها ونتبادلها أصدقايئ وأنا تحت املعطف .وأقول "أعرف"
ألن هذه "املعرفة" تكونت لدي من خالل الكتابات املاركسية عىل وجه الخصوص .تفسري هذا
يتطلب وقفة ال مجال لها هنا .يكفي أن أشري بعجالة إىل أن كل برنامج ماركس االجتامعي
قائم عىل قراءة للثورة الفرنسية الكربى باعتبارها منوذجاً لكل ثورة عىل اإلطالق .ويعرف
املخرضمون من أمثايل من الكهول كيف أن ثورة  1848وكومونة باريس وغريهام من مفاصل
التاريخ الفرنيس يف القرن التاسع عرش شكلت املادة األوىل لتحليل ماركس وانجلز (ولينني
وتروتسيك إلخ) .فمن أراد أن يعرف الثورة فليتطلع إىل الكومونة وليعاينها ،يقول ماركس
والضالعون من رفاقه األول .هكذا غدت باريس بالنسبة يل ،ويف الحقيقة بالنسبة ألجيال كاملة
يف أرجاء املعمورة من الطامحني مثيل إىل تغيري العامل ،قبل َة يتعذّر تخطيها أو التعامل معها
"بخفة" .صارت باريس هوى "ثورياً" يرشح الثورة ،و"كتاباً" مفتوحاً فيه ت ُقرأُ األرسار والخبايا
التي ال تضن باريس بها عىل الباحثني عنها.
حني وصلت إىل باريس يف خريف العام  ،1983كان القرن الحادي والعرشون مازال بعيدا ً يف
الزمان وقصياً يف التفكري؛ ومل تكن انقسامات العامل واصطفافات قواه قد كابدت الزلزلة التي
نعرفها اليوم .وأعترب نفيس مبعنى من املعاين محظوظاً إذ عشت يف هذه املدينة بالذات التغريات
العاصفة التي شهدها العامل يف العقود الثالثة املاضية ،وميكن تسميتها عىل سبيل االصطالح
باالنتقال إىل مرحلة ما بعد الحداثة .وحني أفكر اليوم يف مشاعري يف تلك األيام أي يف ما ميكن
تسميته بالطبقة العميقة التي تعضد الفكر ورمبا تحدد توجهاته العامة ،ال أتردد يف القول إن
لحمة هذه املشاعر هي بالجملة لحمة الجيل الذي أنتمي إليه ،ولحمة أهوائه العامة التي
وجهت خطاه.
 /5أنتمي إىل جيل زلزال حزيران  .1967وهو الجيل العريب النظري لجيل  1968يف فرنسا واملجايل
له .كالهام متثِّل خياراته يف التاريخ الواقعي ،أي التاريخ الذي يجري يف الزمان وليس يف الرؤوس،
خيارات التوافق مع العامل نفسه الذي يعلن عن رفضه له والتمرد عليه .كالهام رسعان ما
سيكيف حركته العامة ،أي السياسية ،بحكم الواقعية و/أو بحكم طبيعة األشياء وسنن األزمنة،
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مع مجرى التاريخ الذي كان مازال جديدا ً وقتئذ  :التاريخ الذي سيغلق تواريخ الحداثة التي
سيعلن انهيار جدار برلني انغالقها نهائياً .إنه الجيل الذي سيخط التصورات األوىل لرشعية أخرى
مل تجد مستقرها بعد وما زالت قيد التكوين ،هي رشعيات الحقوق اإلنسانية.
ولن أستفيض يف مفارقات هذا الجيل .يكفي أن أقول إنه الجيل الذي أراد تغيري العامل الذي ميثل
يف الوقت نفسه مرآة تصوراته لنفسه فيه .مل يكن تغيري العامل يتناىف بالنسبة إليه مع تطلعاته
ومرشوعاته التي كانت تتسع للعامل كله .إنه جيل البدء الجديد ،وهو جيل التغيري الجذري أو
الحاسم ،بل هو يف األصح الجيل الذي وقر يف وجدانه أنه ينتمي إىل الزمن القادم والعصور
القادمة .إنه الجيل الذي حدد لنفسه مسؤولية إعادة التأسيس ألنه خط لنفسه دور الطليعة
و"تع ّرف" عىل ذاته فيها ،أي كطليعة .غري أنه قبل ذلك الجيل القادم إىل املدينة من ملحقاتها،
ومتثل "ثورته" تلبية ما لندائها إليه واستجابة لسحرها ولطاقة الجذب الكامنة فيها .وأميل إىل
الظن بهذا الخصوص أن فكرة الثورة هذه شكلت نوعاً من أنواع الحوار بني ضفتي املتوسط
ودرجة من درجات تالقيهام ،وأن املاركسية (غري الستالينية ،بحسب لغة تلك السنوات كيال
أقول رطانتها) لعبت دور اللغة املشرتكة لهذا التالقي ،وجعلت منه ممكناً يف التاريخ.
لكل زمان أزمته التي تفرضها الحركة ،أي الحياة؛ ولكل زمان أوهامه وأحالمه التي تترسب
يف داخل الحيِّز اإلجتامعي وتتسلل كام العدوى إىل النفوس واملشاعر والهمم؛ ولكل عرص
أسئلته الكربى التي تقتضيها املصاعب وتستوجبها اإلحباطات التي تحارص الجامعة وتعاكس
غالباً طموحاتها وتصوراتها عن نفسها يف التاريخ .ثم إن التامسك العضوي ليس الرابطَ الوحيد
الذي يجمع عرصا ً بسوابقه من العصور ،وهو ليس التسلسل الزمني بأية حال .وتدلنا املعاينة
التاريخية أن ظهور شكل جديد من أشكال الحياة الجمعية ،ارتبط دامئاً بظهور منط جديد من
الناس (والقيم ،والعالقات واألوهام واألساطري..إلخ) ،وأن تدهور هذه األشكال ترابط بانقراض
منط معني من الناس.
وحني تتزعزع أركان اإلجتامع ،متيد بنية املعاين ،يحل اللبس يف الحركة ،وتفقد الكلامت وضوحها،
أو ماكان يبدو إىل وقت قريب كام لو كان هو الوضوح بعينه .يبدو الزمان كام لو كان فقد
بوصلته ،أو كام لو أن التاريخ صار خبط عشواء من غري معنى يهديه سواء السبيل .وحني تعرتف
املعارف ،والعارفون من الناس عىل وجه التخصيص ،بالعجز عن اإلحاطة بالتاريخ وعن سرب غوره
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وفحواه ،تفقد حركة التاريخ اتساقها الذي كان لها ،وتستقر األزمة يف النفوس .وأرجح القول
أنه ميكن انطالقاً من مفهوم األزمة باملعنى الذي سبق ذكره تفسري ملاذا أن طروحات فرنسيس
فوكوياما عن (نهاية التاريخ) وصموئيل هنتنغتون عن (صدام الحضارات) القت رواجاً واسعاً
وأثارت كثريا ً من اللغط يتجاوز بكثري القيمة النظرية ملضمون هذه الطروحات ،قبل أن يبهت
بريقهام ويتالىش برسعة تستوجب السرب.
من البينِّ أن جان بيري أرثر برنارد وقع يف إغواء الشطط حني كتب مقدمته الجميلة لثالثيته
(مذاق باريس) .فليست باريس هي املدينة الوحيدة يف العامل التي تُلَّفق ماضيها وت َؤ ْس ِطره
وتعيد صياغته مع تعاقب األجيال .فالدول والجامعات واألرس تلفِّق ماضيها يك تزعم أنها سحيقة
القدم وكرمية امل َ ْح ِتد .هكذا قد يصح القول إنه رمبا مثَّل البحث عن ماض عريق للمدينة صيغة
ٍ
وخاص بهم ،غري أنه ميثل بالتأكيد حاج َة اجتامعية يُس ّه ُل
مواربة لبحث الناس عن ماض لهم
للناس تدام َجهم وانخراطَهم يف الحيّز الذي هو هنا املدينة .وإال ما هو دور أساطري التأسيس
إذن؟ وملاذا يلح الناس عىل إرسائها إن مل تكن مثة وظيفة اجتامعية رضورية لها؟ أال ميكن
القول إن أساطري التأسيس تضمن لحمة اجتامعية لسكان املدينة الذين هم خليط هائل من
العنارص الوافدة من كل مكان تقريباً ،وتوفر رابطاً معنوياً يتخطى تنافرهم وتعددهم وكرثتهم؟
أمل يالحظ بول فالريي يف مطلع القرن العرشين ،أي يف أوج الحداثة ،أن اليونان القدمية كانت
"االبتكار األجمل لألزمنة الحديثة" ؟!.
يف باريس ،هذه املدينة التي تتجاور ،تتعارش ،تتدامج ،تتقارب وتتباعد فيها كل جنسيات
املعمورة وأقوامها وألوانها ،تعرف بحدسك العميق الذي ال يخطئ أن مقوالت صموئيل
هنتنغتون بخصوص الهويات والحضارات التي تتصادم مبنية عىل فرضيات هشة األسس .يف
السوق واملقهى والشارع واملرتو والحافلة أنت الفلسطيني العريب واحد من خلطة برشية ال لون
لها ألنها من جميع األلوان وال ماض لها ألنها لحظة انصهار كل ماض ممكن .ما تبقى هو أساطري
تغذيها مصالح فعلية أو مفرتضة كيال أقول متوهمة ،ولكنها ،إن استخدمنا لغة الروح والفن،
مصالح مبتذلة وزائلة.
وما ينطبق عىل مقوالت هنتنغتون ينطبق أيضاً عىل أرضابه من املحافظني الجدد وغريهم من
األصوليني  .essentialistesفليس صحيحاً ما يقوله هؤالء من أن مفهوم الحضارة الكونية هو
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من مبتكرات الغرب وأساطريه .هذه قراءة حوالء للتاريخ اإلنساين .تتقدم األنسنة بخطوات
حثيثة ألن املدينة تتسع وألن معايريها أي معايري األنسنة غدت اليوم أكرث انتشارا ً وقبوالً يف
مختلف أرجاء املعمورة .ترتاجع الهمجيات ألن فكرتها ما عادت مقبولة وألن تسويغها يظهر
اليوم بجالء أنه بائس أساسه الهشاشة والعطب .ترتاجع الهمجيات ألن املدينة تتقدم .أمل يعترب
ابن خلدون قبل ستة قرون أن جرثومة العصبية ومقتلها يكمن يف "خنث" الحضارة التي تودي
بالعصبية وتعزز املساملة وتضعف النزعة إىل اإلحرتاب؟
العالقة بباريس عالقة ملتبسة ألن باريس مدينة عديدة ،مركبة وكثرية ويتعذر اختزالها
بالرضورة إىل واحدة من مكوناتها املتناقضة .صحيح أنني فقط يف (مدينة األنوار) تعرفت إىل
معنى العنرصية التي كنت قرأت عنها كثريا ً قبل أن أخبرِ َها َعياناً فوق أرضها .يف باريس ترى
العنرصية ُعريانة من غري طالء .فيها تعرف أنك آخر ،وفيها تتحدد هويتك أمام مرآة ذاتك كآخر.
غرب ال يستطيع
فيها تغدو آخر .وفيها تغدو أنت وآخ ُرك أنت .والذين خبرِ وا غرب ًة مديد ًة يف ٍ
أن يستوعب خصوصية املنفى الفلسطيني القرسي ،منفاي الخاص الذي هو بالتأكيد منفى كل
فلسطيني عىل شاكلتي ،يعرفون كم هي منافقة تلك النصوص "الفلسفية" حني يتصل األمر
مبفهوم اإلنسانية .إذ كيف يستقيم التأكيد عىل فضائل األخروية وحب اآلخر يف الوقت الذي
يُخ َر ُج كل آخر من أُخرويته ! .لكن باريس كام قلت عديدة وكثرية .فهي ليست فضاء مفتوحاً
من الهويات املتصارعة كام يقال هنا وهناك .إنها كذلك فضاء من التسامح الرحب املنفتح عىل
اآلخر املختلف بالرضورة والرببري بالتعريف.
أود اآلن أن أعرتف :عالقتي بباريس يسودها لَبْس ليس من اليسري وضعه يف دائرة الضوء و/
أو اإلفصاح عنه .ومن املرجح أن يكون قارئ هذا النص قد الحظ كيف أن هذا اللبس هو عىل
درجة من الكثافة تستعيص عىل اإلخفاء وعىل الترصيح يف آن .فكيف يل أن أعرض لهذه العالقة
التي متتد يف زمن يكاد يغطي نصف عمري؟ وكيف يتسنى يل أن أختزل عالقتي مبدينة هي
مقر إقامتي الدامئة وغدت مع األيام موطني منذ أكرث من ربع قرن؟ بل كيف ميكن يل أن أكتب
عن هذه املدينة التي غدت مع الزمن جزءا ً من هويتي التي هي الطبقة العميقة التي تقبع يف
أعامق الذات؟ عديد أنا كمثل باريس .فأنا فلسطيني من باريس أو بارييس من فلسطني ،وأنا
كذلك مالمح أخرى يتعذر حرصها بكلامت .إنني فوق هذا ورمبا يف داخله ذلك الصبي نفسه
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الذي كنته يف دمشق ،بلد اللجوء .إنني عكاوي ودمشقي وبارييس وقبل ذلك إنسان .وملا كنت
ال أريد اإلستفاضة بهذا البعد األخري ،فأنا مالمح أخرى أيضاً .هويتي هي هذه الخلطة التاريخية
التي تتكون يف داخيل من غري توقف ،وباريس هي مكون كبري فيها.
أؤمن شخصياً بأن الحق يف العيش يف املدينة هو أحد الحقوق االنسانية التي ينبغي التأكيد
عليها وترسيخها يف الوعي واملشاعر والدساتري ،أقول "حق" ألنني أرى فيه إطارا ً مرجعياً يسهم
يف متدين املدينة أي يف جعلها أكرث دميقراطية وإنسانية .إنه الحق يف التمتع املتساوي مبنتجات
الحضارة التي هي للبرش كافة .إنه الحق يف الدميقراطية إذن مبا هي كرس مستمر للحواجز
التي تفصل بني البرش ومتنعهم عن تداول املنافع والسلطة .أال تعطينا املدنية الحديثة الوهم
الجميل يف أننا متساوون؟ والواقع أن املدينة تكف عن أن تكون كذلك أي كموطن للمدنية
إن مل يكن تنظيمها قامئاً عىل جرعة عالية من االنتساب الطوعي إىل معايريها ومنظومة قيمها.
وهي يف اللحظة التي تتعرث طواعية االنتساب إليها ،تفقد أُسها كمدينة .فحني يسيطر االكراه،
ويستفحل االستبداد تدخل املدينة يف سريورة تآكل داخيل قد يودي بها إن طال أمده واستقر يف
الوجدان .إن املدينة هي موطن الحرية أو الوهم الجميل بالحرية .وما الذي يبقى من املدينة إن
تحولت إىل سجن كبري؟ بيد أن مفارقات املدن الكربى يف التاريخ أن ازدهارها ارتبط غالباً ببؤس
امللحقات بها من أرياف وأمصار ومستعمرات .إن املدينة هي موطن التناقضات الفاحشة :فيها
يتجاور البؤس املطلق والرثاء املطلق؛ الفحش والفضيلة ،والتضامن واألنانية إلخ ،وهي يف الوقت
نفسه موطن مفارقة كربى هي أن املدينة مكان التآلف مع هذه التناقضات ،واعتبارها كام لو
كانت من طبائع األشياء.
 /6يتوجب عىل قارئ مدينة باريس ،بحسب تعبري فالرت بنيامني ،أن يرى يف الشوارع العريضة
والساحات الواسعة واألرصفة الفسيحة التي خط لها (هوسامن) يف نهايات القرن التاسع
عرش ،نوعاً من الجاملية "اإلسرتاتيجية" التي هي إبداع هنديس وترتيب أمني يف الوقت نفسه.
فالشوارع العريضة املستقيم ُة االمتدا ِد تكبح الباريسيني عن إقامة املتاريس وتعيق حرب
الشوارع وتسهل تدخل قوات األمن وحركة عرباتها ،وتقوي شوكتها إزاء "الجموع" .وإذ غدا
الشارع الفسيح (البولفار واألفنيو) جزءا ً من منظومة متكاملة ،تحديثية بالرضورة ،من األسواق
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والحدائق والجسور واملسارح وشبكات املياه واإلضاءة ،فألن الحياة االجتامعية دشنتها أسس
جديدة هي يف جوهرها عنوان بورجوازية انترصت وأرست قيمها الجاملية واملعيارية يف آن.
غري أن املدينة ال تكون كذلك أي كمدينة إال ألنها الحيّز الوحيد الذي يستطيع فيه اإلنسان
أن يتحول إىل كائن متسكع .ال مدينة من غري تسكع ومتسكعني يصطادون أرسارها ويرتادون
مجاهيلها وغرائبها يف األماكن املجهولة و/أو الخلفية .هكذا يبدو الفارق بني العابر واملتسكع
هائالً .األول ال يقرأ املدينة وال يرى فيها كتاباً متكن معاينته ،وال تدهشه جدتها .يف حني أن الثاين،
املتسكع ،فمكتشف الجامليات التي تتجاوز األشياء ورمبا تكمن خلفها .كره بودلري بروكسيل
لتعذر "التجوال الطليق" فيها ،وألنه "ليس هناك ما يُرى ،والشوارع غري قابلة لالستخدام"
يتعذر احتساب قدرة باريس عىل تحسس تغريات العامل وأنساقه الكلية احتساباً كمياً.
فالباريسيون يشتكون دامئاً من الطبيعة املحافظة ملؤسساتهم ،ويف تأخر استجاباتها لتحوالت
العامل الكربى .وإذ يسارعون إىل اإلعالن عن غضبهم عىل هذه املؤسسات وإىل لعنة عجزها عن
مواكبتها ،ال يرتددون عن التمسك بها ومطالبتها بحاميتهم إزاءها .لكنك يف باريس تعرف أنك يف
مدينة هي وطن مل ينسجه خيالك فحسب .ففي املفاصل الكربى ،يف األزمات حيث تبدو اآلفاق
كام لو كانت انسدت ،تكتشف الدور الكبري الذي يلعبه املثقفون ،امل ّدعون منهم و"األصيلون" ،يف
التحليل ويف تكوين الراي العام وتوجيهه .هكذا تكتشف أن للكلمة دورا ً مازال كبريا ً بالرغم من
كل ما يقال عن إضعاف املعلوماتية للنظر والتحليل وغلبة السطحية والركاكة .وبهذه املناسبة،
استوقفتني فقرة قصرية لريجيس ُدبْري يف كراسه املنشور يف  2006بعنوان "توسل لتقدميي
القرن  21الجدد"( )4تتحدث عن تناقضات عواصم اإلمرباطوريات ومفارقات مقال مثقفيها
بخصوص هذه التناقضات .فواحدة من مفارقات املجتمع الدميقراطي يف الدولة اإلمرباطورية
أن تزدهر فيها برملانات يف الداخل ومعتقالت يف الخارج ،وأن "عاصمة اإلمرباطورية هي دامئاً
أفضل ما ميكن لإلمرباطورية أن تنتجه" (ص  .)50وباريس هي بالتأكيد مركز امرباطورية مازالت
بقاياها كثيفة الحضور.
تلعب الثقافة من حيث هي حضور كيل ،شامل وال يقبل التبعيض ،دورا ً حاسامً يف تكوين
الحضارة والهوية التاريخية التي تنتسب إليها مكوناتها ،جميع مكوناتها عىل اختالف مشاربها
وأهوائها ونحلها وأصولها .إنها تعددية رغم أنها متيل عموماً إىل حد نفسها وتصويرها كام لو
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كانت مفردة ال كرثة فيها وال تنوع .هذا التناقض الصارخ بني افرتاض الواحد و"األصالة" من
ناحية ،و"حقيقة" الثقافة املتمثلة يف كونها تنوع وكرثة تتدامج وتتصاهر يف سريورة تاريخية
ال تنتهي وال تتوقف ،من ناحية ثانية ،مصدره أن الثقافة بالتعريف أزمة دامئة وتوتر دائم يف
التاريخ ألن أُ ّسها يتمثل يف التحدي الكبري املستمر لقدرتها عىل اإلستمرار كثقافة ،أي كعالقة كلّية
بالكون واألشياء واآلدميني.
بحسب لسان العرب البن منظور ،املدينة مشتقة من الفعل َمدَنَ  :أي أقام باملكان .واملدينة
الرجل إذا أىت املدينة.
ُ
الحصن؛ و"كل أرض يبنى بها حصن يف أُصطمتها فهي مدينة" .و َمدَنَ
ويضيف القاموس املحيط للفريوزأبادي إىل تلك املعاين معنى التن ُّعم .بيد أن باريس ليست مدينة
فقط .إنها قبل ذلك عاصمةٌ ،ومرك ُز امرباطوري ٍة مل تأفل شمسها كلية بعد ،ومازالت ذاكرتها
االمرباطورية حية حتى اليوم .والعاصمة يف العربية مشتقة من الفعل َع َص َم أي َم َن َع ،والعاصم
هو املانع الحامي .غري أن العاصمة هي كذلك بحسب الفريوز أبادي مدينة .ويربط لسان العرب
والقاموس املحيط بني الحضارة واالقامة يف املدينة .سميت الحضارة كذلك "ألن أهلها حرضوا
األمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار".
وبخالف ما يقوله بعضهم ،ليست املدن كائنات حية؛ وليس لها شخصية أو روح تتلبسها ومتيزها
عام عداها .وباريس ال تخرج عن القاعدة .بناياتها ،شوارعها الفسيحة ،نهرها الذي يتدفق
أبدا ،وتنظيمها ،ليست هي التي متيز باريس وتحد مالمحها إن كان للمدن مالمح .باريس هي
الباريسيون الذين ال يكفون عن الحركة يف األنفاق وفوق الجسور ويف السيارات وعىل األرصفة
املزدحمة غالباً .باريس هي الناس الباريسيون الذين يعرفون يف مرآة ذاتهم أنهم باريسيون عىل
الرغم من اختالف أصولهم ومنابتهم وأهوائهم التي تسكن فيهم.
تقوم العالق ُة اإلنسانية باملدينة عىل العاطفة .أنت تحب املدينة أو تكرهها .وال وسط بينهام.
أنت يف عالقة حب .من غري ذلك أنت ال تقوى عىل التعبري .تعوزك اللغة أو باألصح العبارات
التي تصل بكام ،هي وأنت ،املدينة وأنت .ويخيل يل أن املدينة تنقل لغتها الخاصة إىل سكانها.
أنت لست بريوتياً أو دمشقياً أو باريسياً من غري لغة محلية تتوج مواطنيتك فيها .أما أولئك
الذين ال يتمثلون مفردات لغتها املخصوصة والشحنة املعنوية التي لها يفقدون الكالم .تتوقف
لغتهم عن التعبري ،ويفقدون مواطنيتهم فيها.
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أختتم باملالحظة التايل بيانها :إن ما اصطلح عىل تسميته بالعوملة هو يف أسه تسارع يف حركة
التدامج بني الجامعات التي كانت تفصل بينها عرب التاريخ ما ال يحىص من الفواصل الجغرافية
والثقافية واملادية والسياسية ،وتباعد بينها ،وترجح تنابذها واحرتابها .ويتعذر يف نظري مقاربة
السريورات التاريخية ،االجتامعية والثقافية واالقتصادية ،املسامة بالعوملة إن مل نضع يف منظارنا
أنها هي أيضاً سريورة جارفة من منو املدن وانتشار قيم املدينة عىل مستوى املعمورة .وألعرتف
بهذه املناسبة بعدم قدريت عىل استساغة التعبري الذائع عن القرية الكونية لوصف عمليات
التوسع املديني املطّرد عىل صعيد املعمورة .ال يناسب تعبري القرية /الكون الظاهرات التي
يرغب يف اإلحاطة بها فحسب ،بل هو يدل أيضاً عىل ضعف يف الخيال واملخيلة .وسأتوقف هنا
بخصوص التسمية ولن أستفيض ،فلهذا ميدان آخر ال محل له هنا.
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