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َقْلَقَلْة: التفّكر �� التاريخ
سارة رفقي

�. و �� قصة ت�بع قصة �َقلَْقلَْة: التفّكر �التاريخ� قصة �

قص��ة ��د�ة و تنظ���ة كت�تها الباحثة و القيمة سارة رفقي و �ُ��ت عام 2015.

و جاءت هذه القصة تلبية لدعوة من ”ب�تون صالون“ - مركز للفن و األ�حاث

و مؤسسة كاد�ست �� �ار�س. �� هذا الجزء الثا�� من مغامرات عالمة اللغة

َقلَْقلَْة — الذي ُكتب عام 2016 — ��شا�ك صوت الكاتبة مع صوت البطلة ��

التمعن �دور اللغة / اللغات �� عالقات ال��اعات و السيطرة، و �� كتا�ة التاريخ

و تخيل المستقبل. �� المستقبل القر�ب الذي تع�ش فيه، تلتقي َقلَْقلَْة

�مجموعة صغ��ة من الناشط�� و الناشطات من أُحاد�� اللغة، الذين �طالبون

�التكلم �لغة واحدة فقط، رغم أنه لم �عد يوجد إال ما �قارب ع��ين لغة. من

ب�� هذه اللغات، تمت �األخص �سمية اللغات العربية و اإلنجل���ة و الفر�سية

و انتقائها �اعتبارها آليات للمواقف و الكالم الشاعري و السيا��.

تكون َقلَْقلَْة �� هذه المرحلة من القصة امرأًة عجوز. و مع أنها تُد�� �انتظام

كشاهدة ع�� التاريخ إال أنها تفقد الذاكرة و تتلعثم. و ترفض �� النها�ة

المشاركة بروا�ة الكاتبة. إن رًدا رافًضا أو ا�سحا�ًا كهذا، �ظهر تناقًضا مع

متطلبات الشفافية و التواصل و اّإلنتاجية المفروضة علينا �انتظام. أ�مكن لهذا

أن �ساعدنا �� إعادة التفك�� �طرقنا �� العمل �الفن و البحث؟

مثل القصة القص��ة األو�� ُكت�ت �َقلَْقلَْة: التفّكر �� التاريخ� أوًال �اللغة

االنجل���ة، و ترجمها يوان غورميل إ�� الفر�سية. و هنا ال��جمة إ�� اللغة العربية

للمرة األو�� و قد أنجزها يزن أشقر �التعاون مع سارة. ع�� منحها لبطلتنا َقلَْقلَْة

حياًة أخرى، فإن هذه ال��جمة قد تحمل مع��ً خاًصا أك�� من تجسيداتها

المتعددة األخرى: �الفعل إذ إن ال��جمة العربية تح�� لغة األم لسارة، و لغة

األب لَقلَْقلَْة. و عليه، �كون ممكًنا تخيل أن هذه ال��جمة العربية تعيد الدرب

لمصالحة محتملة ب�� الكاتبة و�طلتها — و هذه األخ��ة تقاوم جهود األو��

لروا�ة القصة. و �شكل ملموس أك��، ما الذي تعنيه قراءة قصة َقلَْقلَْة �لغتها

العربية األصلية: لغة األب، اللغة ال�� منحتها اسمها، وةةال�� �� مغرومة بها

 —  إال انه من الواضح أنها ت��لق من ب�� أصا�عها و من صوتها؟ إ�� القارئ��

االثن��: قارئ �لغات متعددة، و قارئ أحادي اللغة، اللذان �تكلمان و �قرآن

و �فهمان و �كتبان و �عشقان (��) اللغة العربية، فإن هذه ال��جمة تعكس ما

قاله جاك در�دا عن أحاد�ة اللغة:  ��� لغة واحدة فحسب، بيد أنها ل�ست ���.

و �مكن قراءة هذه ال��جمة العربية �اعتبارها ج�ً�ا محتمًال ب�� تعدد اللغات

و أحاد�ة اللغة، ال�� ت�شارك �اللغة العربية، هنا أو �� مستقبل الـ �واو �.

�ُ��ت هذه القصة القص��ة أوالً �� عدد �قلقلة#�2 طبعة ”ب�تون صالون“ - مركز

للفن و األ�حاث و مؤسسة كاد�ست �� �ار�س �� عام 2015. �شكر سارة رفقي و

قصص

َقلَْقلَْة: مسألة اللغة
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هات�� المؤسست�� للسماح لنا بإعادة ���ها.

َقلَْقلَْة: التفّكر �� التاريخ

�مثّل كلٌّ من الّنوم و االس�يقاظ معضلة فلسفية: ماذا �حدث لمستودعات اللغة

و الذاكرة عند التنقل ب�� هات�� الحالت��؟ فأي انتقال ب�� حالت�� �� َع�� األمم هو أمر

مس�ّس �الدرجة األو��. األموُر مختلفٌة اآلن. �س�يقظ َقلَْقلَْة كل يوم لمواجهة �قية حياتها؛

حياة ما �عد ال��د. خالل تذكرها القصص، ال تعت�� َقلَْقلَْة اللغة أمًرا مفروًغا منه. تحاول

اليوم وأثناء اس�يقاظها ِفهم نموذج �الحراك األحادي اللغة� لمجموعة من األشخاص

الذين التقتهم خارج ُمؤتمر طمح إ�� اخ��اع نظام حكم جد�د �مساعدة لغوي�� وخ��اء

مالي�� . تُفكر َقلَْقلَْة عن وجه حق �أن ال�شكيك �� هيمنة اللغة االس�بداد�ة �قع �� قلب

أي دافع ألحاد�ة اللغة، و تتوقف مؤقتًا لُتعيد الّنظر �� التفك�� �لغة أُخرى غ�َ� اإلنجل���ة.

ِفكرة متكررة. تتوقف مؤقتًا مرة أخرى لتفّكر ثانية �لغة أُخرى غ�� الفر�سية. �ستمر

ف��ات التوّقف الُمؤقَّتة ح�� ت�تهي من إعادة النظر �� أفكارها �ما تتقنه من لغات. كان

الشعور المرتبط �كل فكرة مختلًفا عن األفكار األخرى، رغم أنه كان تفس�ً�ا للفكرة نفسها.

قد �ظن أحدهم أن اختالف الفكرة نفسها ع�� اللغات أمر عجيب. �تطلّب كل هذا التأمل

�� اللغة �عض الوقت. تجتمع الكلمات مًعا لكنها ال تح�� قصة، بل ت��اكم فقط داخل

عقل َقلَْقلَْة. ع�� مدار اليوم، فّكرت َقلَْقلَْة أن إلحياء اللغات شبه الميتة مزا�ا، و مزا�ا

أخرى الستكشاف كل لغة �� حّد ذاتها. من شأن هذا أن ُ�حفز ع�� إحياء الفلسفة خدمًة

للمستقبل، �عد أن كانت تضيع �� معارك اللغات الُمتعددة ال�� تجري ع�� لساٍن واحد.

كانت الحقائق ال�� ساَدت ِذهن َقلَْقلَْة �� ذلك اليوم قد ناقشها لغوي�� قدماء �الفعل،

و لكن لم �عش أي منهم زمًنا طو�ًال �ما �كفي ليح�� تلك القّصة.

تجدر اإلشارة إ�� أن الناس تكلموا �لغات عدة �� ع�� الدولة القومية، لكن طبيعة

المنافسة قد تغ�ّ�ت �� ع�� تَكتُّل ال��كات. ر�ما تكون ال��كة المتكتلة قد ال��مت

عر هو الوسيلة الوحيدة عر. الشِّ �احتضان الفلسفة �عالميتها، لكنها احتجزت الشِّ

عر متواطًئا �ذاته ألنه، و ب�ساطة، غ�� قابل الممكنة للتعب�� عن مستقبل آخر. ل�س الشِّ

كل، لل��جمة: كِنا�ٌة �� القافية ولغٌة مكسورٌة وإعادُة �ناٍء للجملة. �ُشّفر المحتوى �� الشَّ

و هذا �� حدِّ ذاتِِه فَرِ�د.

ح��ت َقلَْقلَْة اجتماًعا ألحاد�� اللغة، و �� خضم فو�� الّناشط��، قاطَع َصوٌت الّضجيج.

«?Do you speak French � :خاطب مواطن بر�طا�� سابق الحشد �لغة إنجل���ة �َِ��ة

َد ُم��جٌم ثنا��ُ اللغة السؤال �اللغة الفر�سية: �Qui parle Français ?� التّفت عّدة ردَّ

رؤوس إ�� الّصوت الُم��َجم. تََملَمَل أحاديّو اللغة، ولّف الصمت الَجْمَع لِلَحظة. فَِهَمت

الرؤوس ال�� لم تلتفت األمَر أ�ًضا. ر�ما ال يجيدون الفر�سية، لكن الِفهم ُمْحِدق دائًما.

هل يجعُل ِفعُل الِفهِم غ�� المقصوِد من الّشخص ُمتواطئا مع ثنائ�� اللغة؟ تكُمن �عض

اللغاِت �� لغاٍت أخرى، و من الصعب فصلها تماًما: وجود جوهر حقيقي ألحاد�ة اللغة

من الناحية التار�خية أمر مستحيل، وتفشل أي ُمطالبة بهذا الموقف (أي أحاد�ة اللغة)

دائًما. تَ�َنهد َقلَْقلَْة و �� تتخيل َمّكوًكا ضائًعا �� الفضاء ب�� اللغات. ما الذي فعلته هذه

ال�َّ�جمة التطوعية؟ هل كانت دقيقة ح�ّ�؟ كيف تُ�َ�جم هذه الحكا�ة من اإلنجل���ة إ��

الفر�سية �� لحظة أو �لغة أخرى؟

شعرنا �االستجواب إن ح��نا، و�� هذا المستقبل كلنا متواطئون. ح�ّ� أنا، شخصياً،

اِو�َة، أُمِ�� ُمتورطة �� هذه القضية �ال داع. انَحِدُر إ�� عالم القصة غ�� �صف�� الكاتبة الرَّ

المريح. �خاف وحيد اللغة ع�� لغته، لذا يرفض الحد�ث مع اآلخر.�� الوقت نفسه، ال
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�كون اإلخضاع ممكًنا إال ع�� الحد�ث �لغة اآلخر، أل�س كذلك؟ غالًبا ما تتخيل َقلَْقلَْة

لهجات نا�ليون، وتفكر فيها �اعتبارها انعكاساٍت للتاريخ واإل�ديولوجيا. قيل أنه لم �تقن

اللغة اإلنجل���ة أ�ًدا. لم �كن من المنطقي لَقلَْقلَْة، كونها امرأة، أن تتخيل الخالص من

اقتصاد األتمتة تماًما من خالل موقف أحادي اللغة، ح�� لو تم االق��اب من هذه اللغة

ة ُحًبا �اللغة الَعَربية. أمستا ش�ًئا واحًدا. �الحب ع�� طر�قة تعاليم ابن عر��. أمست َعَربِيَّ

عر و اإل�قاع ة َقلَْقلَْة �� الوجود �كاملها إ�� اللغة: لغٌة تتجاوز الِخطا�ة و الشِّ �س�ند فرِضيَّ

رة و َخِفّية. أ�َْعد من الُمْعَجِمّي و أ�َْعُد ِمن الَكلَِمات. ِذكُر أبياٍت و الَحْرف، ِضمنّية و ُمشفَّ

البن عر�ٍ� �غ�� العربية سيخون النص، وإن كان م��جًما. َقلَْقلَْة متناقضة، كذكر�اتها عن

ُد أنفاُس َقلَْقلَْة ع�� التاريخ. نَِقُف هنا نحُن َكُقّراَء خاِرَج النَّص �� الطقس الصاِخب، و تَ�ََنهَّ

إ�قاع االدِّعاءات غ�� الُمتجا�َِسة لدولٍة أحاد�ِة اللغة، و شباٌب غ�� ُمستقر، و لغاٌت غيورٌة

�َت َقلَْقلَْة شفاهها ع�� شكل َحلََقة تتقاتُل ع�� ألسنة الناس لتجرشها ��وسهم. َغضَّ

فتحّولَت أنفاسها إ�� ُدخان. َزفرت َقلَْقلَْة شبَح ثوراِت و حروِب اللغِة الشفو�ِّة �� الهواء

البارد. فَكََّرت: ح�ّ� هذا المستقبل الذي طال انتظاره قد اسُتِغل. َدَرَست الَحْشَد الغر�َب

من الّشباب العنيد، كل منهم �ّد�� ملكية لغة لم تكن لغته األم �� األساس، لكّنها لم

تكن غريبة أ�ًضا. ثّم اع��لتهم. ثم تخيَّلت �ََدها الُيم�� مسبحة، و ��عت �� إعادة إحصاء

أسماِء جميع الكتب.

اتجهت التخصصات األكاد�مية �� القرن الع��ين إ�� صنع المع�� ك��ورة (أي إ�� علم

السيمياء �� دراسته للعالمات داخل اللغة و خارجها) لحفظ المعا�� من الفقدان. إذا قيل

أنه و�� أوائل سنوات القرن الحادي و الع��ين كانت قد ازدهرت أك�� من ستة آالف لغة

فر�دة ع�� األرض، فكيف انخفض ذلك العدد �عد خمس�� عاماً إ�� ما �قرب من ع��ين،

من ب�نها لغتان فقط قد سادتا؟ عند وفاة اللغة، تتوقف إمكانية الوصول إ�� �عض

المعارف. تداول العارفون �� وطن أسالف َقلَْقلَْة أن علم السيمياء القد�م كان َسلًَفا

َح علُم السيمياء إ�� تدخل للسيميوطيقا و ِعلم الرموز. لماذا لم �عد لهذا األمر ِصلَة؟ لمَّ

إلهي �� الشؤون العلمانية. جرت شائعات ب�� أولئك المعني�� �الفطرة من أن غضب

اإلله س�سلُب ذر�ة آدَم من كلماتها �� نها�ة المطاف. قد �قول الحكماء: تؤمنون

�األ�قونة َكُمحطِّميها، ألم ُ�َعلِّم الله آدم ُكلَّ كلماته؟ السيمياُء ِعلم رو�� كان له أصٌل

متصٌل �مستقبل عقال��، و هذا ح�� قبل هبوطنا إ�� األرض. ال تزال مسألة الزوال الرو��

تالحق اللغات القلّة المتبقية تحت ���ف ال����ة، ع�� الرغم من أننا ع�� �عد �ضع

سنوات فقط من انتصاف القرن الحادي و الع��ين.

ر، أو من الصعب أن ُ�ع�َِّ� الُمَؤلُِّف عن شعوره عندما ترفض إحدى شخصياته التََّذكُّ

ها مرة أخرى، تر�د ر الِقصة لتقدر ع�� َقصِّ ب�ساطة، عدم استطاعتها ذلك. تر�د َقلَْقلَْة تَذكُّ
��دد التاريخ الماٍض-الحا��. تتلعثم َقلَْقلَْة مع كلِّ ُمحاولة لَ��ِد قّصتها؛ �صُعب زجُّ

وتية ال�� تبقى َمعنا �� الكتا�ة، و مع ذلك، ُ�حدثنا كل تعب�ٍ� غ�� عب��ات الصَّ مجموعة التَّ

مكتمل عن األ�� العس�� والفقدان. �اح�� لنا �ا َقلَْقلَْة�. المستقبل �� الغالب مسكوٌن

�صمٍت قاِدم. أحاول مرة أخرى: ��ا َقلَْقلَْة، اح�� لنا�، هذه المّرة، �ش�� الصمت ��.

ُسِئلُت ككاتبة: ماذا �حدث عندما تُقاطع الّشخصيٌة ال��د؟ استهجنُت السؤال. ظن�ت

دائًما أن الكاتب �حتفظ �درجة معينة من التحكم �� ال��د�ة؛ الكاتب �كتب شخصياته.

من الواضح أن هذا أقلَّ حقيقًة من الحقيقة. استدعيت للُجلوِس بهدوء و االستماع إ��

تلعثم َقلَْقلَْة و تدوين أصواتها و ارتعاشاتها؛ لُغٌة مشفرٌة خاِرَج ُحدوِد ما أعرفه و ما أرو�ه.

كيف �مكن أن �قابل المرء شخصّية من المستقبل؟ أل�ست هذه استحالة زمنية؟ ر�ما.

�� تاريخ القطيعة السياسية، كان احتالل المكان هو ما كان متوقًعا، و لم �تحدث عن

احتالل الزمن سوى القلة. عبث العلماء بجرأة �� ميكانيكا الكم و أغلقوا الزمن

كالمنحنيات، و ب�� الح�� و اآلخر، �سمع عن شخص د�� ليكون موضوع اختبار للسفر

ع�� الزمن. �عد ذلك، و من خالل التأمل الرو��، ُمكِّن اآلخرون من تجاوز آثار الوجود ��

الحا�� و اآل��. أصبح من الواضح و �شكل م��ا�د أن الكتا�ة تحوي جميع أنواع الغرائب،

ُّ َّ أ



َص ِمَن ملُّ و �الكاد يوجد مستحيل. �مكن للكاتب أن �سقط �سهولة �� ثغرات اللغة و التَّ

الَوْقت و ال�َّ�َجمة.

ة ساخطة، و أرضخ أنا لحقيقة وجود �َقلَْقلَْة ماذا تذكرين عن التاريخ؟� ت��ك َقلَْقلَْة الِقصَّ

قاسم مش��ك ب�� المواضيع المستقبلية والتاريخ كموضوع. قيل �� �عد ذلك أن فريق

تحرير �� إحدى المجالت كان قد التقى َقلَْقلَْة أثناء الكتا�ة أم�� اآلن ُ�طاردها و �س��يوها

أن تح�� أك�� عن التاريخ. عاد الفريق �قصاصة ورٍق من المستقبل. الورقة مكرمشة

و عليها رسومات صغ��ة. �� �ار�س، تَُوظُِّف الَمَجلَُّة َعَدَداً من ُمَحلِّ�� الّشفرات و مُخ����

موز الذين توصلوا َوْقَت ال�َّ�� إ�� اس�نتاج�� مم��ين: �خصوص الُنظُم من ُمدِم�� الرُّ

unicorns) التاريخ، ر�ما َعَنت َقلَْقلَْة �أنه مهم�، �� ح�� أنها قد تع�� �� المستقبل

drink ambrosia) ����ب وحيد القرن ��اب اآللهة�.

ال��جمة إ�� اللغة العربية �قلم يزن أشقر

سارة رفقي

سارة رفقي �� كاتبة و قّيمة فنون و منظّرة �� الفن الحد�ث و المعا��، و مرشحة لدرجة الدكتوراه ��
قسم التاريخ و النظر�ات و النقد �� العمارة و الفن �� برنامج اآلغا خان للعمارة اإلسالمية �� معهد

ماسا�شوس�س للتكنولوجيا (MIT). �� رسالتها، تطرح سارة الب�ية التحتية للثقافة كنظر�ة لفهم العالقة
ب�� الفن و الفنان�� و مؤسسات الفنون �� م�� الحد�ثة �� ف��ة الخمس�نيات و الس�ينيات من القرن

الع��ين.
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