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سارة رفقي

�َقلَْقلَْة: مسألة اللغة� �� قصة خيالية و تنظ���ة قص��ة ألفتها الكاتبة الم���ة

سارة رفقي و �ُ��ت �� عام .2015 جاءت هذه القصة تلبية لدعوة من “ب�تون

صالون” - مركز للفن و األ�حاث و مؤسسة كاد�ست �� �ار�س، ُوجهت إ�� سارة

Qalqalah للمشاركة �ما أصبحت مجلة رقمية �لغت�� (و هذه المجلة جدة قلقلة

). تع�ش َقلَْقلَْة �طلة هذه القصة، �� عام 2048. �� عالمة لغو�ة —  و كانت

فنانة �� السابق —  �سكن عالماً أُعيد �شكيله إثر األزمات المالية و الثورات

الشعبية �� العقد األول من القرن الواحد والع��ين. إذ أُعيد تنظيم الحدود

اإلقليمية و الموارد اإلقتصاد�ة و مجاالت المعرفة و استعماالت اللغات حول

تكتل ��كات إقليمية مثل الواو (United Arab World  —  العالم العر��

المتحد) حيث تع�ش َقلَْقلَْة. و �� آخر عمرها، تفقد َقلَْقلَْة ذاكرتها تدريجياً و تفكر

أك�� �الطرق الممكنة لروا�ة التاريخ/القصص، و فهم العالم من خالل منظور

اللغات و ال��جمة.

ح�� استلمنا هذا النص خر�ف 2015 كنا نواجه �� فر�سا مشهد سياسياً متأثًرا

�اعتداءات �ار�س و حال الطوارئ و ما لُِقب �ـ�أزمة النازح��� من قبل اإلعالم

و السياسي�� و السياسيات. و ��عان ما أصبحت شخصية َقلَْقلَْة المتعددة

اللغات و المفتونة �اللغة العربية حليفتنا لإل�حار �� المشهد السيا�� و القانو��

و اإلعال�� و الثقا�� المتأثر �الخطا�ات الرجعية و الوصم برهاب اإلسالم. و منذ

ذاك الح�� لم ت��كنا َقلَْقلَْة. غذت َقلَْقلَْة األسس النظر�ة والسياسية لمنص�نا

هذه المختصة �البحث الف�� و الثالثية اللغة، و منحتها اسمها. رافقتنا أفكارها

الشاعر�ة و السياسية حول اللغات و قوتها التخُيلية  —  القادرة ع�� تغ�� العالم

 —  طوال مس��تنا �� التقييم و التحرير، كما أنتجت أرضاً خصبة و أدوات

�مكن أن ت�شأ عنها صداقات و تعاونات و أشكال معرفة غ�� المتوقعة.

ُكِتب النص األص�� �َقلَْقلَْة: مسألة اللغة� �اإلنجل���ة و تُرِجم إ�� الفر�سية �� أول

طبعة لمجلة �قلقلة #�1 (طبعة “ب�تون صالون” - مركز للفن وا أل�حاث

و مؤسسة كاد�ست �� �ار�س، 2015). و �مناسبة هذا اإلصدار الجد�د، ترِجم

يزن أشقر النص إ�� العربية. �الرغم من أن سارة تكتب أساساً �� اللغة

اإلنجل���ة، إال إن لغتها األم �� العربية، و قد رافقت الُم��جم طوال ترجمته

لنصها. و مع أنها مدحت ا�سيابية ال��جمة، إال أنها اع��فت �أن �القصة ال

تجلس �ارتياح �� اللغة العربية، �عض المصطلحات ال �شتغل. للمصطلحات

هالة معينة، تكون متعلقة �عدة روا�ط عقلية ومراجع تأ�� من اإلنجل���ة مثالً

وتُك�� �� ال��جمة.� تعت�� سارة أن هذه التوترات ال تقلل من جودة ال��جمة

(�اللغت�� العربية والفر�سية)، بل تتعلق �كون النص ُم��جم. �لدى هذا المقال

قوًة معينة، تجعله �قاوم�� ككاتبة، و �قاوم الُم��جم، و �قاومكم كمحررين�
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قالت سارة �قليل من االستفزاز. مثل َقلَْقلَْة ذاتها، فإن النص يهرب من سيطرتنا

و ����ف �طرٍق ال �ستطيع توقعها حيال القارئ، و �األخص ح�� ��نقل �شكٍل أو

�آخر من الدقة ب�� لغاٍت آخرى. اعتبار ال��جمة كنوع خالق من الخيانة يجعلنا

نقرأ و نفكر �تمعن أك��.

كان من البديهي إذن افتتاح المنصة الجد�دة قلقلة Qalqalah بإعادة ��� هذه

» (2016). لم ن�نبأ القصة المؤسسة و كذلك تتمتها �

�الطبع �أن هذا النص سُي��� مجدداً �� سياٍق جد�د ألزمة عالمية غ�� مسبوقة،

عدة أسابيع فقط �عدما �دأ العالم �االنغالق إثر و�اء كوفيد - 19. مثلما الحظت

سارة، كيف أصبح من المستحيل إعادة قراءة هذه القصة من دون التفك��

�اللحظة الحالية، ح�� �دا من السهل تخيل انهيار االقتصاد. �� 27 مارس 2020

، أي قبل إطالق قلقلة Qalqalah ببضعة أ�ام، كت�ت سارة مقال رأي �عنوان

 �ُِ�� �� المجلة الرقمية �مدى م���: ��� مثل

هذا الوقت، قد يبدو التفك�� �اللغة ش�ًئا دراسًيا، لكنه ل�س كذلك �� الواقع.

�سمية ال��ء �اسمه قد �ساعد �� إعادة صوغ المشكلة —  و الخيال.� تدعونا

َقلَْقلَْة للتفك�� �اللغة. تتكلم من ماض�نا و مستقبلنا �� الوقت ذاته، و ���دد

صوتها �� حا��نا.

َقلَْقلَْة: مسألة اللغة

تماشًيا مع الوقت، وقبل أن أقص عليكم حكا�ة عن المستقبل، لنعد إ�� لحظة مضت.

�ناير 1977. القاهرة �شتعل: تعصف انتفاضة خ�� �المد�نة، والشعب �مزق سياسات

السادات اللي��الية. �� شقة صغ��ة �� الج��ة، �س�يقظ شاعرة من نومها و تضع �دها ع��

حمل الخمسة أشهر. وألنها متد�نة �عض ال��ء، تهمس ببضع كلمات لتبدد األرواح

المزعجة من حولها. زارها المصطفى عليه السالم �� المنام، و قال: �سّمي طفلتك بإسم

حسن�. ل�س �ال��ورة أن �كون لالسم الحسن مع��، لكن ع�� االسم أن �ضمن لحامله

ُمستقبًال مزهًرا. ال�سمية �� أول فعل �� اللغة. تولد الطفلة و �سمى َقلَْقلَْة.

يجدر ذكر أن َقلَْقلَْة ك��ت لتصبح فنانة، لكن هذه قصة أخرى. نحن مهتمون �ما سيحدث

�عد ذلك بوقت طويل. �� عام 2048 س�بلغ َقلَْقلَْة واحًدا و سبع�� عاًما من العمر. َقلَْقلَْة

امرأة فر�دة، قد تبدو غريبة األطوار ا�تداء من اسمها غ�� المألوف. َقلَْقلَْة كلمة عربية

شد�دة الوقع، ل�ست اسًما، بل حركة لغو�ة أو اه��از صو�� أو ارتداد أو صدى خمس

أحرف من الكتاب المقدس العر�� �شكل كلم�� �قط بجد� ال�� تُ��جم من العامية

الم���ة إ�� «a cat for real» �اإلنجل���ة.

رغم أنه من السهل فهم كيف أصبحت َقلَْقلَْة فنانة �� السياق الذي وجدت نفسها فيه،

و �� نوع األ��ة ال�� ترعرعت �� كنفها، إال أنه ال �مكن ألحد تحد�د الف��ة ال�� اندثر فيها

الفن كمهنة كما فهمناه عام 2014. جادل البعض �أن الجميع أمسو فنان��، أو  لم �كن

أحد فنانًا، و لكن هذا حًقا ال يهم. م�� كّف الفن عن كونه فًنا؟ قيل أن ذلك كان �� حوا��

عام 2030 إثر االنهيار االقتصادي الذي كان أشبه �انصهار منهجي محسوس ومع��ف �ه

ولم �أِت جلًيا صاخًبا أو ن�يجة حدث واضح. كانت حقيقة المستقبل أن االقتصاد الذي

كان متوقًعا انهياره من ف��ة طو�لة قد انهار أخ�ً�ا. حدث ما كان ال �مكن تخيله، و رافق

ذلك تغي�� جذري �� نظام العالم، أ��ع �كث�� مما كان �اإلمكان توقعه.

ْ َ ْ َ
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تع�ش َقلَْقلَْة اآلن �� العالم العر�� المتحد، و هو تكّتل ��كات، ُ�خ��� �االنجل���ة ا��

UAW �سبة السمه المسجل عالًميا United Arab World، و الذي غالباً ما �نطقه

المتحدثون �العربية wow و ال�� تدل أ�ًضا ع�� الواو، و هو الحرف السابع و الع��ين من

األبجد�ة العربية. �مثل واو الرقم ستة، و ��تمي إ�� ع��� الهواء، و يرمز إ�� الوعد

الصو�� �اإلقرار الكامل، و وفًقا لبعض الصوفي��، إ�� عالمية الكمال. �الفعل، �� القرن

الحادي ع��، أو�� ابن عر�� �عض االهتمام �الواو �� كت�ّب ��ناول أحرف الميم و النون

و الواو. نقرأ أن حرف الواو هو أول رقم مثا��. أخ��نا شيوخ آخرون أن الواو تتوافق وجودة

االحتضار، و هذا �الطبع جزء من الرسالة. كمواطنة �واو�ة� تولت َقلَْقلَْة منصًبا كعالمة

لغو�ة تخدم المصلحة العليا للعالم العر�� المتحد.

�عد ع��ة قرون، و �� القرن الحادي و الع��ين، وجد اللغويون و الم��جمون موضًعا

جيًدا �� نظام الواو االجتما�� الجد�د، وكان هذا تحّوالً غ�� متوقع. َمن كان ليتخيل أنه

ستكون للغوي�� و الم��جم�� وظائف جيدة برواتب عالية �� هذا المستقبل الذي

أحدثكم عنه �صيغة المضارع؟ ل�س ذلك فحسب، بل أمْ�� االشتغال �الكلمات

والكلمات كرموز وأرقام، مهارات تحظى �اح��ام كب��. حظيت َقلَْقلَْة �حالة تناغم طبيعي

مع لغات عّدة رغم أنها لم تدرسها �� شبابها، إذ �شأت حول ست لغات. كان والداها

شاعرين، وتزوجت لف��ة قص��ة من رجل من عائلة عملت �� مكتبات المملكة السا�قة.

�� سّنها المتقدم، تأسفت َقلَْقلَْة لعدم إنجابها، كالكث�� من أ�ناء جيلها، لكنها اعت��ت كل

كلمة تنطقها �مثا�ة والدة لمع�� جد�د.

ُدعيت َقلَْقلَْة �� شتاء عام 2048 لحضور اجتماع مغلق �� جامعة مستقبل ما �عد المنطق

المرموقة UFPS. �قع مقر الجامعة �� مب�� برلما�� سابق �� مد�نة سو����ة كانت

�سمى برن. كان تحويل المدرسة إ�� َمْجمع فكري جزًءا من حركة إصالح تعليمية شاملة

ع�� المستوى القاّري، و كان القصد من ذلك هو تأم�� تلك المدارس و الجامعات ال�� لم

تغلق أبوابها إثر االنهيار االقتصادي أوائل الثالث�نّيات. عاودت الجامعات السا�قة تنظيم

نفسها �� هيئات ��كاتية جد�دة بوعد أن �حقق ذلك عوائد اس�ثمار�ة ���عة.

تحظى الفلسفة اآلن �تقدير كب�� لقدرتها ع�� تحقيق نتائج ���عة �عد فشل اإل�ديولوجيا

�� عقود االضطرا�ات السياسية السا�قة. �عد المؤتمر المغلق الذي دعيت إليه َقلَْقلَْة

جزًءا من سلسلة من مؤتمرات تعقد حول العالم. غالًبا ما ترفض َقلَْقلَْة مثل هذه

الدعوات، إذ تجد نفسها و�� �شعر �الملل من انعدام خيال المفكرين و الباحث��

الحا��ين. َخلُصت و�� �� عقدها السابع إ�� أن كل ما �ستحق القول قد قيل �الفعل ��

السنوات السا�قة. عاشت َقلَْقلَْة الكث�� من األحداث، و تأث�� إعادة تدوير اللغة يرهق
سمعها. غالًبا ما �كون منظمو مثل هذه المؤتمرات من األنواع الشغوفة األصغر سناً

و ال�� ال تملك أي ذكرى لماض بل شعور ���ء أشبه �الحن��.

من الصحيح أن لألشخاص المولودين �� العقد األول من األلفية الجد�دة تجر�ة مختلفة

مع الذاكرة: هم نوع ���ي مختلف تماًما. لألجيال الجد�دة مدى ان�باه ضيق للغا�ة،

�اس�ثناء القلة ال�� ولدت لعائالت مثالية و منفصلة زمنًيا الذين حاولوا عزل أنفسهم عن

الواقع القائم. أما األخرون، فال �ملكون ارتباطًا حقيقًيا �ال��د. اس�ندت فرضية الكينونة

اإل�سانية �� العقود السا�قة إ�� تاريخ متواصل و قدرة ع�� إعادة ��د الحياة ومحاكاته…

فجأة، حو�� ال��د، فهو لحظي… �ختفي �مجرد نُطقه.

اهتم منظمو المؤتمر �َقلَْقلَْة ألنها شهدت الموجات الثور�ة المبكرة و ��د�ات الثورات

وحركات �احتلوا� �� العقدين األول والثا�� من القرن الع��ين. عاشت َقلَْقلَْة الحروب

اإلقليمية، و كانت جزًءا من الحركات اال�شقاقية ال�� �س�بت �� انهيار نظام الدولة

القومية �� النصف ال���� من العالم �� أواخر الع����يات و أوائل الثالث�نيات. لم ��تج

عن ذلك أي فائدة. واجهت َقلَْقلَْة كالكث�� من الناس �� هذا الزمن صعو�ة �� جمع

ذكر�ات ماضيها. تؤ�� معاناة َقلَْقلَْة من اضطرا�ات االن�باه واإلرهاق ال��دي وال��اع

أ أ



الرو�� والفواصل الذهانية إ�� أنها ل�ست واعية كما هو حالنا اليوم �� عام 2014. أو

ر�ما �مكن القول أنها أك�� وعًيا �ما ال �تفق مع مخرجات الطب النف�� �عد

الخمس�نيات. �خصوص مؤتمر برن، ُكلِّفت َقلَْقلَْة بجمع ما �شبه ال��د السيا��  — 

و هو نوع من التاريخ  —  لإل�شقاقات السياسية منذ عام 2010. تكافح َقلَْقلَْة لتذكر

ماٍض أ�عد من تكتل رأس المال المفرط �� العالم العر�� المتحد الجد�د.

�ناقش مؤتمر برن الفكر و السلوك الوا�� و الالوا�� ليمهد لالقتصاد طر�ًقا إ�� مستقبل

ما �عد اللغة. �شكك َقلَْقلَْة �� المؤسسات، لكنها تؤمن �شدة أن ال وجود لمستقبل ما �عد

لغوي. ع�� هامش المؤتمر، تجد َقلَْقلَْة نفسها ب�� مجموعة زعمت أنها من �الناشط��

أحاد�� اللغة� من العوالم الهندو-أوروبية. تح�� اجتماعاتهم و ���ع �� وضع مجموعة

من األسئلة الصعبة عن مستقبل المنطقة. فع�� س�يل المثال، هل �مكن إحداث تحول

�� النموذج السيا�� عن طريق إعادة اك�شاف لغات أخرى؟ هل التحدث �أك�� من لغة

هو شكل من أشكال الخيانة الُمقّنعة �المعرفة؟

تفكر َقلَْقلَْة: �ستحيل التفك�� عند الحد�ث �أك�� من لغة. �تع�� ع�� َقلَْقلَْة أن تتخ�� عن

مهاراتها المعجمية األخرى إذا أرادت التفك�� �لغة األب و �� اللغة العربية. تتملكها

فكرة غامضة: هل من الممكن التعامل مع المستقبل �شكل مختلف إذا ��عت ��

التحري عن أ��ار و حقائق اللغة العربية غ�� المعروفة �� ُ�عدها الزم��؟ �� واقع األمر،

ل�س للغة العربية صيغة خاصة للمستقبل، أو �األحرى، �ُشتق ����ف الفعل المستقب��

من الفعل الحا��. تعلق َقلَْقلَْة �� معمعة األسئلة هذه، فماذا �ع�� أّال �نضوي المستقبل

�� اللغة؟ �� النها�ة، علينا ال�ساؤل عن العواقب السياسية الم��تبة ع�� إدخال أشكال

و صياغات جد�دة �� لغات قد�مة.

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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