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تقرير
كولندا لندرمان ،جامعة برلني احلرة
تدعو مدينة البندقية إىل التفكر يف املدن وتطورها التارخيي وانعكاسات ذلك على األدب .ويدل موقع البندقية
وبنيتها التحتية ووسائل النقل العام فيها على ابتكار الناس وتكيفهم مع معطيات الطبيعة وظروف احلياة .إهنا شاهد
على اتريخ طويل ومعقد حيث تنعكس خصوصياهتا حىت يف اللغة ،فلغة البندقية خمتلفة عن اإليطالية السائدة .فعلى
سبيل املثال يسمى النهر "ريو" بدلا من كلمة "فيومه" اإليطالية .كما أن بيوت املدينة وكنائسها تذكر ابلتاريخ الغين
واملؤثر مثل ابسيليكا سان ماركو املليئة بغنائم احلروب الكثرية وقباهبا اخلمس املقتبسة من العمارة البيزنطية.
اجتمعنا حنن ثالثة عشر طالب دكتوراه يف علوم األدب والتاريخ والثقافة العربية صباح يوم اخلميس الباكر ومشينا
معا عابرين جسورا صغرية وساحات مجيلة إىل أن وصلنا بيتا فاخرا بُين يف منتصف القرن اخلامس عشر يطل على
كنال غرانده .رحبت بنا األستاذة أنطونيال غرسييت من جامعة كافوسكاري البندقية اليت أخذت امسها من هذا البيت
"كافسوكاري" الذي هو اآلن املبىن الرئيسي للجامعة .مث استمعنا إىل برابرة وينكلر وكرستيان يونغي وبالل األرفه يل
وأنطونيال غرسييت وهم ،ابإلضافة إىل اتمرياس فاخوري وخالد تالمحة ،منظمو املدرسة الصيفية اليت شاركنا فيها.
وأكد املنظمون يف خطاهبم الفتتاحي وتقدميهم لألكادميية العربية األملانية للباحثني الشباب يف العلوم واإلنسانيات
) (AGYAعلى الوظائف اللغوية واملعرفية واألخالقية هلذه املدرسة الصيفية .إن هدف الجتماع هو التبادل
األكادميي بني الطالب العرب واألوروبيني بدون خوف من اللغة اليت مل يعتادوا على استخدامها ول قلق من حكم
املستمعني أو نقدهم ملوضوع البحث .وساهم هذا اخلطاب التمهيدي يف خلق إطار إجيايب ومنفتح أثناء األايم الثالثة
اليت قضيناها معا وانقشنا خالهلا مواضيع أدبية واجتماعية ومدنية .افتتحنا جلسة النقاش األوىل بتناول بعض
النصوص املركزية لدراسة املدن ابللغة اإلجنليزية ،ولحظنا على الفور محاس األساتذة يف النقاش والختالط املفيد

والعفوي للغات يف املداولة .بعد ذلك بدأت مداخالت الباحثني الشباب الشيقة واملناقشات املكثفة اليت تركزت
حول اجلغرافيا يف أعمال الثعاليب ومدينة القاهرة يف رواايت جنيب حمفوظ ومدينة عمان وإشكاليات اهلوية العمانية
على سبيل املثال (انظر أيض ا إىل برانمج املدرسة الصيفية) .مث غادران قاعة الجتماع وأاثرت األزقة الضيقة واملناظر
الرائعة دهشتنا وإعجابنا يف طريقنا إىل مطعم الغداء أو القاعة الثانية يف مبىن كاكابيلو الذي انتقلنا إليه بعد الظهر.
وختمت حماضرة خالد زايدة املفتاحية اليوم األول حيث حتدث عن مداخل خمتلفة لفهم املدينة العربية والتجديد
فيها.
جاء يوم اجلمعة والتمعت أوراق شجر املدينة اخلريفية حتت ضوء الشمس اليت اجتذبتنا إىل التسكع والتجول يف
املمرات اللطيفة ومشاهدة املقاهي املرحية وواجهات العرض املمتلئة بزجاج مورانو الشهري .عدان بعدها إىل معهد
أحباث الشرق األوسط يف مبىن كاكابيلو .وكما فعلنا يف اليوم السابق ،انقسمنا إىل فريقني لتيسري النقاش مث استمعنا
إىل مداخلة يف موضوع مدينة إرم ذات العماد املذكورة يف القرآن ويف مسلسالت كارتون حديثة أو موضوع الفكاهة
احلضرية املصرية يف رواية "نساء الكرنتينا" لنائل التوخي .رافقنا خالل التقدميات الباحثون املشرفون شرين أبو النجا،
أنطونيال غرسييت ،بثينة خالدي وآدم طالب بتعليقاهتم املنهجية املهمة واملفيدة لتطوير أحباثنا .ول زلت أأتمل فيما
شاركنا فيه آدم طالب من نصائح مبدئية حول كيفية طرح األسئلة بطريقة مناسبة وحول العمل البحثي كسلوك
وأسلوب حياة .بعد اسرتاحة قهوة ألقى سيمون سيبيليو من جامعة كافوسكاري البندقية حماضرة عن املدينة يف الشعر
العريب احلديث حيث تبدو القصيدة املعاصرة كأهنا عمرانية فعالا وهي تتناول املدينة كجسد املرأة يف حني وترسم يف
أبياهتا خريطة بلد يف حني آخر .قمنا قبل العشاء مبناقشة النصوص العربية النظرية وجتادلنا يف مفهوم املدينة اإلسالمية
أو العربية ،لكن وقت املناقشة مل يتح لنا التعمق يف السؤال األمشل وهو إىل أي حد ممكن أن نعطي املدن صفة مدن
إسالمية.
ومن أفضل مالمح مدرسة  AGYAالصيفية ،من وجهة نظري ،تعامل الباحثني الشباب مع اللغة بطرق متنوعة.
فالبعض قدم حبثه ابللغة العربية ألول مرة يف حياته وفضل اإلجابة على أسئلة وتعليقات خالل املناقشة ابللغة
اإلجنليزية ،والبعض اآلخر جترأ على تقدمي جزء من املداخلة ابللغة األجنليزية قبل أن يعود إىل العربية .ومن املهم أيض ا
اإلشارة إىل أن بعض املشاركني العرب يف أغلب أوقاهتم ل يتحدثون عن مواضيعهم األكادميية إل ابللغة اإلجنليزية
وأن اللغة العربية الفصحى كانت هلم مبثابة لغة اثنية مثلما هي للباحثني األوروبيني .بعد مداخالت يوم السبت تبادلنا
انطباعاتنا يف اجللسة اخلتامية فوجدان أنه قد مت تطبيق املبدأ األخالقي للمدرسة الصيفية متاما وأنه مل تزدد معرفتنا يف
جمال األدب والثقافة العربية املدنية فحسب ،وإمنا يف جمال أدب البحث وثقافة التعليم األكادميية كذلك .عالوةا على
التجربة املمتعة واملتميزة يف قضاء ثالثة أايم كاملة يف هذا الفريق وضمن مناخ حمفز ،نشكر املنظمني على اإلدراك
اجلوهري أبن معرفتنا وفهمنا ينموان بقدر ما نتجاوز حدود اللغات.

