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تحية

رسولة اللغة العربية في باريس غادرتنا مبكرًا

هدى أيوب :هويتنا تكتمل بالتماس مع اآلخر
¶ مل ـ ــدة ث ــاث ــن ع ــام ــا ك ـن ــت أس ـ ـتـ ــاذة فــي
«املدرسة العليا لألساتذة» ،وكان لك تأثير
دائم وإيجابي على أجيال من املستعربني.
لـنـبــدأ بــالـحــديــث عــن مسيرتك األكــاديـمـيــة
ّ
والشخصية؟
ّ
أفضل أن نعرف الهوية ـ أي هوية
أنا ّ
ـأن ـه ــا م ـعــرفــة ال ـه ـ ّ
ـوي ــة األخـ ـ ــرى أو
ـ ـ ـ ـ بـ
الوسيطة التي مــن خاللها نستطيع
أن ن ــرى أو نـفـهــم تـلــك األخـ ـي ــرة .هــذه
ال ـطــري ـقــة أش ـب ــه ب ـم ـع ـيــار .ي ـق ــوم هــذا
املـعـيــار ب ــدور «شـبـكــة املـصـفــاة» التي
تـصـبــح الـعـنـصــر األس ــاس ــي لتكوين
ال ـه ـ ّ
ـوي ــة .وق ــد كـنــت مـحـظــوظــة ألنـنــي
ّ
استطعت أن أكــون نظرة فرنسية من
خالل الهوية العربية ،وأن أكون النظرة
ّ
العربية مــن خــال الـهـ ّ
الفرنسية.
ـويــة
ول ـ ــدت وت ــرع ــرع ــت ف ــي ل ـب ـن ــان ،حـيــث
ّ
األساسية وأصبحت
تلقيت دراستي
ّ
أستاذة في األدب واللغة الفرنسيني.
ب ـ ــدأت ب ــال ـت ــدري ــس بـتـعـيــن حـكــومــي
ّ
ثانويات بيروت.
عام  1982في إحدى
ســرعــان مــا أدركـ ــت أن ـنــي ال أستطيع
تحمل الوضع القائم في تلك الحقبة:
ّ
بـ ـع ــض طـ ــابـ ــي فـ ــي صـ ــف الـ ـشـ ـه ــادة
ال ـثــانـ ّ
ـويــة ان ـخــرطــوا ف ــي امليليشيات
ّ
وال ـحــرب املـســلـحــة ال ـجــاريــة .بعدها،
تابعت دراســاتــي العليا حتى درجــة
الدكتوراه في فرنسا .وهناك ّ
تعرفت
إل ـ ـ ّـى امل ـح ـي ــط االسـ ـتـ ـش ــراق ــي وب ـ ــدأت
أتـلــقــى عــروضــا لـلـقـيــام بـتــرجـمــات أو
بمراجعات للنصوص واملخطوطات.
بعد مالحظة عملي وتقديره ،عرضوا
ّ
علي قراءة النصوص .كنت قد توقفت
عن دراسة اللغة العربية منذ الثانوية،
ّ
ولكنني اكتشفت شغفي بهذه اللغة
حــن بــدأت بتعليمها لغير الناطقني
ّ
بها والراغبني بتعلمها .هكذا افتتحت
ّ
صفحة جديدة في حياتي املهنية في
ب ــاري ــس ،وضـعـتـنــي فــي قـلــب ثقافتي
األم :لـقــد ت ـغـ ّـيــرت تـمــامــا م ــن دون أن
بنوع
أتغير في داخلي ألنني شعرت
ٍ
م ــن االت ـس ــاق ب ــن الـثـقــافـتــن .شغفت
بــالـتـعـلـيــم ،تـمــامــا كـمــا كـنــت أح ــب أن
ً
أبقى حــاضــرة بعمق فــي ثقافتي األم
مــن خــال ترسيخ الثقافة الفرنسية.
ال أعــرف ّ بالضبط كيفية القيام ّبهذا
األمر ،لكنه حدث فحسب .هذا يلخص
كل شــيء .ال يوجد انتماء أو ّ
هوية ال
تـمـ ّـر عـبــر شـبـ ًكــة انـتـمــاء آخ ــر لتمييز
رؤيتها ،خاصة في منطقة املتوسط.
ّ
¶ يعتبر كثيرون بأنك الشخص الذي فتح
ّ
الباب على مصراعيه للدراسات العربية في
الـ «املدرسة العليا لألساتذة» في باريس.
ً
ل ـيــس كــذلــك ف ـع ــا ،ال ـش ـخــص الفعلي
الـ ــذي أدخـ ــل الـ ــدراسـ ــات ال ـعــرب ـيــة هو
ّ
دانيال ريغ .لكن أعتقد بأن استالمي
لـ ــدروس الـلـغــة ال ـعــربـ ّـيــة أع ـطــى ّاألم ــر
ب ـع ـدًا أك ـث ــر ش ـم ــول ـ ّـي ــة ،بـمـعـنــى أن ـنــي
استلمت  93مبتدئًا لتأهيل دفـعــة ال
ي ـصــل ع ــدده ــا إل ــى  150طــال ـبــا ،وهــو
رق ــم ض ـخــم .ك ــان لـ ـ ّ
ـدي ح ــب وإع ـجــاب
ّ
ك ـب ـي ــري ــن ل ـل ـغ ــة الـ ـع ــرب ــي ــة ال ي ــوازي ــه
سـ ـ ـ ــوى ح ـ ـ ّـب ـ ــي ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم .لـ ـق ــد ك ـنــت
ّ ُ
شـغــوفــة بـعـمـلــي .عــل ـمــت ف ــي مــدرســةٍ
كـنــت أج ـهــل قـيـمــة تــأثـيــرهــا ألن ـنــي لم
أك ــن أع ــرف حينها الـنـظــام الفرنسي
ج ـي ـدًا .م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت ،ت ــأك ــدت من
مـ ــدى ش ـع ـب ـيــة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .ثــم
س ـ ــارت األمـ ـ ــور ك ــام ـت ــداد ملـهـنـتــي في
ال ـت ـع ـل ـيــم :بـ ــدأت بــاص ـط ـحــاب طــابــي
ّ
أثناء فترات التدريب في الـخــارج كل
ّ
تضمنت
ع ــام .إل ــى جــانــب الـصـفــوف،
ه ــذه ال ــرح ــات مــؤت ـمــرات ونـشــاطــات
االنـغـمــاس الـثـقــافــي ال ـضــروريــة لفهم
ّ
املجتمع ،مثل زيارة سكان املقابر في
القاهرة أو ترتيب لقاءات في املدارس
القرآنية والكتاتيب.
¶ خالل ثالثني عامًا هل َ
ظت تطورًا في
لح ِ
ّ
ّ
ّ
اهتمام الطالب باللغة والحضارة العربية؟

ّ
غادرت هدى أيوب عائلتها وطلبها ومحبيها في  18حزيران (يونيو) الماضي،
ّ
كأستاذة للغة
مخلفة وراءها فراغًا كبيرًا كانت قد مألته على مدى ثالثين عامًا
ٍ
أجيال
العربية في الـ «المدرسة العليا لألساتذة» في باريس ّ رافقت خاللها مسيرة
ٍ
ّ
كثيرون
أضحى
بها.
اطقين
الن
غير
من
العربية
والثقافة
اللغة
ومحبي
ب
طل
من
ّ
منهم من أبرز االختصاصيين في العالم العربي ّفي المجاالت كافة .أسهمت بكل
االنفتاح في مسيرتها التعليمية من خالل رحالت ونشاطات
محبة وشغف في تعزيز
ٍ
ّ
ّ
إلطالق فعالية «األسبوع العربي»،
الثقافي التي شكلت النواة األولى
االنغماس
ّ
ّ
جنبًا إلى جنب مع طلبها ،مشاركين في التخطيط والتنظيم ّ وحتى ترجمة القصائد
ّ
والنصوص .هدى ّ
مدى تأثير طلبها بها ،تركت أثرًا أكبر
على
أكدت
لطالما
التي
وب
أي
َ
ّ
ّ
بالغينّ .
طلبها الذين ّ
والموجهة
ودعوا األستاذة
وحزن
ودعوها بحرارة
وأعمق في
ٍ
أجيال من التقارب الثقافي الفرنكوفوني  -العربي« .األخبار»
واألم التي رافقت مسيرة
ٍ
تنشر هنا مقتطفات من حوار أجرته معها الباحثة كولين أوسيه (مجلة «أستاذة
في باريس») عام  2015على هامش الدورة الجديدة من «األسبوع العربي»
تعريب اسالم الشهال

ّ
هذه الثقافة لكل الجماهير.
ّ
حرصنا في كــل مــرة على البحث على
أفضل االختصاصيني شرط أن يكونوا
متحدثني بــارعــن وقــادريــن على نشر
الهدف املنشود وجذب أكبر عدد ممكن
مــن ال ـح ـضــور .وه ـكــذا أب ـصــر مـشــروع
«األسـبــوع الـعــربــي» الـنــور عــام .1998
ّ
ّقدم «األسبوع العربي» الكثير للطلب
م ــن خـ ــال إيـ ـج ــاد م ـس ــاح ــة ل ـل ـصــداقــة
تسمح لهم بــالـتــواصــل ليس فقط مع
أساتذتهم ،بل مع زمالئهم أيضًا.
¶ هــل يـتـجــاوز ص ــدى فـعــالـيــات «األس ـبــوع
العربي» جدران العالم األكاديمي؟
نـعــم ،عـلــى سبيل امل ـثــال زي ــارة ادوارد
س ـع ـيــد أو م ـح ـمــود دروي ـ ـ ــش .ادوارد
سعيد لــم يستطع ال ـقــدوم أثـنــاء فترة
ال ـف ـعــالـ ّـيــة .ول ــذل ــك اسـتـضـفـنــاه بشكل
استثنائي قبل برنامج الفعالية بأيام.
ّ
صحي
كان مريضًا جدًا وشعر بتوعك
ح ـي ـن ـه ــا .مـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،وص ـ ـلـ ــت ص ـف ــوف
الحاضرين حتى حديقة لوكسمبورغ،
كان ذلك مدهشًا! أما بالنسبة ملحمود
ّ
درويش ،فقد امتألت الصالة ،حتى إن
ال ـح ـضــور ب ـقــوا واق ـف ــن عـلــى أرجـلـهــم
ـات مــن أج ــل سـمــاعــه .ك ــان كذلك
لـســاعـ ٍ
مشهدًا عاطفيًا جدًا .كان يقرأ قصائده
ّ
العربية ثم يتبعه أحد الطالب
باللغة
بقراءة الترجمة التي أعددناها باللغة
ّ
الفرنسية ،كان ذلك رائعًا.
¶ تتحدثني عن الشعر كثيرًا ،هل للقصيدة
م ـك ــان ــة واهـ ـتـ ـم ــام خـ ــاص ض ـم ــن ف ـعــال ـيــات
«األسبوع العربي»؟
ب ــال ـط ـب ــع ،ب ــرن ــام ــج ال ـف ـع ــال ـ ّـيــة مـمـتـلــئ
بقصائد عــربـ ّـيــة مـتـ َ
ـرجـمــة .نحن نقوم
ّ
ب ـتــوج ـيــه دعـ ـ ــوات ع ــامل ــي ــة لـلـكـثـيــر من
الـفـنــانــن وال ـش ـع ــراء وال ــروائ ـي ــن مثل
ّ
الدويهي،
صنع ّ
الله إبــراهـيــم ّ وجــبـ ّـور ّ
ولكن الشعر له أهمية خاصة ،ألنه أحد
ّ
العربية التي يتم
أكثر جوانب الثقافة
ً
إغفالها واألكثر إثارة أيضًا.

ن ـعــم وال .ال ــدراس ــات ال ـعــرب ـيــة عـمــومــا
ت ـ ـجـ ــذب األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ذوي ال ـف ـض ــول
تجاه اآلخــر ،باملعنى املباشر واألكثر
إسـ ــاءة :ه ــذا اآلخ ــر ال ــذي ال يشبهني.
ال يوجد حالة واحــدة عـ ّـامــة ،بل هناك
ّ
ّ
خصوصية لكل حالة ،فنحن نتعامل
مــع أف ــراد ال يــريــدون حصر اهتمامهم
ب ـفــرن ـســا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
ّ
ي ـح ــرص ــون ع ـلــى ت ـعــلــم أش ـي ــاء كـثـيــرة
مختلفة وع ـلــى االن ـف ـتــاح عـلــى اآلخ ــر.
ه ـ ـنـ ــاك أشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـه ـت ـم ــون بــال ـل ـغــة
العربية باعتبارها لغة ميتة .آخــرون
مـهـتـمــون بــأش ـيــاء ال تـخـطــر حـتــى في
ب ــال ـن ــا .ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،كـ ــان ل ـ ّ
ـدي
ط ــال ــب م ـج ــاز ب ــال ــري ــاض ـ ّـي ــات ،أراد أن
يـقــرأ نـ ّـص مخطوطة فــي الجبر تعود
إلــى الـقــرون الوسطى كــان قد رآهــا في
العربية
املـغــرب .هــذا االهتمام باللغة
ّ
ّ
يطرح تـســاؤالت تــراود كــل واحـ ٍـد منا،
بطريقةٍ غير مباشرة أحيانًا.
¶ ت ـ ـتـ ــواجـ ــديـ ــن ع ـ ـلـ ــى رأس شـ ـبـ ـك ــة مــن
امل ـس ـت ـعــربــن ،ح ـيــث ال ـع ــدي ــد م ـن ـهــم /مـنـهـ ّـن
أصبحوا/ن في مناصب رفيعة!
ّ
العربية عام ،1985
بدأت بتعليم اللغة
وبقيت على اتصال بالكثير من طالبي

أسماء ّ
ً
محددة حتى
القدامى .لن أذكــر
ال أجـ ــرح ال ــذي ــن س ــوف أن ـس ــاه ــم ،لكن
ّ
ّ
املتخصصني
مر في صفي الكثير من
ّ
ّ
امل ـع ــروف ــن أيـ ــا ك ــان ه ــذا الــت ـخ ـصــص:
ـون ،وزراء...
مترجمون ،أســاتــذة بــاحـثـ ّ
أحـ ـبـ ـه ــم ج ـ ـ ـدًا ،ج ـم ـي ـع ـه ــم ،ألنـ ـ ــه عـلــى
ّ
عـكــس االع ـت ـقــاد الـســائــد ب ــأن األس ـتــاذ

وصلت صفوف الحاضرين
للقاء ادوارد سعيد حتى
حديقة لوكسمبورغ!
ما حدث ليس مشكلة اإلسالم بل
مشكلة المجتمع الفرنسي
وحده القادر على التأثير في الطالب،
ول ـكــن ال ـطــاب هــم أي ـضــا ي ــؤث ــرون في
أساتذتهم ،هم الذين يحملون الشعلة
التي في داخـلــك ،ويبقون على رغبتك
في التعليم أو في نهل املزيد من املعرفة
في ميدان ّ
تخصصك .وال يتوقف األمر
ع ـنــد ط ــاب ــي ف ــي ال ـ ـ «امل ــدرس ــة الـعـلـيــا
لألساتذة» .لطاملا قمت برعاية طالب

ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة م ــن مـخـتـلــف املـ ــدارس
والجامعات.
¶ حدثينا ،كيف انطلقت مغامرة «األسبوع
العربي» الجميلة؟
ّ
الدراسية ،ولدت الرغبة
خالل رحالتنا
ّ
لدى طلبي بتنظيم األسبوع العربي
فـ ــي «امل ـ ــدرس ـ ــة ال ـّع ـل ـي ــا لـ ــأسـ ــاتـ ــذة».
ّ
عفوية
أردنــا أن نطلع الــنــاس بطريقة
ّ
وط ـب ـي ـع ـ ّـي ــة عـ ـل ــى األمـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـتـ ــي ك ــن ــا
ّ
مـحـظــوظــن ّبتعلمها خ ــال رحــاتـنــا
ّ
ودراستنا .كنا نستلهم موضوعًا كل
أسبوع أثناء إقامتنا في تلك الرحالت،
وم ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ـ ّـم ن ـ ـق ـ ــوم ب ـ ــوض ـ ــع وتـ ـط ــوي ــر
الـبــرنــامــج سـ ّ
ـويــة ِوف ــق ال ـ ـ ّـدروس التي
ّ
أراد الطالب سماعها :أردنا استضافة
إدوارد سـعـيــد ،وقـمـنــا بــذلــك بالفعل.
ّ
ّ
أراد الـطــاب استضافة كــتــاب يمنيني
ترجمنا نصوصهم ،وقــد نجحنا في
ذلك أيضًا ،استضفنا محمود درويش
ّ
وال ـكــتــاب الفلسطينيني ،وأدون ـي ــس...
ّ
ح ـق ـق ـن ــا ك ـ ــل م ـ ــا أردن ـ ـ ـ ـ ــاه ب ــال ــوس ــائ ــل
ّ
املـ ـت ــوافّ ــرة وامل ـت ــاح ــة ل ــدي ـن ــا .وفـ ــي كــل
م ـ ّ ّـرة كــنــا نـنـجــح فـيـهــا فـعــالـ ّـيــة رائ ـعــة،
كنا ّ
نقرر أننا ًلن نجعلها مدفوعة بل
ّ
ستكون مجانية بهدف إتاحة اكتشاف

¶ ّ
حدثينا عن فعالية األسبوع العربي لعام
 2015الذي تناول «الخيال والواقع».
أردنا أن نواجه البؤس الذي شعرنا به
بعد أحــداث «شارلي إيبدو» ،وأحــداث
سـ ــوريـ ــا ،ال ـ ـعـ ــراق ،ال ـي ـم ــن وغ ـ ـ ــزة ،ه ــذا
ال ـب ــؤس الـ ــذي ب ــدأ ال ـن ــاس ف ــي الـعـ ٌـالــم
العربي يعتادون عليه .هناك تناقض
ب ــن ح ـجــم األشـ ـي ــاء ف ــي ال ــواق ــع وبــن
ردة فعلنا هنا .نحن ال نتفاعل إال في
معينة :قد ّ
أحداث ّ
تدمر مدينة بأكملها
من دون أن نتحدث عن األمر ،في حني
ّ
أن ارتــداء امــرأة الجلباب يصبح خبرًا
يـتـصــدر ال ـجــرائــد وال ـص ـحــف! أح ــداث
«ش ــارل ــي إي ـب ــدو» صــدمـتـنــا ،أصبحنا
مثل أولئك الذاهبني للحرب ويريدون
اس ـت ـخ ــدام ك ــل ال ــوس ــائ ــل امل ـت ــاح ــة .تم
وضـ ــع ج ـم ـيــع امل ـس ـل ـمــن ت ـحــت دائـ ــرة
االت ـ ـهـ ــام ،وأص ـب ـح ــت ه ـن ــاك ح ــال ــة من
االرتياب تجاههم .أجد ذلك غريبًا جدًا.
ّ
أردن ــا أن نـقــول إن حــريــة التعبير في
خـطــر :الـحــال كــذلــك حــن نعيش تحت
ّ
ظـ ــل ن ـظ ــام ش ـم ــول ـ ّـي م ـثــل س ــوري ــا ،أو
ـام ق ــائ ـ ٍـم ع ـلــى ال ـت ـعــذيــب وق ـت ــل كل
ن ـظ ـ ٍ
ـف ل ــه ف ــي أب ـس ــط األمـ ـ ــور ،ولـكــن
م ـخــالـ ٍ
بلد حيث يمكننا أن نقول ما
ليس في ٍ
نـشــاء مثل فــرنـســا! الـجـهـ ّ
ـاديــون الذين
اقترفوا هذه الجرائم ّ
املروعة ليسوا في
السلطة ،فلماذا التعاطي مع األمر كما
لو كــان األمــر كذلك؟ من أيــن يأتي هذا
ً
ّ
الجنون؟ نكرر مــرة أخــرى أن ما حدث
سابقًا ليس مشكلة اإلسالم بل مشكلة
املجتمع الفرنسي.
في عشرين تشرين األول (أكتوبر) ،2017
تقيم «املدرسة العليا لألساتذة» في باريس
تكريمًا رسـمـيــا لـهــدى أي ــوب ،فيما يهديها
«األسبوع العربي» دورته القادمة التي تجرى
في الربيع املقبل.

