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متى بدأت الكتابة؟
زكريا محمد *

َ
لو سألت أحدًا :متى بدأت الكتابة؟ فسيكون جوابه هكذا :بدأت الكتابة في سومر في جنوب العراق حوالى  3300قبل الميالد.
وربما قال لك إنها بدأت في مصر بحدود  3000قبل الميالد .وهذا الجواب غير صحيح إطالقًا .فالكتابة أقدم من ذلك بعشرات ألوف السنين .لقد بدأت على
الكهوف في فرنسا وإسبانيا وبعض مناطق جنوب شرق آسيا .بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك
األقل في العصر الباليوليثي قبل  45ألف سنة برسوم
ُ
بعشرين ألف سنة أخرى ،كما تبين رسمة إنسان النياندرتال في كهف إلكاستيللو في إسباني
¶ فالكتابة في األصل استخدام رموز وعالمات ورسوم إليصال
رسالة ما إلى مشاهد ـ قارئ ما .وبهذا املعنى ،فرسوم الكهوف
وعالماتها كتابة بكل تأكيد ،حتى لو أننا لم نتمكن حتى اآلن
ّ
ّ
من فكها وحــل رموزها .لقد ترك ناس العصر الحجري القديم
ً
األعلى لنا كتابًا هائال مكتوبًا بــاأللــوان على جــدران الكهوف،
ومحفورًا على الصخور والعظام .لكننا ما زلنا نحاول تهجئته
مثل أطفال دخلوا ّ
للتو صفهم األول في املدرسة.
ذلك أن الناس في العصر الحجري القديم األعلى (الباليوليثي)

لم يكونوا يكتبون كما نكتب اآلن .كانوا يكتبون األشياء واألفكار
والرموز .وقد انقطعنا نحن عن مثل ّهذا الطراز من الكتابة ،ولم
نعد نفهمه .ويمكن ال ـقــول ،بشكل أدق ،إنــه كــان هـنــاك ط ــرازان
مــن الكتابة فــي تلك الـعـصــور :كتابة األرقـ ــام ،وكـتــابــة األشـيــاء
ُ
واملفاهيم .كتابة األرق ــام تجري عبر نقاط أو خطوط ترسم أو
ُ
تحفر على الصخور أو العاج والعظام .ولنأخذ لوح ماالتا كمثل
ُ
على كتابة األرقــام .وهو لوح من العاج يبلغ طوله  11سم عثر
ّ
عليه في «ماالتا» في سيبيريا ،ويعود إلى  18ألف سنة.

ُ
رسمة كهف إلكاستيللو تعود إلى  65ألف سنة تقريبًا ،وتنسب إلى إنسان النياندرتال

¶ وكما نرى في الصورة في الفانوس ،التي تشبه مغرفة ،مقسومة
إل ــى قـسـمــن :قـســم عليه أرب ـعــة خـطــوط وقـســم عليه خمسة خطوط
ً
بينها واح ــد بعيد ومختلف قـلـيــا .ب ــذا فلدينا تسعة خ ـطــوط ،أي
ّ
تسعة أرقام .لكن واحدًا من األرقام مختلف .أي لدينا  .1+8نحن نعرف
َ
أنها أرقام لكننا ال نعرف إالم تشير؟ هل تشير إلى أيام أم إلى شهور؟
نحن ال نعرف .وإن كانت شهورًا ،فهل هي شهور قمرية أم ماذا؟ نحن
ال نـعــرف أيـضــا .وهـنــاك فــوق األرق ــام عــامـتــان إلــى اليمني والـيـســار:
ّ
متموج .ونحن ال نعرف َ
إالم ترمز
واحدة تشبه ثقبًا وأخرى هي خط
َ
العالمتان؟ نقدر أنهما رمــزان ،لكننا ال نعرف إالم يشيران .ويمكن
ّ
قول األمر ذاته عن الحيات الثالث على الوجه الثاني للوح ماالتا .فكل
واحد يستطيع أن يقرأ أنها حيات ،لكننا ال نفهم مغزى هذه الحيات.
فالحيات ترمز إلى شيء ما.
ّ
والذي حصل قرب نهاية األلف ّالرابعة قبل امليالد أن طرازًا جديدًا من
الكتابة بدأ على األرض .فقد كف الناس عن كتابة األشياء والرموز
وأخــذوا يكتبون األصــوات .أي أخــذوا يكتبون أصواتهم التي تخرج
من أفواههم .لم يعودوا يرسمون الحية بل صاروا يرسمون أصوات
كـلـمــة الـحـيــة ال ـتــي ت ـخــرج مــن أفــواه ـهــم :ح ،ي ،ة ،وك ــل حـســب لغته.
تحولت األشـيــاء إلــى أص ــوات .جــرى تجريد كــل األشـيــاء وتحويلها
ً
إلى أصــوات .وبدل أن ترسم غزاال لكي يفهم القارئ /املشاهد أن في
ً
الـجــوار غــزالنــا للصيد مـثــا ،فــأنــت تكتب األص ــوات الـتــي تمثل اسم
الغزال في فمك .يعني :تكتب صوتك .تكتب« :غ ،ز ،ا ،ل» .تكتب رمزًا
للغني ورمزًا للزين ،وهكذا.
ّ
األصوات حلت محل األشياء عند السومريني واملصريني .لكن الكتابة
القديمة .فهناك
املصرية الهيروغليفية احتفظت بشيء من الكتابة
ُ
مــع بـعــض الـكـلـمــات رم ــوز ُمـخـ ّـصـصــة لـيــس لـهــا ص ــوت ،وض ـعــت كي
توضح طبيعة الشيء الذي تتحدث عنه الكلمة .ويمكن القول إن هذه
الرموز بقية من الكتابة القديمة التي كانت بال أصوات.
ّ
ّ
¶ عـلــى ك ــل ،فــإن الفينيقيني قــلـصــوا ج ــدول ال ـحــروف مــن  29حرفًا
إلــى  22حــرفــا .وأغـلــب الـظــن أن هــذا حــدث على يــد أبـنــاء الجاليات
الفينيقية في الجزر اليونانية .أما اليونانيون فقد أعادوا حروف
العلة القصيرة إلى الكتابة األلفبائية ،أي جعلوا الضمة والفتحة
والكسرة حروفًا .وهم يعتقدون أنهم بهذا جعلوا األبجدية أبجدية.
وهذه مبالغة كبيرة .فلكي ننتقل من املقطعية إلى األبجدية ،كان
على الـنــاس أن يــرمــوا حــروف العلة القصيرة .أي أن يكتبوا فقط
األصوات الصامتة .وحني رسخت الكتابة األلفبائية ،صار باإلمكان
استعادة حروف العلة -الحركات.

¶ ُح ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أح ـ ـ ــد
وج ـ ـ ـ َـه ـ ـ ــي األول س ـب ــع
دوائر حلزونية .الدائرة
ّ
املركزية الكبرى تشكلت
من خــال  243ثقبًا .أما
الــدوائــر على الجانبني،
ف ـ ـفـ ــي كـ ـ ــل ج ـ ــان ـ ــب 244
ث ـق ـبــا ،أي ب ــزي ــادة ثقب
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة
املركزية .وليس من ّ
شك
فــي أنـنــا هـنــا مــع كتابة
أرقام ،وإن كنا ال نعرف
َ
إالم تشير هذه األرقــام؟
واالحـتـمــال األكـبــر أنها
تمثل روزنــامــة مــا .لكن
ه ــل ك ــان ــت لــدي ـهــم سنة
م ــن  243ي ــوم ــا؟ أم هــل
ك ـ ــان ل ــدي ـه ــم ف ـص ــل مــن
 243ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا؟ ن ـ ـحـ ــن ال
نــدري .غير أن من املؤكد أننا مع كتابة رقمية .وهــذه الكتابة كانت موجودة
في العالم أجمع .لقد عاش الناس في تلك األيام في عصر رقمي بدائي .عصر
كانت فيه األرقــام قضية مركزية .كــان الدين أرقــامــا ،وكانت اآللهة أرقامًا في
ما يبدو .أما الوجه الثانيُ ،
فحفرت عليه ثالث حيات تختلف حجومها .هذه
الحيات ترمز إلى شيء ما ال نعرفه.
ّ
وهذا الطراز من الكتابة كان مفهومًا للناس بغض النظر عن لغاتهم .فلو ذهب
واحــد من منطقة البحر املتوسط إلى سيبيريا ،لفهم لوح ماالتا أعــاه .فهو
كتابة غير لغوية ،بل كتابة رموز ومفاهيم وأرقام .وكل واحد يقرؤها بلغته.
وخــذ أيضًا فــانــوس كهف السكو فــي فرنسا الــذي يعود إلــى حــوالــى  23ألف
سنة.

ً
وكــان االنتقال من كتابة األشـيــاء واملفاهيم تطورًا هــائــا .فاألشياء
تـحــولــت إلــى كـلـمــاتُ .ج ـ ّـردت وتـحــولــت إلــى أص ــوات .لـكــن مــن ناحية
أخ ــرى جعل املّـجــرد ملموسًا .فالكلمة الـهــوائـيــة الـتــي كــانــت تنطلق
مــن الفم وتتبخر ،صــار لها شكل مــادي ملموس هــو الــرمــز الكتابي
الــذي يمكن نقشه على الحجر ،أو طبعه على الـطــن .الكتابة ألغت
األشـيــاء لكنها حــولــت مــا هــو أثـيــري كالصوت إلــى وجــود ملموس.
صار للصوت وجود ملموس.

كلمة عمر مكتوبة انطالقًا
من المبدأ األكروفوني

وقد انعكس هذا على مفهوم األديــان للخلق .فالكلمة التي ُيفترض
أن تكون رمزًا للشيء وإشارة إليه ،صارت فوق الشيء وقبله .جاء في
اإلنجيل« :في البدء كان الكلمة .وكان الكلمة الله» .الكلمة هي البدء.
هــي الــوجــود األول ،والـشــيء املـلـمــوس يــأتــي ثــانـيــا .وج ــاء فــي الـقــرآن
أن الخلق كلمة« :إنـمــا أم ــره إذا أراد شيئًا أن يـقــول لــه كــن فيكون».
الخلق كلمة .وليست الكلمة انعكاسًا ما لألشياء ،بل األشياء انعكاس
للكلمة.
على ّ
أي حال ،أعطتنا الكتابة الصوتية ثالثة أنظمة كتابية في هذه
املنطقة مــن العالم :الهيروغليفية ،املقطعية ،ثــم األلفبائية .الكتابة
ُ
الهيروغليفية تصويرية في األساس .لكن الصور ال تعبر عن أصوات
ُ
مفردة فقط .فهناك صورة تعبر عن صوتني أو ثالثة .أما في الكتابة
املقطعية مـثــل الـكـتــابــة املـسـمــاريــة ،فــالـصــوت يكتب مــع حــركـتــه .بــذا
فحرف العني له ثالثة أو أربعة أشكالَ :
(عُ ،عِ ،عْ ،ع) .عليه فلغة فيها
ثالثني صوتًا تحتاج إلى  120عالمة كتابية .وكذا األمر في مقطعية
جبيل من القرن  17قبل امليالد تقريبًا.
أمــا النظام األلفبائي الــذي ُوجــد بني عامي  2000-1500قبل امليالد،
فقد رمى الحركات .رمى حروف العلة القصيرة ،وصار يكتب الصوت
ّ
الصامت فـقــط .وهـكــذا تقلصت الــرمــوز الكتابية إلــى  30أو  29رمـزًا
فقط .وقد استند هذا النظام إلى املبدأ األكروفوني .وهذا املبدأ يقول:
إذا أردت تمثيل صوت من األصوات ،فابحث عن شيء يبدأ اسمه بهذا
الصوت .ثم ارســم صــورة هذه الشيء لكي تصير هذه الصورة رمزًا
لهذا الصوت .يعني :إذا أردت أن تكتب «عمر» فابدأ بالصوت «ع».
وخــذ كلمة «عــن» التي تبدأ بصوت «ع» وارسمها لكي تصير رمزًا
لحرف العني .ثم اذهب إلى الصوت «م» .وخذ كلمة «مــاء» التي تبدأ
ّ
متموجًا لتصير هذه الرسمة حرف العني.
بهذا الصوت ،وارسم ماء
أمــا الـصــوت «ر» ،فخذ «رأس» إنـســان وارسـمــه لكي تصبح الرسمة
رمزًا للحرف «ع» .وهكذا تصير لديك كلمة :عمر.

* شاعر وباحث
فلسطيني

