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املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن اآراء كتابها 

وال تعرب بال�شرورة عن راأي الوزارة اأو املجلة 

وال تلتزم املجلة برد اأ�شول ما ال تن�شره.

في ظالل الثورات العربية 
تأمالت في الحكم الرشيد 

رئي�س التحرير

ما جرى من أحداث دامية في مواجهة الثورات العربية في تونس ومصر 
واليمن، وما يجري حاليًا في ليبيا وس���ورية يثير تس���اؤالت كثيرة حول 

مفهوم الحكم الرشيد وتطبيقاته في بلداننا العربية.
الحكم الرش���يد وصف لطريقة تتسم بالحكمة والحنكة في معالجة أمور 
البالد وش���ؤونها بما يضمن األمن واالس���تقرار، ويلبي مطالب الش���عب، 
ويحقق التط���ور والتنمية للمجتمع وأهله، ولهذا النوع من الحكم أس���س 
ومب���ادئ تضم���ن له صفته »الرش���يد« لعل أهمها الش���ورى، والمش���اركة 
الشعبية، والمساواة، والعدل، والشفافية، والمحاسبة، واحترام الحقوق، 
واالس���تجابة لتطلعات الش���عب واحتياجاته، ومتى انهدمت هذه األس���س 
انقلب الحكم إلى نوع آخر أساس���ه الفساد والظلم والقهر ومؤشراته الدالة 
عليه عدم تطبيق س���يادة القانون وانتشار الفساد وانتهاك حقوق اإلنسان 
وغياب الديموقراطية وعدم الفصل الواضح بين المصلحة الخاصة والعامة 

وهذه بعينها معوقات الحكم الرشيد ووقود الثورات العربية.
وم���ن أعجب ما قرأت ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه »تلبيس 
إبليس« في الباب الس���ابع »باب تلبيس إبليس على الوالة والس���الطين« 
حيث سرد وجوهًا متعددة يدخل منها إبليس على أصحاب المناصب العليا 

في الحكم منها: 
هم س���لطانه  1 - أن���ه يريه���م أن اهلل عز وج���ل يحبهم ولوال ذلك ما والاَّ

وجعلهم نوابًا عنه في عباده.
2 - يزي���ن له���م أن الوالية تفتقر إل���ى هيبة فيتكبرون ع���ن طلب العلم 

ومجالسة العلماء فيعملون بآرائهم. 
3 - يخوفه���م األع���داء ويأمرهم بتش���ديد الحجاب فال يص���ل إليهم أهل 

المظالم.
4 - أنهم يستعملون من ال يصلح ممن ال علم عنده وال تقوى. 

5 - إنه يحسن لهم العمل برأيهم فيقطعون من ال يجوز قطعه، ويقتلون 
من ال يحل قتله، ويوهمهم أن هذه سياسة. 

6 - إن���ه يلبس عل���ى أكثرهم بأنه قد قام بما يجب م���ن جهة أن ظواهر 
األحوال مستقيمة، ولو حقق النظر لرأى اختالاًل كبيرًا.

وإذا آذن���ت هذه التلبيس���ات بخراب العمران واش���تعال الثورات حضر 
إبلي���س ليقول لهم كم���ا جاء في الق���رآن الكريم: )وما كان ل���ي عليكم من 
سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم لي فال تلوموني ولوموا أنفسكم( وصدق 

فيهم قول الشاعر: 
وُقدُت إلى نفسي منياَّة نفسها            كما احترقت في نارها كفُّ ُمضرم 
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متابعات

الرباط - خاص بالدوحة:

يرى بعض المتتبعين ألحوال المس���رح 
اإلنت���اج  دع���م  سياس���ة  أن  المغرب���ي 
المسرحي التي س���ناَّْتها وزارة الثقافة قد 
أسهمت في تطوير الممارسة المسرحية 
بالمغرب، الت���ي كانت تعاني إلى حدود 
1998 من اإلقصاء والتهميش وس���يطرة 
العالقات الش���خصية على ت���داول المال 
المس���رحي الذي كان يص���رف، ألربعين 
الثقاف���ة  س���نة، داخ���ل أروق���ة وزارة 
ومس���رح محمد الخامس دون اعتبارات 

قانونية أو فنية.
بعد س���نة 1998 استبشرت خشبات 
المس���رح المغرب���ي خي���رًا لم���ا ق���ررت 
الوزارة سياسة »دعم اإلنتاج والترويج 
المس���رحي«، تضطلع من خاللها بخلق 
ش���راكات تفاعلية مع النقاب���ة الوطنية 
لمحترفي المس���رح، تحت غطاء مرسوم 
ينظم الدعم المس���رحي وش���روطه، في 
بيئة فرص متكافئ���ة يترتب عنها تنظيم 

الممارسة المسرحية وتطوير هياكلها.
سياس���ة الدعم ومنذ إحداثها، ألزمت 
الفرق المسرحية المغربية، خلق مشاريع 
دقيقة م���ن حيث إدارة اإلنت���اج، ودفتر 
تحمالت، باإلضافة إل���ى مضامين فنية 
تتماشى مع قانون الدعم المشترك، بين 
وزارة الثقافة ووزارة المالية، القاضي 

باحترام الوثائق والمساطر.
من دون ش���ك، سياس���ة الدعم أدت 
إل���ى إعطاء غاية لط���الب المعهد العالي 
للفن المس���رحي والتنشيط الثقافي، فما 
يتلقونه من دروس مسرحية معاصرة، 
أصبح باإلمكان، في ظل سياسة الدعم 
هات���ه، أن يطب���ق عل���ى الرك���ح وأمام 
جمهور متتبع. بالتأكيد فإن جوًا مسرحيًا 
ب���دا ممكن���ًا، وقد عكس���ته بتفاوتات من 
حيث الج���ودة والتمي���ز، مجموعة فرق 

أبواب الوزارة لم تزل مغلقة

14 ماي���و 2011، ال���ذي يص���ادف اليوم 
العالمي للمسرح، صدر بيان عن المكتب 
التنفي���ذي للنقاب���ة المغربي���ة لمحترفي 
الت���ام  في���ه رفض���ه  يعل���ن  المس���رح، 
لمشروع تعديل القرار الوزاري المشترك 
المتعل���ق بالدع���م المس���رحي، ويحمِّل 
فيه »المس���ؤولية لكل م���ن وزير الثقافة 
ووزي���ر المالية، ف���ي حال���ة تمرير هذا 
القرار والتوقيع عليه« لكونه، في تقدير 
النقابة، »هجومًا عش���وائيًا على تجربة 
الدعم... وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات 
المحققة في مجال دعم اإلنتاج والترويج 

المسرحياَّْين«.
لكن ب���اب الحوار،كما تق���ول وزارة 
هت  الثقافة، ما زال مفتوحًا، والدعوة ُوجِّ
للجميع م���ن أجل المش���اركة والحضور 
ف���ي »لق���اءات تش���اورية قطاعية حول 
الدعم المسرحي« استدراكًا من الوزارة، 
عل���ى ما يبدو، لقطيع���ة ملتهبة قد تأتي 
على الدورة الثالثة عش���ر من المهرجان 

الوطني للمسرح الذي يقام بمكناس.
وهذا م���ا كان فع���اًل، إذ تضمن بالغ 
للنقابة المغربية لمحترفي المس���رح في 
22 أبريل 2011، مبررات رفض النقابة 
لما س���ّمته »األس���لوب االحتوائي الذي 
يسعى إلى اختراق صفوف المسرحيين« 

مس���رحية بارزة، ك�: مس���رح تانسيفت 
)مراكش(، الشمات )مكناس(، )سايتي( 
سال الرباط، دبا تياتر )الدار البيضاء(، 
وغيرهم ممن اتجهوا نحو عصرنة طرق 
أدائه ش���كاًل ومضمونًا.. غير أن السؤال 
الذي ظل مطروحًا، يخص فرقًا استفادت 
م���ن الدع���م م���رارًا، دون أن تتمكن من 
تكريس تجاربها. لكن مع قدوم  بنسالم 
حميش إلى كرسي وزارة الثقافة، لم يعد 
التعبير المس���رحي الممول من أولويات 

الوزارة!
أب���واب وزارة الثقاف���ة موصدة. هذا 
م���ا تجمع عليه أهم المكونات والنقابات 
الثقافية والفنية المنضوية تحت تحالف 
للثقافة والفنون«،  المغرب���ي  »االئتالف 
فبع���د واقع���ة المعرض الدول���ي للكتاب 
بال���دار البيضاء مطلع ه���ذا العام، الذي 
ع���رف مقاطع���ة اتح���اد كت���اب المغرب 
وبيت الشعر واالئتالف، جراء السياسة 
التقشفية لوزارة الثقافة، وما تالها من 
احتجاج���ات عل���ى باب الوزي���ر، انتظر 
المقاطعون، بكامل العزم، قدوم معركة 
حاس���مة، وإن كانت س���تؤدي إلى سنة 

مسرحية بيضاء.
المس���رحيون  يبته���ج  ل���م  وهك���ذا، 
المغاربة هذا الموسم كعادتهم، فبتاريخ 

صراع المواقع على الدستور الثقافي!

حسن النفاليبنسالم حميش
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ال���وزارة التش���اورية مع  عبر لق���اءات 
فعاليات مسرحية، َوَصَفها البالغ بكونها 
ال تحترم ش���روط التخاطب المؤسساتي 
ومكونات  الحكوميين  المس���ؤولين  بين 
المجتم���ع المدني، مم���ا يجعل أي حوار 
ج���دي وناج���ع، في نظ���ر النقاب���ة، »ال 
يمكن أن يتأتى ف���ي ظروف التوتر التي 
تس���م عالقة وزارة الثقافة مع االئتالف 

المغربي للثقافة والفنون ومكوناته«.
 توت���ر كان دافعًا ألن تعل���ن النقابة 
المغربي���ة لمحترفي المس���رح، وجمعية 
خريجي المعهد العالي للفن المس���رحي 
والتنش���يط الثقاف���ي، ومنس���قية الفرق 
المس���رحية الوطني���ة، مقاطع���ة الفرق 
الوطني���ة المس���رحية لبرنام���ج الدع���م 
و2012،   2011 لموس���م  المس���رحي 
وإعالن مقاطعة الدورة الثالثة عشر من 
المهرجان الوطني للمسرح بمكناس )-22
15 يونيو 2011( قبيل افتتاحه بيومين. 
وقد اختتمت فعالي���ات المهرجان، وآثار 
المقاطع���ة بادية عليه، حي���ث تم إلغاء 
المس���ابقة الرس���مية، واالقتص���ار على 
الع���روض المس���رحية المبرمجة خارج 

المسابقة الرسمية للمهرجان.
كان الراح���ل الحس���ن الثان���ي مل���ك 
المغ���رب، أول من دعا س���نة 1992 إلى 
بناء مس���رح في كل مدينة، كما سبق أن 
وعد بس���قي المليون هكتار من الس���دود 
الوطني���ة ف���ي حمل���ة دس���تور 1962. 
الي���وم وبع���د ف���وات كل هذه الس���نين، 
الزال المس���رح المغربي بوريًا مثله مثل 
الفالحة، متشابهان من حيث المردودية 
واآللي���ات، األرض متوقف���ة على أمطار 
الخي���ر والمح���راث الخش���بي، والركح 
متوق���ف عل���ى زخ���ات وزارة الثقاف���ة. 
يقاطع الفالح���ون أراضيهم، ويرفعون 
الدعاء واالستسقاء الرباني، فيما يخلى 
س���بيل الخشبة إلى حين عودة السحابة 
الوزاري���ة لمجراها. غير أن حجة الوزير 
حمي���ش، تدبي���ر الجف���اف الم���وروث، 
ودعوة للح���وار، يراه���ا المقاطعون ال 
تنفع في استرجاع تلك العالقة الحميمية 
مع وزارة الثقافة كما في السابق في عهد 
محمد األشعري وثريا جبران على األقل.

في موريتانيا: صراع الهويات واللغات

هل تجمع الثقافة ما فرقته السياسة؟

نواكشوط- عبد اهلل ولد محمدو:

ش���هدت جامعة نواكش���وط هذه السنة 
فتنة عرقية بين الطالب، ُأغلقت الجامعة 
على خلفيتها لمدة أسبوع، وهي منذرة 
بزناد فتنة يوش���ك أن يكون لها ضرام 
إن لم يطفئ لهيبها برد الثقافة، ويأخذ 
بأيدي دعاتها حكماء الساسة إلى سبيل 

الرشاد.
ف���ي النم���وذج الموريتان���ي ظاهرة 
فريدة م���ن نوعها، بلد موحد حتى كأنه 
الجس���د الواحد، ومفترق في اآلن نفسه 
شيعًا وش���عوبًا لدرجة اإلنذار بالتالقي 
والتناف���ر، ولي���س ف���ي ه���ذه المفارقة 
مجاف���اة للحقيقة، فهذا البلد مس���لم بال 
أقلي���ات دينية، س���ّني ب���ال صراعات 
عقدي���ة، مالكي ب���ال خالف���ات مذهبية 
فقهي���ة، لكن ه���ذا التجان���س النادر في 
بلدان العال���م يقابله تنوع عرقي وتعدد 

ثقافي.
وم���ن أجل اس���تبقاء رواف���د التوحد 
والتجانس واس���تبعاد عوام���ل التنافر 
والتش���اجر غلب على أح���داث الصيف 
ه  الثقاف���ي الموريتاني له���ذا العام توجُّ

قوي لترسيخ الوحدة الوطنية. 
ففي ح���دث ُوِص���ف بأنه اس���تباق 
ثقاف���ي لمؤش���رات الش���حن العرق���ي، 
يروم إطفاء وميض ن���ار الفتنة الكامن 
تح���ت رم���اد التن���وع العرق���ي والتعدد 
الثقاف���ي مهرجانان ثقافي���ان غلبا على 
فانه بتيار  صيف موريتانيا الح���ار يلطِّ
منعش بارد كتيار المحيط األطلس���ي، 
المهرجان���ان هم���ا: مهرج���ان )كركور( 
للوح���دة الوطنية ال���ذي انتظم برعاية 
الدولة للتهذيب  الثقافة ووزي���ر  وزيرة 
الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي 
في نهاية ش���هر يوليو/تموز الماضي، 

بمقاطع���ة )ول���د ين���ج( حي���ث تش���كل 
فسيفس���اء األعراق المتنوعة نس���يجها 
السكاني، تداعت إليه شخصيات علمية 
وفني���ة وأدبي���ة، من مختل���ف مكونات 

المجتمع الموريتاني.
وفي س���ياق مش���ابه انعقد مهرجان 
آخ���ر في الثامن والعش���رين من ش���هر 
يوليو الماضي، واستمر ثالثة أيام في 
الملعب األولمبي بالعاصمة نواكشوط، 
الثقافي  الثاني للمهرجان  وهو اإلخراج 
للوح���دة الوطني���ة المنظم م���ن طرف 
معه���د نواكش���وط الدولي للموس���يقى 
وش���ركائه، برعاية م���ن وزارة الثقافة 
م���ن  وس���ند  والرياض���ة  والش���باب 
المجموعة الحضرية لمدينة نواكش���وط 
وبلدية )تفرغ زينة ( والوكالة الوطنية 

لدعم ودمج  الالجئين وغيرها.
وقد حمل هذا المهرجان ش���عار: »يدًا 
ف���ي يد م���ن أج���ل موريتاني���ا موحدة« 
َدته صورة ليد ببيضاء، تصافح يدًا  جساَّ

سوداء بخلفية العلم الوطني.
 وتسعى الدولة بهذه المهرجانات إلى 
جمع ش���مل مكون���ات مجتمعها العرقية 
مستعينة بعوامل جذب ثقافية، أبرزها 
الش���عر والرقص والغن���اء، فهل تجمع 

قته السياسة؟ الثقافة ما فراَّ
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بيروت - سحر مندور:

عند التاسعة من مساء 8 أغسطس/
آب 2011، في بيروت:

- هل وصلت إلى موقع االعتصام؟
- نعم وصلت، هيا تعال، كل ش���يء 

على ما يرام هنا، واألجواء هادئة.
- أكيد؟ أال يلوح في األفق أش���خاص 

يخططون لضربنا؟
- ضربنا؟! م���ا بالك؟ لم أعهدك يومًا 

على هذا القدر من الجبن!
- ألن االعتصام السابق أمام السفارة 
الس���ورية انتهى بضرب األربعين شابًا 
واألحزمة  بالعص���ي  فيه،  المش���اركين 
والس���كاكين، واللحاق بهم في األحياء 

المجاورة وهم يهربون.
- أف.. متى حصل ذلك؟

- منذ أيام قليلة، ألم تسمع بما جرى؟ 
حت���ى أنهم يجاه���رون بالتق���اط صور 

المعتصمين!
- من هم هؤالء؟!

- شّبان مناصرون لبّشار، من أحزاب 
مناصرة ل�»البعث«.

ويب���رر »مناص���رو بّش���ار« غضبهم 
الدام���ي وقمعه���م لل���رأي اآلخ���ر، بأنه 
واإلس���رائيلي  لألميرك���ي  »مقاوم���ة«  
اللذين يتسلالن عبر هؤالء المتظاهرين. 
و»ه���ؤالء المتظاهرون« ليس���وا طالبي 
حري���ة وعدال���ة اجتماعي���ة ورافضي���ن 
للديكتاتورية وإنما »جهلة وأغبياء« في 
أفضل األح���وال، و»عمالء ومتأمركون« 

في أوضحها.
أم���ا »مناص���رو الث���وار«. ومعظمهم 
يس���اريو الهوى، ف���ال يكترث���ون كثيرًا 
لتبرير دوافعهم، ك���ون األرض العربية 
تنتف���ض ض���د حّكامه���ا المزمنين، وآل 
األس���د جزء من هؤالء المزمنين، حّكاٌم 
نم���ت أوج���اع فلس���طين ف���ي كنفه���م، 
وُجّهل اإلنس���ان العربي وفّقر واستبيح 
بفضلهم. ال يكترثون كثيرًا لتوضيح »ال 
- إسرائيليتهم«، لكنهم ينبرون غاضبين 
ض���د المعتدين ألنهم بات���وا امتدادًا آللة 

القمع السورية، في لبنان.
تجدر اإلش���ارة هن���ا إل���ى أن رجال 
األم���ن اللبنانيي���ن بقوا »عل���ى الحياد« 
خالل تعّرض المتظاهرين أمام السفارة 
مناص���رة  ك���ون  للض���رب،  الس���ورية 
الرئيس الس���وري هي جزء من التركيبة 

الحاكمة دائمًا في لبنان.
بعد م���رور يومي���ن عل���ى االعتداء، 
ص���در بي���ان عب���ر فيس���بوك »مثقفون 
لبنانيون يدعون إلى وقفة تضامنية مع 
الش���عب الس���وري في ثورته«. صّدرت 
بتواقيع ذات أهواء سياس���ية متنوعة، 
منها تواقي���ع الروائيين إلياس خوري، 
حس���ن داوود، هدى ب���ركات، ونجوى 
ب���ركات، والكّت���اب ف���واز طرابلس���ي، 
ح���ازم صاغية، عب���اس بيضون، بيار 
أبي صعب، والمناضلة س���هى بشارة، 
والمخرج  خليفة،  مارسيل  والموسيقي 

ماهر أبي سمرا، إلخ.
ولكي ال تكون وقفة »شبه انتحارية« 
أمام الس���فارة الس���ورية، اختير لها أن 
ُتعقد في ساحة الشهداء بتبرير تاريخي 
يقول: »نرس���ل من خالل شهداء 6 أيار 
اللبنانيي���ن والس���وريين )ض���د الوالي 
العثماني( رس���الة تضامن إلى الش���عب 

السوري الشجاع والنبيل«.
ولك���ن، م���ع ق���رب حل���ول موع���د 
االعتص���ام، راح���ت الصفح���ة الخاصة 
بالدعوة على »فيسبوك«  تتلقى نوعًا من 
»المس���اهمات« زرعت شكوكًا في قلوب 
الراغبين باالعتصام: من جهة، ُنش���رت 
رسائل »إس���المية« تدعو للمشاركة في 
اعتص���ام المثقفين، تق���ول »بعد صالة 
التراويح ومن س���احة الحرية.. سوف 
تعل���و أص���وات الحرية إلى س���ورية.. 
نعدكم بأن ألصواتنا س���ترعد الس���ماء 
وألرجلنا س���تهتز األرض - أهل الس���ّنة 
والجماع���ة«. وم���ن جهة أخرى، نش���ر 
المعتدون دائمًا رسائل تسعى لنشر جّو 
من االس���تهزاء والتخوي���ف كأن تقول: 
»ال يوجد أجمل م���ن مثقف عم يتدعوس 
تحت األرج���ل.. بانتظاركم في س���احة 

الشهداء«.
من هنا، وبسبب الطابعين اإلسالمي 
والعنفي اللذين الحا في أفق االعتصام، 

ثورة سورية في لبنان
حّد ضامن يمشي آمن؟

متابعات
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صالون الجزائر للكتاب:
400 ناشر.. ولبنان ضيف الشرف

العربي���ة ستش���كل صلب  الث���ورات 
نقاشات صالون الجزائر الدولي للكتاب 
في طبعته الجديدة. حيث يحتفي بها من 
خالل ندوات ومداخ���الت فكرية. ندوات 
تحاول أن تقرأ دور المثقف العربي فيها 
وعالق���ة اإلبداع بها، وكي���ف تجلت هذه 

الثورات في الكتابات األدبية. 
ويس���تضيف الصالون )21 سبتمبر/

األول(  تش���رين  أكتوب���ر/   1  - أيل���ول 
لبنان كضيف ش���رف، بعدما استضاف 
السنة الماضية سويسرا، ويرفع شعار 
»لنكتشف األدب اللبناني«. وتشارك فيه 
أكثر م���ن 35 دولة بأكثر م���ن 400 دار 
نشر عربية وأجنبية وبأكثر من ثالثمئة 

ألف عنوان. 
وتحضر أكثر من عش���رين ش���خصية 
أدبي���ة لبناني���ة فعالي���ات التظاه���رة، 
منها: ش���وقي بزيع، هدى بركات، بول 
ش���اوول، خلي���ل أحمد خلي���ل، علوية 
صب���ح، عباس بيضون، عب���ده وازن، 
حس���ن داود، جمانة حداد، رشا األمير، 
زاهي وهبي، واس���كندر حبش، بعد أن 
تعذرت استضافة الروائي أمين معلوف. 
وستكون دور النش���ر اللبنانية حاضرة 

بأكثر من 60 دار نشر. 
ما يميز هذه الطبعة أيضًا من صالون 
للناش���رين  القوي���ة  الع���ودة  الجزائ���ر 
المصريين بعد القطيعة التي حدثت السنة 
الفارطة، عقب أحداث أم درمان الدرامية، 
حيث تخصص محافظة الصالون جناحًا 
كبيرًا لدور النشر المصرية المشاركة التي 
يقدر عددها بحوالي 90 دار نشر، وهي 
أعلى نسبة مش���اركة مصرية في تاريخ 
صالون الجزائر منذ نش���أته. هذا السقف 
العالي لمش���اركة ب���الد الفراعن���ة يعبر 
عن النية الحس���نة واألخوية للناشرين 
المصريي���ن والهيئات الثقافية الجزائرية 
من أجل تج���اوز قطيعة ما كان يجب أن 
تحدث باألساس. إلى جانب دور النشر، 

س���تحضر مكتب���ة اإلس���كندرية والهيئة 
المصرية للكتاب، كما س���يزور الجزائر 
نخبة من كتاب وأدباء مصر وهذا لتنشيط 
الندوات والمحاضرات، استعادة  بعض 
لبعض وقائع ميدان التحرير وس���قوط 
نظام مبارك، ومن أجل مّد جسور الفكر 

والثقافة والمحبة مجددًا بين البلدين.
وم���ن بين الش���خصيات األدبية التي 
تس���جل حضورها نج���د وزي���ر الثقافة 
األس���بق جابر عصفور، رئي���س اتحاد 
كت���اب مص���ر محم���د س���لماوي، جمال 
الغيطان���ي، ص���الح فض���ل، منصورة 
عز الدي���ن، أمينة زيدان، س���عد القرش 

والناشطة السياسية نّوارة نجم. 
ومن بين الندوات الثورية الُمس���طرة 
الصالون  والمدرج���ة خ���الل نش���اطات 
ندوة بعنوان »الثورات العربية والحرب 
األهلي���ة« ينش���طها الكاتب���ان اللبنان���ي 
اسكندر حبش والمصري جابر عصفور. 
كما س���يتم تنظيم محاض���رات وندوات 
أخ���رى ذات أبع���اد أدبي���ة راهن���ة في 
حساس���يتها وإش���كاليتها منها ندوة عن 
»الجس���د  في الكتابة الروائية« تش���ارك 
فيه���ا الروائية علوي���ة صب���ح والكاتب 
رش���يد الضعيف، ون���دوة أخ���رى ع���ن 
»حميمية وغرائبي���ة المكان في الرواية« 
يش���ارك فيها جمال الغيطاني، واسيني 
األعرج ومحمد السلماوي. ومن المتوقع 
أن يخلق صالون الجزائر الدولي للكتاب 
بفعالياته الثقافي���ة واألدبية المصاحبة 
ل���ه جداالت فكرية وحوارات ونقاش���ات 
مختلف���ة ومتباين���ة ف���ي حساس���ياتها 
الكتاب  بين  وإش���كاالتها  ومش���غوالتها 
من جهة، والوس���ط الثقافي واإلعالمي 
من جهة أخرى. ُيذكر أن س���ورية ورغم 
الوضع الداخلي الصعب بسبب تطورات 
الث���ورة والقم���ع المم���ارس م���ن طرف 
النظام ستكون أيضا حاضرة بأكثر من 

40 ناشرًا.

قبل ساعات من انعقاده، ازداد منسوب 
التوت���ر في نفوس المش���اركين، فكانت 
القدم تخطو إلى س���احة الش���هداء بينما 
الق���دم األخرى تتلطى خلفه���ا، وتتجهز 
لله���رب، إم���ا من صبغة س���لفية أو من 

ضربة عشوائية.
- رجل األمن للشاب: ادخل.

- الشاب لرجل األمن: ألن تفتشني؟
- ال، ادخل.

- لكن، ماذا لو كنت أحمل قنبلة؟!
- فلتنفجر بك وبهم!

أحاط رج���ال األمن بما ق���ارب األلف 
متظاهر ضمن دائرة ضيقة تكاد تلتصق 
بتمث���ال الش���هداء. حموهم مم���ن حاموا 

حولهم من مناصري بّشار.
ُعقد االعتصام، وأضيئت الش���موع، 
وهتف بعض »الهتيفة« صيحة »الشعب 
يريد...«، قب���ل أن يعلو صوت مؤيدي 
النظام الس���وري قلياًل، فكانت نصيحة 
بف���ّض االعتص���ام بعدم���ا أّدى غرضه، 

وكانت النهاية.
وبينم���ا الن���اس ينس���حبون، بقيت 
قلة من ش���باب حزٍب تابع للس���عودية 
ف���ي مناهضته لبّش���ار، ولي���س لحرية 
اإلنس���ان، يهتفون ضد ش���باب بّشار، 
ورج���ال األم���ن يش���كلون ج���دارًا عازاًل 
بينهما، حتى س���ئموا وفرغت الس���احة 
إال من بقايا رس���الة حب واحترام ودعم 

ُرفعت للشعب السوري.
بعد أي���ام قليل���ة، اعتصم ع���دد من 
الش���باب اإلس���الميين أم���ام الس���فارة 
النظام  بمؤي���دي  فُووجهوا  الس���ورية، 
الس���وري، بعدم���ا ب���ات واضح���ًا أنه 
يتوج���ب عل���ى كل ص���ورة تضامٍن مع 
الشعب السوري أن تظهر بخلفية مؤيدة 

للنظام السوري.
األمن���ي  التواج���د  ب���ات  والي���وم، 
االس���تثنائي بعض���ًا من طابع ش���ارع 
المقدس���ي ف���ي الحم���راء، حي���ث توجد 
السفارة السورية. ومن حولها، يوميًا، 
قب���ل اإلفط���ار وبع���د اإلفط���ار، تخرج 
تظاهرة أو تظاهرتان سّيارتان، رافعة 
أعالم س���ورية وص���ور بّش���ار، هاتفة 

بحّبه، ول�»صموده«.
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الجزائ�ر - نّوارة لح�رش: 

الش���عراء  بع���ض  زي���ارة  أث���ارت 
الجزائريي���ن إلى طرابل���س، من بينهم 
مزغي���ش  العال���ي  عب���د  أزراج،  عم���ر 
ونصرالدي���ن باكرية، ومش���اركتهم في 
إحدى الملتقيات الثقافية، جداًل واس���عًا 
بين كّتاب وشعراء بلد المليون ونصف 

المليون شهيد.
وجاءت حملة االس���تنكار واالستياء 
واسعة، حيث اعتبرها البعض زيارة في 
غير محلها وبأنها مشينة بحق المثقفين 

الجزائريين وبحق الجزائر عمومًا. 
فف���ي وقت وصف���ت في���ه المجموعة 
المس���تنكرة الزي���ارة بالخط���وة غي���ر 
اإلنس���انية وغي���ر العادلة والمس���تفزة 
أيض���ًا، وبأنها جاءت مس���اندة للقذافي 
أواًل وقبل أي ش���يء، وبالتالي معادية 
للثورة وللثوار ف���ي ليبيا، قالت الجهة 
األخرى الت���ي ذهبت إل���ى طرابلس إن 
الزيارة تمث���ل خطوة ش���ريفة وعادلة 
وإنها جاءت تأكيدًا على مساندتها لليبيا 
وشعبها ضد حلف الناتو. وقال مزغيش: 
»نح���ن ذهبنا لدعم الش���عب الليبي ضد 

الناتو وليس لتبييض أو تسويد صورة 
القذافي«، واته���م مزغيش - الذي أصدر 
لحد الساعة ديوانًا شعريًا واحدًا بعنوان 
»ام���رأة للرياح كلها«، وال���ذي يعمل في 
مؤسس���ة التليفزيون الحكومي – الذين 
هاجم���وه واس���تنكروا الزي���ارة بأنه���م 
يهدفون إلى تش���ويه سمعته ليس أكثر. 
وأض���اف: »عندما يقوم الش���عب الليبي 
بث���ورة واضح���ة المعال���م س���أقف إلى 
جانبه« مع العل���م أن مزغيش وّقع قبل 
أسابيع على بيان مس���اندة للثوار. ولم 
يهضم الكثير من الشعراء وجهة نظر من 
حجوا إلى ليبيا بحجة دعمها ضد هجمات 
حلف النات���و، واعتبرها الش���اعر رابح 
ظريف خطوة خاطئة وف���ي غير محلها 
وأوانها. وكتب صاح���ب »فاكهة الجمر« 
في بع���ض الجرائد وفي بع���ض المنابر 
اإللكترونية منها صفحته الشخصية على 
الفيس���بوك: »الزيارة خطوة ال تعبر عن 
موقف جزائري، الش���عب الليبي يحتاج 
إلى دعم ضد القذافي وليس ضد الناتو، 
ال���ذي يج���ب أن يرحل ه���و القذافي، من 
أج���ل ليبيا ومن أجلن���ا جميعا« وواصل 
مخاطبًا الشعراء: »قولوا إنكم ذهبتم من 

أجل أي شيء! لكن ال تقولوا إنكم ذهبتم 
لمساندة الش���عب الليبي ضد الناتو! هذا 
ظلم للجزائر ولليبيا وظلم ألنفسكم قبل 
أي شيء«. وبخصوص تسريب إشاعات 
تفي���د بأنهم تلق���وا أموااًل م���ن أصحاب 
الدع���وة ف���ي طرابل���س أنك���ر مزغيش 
مصرحًا: »ذهبت إلى ليبيا رفقة الش���اعر 
نص���ر الدين باكرية، أما الش���اعر أزراج 
فوجدناه هناك. ولم نتلق مااًل منهم كما 
يتحدث البعض«. من جهته دافع الشاعر 
نصرالدي���ن باكرية عن الزي���ارة وتلبية 
الدع���وة الرس���مية بحم���اس: »فضولي 
الكتش���اف الواقع الليبي ومساندة ليبيا 
الدع���وة وأزور  جعالن���ي أوافق عل���ى 
طرابلس«. صاح���ب »كأن المجاز مجاز« 
اكتف���ى به���ذا التصريح ول���م يخض في 
النقاش���ات كثي���رًا، مضيف���ًا: »رفض���ت 
الخوض في النقاش���ات التي دارت لعدة 
أسباب، منها أن النقاشات أخذت مجرى 
غير صحي. كما أن الخطاب الذي ساد هذه 
الس���جاالت كان متعصبًا وهذا ما جعلني 
استنكف عن الخوض فيها«. من جانبه، 
الشاعر والكاتب يوسف بعلوج استهجن 
أيضًا الزي���ارة ووصف الذين ذهبوا إلى 
ليبيا بأنهم بال عقل وذكر: »الذين ذهبوا 
إلى ليبيا وشرعوا في الحديث عن إجرام 
الناتو متجاهلين إجرام القذافي هم فعاًل 
أن���اس ليس لهم عقل وال ينبغي أن نقيم 
لهم وزنا«، وش���ّدد بعل���وج بنبرة فيها 
الكثير م���ن االتهام الواض���ح والصريح 
على التس���اؤل ع���ن الثمن ال���ذي قبضه 
هؤالء مقابل االنخ���راط في حملة تلميع 
صورة القذافي، وتشويه صورة المثقف 

والسياسي والمواطن الجزائري.
الزي���ارة انتهت ولم تدم س���وى أيام 
مع���دودات ولكنه���ا مازالت تثي���ر جدااًل 
واس���تنكارات وم���ازال حبره���ا س���يااًل 
وس���اخنًا، ومازال راب���ح ظريف يقول 
للش���عراء الذين يرى أنه���م تورطوا في 
زيارة طرابل���س: »اعتذروا ع���ن زيارة 
الع���ار! وتوقفوا ع���ن االفتخ���ار!«. فهل 
تراهم يعتذرون ويتراجعون عما فعلوا؟ 
أم ستظل الزيارة حس���ب بعض الكتاب 
والمثقفي���ن وصمة العار المش���ينة على 

جبين الشعراء؟

شعراء الجزائر: 
مع ثورة ليبيا وضدها!
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من منطقة فيصل الشعبية:
معرض كتاب بدون مبارك!

ال يس���تطيع تحمل بع���ض الظروف التي 
نم���ر بها ويقبل أي وض���ع يفرضه علينا 

المجلس العسكري.
وعن التشكيك في حركة 6 إبريل قال 
طارق الخولي: هناك حملة تشويه لحركة 
6 إبريل. التي وقفت أمام النظام الفاس���د 

وطالبت بالحرية والعدالة االجتماعية«.
كانت الث���ورة حاضرة في اإلصدارات 
الت���ي يقدمها المعرض، ل���ذا أقيمت ندوة 
عن الرقابة قبل ثورة 25 يناير والتيارات 
السياس���ية الت���ي كان���ت تمارس���ها على 
»الرواي���ة« أداره���ا الناق���د الدكتور محمد 
ب���دوي مقارن���ًا بين الديكتات���ور في أدب 
أمي���ركا الالتيني���ة، حيث يوج���د بقوة، 
والديكتات���ور ف���ي األدب المص���ري الذي 
يختفي بقوة، مؤكدًا أن الوقت قد حان ألن 
يتقدم كاتب عرب���ي برواية عن ديكتاتور 

مثل بشار األسد أو القذافي.
ش���ارك ف���ي الن���دوة الروائ���ي جمال 
مقار والكاتبة عزة رش���اد، وأستاذة علم 
النفس آمال كمال التي تحدثت عن الحرية 
في أدب المجتمع الحر، وعن الرمزية في 
المجتمع���ات المغلقة، أما مق���ار فأكد أن 
مس���يرة الرواية منذ رواية »زينب« لهيكل 
اعتمدت بش���كل دائم على كفاح الش���عب 

المصري ضد قوى تحول دون تقدمه.
تنوع���ت األمس���يات واللق���اءات ف���ي 
المع���رض إلى ثالث���ة مح���اور »اللقاءات 
الفكري���ة« و»األدب والفن« و »األمس���يات 
الشعرية«، حيث عقدت عدة ندوات أخرى 

متنوعة.
جاء ه���ذا المعرض كمحاولة لتعويض 
الناش���رين ع���ن إلغ���اء الطبع���ة 35 من 
معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي كان 
ينتوي الرئيس المخلوع افتتاحه يوم 31 
يناير/كانون الثاني الفائت، وقد شارك 
ف���ي معرض فيصل 85 ناش���رًا، منهم 11 

ناشرًا عربيًا.
أغل���ب الطبق���ات الش���عبية أقبلت في 
المعرض عل���ى الكتب الديني���ة، ولم يكن 
اإلقبال بالحجم نفس���ه عل���ى كتب مؤلفين 
لعب���وا دورًا مهم���ًا في االس���تنارة والفكر 
اإلس���المي مثل خالد محمد خالد، الش���يخ 
محمد عبده، جم���ال الدين األفغاني، أمين 
الرافعي، أمين الخولي، وغيرهم إذ غلبت 
كتب السحر على سواها من الكتب القيمة.

ولكن محاكمة الرئيس السابق تعد بادرة 
أمل أثبتت أن ال أح���د فوق القانون حتى 
ل���و كان رئيس الجمهورية« قالت إس���راء 
عب���د الفت���اح – م���ن ش���باب 6 إبري���ل – 
وأضافت: »قرأت في الصحف األجنبية أن 
هذا ثاني درس يعطيه الش���عب المصري 
للعال���م بعد الثورة البيض���اء التي رفعت 
رأس كل مصري«، وعن المرحلة الحالية 
قالت إس���راء: »أي مرحل���ة انتقالية فيها 
خطوات لألم���ام وخط���وات للخلف فهي 
مرحلة حرجة ويجب أن نتجاوزها لنصل 
النتخاب���ات حرة نزيه���ة، الصوت األول 

فيها الشعب«.
إس���راء تعرض���ت لمحاكمة عس���كرية 
بتهمة التهديد بالعنف بس���بب كتابة على 
صفحتها في الفيس���بوك وخرجت بكفالة 

عشرين ألف جنيه!
شادي الغزالي حرب قال: »أحيي هيئة 
الكت���اب ألنها اس���تطاعت إقامة المعرض 
في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر 
اآلن وكان مع���رض الكتاب ه���و العالمة 

المضيئة في العهد الماضي«.
وقال خال���د تليمة: »رغم أن الش���عب 
أس���قط فرعون كان من الصعب إسقاطه 
ولكن بعد ستة أش���هر من الثورة الشعب 

القاهرة- سامي كمال الدين: 

مع���رض رمضان���ي للكت���اب بطع���م 
الثورة ودون مبارك أقيم الش���هر الفائت 
من 5 إلى 25 أغس���طس/آب في ش���ارع 
الملك فيصل جنوب القاهرة، فعلى تعدد 
نش���اطاته وفعالياته الثقافي���ة كان علم 
مصر حاضرًا وليس شخص مبارك الذي 
اعتاد أن يفتت���ح معرض القاهرة للكتاب 

حتى ألغت الثورة معرض هذا العام.
الثقافي  النش���اط  في أول���ى ن���دوات 
بالمع���رض أجمع ش���باب ائتالف الثورة 
على أن هناك أهدافًا للثورة لن تتحقق إال 
إذا ناضل الثوار طوياًل لتحقيقها، جاءت 
ه���ذه الندوة بعد أن قام الدكتور عماد أبو 
غ���ازي وزير الثقاف���ة والدكتور علي عبد 
الرحمن يوسف محافظ الجيزة والدكتور 
أحم���د مجاه���د رئي���س الهيئ���ة المصرية 
العام���ة للكتاب وقي���ادات وزارة الثقافة 

بافتتاح معرض الكتاب.
شارك في ندوة ائتالف شباب الثورة: 
إسراء عبد الفتاح، شادي الغزالي حرب، 
خالد تليمة، ط���ارق الخول���ي، وأدارها 

ياسر مهنى.
»متفائلة كثيرًا رغم سوداوية المشهد، 
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الثورة الشعبية السورية، سلمية ككل الثورات العربية التي فاجأت العالم، 
لكنه����ا تختلف عنها في كونها ثورة في وج����ه نظام حّمال أوجه، فله وجه 
النظ����ام الممانع وله الطبيعة األكثر دموية بي����ن األنظمة، له اآلن يد تقتل 

وعقل يحاول إيقاع الثورة في فخ الطائفية.
خصوصية الثورة السورية كانت محور الندوة العلمية التي أقامها المركز 
العرب����ي لألبحاث ودراس����ة السياس����ات بالدوحة بعنوان »س����ورية بين 
خي����ارات ومصالح القوى السياس����ية واالجتماعية واحتم����االت التغيير«، 
جمعت في جلساتها التي عقدت على مدار يومين نهاية يوليو الماضي نخبة 
من المفكرين والمثقفين الس����وريين المعارضين، من بينهم الباحث في علم 
االجتماع السياس����ي برهان غليون  والباحث الش����اب سالم الكواكبي، وقد 

حاورتهما الدوحة، حول الثورة ومستقبل سورية السياسي.

دموّي���ة الّراه���ن الّس���وري وتعّق���د 
مواضي���ع  ص���ارا  الّداخل���ي  الوض���ع 
ساخنة تصنع الحدث وتشغل واجهات 
الصح���ف اليومي���ة ووس���ائل اإلع���الم 
الس���معية البصرية. منذ أكثر من ثالثة 
أشهر، مّرت رّياح التغيير على سورية 
ودفعت اآلالف من المواطنين في المدن 
وفي األرياف إلى الخروج إلى الش���ارع 
والمطالبة بسقوط النظام الحاكم.  مئات 
المحتجين دفعوا أرواحهم ثمن المطالبة 
بالتغيير. وقليل من المثقفين السوريين 
المعارضين واكب التحّول السياس���ي، 
وض���ّم صوت���ه إل���ى ص���وت الناقمين 
على حقبة بش���ار األسد وحزب البعث، 
على غرار األس���تاذ والباحث في جامعة 
الس���وربون بره���ان غلي���ون، صاحب 
»اغتيال العقل«، الذي يعود في حواره 
مع »الدوحة« إلى التط���ورات الميدانية 

وفرضيات التغيير المستقبلية.

§ اتخ����ذت ق����وى الث����ورة ف����ي 
س����ورية مؤخ����رًا ش����عار »صمتكم 
يقتلنا«! حيث وجهت دعوة إلى كثير 
من الهيئ����ات الحكومية والمس����تقلة 
د لنصرة الّش����عب  التخاذ موقف موحَّ
الّس����وري الواقف في مواجهة عسكر 
النظام. على خالف ما عرفته تونس 
ومص����ر في وق����ت س����ابق. نالحظ 
تأخرًا وتماط����اًل أحيانًا في المواقف 
الدولية إزاء الوضع الداخلي المتأزم 

في سورية؟

برأي���ي أن األح���داث الّدائ���رة ف���ي 
سورية تش���هد تفاعاًل وصدى مهمًا في 
الخارج، ولكن، لألسف، ليس بالحجم 
وباالنتشار المرجّو.  ما يحدث اليوم في 
س���ورية هو ثورة عارمة. وضحاياها 
اآلخ���ر.  بع���د  ع���ددًا يوم���ًا  ي���زدادون 
بالمئات.  وأحيانًا  بالعشرات  يسقطون 
إنه ألم���ر فظيع! بالمقابل، في وقت كنا 
ننتظر فيه حراكًا دوليًا واسعًا، وجدنا 
أنفسنا في مواجهة صمت عربي نسبي 
وعدم مباالة دولي���ة. وإذا أردنا البحث 
في أس���باب ضع���ف التفاع���ل الدولي، 
فم���ن الواج���ب اإلش���ارة إل���ى نقطتين 

برهان غليون:
معالم ضعف 

المعارضة السورية 

متابعات

حوار:  �سعيد خطيبي  



1213 1213

محوريتي���ن اثنتي���ن:  أوالهم���ا ضعف 
وتراجع حضور ممثلي الثورة وخاصة 
المعارضة السياس���ية.  وعدم نجاحها 
في توحيد نفس���ها واتخاذ موقف واحد 
وثابت والظهور أمام العالم ضمن إطار 
موحد وضمن رؤية واح���دة، وثانيهما 
مش���اعر الريبة التي تلف أشكال وطرق 
تفكي���ر دول غربية  كبي���رة والتي تظّن 
بأن الوضع الس���وري معّقد مما يدفعها 
إل���ى االعتقاد بعدم إمكانية التأثير على 
األحداث الدائرة ف���ي الداخل. يعتقدون 
بأن���ه من الّصعب التأثير على س���ورية 
بس���بب انغالق النظ���ام الع���ام. وعدم 
وج���ود مصال���ح واس���تثمارات، وعدم 
اندم���اج االقتصاد الس���وري ف���ي دورة 
االقتصاد العالم���ي، واحتفاظه بصبغة 

االقتصاد المتخلف. 

§ تجلت القطيعة ومعالم الشرخ 
الحاص���ل بي���ن أوس���اط المعارضة 
الس���ورية، بش���كل واض���ح، خالل 
مؤتمر دعم الش���عب السوري المنظم 
الماض���ي   يوليو/تم���وز  مطل���ع 
الفيلس���وف برنار  بباريس، برعاية 

هنري ليفي. 

ما حصل في باريس ش���هر يوليو/
تم���وز أس���ميه مهرجان���ًا لدع���م الثورة 
الس���ورية، ال أكثر. شارك فيه عدد قليل 
جدًا من وجوه المعارضة. وهم جميعهم 
يمثلون طرفًا واحدًا: الطرف الذي حّضر 
وعق���د مؤتم���ر أنطالي���ا ش���هر يونيو/
حزي���ران. وغالبيته���م معارضون جدد. 
ليس لهم حضور فعل���ي وال موقع مميز 

على خارطة المعارضة.
ش���خصيًا كن���ت واحدًا م���ن منتقدي 
التظاهرة وجميع المش���اركين فيها. ألنه 
من غير المعقول الس���ماح لهنري ليفي، 
الذي يمثل نم���وذج الموقف الصهيوني، 
برعاي���ة التظاهرة ومنح���ه فرصة إبراز 
حس���ن س���لوك من خالل دع���م الثورة 
الس���ورية. برنار هن���ري ليفي معروف 
بمواقفه السياس���ية، فه���و معاد لحقوق 
الش���عب العرب���ي. ال ينبغ���ي الس���ماح 
الخلط  فلس���طين  للمتطفلي���ن وألع���داء 

الس���ورية ومصالحه���م  القضي���ة  بي���ن 
الشخصية. 

األس���ابيع  خ���الل  ش���رعت،   §
القليلة الماضية، حكومة األس���د في 
تقديم بعض التنازالت السياسية. مع 
تكرار دعواتها إلى تهدئة الوضع. هل 
للجلوس  دعوتها  مستقباًل  ستقبلون 
إلى مائدة الحوار؟ وما هي الش���روط 

التي من المحتمل فرضها؟

- نحن كمعارضة نبح���ث، بالّدرجة 
أن  باعتق���ادي  األول���ى، ع���ن حل���ول. 
المفاوضات تمّثل وس���يلة للّتخفيف من 
الخسائر ومن دموّية المواجهة. إذا ُوجدت 
في المس���تقبل نية االجتماع حول مائدة 
مفاوضات م���ع النظام الحالي فال بّد من 
ضرورة عدم الحّي���اد عن المطلب األهم: 
نقل البالد من نظام االستبداد إلى نظام 
الديموقراطية. هدفنا واضح ومعلن من 
البداية. شرط بدء المفاوضات هو وقف 
عملي���ات القمع والقت���ل واجتياح المدن. 
من غي���ر المعق���ول أن يتح���اور الواحد 
من���ا مع اآلخر والمس���دس على رأس���ه. 
المسدس اآلن موجه إلى رأس المعارضة 
ورأس الحركات االحتجاجية. ال بّد أيضًا  
من االعتراف بحّق الّش���عب في الّتظاهر 
الّس���لمي دون قمع. ثم ضرورة مشاركة 
جميع أط���راف المعارضة ف���ي الحوار. 
نح���ن نرفض ح���وارًا يقوم عل���ى أهواء 
وعل���ى مزاج النظام. نرف���ض أن يحاور 
من يريد ويقصي من يريد. الّنظام مطالب 
بالتحاور أيضًا، وبش���كل مباش���ر، مع 

م���ن قام بدفعه وإجباره على التفكير في 
التغيير وهم ش���باب الثورة. هم وحدهم 
أصحاب القضية األساس���يون. صحيح 
أن المعارض���ة السياس���ية تحتل مكانة 
محورية وتمثل دعمًا هامًا ولكن الطرف 
الرئيس���ي في األحداث الدائرة حاليًا هم 
شباب الثورة.  فبتضحياتهم وبأرواحهم 

فتحوا طريق التغيير.

متفائ���ل  غي���ر  أن���ك  يب���دو   §
بالخط���وات اإلصالحية الت���ي أقّرها 
األس���د والمتعلقة خصوص���ًا بإقرار 

مشروع قانون األحزاب! 

- النظام الحالي في س���ورية يحاول 
جاهدًا في الوقت الّراهن التعتيم والتغطية 
على التصعيد األمني، خصوصًا اجتياح 
المدن. ف���ي ظل الوضع الدائ���ر داخليًا، 
جمي���ع خط���وات النظ���ام ص���ارت غير 
مقبول���ة وغي���ر معترف به���ا. اليوم كل 
القوانين ليس���ت لها قيم���ة، بما في ذلك 
الدستور الذي يتعرض يوميًا لالنتهاكات 

ويداس بأرجل النظام.

§ ما هي س���ورية الت���ي يريدها 
برهان غليون في حال سقوط اّلنظام 

الحالي؟

- نح���ن نريد س���ورية ديموقراطية. 
س���ورية يش���عر فيه���ا جميع الس���كان 
بالحرية. يشعرون فيها بأنهم مواطنون، 
يتمتع���ون فيها بحقوقهم كاملة. ليس���وا 
مواطنين م���ن الدرجة الثانية. س���ورية 
تمحى فيها الطائفية والفوارق. سورية 
الحوار والوحدة حتى مع الجيران. ال نريد 
لس���ورية أن تخرج عن سياقها العربي. 
نريد س���ورية يختار فيها الشعب ممثليه 
عن طري���ق انتخاب���ات حّرة وش���فافة. 
سورية متفتحة وليس���ت ملكًا ألحد. بل 
ملكًا لش���عبها فقط. لم يعد لسورية قدرة 
على تحمل ثقل ووزر نظام اس���تبدادي، 
نظام َخَنق الفكر والحريات السياس���ية 
وَح���َرم س���ورية م���ن النمو السياس���ي 

واالقتصادي واالجتماعي.

نريد سورية 
ديموقراطية، سورية 

يشعر فيها جميع 
السكان بالحرية، 

سورية تمحى فيها 
الطائفية والفوارق
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أو الي���أس بأن هذا لن يح���دث ولن نراه 
في حياتنا، ألننا شعرنا دائمًا بالتجهيل 
والتهميش والقيود األمنية والسياس���ية 
والفكرية والعرفية والدينية على كل من 
يفكر أو يحاول أن يفك���ر ويحلل الواقع 
المتردي ألوضاعنا، وحتى في دراساتنا 
األكاديمية االستشرافية كان يبدو حدوث 

مثل هذه الثورات شبه مستحيل!

§ بهذا المعنى هل سبق الشارع 
النخب المثقفة؟

- نعم، ولكن يج���ب أال نبخس المثقفين 
حقهم، فنق���ول إنهم يلحقون بالش���ارع 
فحسب، هذا صحيح جزئيًا، ولكن علينا 
أن نتذك���ر أن كثيرًا م���ن المثقفين كتبوا 
من���ذ زمن طويل ع���ن التغيير واإلصالح 
والديموقراطي���ة، ربما ل���م يكتبوا بلغة 
سلس���ة وقريبة من الن���اس، هذا مرض 
يص���اب ب���ه المثقف���ون ع���ادة، حي���ث 
يظنون أنه���م يتوجهون إلى أش���خاص 
هضم���وا العلوم الت���ي هضموها.. ولكن 
في المحصل���ة أنا متفائل جدًا بالش���عب 
الس���وري، إلى درجة التأث���ر العاطفي، 
وال أصدق م���ا أراه يومي���ًا من بطوالت 
ووح���دة وطنية وت���آخ وت���آزر وعمل 
يوم���ي عل���ى األرض، ه���ؤالء الش���بان 
والش���ابات يمثلون المجتمع بكل أطيافه 
حضاري  بوعي  ويتحركون  وشرائحه، 
حقيق���ي، وبالتأكي���د وراء هؤالء أمهات 
وآباء يدفعون بأبنائهم القتحام المخاطر 

من أجل سورية الجديدة.

§ ما تص���ورك آللية التغيير في 
سورية؟

-  صرنا ننتقل من سيناريو إلى سيناريو 
بسرعة، تبعًا لس���قف المطالب الشعبية 
ال���ذي يرتفع يوم���ًا وراء ي���وم، كنا في 
مرحلة المطالب���ة بالحرية والكرامة، ثم 
اإلصالح والتغيير، ثم إسقاط النظام.. 
في تصوري أن الثورة يجب أن تس���تمر 
في س���لميتها، رغم الضحاي���ا والدماء، 
ورغم رغبة النظ���ام، أو فئة مهمة منه، 
ف���ي أن تتح���ول العملي���ة إل���ى مواجهة 

س���الم الكواكبي، حفي���د المفكر العربي 
الكواكبي  الكبي���ر عبدالرحمن  النهضوي 
صاح���ب »طبائ���ع االس���تبداد ومصارع 
االس���تعباد«.. وه���ا ه���و يواص���ل م���ا 
بدأه »الج���ّد« بعد قرن حاف���ل من صراع 
الس���لطة، متوليًا  الديكتاتوري���ات على 
مهمة مدير األبحاث في مبادرة اإلصالح 
العربي، ومكلف���ًا بالتدريس في جامعة 
الس���وربون بباريس، فض���اًل عن كونه 
كبير باحثي كلية العلوم السياس���ية في 

جامعة أمستردام بهولندا. 
سالم الذي ينتمي إلى الجيل الراديكالي 
الش���اب )موالي���د حل���ب 1965(، يطالب 
المثقفي���ن الي���وم بالنزول م���ن أبراجهم 
العاجية إلى الشارع وحركة الناس، بعد 
أن فاجأ ربيع الثورات العربية الجميع، 
وأولهم األكاديميون، مؤكدًا أنه ال مناص 
من االس���تجابة لنبض الشعب الثائر في 

سبيل الحرية والكرامة.
له دراس���ات في مجال حقوق اإلنس���ان 
واإلع���الم والمجتم���ع المدن���ي باللغات 
واإلنكليزية، حرر  والفرنس���ية  العربية 
كت���اب »اإلصالح الدين���ي ومصائره في 
المجتمع���ات العربية« 2003، وصدر له 
حديثًا كتاب »المجتمع المدني الس���وري 
– أص���وات م���ن الداخ���ل« ع���ن جامعة 

أمستردام.

§ ما أهمية الندوات، مقارنة مع 
تحرك الناس على األرض؟

- تحرك الناس عل���ى األرض أهم بكثير 
طبعًا، ولكن هذه الحرك���ة تحتاج أيضًا 
إل���ى صياغة أف���كار ورؤى مس���تقبلية 
عل���ى صعيد النض���ال من أج���ل الحرية 
والديموقراطي���ة، فم���ن خ���الل التجربة 
تبين لنا أن الحوار بين القوى السياسية 
والثقافية والمجتمعية أس���اس ال بد منه 
بعد خمس���ين أو ستين س���نة من انعدام 
العمل السياسي الحر في سورية، إال ما 
ندر، ولكن اآلن هناك نخبة مثقفة قادرة 
عل���ى أن تفهم م���ا يج���ري، وأن تجد له 
الحلول، وتتخلص في الوقت نفس���ه من 
أمراض المثقفين التي عانينا منها كثيرًا، 
والمتمثلة باألنا المتضخمة التي ال قيمة 

لها بمعزل عن الشارع.

§ بع���د س���نوات أو عق���ود من 
الجمود السياس���ي الذي أشرت إليه، 

هل فوجئت بما حدث في سورية؟

-  أكذب عليك إن قلت لك إنني لم أفاجأ بما 
حدث من ثورات عربية، ابتداء من تونس 
ثم مص���ر واليمن وليبيا وس���ورية، لقد 
ساد لدى بعض المثقفين نوع من الوهن 

حفيد الكواكبي:

جدي يبتسم.. اآلن
الثورات العربية فاجأت النخب المثقفة

حوار:  عبد اهلل احلامدي
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ر هنا بنش���يد  عنيفة، فالنصر آت، وأذكِّ
الثورة التونسية: 

إذا الشعب يومًا أراد الحياة 
                      فال بد أن يستجيب القدر

 وفي سورية سوف يستجيب القدر لمن 
يريد الحياة والغد األفضل.

§ ما بي���ن عبدالرحمن الكواكبي 
)الجّد( وسالم الكواكبي )الحفيد( أكثر 
من قرن، هل تشعر أننا تأخرنا كثيرًا 

عن تحقيق حلم الكواكبي األول؟

- عبدالرحمن الكواكبي كان يريد لصرخته 
أن تكون مؤثرة في سنوات قليلة، ولكن 
لألس���ف مّر قرن دون أن نرى ذلك، كان 
يريد أن تقوم الثورة العربية في س���بيل 
الحري���ة والديموقراطية في زمنه، ولكن 
أظن أنه اليوم يبتس���م ابتس���امة جميلة 

جدًا. 

§ تتزاح���م األولوي���ات في هذه 
اللحظة، برأيك بماذا يجب البدء؟

- أواًل يجب تحدي���د نقاط االختالف فيما 
بينن���ا دون خج���ل أو وج���ل، مع طرح 
مختل���ف وجه���ات النظر عل���ى الطاولة 
مش���اربهم  بمختلف  المثقفين  وإش���راك 
في الح���وار الوطن���ي، ألن األمر يتعلق 

بمس���تقبل س���ورية، وقبل ذلك أرى أن 
األولوي���ة اآلن تتمث���ل في دع���م الثورة 
والش���بان ومن يقوم بالنضال الس���لمي 
بعي���دًا عن العن���ف والطائفي���ة رغم كل 

اإلشاعات.

§ كثي���ر م���ن النخ���ب الوطني���ة 
المثقف���ة هاجرت إلى الخ���ارج وثمة 
نخب ال تزال تم���ارس معارضتها من 
الداخل، كي���ف يمكن خل���ق نوع من 

التواصل فيما بينها؟

- يج���ب أال تتج���اوز المعارض���ة ف���ي 
الخارج الخطوط الحمراء التي وضعتها 
المعارضة في الداخل، والش���باب الذين 

يدفعون ثمن الثورة من دمائهم.

الخط���وط  ه���ذه  تذك���ر  ه���ل   §
الحمراء؟

- مثاًل االجتماع ال���ذي عقدته المعارضة 
السورية في باريس برعاية برنار هنري 
ليف���ي، كان ه���ذا خطأ سياس���يًا كبيرًا، 
وينم عن س���ذاجة وقصر نظر فظيعين، 
ن أحدًا، ولكن عندما تجتمع مع  أنا ال أخوِّ
أحد رموز الصهاين���ة الذي يدعم احتالل 
األراضي العربية، ويرى أن من استشهد 
في الحرب اإلس���رائيلية على لبنان عام 
2006 ه���و إرهابي، وأن أهالي غزة هم 
أمهات وأخوات اإلرهابيين، فأنت مخطئ 
تمام���ًا، مهم���ا كان األم���ر، التحالف مع 
الش���يطان من أجل قضية عادلة، يكسب 

الشيطان ويخسرك عدالة قضيتك.

§ ه���ل تعتقد أن بنية النظام الس���وري 
باإلص���الح  للقي���ام  مؤهل���ة  الحالي���ة 

المنشود؟

- أعتق���د أن النظ���ام فقد إمكاني���ة القيام 
باإلصالح، لقد أتيح���ت له فرص كثيرة 
لم تت���ح لغيره، كان لدي���ه دعم إقليمي 
ودول���ي لكنه لم يس���تغله، بل اس���تهتر 
به ورماه في س���لة القمامة، وأظن اآلن 
أن معجزة ما س���تحصل، والحياة مليئة 
بالمعجزات، إذا اس���تطاع النظام القيام 

باالنتقال السلمي إلى الديموقراطية.

§ أال ت���رى أن ج���زءًا كبي���رًا من 
معضلة التغيير في سورية يكمن في 
البديل، خاصة وأن المعارضة ذاتها 
منقس���مة على نفسها، بدليل الخالف 

الذي حدث في مؤتمر إسطنبول؟ 

- البديل هو التآلف الوطني، وال ش���يء 
غيره، خصوصًا أن لدينا الوقت الذي لم 
يتح للثورات العربية التي س���بقتنا في 
تونس ومص���ر، صحيح أنه وقت مكلف 
جدًا، وثمنه الدماء السورية الغالية، لكن 
عملية التآلف اآلن سوف تجنبنا خالفات 
قابلة للحدوث مستقباًل.. أما فيما يتعلق 
بالخالف الذي أش���رت إليه ف���ي مؤتمر 
إس���طنبول، فه���و ثان���وي، وبرأيي أن 
العروبة ليس���ت عرقًا بل انتماء ثقافيًا، 
وأن أك���ون عربيًا ال يعن���ي تنكري بأن 
جزءًا من مكوني الثقافي كردي، وهكذا.

§ ما الدور المطلوب من المثقف 
حاليًا؟

- المثقف يلعب دورًا مهمًا وخطيرًا جدًا، 
فهو الذي يعطي الزخم الحقيقي للثورة، 
ولو عدنا إلى سيرة عبدالرحمن الكواكبي 
في الحقبة العثمانية فإننا نجد أنه عانى 
لكنه لم ييئس، أغلقت جريدته، فأسس 
ثانية، ثم أغلقت ففت���ح ثالثة ورابعة، 
ثم س���افر من حلب إل���ى القاهرة، لعله 
يج���د فيه���ا فضاء آخ���ر للحري���ة، وفي 
التاريخ الس���وري نجد أمثلة كثيرة منذ 
عصر النهضة العربي���ة، مرورًا بمرحلة 
االنتداب الفرنس���ي، ثم عهود االستقالل 
التي تعاقب���ت عليها الديكتاتوريات، لقد 
كانت خطيئة المثقفين بعشرة، وكلفتهم 
الس���جن والنفي والم���وت، لكنهم لجأوا 
إلى وس���ائل إبداعي���ة وحوارية أخرى 
مثل الرواية والش���عر والفن التش���كيلي 
والس���ينما.. لدينا إنتاج سينمائي رائع 
للمؤسس���ة العام���ة للس���ينما، وقد فاز 
العدي���د م���ن الس���ينمائيين الس���وريين 
بجوائ���ز دولي���ة مهم���ة، ف���ي حين أن 
أفالمهم منعت م���ن العرض في الداخل، 
نظرًا لما تحمله من ش���حنة انتقادية لم 

تتحملها السلطة.
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ميديا

القاهرة - سامية الحايك:

فيدي���و محاكمة مب���ارك وهو في 
قفص االتهام على سرير طبي والتي 
بدأت يوم األربعاء 3 اغس���طس/آب 
ف���ي أكاديمية الش���رطة في ضاحية 
التجمع الخامس بشرق القاهرة حيث 
ش���اهد العال���م كله وقائ���ع محاكمة 
الرئي���س ونجليه جم���ال وعالء من 

أكثر مقاطع اليوتيوب مشاهدة. 
ومن أطرف التعليقات عليه:

»ليت���ه يك���ون عب���ره لغي���ره من 
الحكام والملوك«. 

»اهلل ال يوفقه أنا ما انبس���طت إال 

على ولده جمال، كان ش���ايف نفسه 
خله الحين راح البرس���تيج خالص 
ههههه، ياخي عيب شيل إصبعك«. 

وفي إش���ارة إلى مالبس السجن 
ومالبس اإلعدام:

الزمالكوي���ة  مصريي���ن...  »ي���ا 
حققوا دورهم ولبسو النظام فانالت 
األهالوي���ة  بق���ى  امت���ى  بيض���اء.. 
هيحققو دورهم ويلبس���وهم الحمرا 

إن شاء اهلل ؟؟«.
»أصدقك���م القول هن���اك تضارب 
في مشاعري بين التعاطف مع رجل 
مس���ن وبي���ن يقين���ي بأن ه���ذه آية 
من آي���ات اهلل تحققت في ش���خص 

الرئيس السابق«. 
»لقد صدق يوس���ف بن تاشفين 
حي���ن قال ف���ي المعتمد ب���ن عباد، 
يقول���ون، لنرح���م الرج���ل فقد كبر 
س���نه وذهبت دولته ولم يعد يملك 
من األمر شيئًا، وما سّلم حتى َقتل 
منا نفرًا كثيرًا، وقد لقينا منه ما لم 
نلق من الرومّي وجيشه، فما بالكم 
تذكرون آخر األمر وال تذكرون أّوله؟ 
وتذكرون العاقبة وتنسون األسباب 
يتشّفعون لي فيه ويقولون: ارحموا 
عزيز ق���وم ُذل، وما ُذل حتى أذل، 
وإنما إذالله إذالل رجل واحد، وكان 

ذله ذل أّمة بأكملها«. 
ولم يتف���وق على فيديو محاكمة 
مبارك س���وى فيديو وف���اة أطفال 
الصومال متأثرين بالمجاعة، حيث 

يموت طفل كل 6 دقائق. 
ج���اءت بع���د ذل���ك فيديوه���ات 
مسلس���الت وبرام���ج رمضان ومن 
أبرزها مسلسل»الكبير قوي« للفنان 
أحمد مكي الذي تعدى مشاهدوه مئة 
ألف، كما ب���رزت برامج »رامز قلب 
األسد« و»حكومة شو« و»تكنوقراط 

شو«. 

المحاكمة والمجاعة 
يتنافسان على اليوتيوب

الس���وداني  الكات���ب  عل���ى صفح���ة 
الساخر الفاتح جبرا »ساخر سبيل« كتب 
عدة مالحظات س���اخرة تتناول مشاكل 

المجتمع السوداني:
ما إن تهط���ل األمطار وتمتلئ األنفاق 
والمواقف والكب���اري بالمياه حتى أرفع 
ي���دي نحو الس���ماء داعيًا على ش���ركات 

)اآليس كريم( التى قامت بتشييدها !
ق���ال لي صديقي : أيهم���ا أخطر على 
المجتم���ع أن ترتدى فت���اة بنطااًل محذقًا 
أم أن ينهب مس���ئول مليارات الجنيهات؟ 
أجبته: األخط���ر ارتداء الفت���اة للبنطال 
المحذق )ث���م قلت مردفًا(: أتود يا هذا أن 

تشيع الفاحشة ؟
م���ن  المواطن���ون  أصب���ح  أن  بع���د 
أصحاب الدخ���ل المهدود في )لخمة( بعد 
االرتف���اع المفاجئ في أس���عار )اللحمة( 
توقعت أن يظهر )ذلك الوزير( على أحد 
الوسائط اإلعالمية منبهًا إياهم لخطورة 
أكل اللحوم وإحتوائها على الكولسترول 
وتس���بيبها ألم���راض القلب والش���رايين 

والجلطات بأنواعها !
األحزم���ة الت���ى يرب���ط بها الش���عب 
الفض���ل على بطنه قد أصبحت واس���عة 
بعد أن وصلت إلى )الخرم األخير( نرجو 
من أمن���ا الحكومة اس���تيراد )خرامات( 
وصرف خرام���ة لكل مواط���ن لتضييق 
الحزام كل شويتين »الشعب يريد تغيير 

الحزام«!

خرامة لكل 
مواطن سوداني
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 الجزيرة
 ليست مالكًا وال شيطانًا

»نفس���ي أفه���م الحكومة اإلس���رائيلية 
هتعمل للشعب إيه أكتر من أنها سرقت لهم 
بلد بكاملها«، هكذا يعرف صاحب صفحة 
)دعمًا لثورة والد الكلب( الهدف من الصفحة 
والتي تم إنش���اؤها بعد تواتر األخبار عن 
احتجاجات اجتماعية في إس���رائيل تأخذ 

شكاًل مقلدًا للثورة المصرية«. 
وق���د نش���رت الصفحة ع���ددًا كبيرًا من 
الس���اخرة حول  والتعليق���ات  القفش���ات 

الثورة اإلسرائيلية:
في أجن���دات مصرية وبيوزعو وجبات 
ف���ول وطعمي���ة وهناك عناص���ر مصرية 

مندسة بتتكلم عربك النجويتش. 
مسئول كبير في الجيش اإلسرئيلي: 

الدباب���ات المصرية عل���ى الحدود وفي 
س���فن حربية مصرية في خليج العقبة... 

حرام كفاية مظاهرات. 
تعاط���ف الكثي���ر من اإلس���رائليين مع 
الناشط السياسي وايلو غنيمو بعد بكائه 
على أرواح القتلى وخروجه من األستوديو 

أثناء حواره مع اإلعالمية منيتا. 

أنباء عن هروب نتنياهو إلى جدة. 
المتظاهرون في تل أبيب وجدوا قنابل 
مس���يلة للدموع مكت���وب عليها »صنع في 

مصر«. 
اإلس���رائيلي الحق هو من يثور ليهدم 
المس���توطنات اليهودية ث���م يرحل ليترك 

األرض ألصحابها. 
مواطن���ة صهيونية تعت���رف في )على 
الهواء(: تدربنا في شبراخيت وغزة ومثلث 
برمودا عل���ى قلب نظام الحك���م/ الخبير 
اإلس���تراتيجي إيزاك متشولح: األسطول 
المص���ري على مش���ارف إي���الت/ بيريز: 
أقول للمتظاهرين عودوا لبيوتكم ال يمكن 
تحقيق أكتر مما تحقق/ طلعيت زكريون: 
االعتصام فيه س���جاير كليوباترا وشي�َش 
وفتيات ليل/ المطرب عامير مصطافيت: 

كلمة )ُيريد( دي عربية. 
عبد اللطي���ف المناوي يتصل بنتنياهو 
لع���رض خدمات���ه ونتنياه���و يق���ول له: 
معندن���اش كب���اري فاضية عل���ى بحيرة 

طبرية عشان نصورها. 

دعمًا لثورة أوالد الـ ..

»الجزي���رة ال تصن���ع الث���ورات، الجزيرة 
تغطيها. صدقت. لكن كيف تغطيها؟ الس���ؤال 
طرحت���ه د. إيمان الطح���اوي طبيبة ومدونة 
مصري���ة على مدونتها )ش���يء ف���ي قلبي(«، 

وتواصل:
«ألنها الفضائي���ة العربية األولى إخباريًا، 
فإن المش���اهد العربي يتوسم فيها المصداقية 
د منها. فهو ال يريد أن يعرف التحليل  كما تعواَّ
���ه م���ن القن���وات الغربي���ة والناطق���ة  الموجاَّ
بالعربية ألن لها غرضها. المش���اهد الواعي قد 
يعيب على الجزيرة أداء ما، وعليها أن تتقبل 
)الرأي والرأي اآلخر( وتس���تجيب لمش���اهدها 

وتحترمه. فهذا األداء س���يضاف إلى تاريخها. 
عندما تقدم الجزيرة تقريرًا جيدًا، نشكرها دون 
تأليه، وعندم���ا تقدم تقريرًا س���يئًا، ننتقدها 
دون تس���فيه. قناة الجزيرة ليست مالكًا، وال 

شيطانًا. إنها فضائية إخبارية عربية. 
اعتقد الناس أن الثورة الس���ورية قد ولدت 
لس���ببين: أولهما أن األعداد كبي���رة جدًا وفي 
معظ���م المدن، والس���بب الثان���ي أن الجزيرة 
قامت بتغطيته���ا. لوال تغطية قن���اة الجزيرة 
الس���تمر معظم الناس بوص���ف ما يحدث في 
س���ورية بأنها أحداث. يبق���ى أن نعرف لماذا 

يتغير األداء؟«.
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ميديا

منذ منتصف يوليو/تموز الماضي أعلن مجموعة ناش���طين 
سوريين منضوين تحت اس���م »ويكي شام« عن انطالق الحملة 
اإلعالنية للموسم األول من المسلسل الكرتوني »قصر الشعب«، 
هؤالء الشباب استخدموا وسائل اإلعالم الجديد للترويج لعملهم 
 wikisham.com الذي يوجد على اليوتيوب إضافة إلى موقع

وصفحة بنفس االسم على الفيس بوك.
يقول صانعو العمل في تقديم الحلقة األولى التي تحمل عنوان 
»قامع أكبر ثورتي«: »كثيرًا ما نرى األحداث المؤلمة والوحشية 
التي يتعرض لها الشعب السوري في طريقه لنيل حريته، ولكن 
ألم نتساءل: من يقف وراء قرارات القتل واإلبادة؟ ومن المسؤول 
األول والمباش���ر عن كل تل���ك الجرائم؟ لعل الحلق���ة األولى من 
مسلس���ل قصر الش���عب تلقي الض���وء على جزء يس���ير من تلك 

الحقيقة.. توضح نقاطًا قد تخفى على كثير من المتابعين..«.
وانطالقًا مما س���بق ُتق���دم الحلقة األولى بأس���لوب كوميدي 
س���اخر رؤية لكيفية تلقي رموز القيادة الس���ورية اإلرش���ادات 
القمعية من إيران، ه���ذه الرؤية قد يختلف حول صحتها ودقتها 
الكثيرون، لكن أعضاء »ويكي ش���ام« يقدمون الدعوة للمشاركة 

معهم أو نقدهم والخوض في تجربة أفكار جديدة جد جريئة.

قصر الشعب

بشرى المقطري: 
ثائرة يمنية في الميدان و»الفيس بوك«

في مدينتها، وتدرجت واصلة إلى قوائم 
لالتحاد  التنفي���ذي  المجل���س  عضوي���ة 
على مس���توى الجمهورية. قاّصة ولديها 
مجموع���ة قصصي���ة مطبوع���ة كما هي 
بص���دد وضع اللمس���ات األخي���رة على 
مس���ّودة روايتها األولى التي لم تستقر 

بعد على عنوان لها.
كاتبة مقاالت صحافية الذعة تناقش 
الش���أن المحلي اليمني والشأن الخاص 
بمدينة تعز التي تعتبر أكبر مدينة يمنية 
من حي���ث الكثاف���ة الس���كانية، وتتمتع 
ببع���د ثقاف���ي ينعكس تأثي���ره على كل 
أرجاء الجمهورية اليمنية نظرًا النتش���ار 
أبنائها على مختل���ف الجامعات اليمنية 

والمؤسسات الثقافية هناك.
كانت م���ن أوائل من طاَل���َب بمحاكمة 
الرئي���س عل���ي عب���د اهلل صال���ح وعدم 
االكتفاء بالس���ماح ل���ه بالتنحي. وعليه 
كان م���ن الطبيع���ي أن تكون م���ن أوائل 
النازالت إلى الس���احة مع ب���دء انطالق 

الشرارة األولى لثورة الشباب اليمنية.

صنعاء - جمال جبران:

يبدو أن ثورة الش���باب ف���ي اليمن قد 
س���محت بإظهار صورة مغاي���رة للمرأة 
هناك.ظهورها بش���كل مغاي���ر للصورة 
النمطي���ة المأخوذة عنه���ا والموضوعة 
في إطار »الشرش���ف« و»النقاب الكامل« 
واللون األسود. حيث نجحت نسوة كثر 
في المش���اركة بفعالية في تفاصيل هذه 
الثورة ليس كأدوات مس���اعدة أو مجرد 
كومب���ارس يقف خلف الصورة الكبيرة، 
بل كقائ���دات وف���ي صف���وف المواجهة 
األولى. ومنهن بش���رى المقطري، شابة 
يمنية م���ن مدينة تعز »جنوب صنعاء«، 
ف���ي مفتت���ح الثالثيني���ات م���ن عمرها. 
انضم���ت لقوائم اتحاد األدب���اء والكتاب 
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دمشق - كاتي الحايك:

ال تتح���دث صفحة »الث���ورة الصينية 
ضد طاغي���ة الصين« عن الصين ومطالب 
الش���عب هناك، بل هي مخصصة لتناول 
ونق���د آخ���ر المس���تجدات على الس���احة 
الس���ورية، وتعد هذه الصفحة من أظرف 
الصفحات وأكثرها ش���عبية ومتابعًة من 
قبل محبي الثورة الس���ورية، وقد وصل 
ع���دد معجبيها حت���ى لحظ���ة كتابة هذه 

الكلمات ل� 19.007 .
فك���رة الصفح���ة تقوم عل���ى نقل آخر 
األخب���ار الس���ورية على أنه���ا حدثت في 
الصين، مستخدمين أسماًء صينية لرموز 
النظام السوري، ومن األمثلة على ذلك:

»عاجل جدًا: احتراق فم وزير الخارجية 
الصيني )بليد الصانع( عند محاولته التهام 
الخليج العربي بس���بب درج���ات الحرارة 
العالية هناك«، ومثال آخر: »هوجينتاو 
يه���دد بريطاني���ا بس���حب ش���رعيتها إذا 

استمرت بقمع المتظاهرين«.

 وف���ي تعليق على نزوح الس���وريين 
المترافقة مع ظاهرة أطول علم س���وري 

جاء في الصفحة:
»أعزائ���ي جماع���ة منحب���ك وأط���ول 
علم مؤيد بالمج���رة.. نتمنى منكم تزويد 
الالجئين به���ذا العلم لصنع خيم إضافية 
للتخفي���ف عن الحكوم���ة التركية في ثمن 
خي���م الالجئين الجدد، وعس���ى أن يرفع 
الالجئ رأس���ه ليكحل عينيه بعلم بالده 

فيخّف عليه ذل اللجوء«.
وتقارن الصفحة في موضع آخر بين 
النظ���ام والتايتانيك: »نظامن���ا المغرور 
يشبه إلى حد كبير س���فينة التايتانيك.. 
التي ظنت أن مسألة غرقها من المستحيل 
فاصطدم���ت بجب���ل جلي���دي. والنظ���ام 
الصيني ظن أنه باق لألبد فاصطدم بجبل 
من كبرياء اس���مه الش���عب.. التايتانيك 
غرقت.. ونج���ا منها القلي���ل..، والنظام 
يغ���رق.. والعاق���ل )إذا فيه���ن عقل( من 
يقفز من على س���طح المرك���ب.. والعبرة 

بالغير«.

تتج���ه معظ���م ق���رى موريتانيا إلى 
ن همومها،  الش���بكة اإللكترونية، لتدوِّ
وتنش���ر كل م���ا يتصل بها من أنش���طة 
واجتماعي���ة،  واقتصادي���ة  ثقافي���ة 
أبنائه���ا  بع���ض  خب���رات  مس���تثمرة 
إليص���ال ص���وت القرية إل���ى العالم، 
وتتعدد وس���ائط هذه القرى اإلعالمية 
وتتنوع بين مواقع مث���ل : »المذرذره« 
الي���وم، ومدون���ات من قبي���ل : مدونة 
»لعيون«، ومدونة  »بتلميت«، ومدونة 
»أالك«، ومدونة  »لكوارب«، ومدون���ة 
»انواذيبو«،  ومدونة  لحجار«،  »مكطع 
ومنتدي���ات »لعصابة إنف���و«، ومنتدى 

»بلغربان«.

وكأّن لسان حال هذه المدن والقرى 
يقول: إْن عجزنا أن نصل إلى مس���توى 
م���ن التنمي���ة فل���ن نعجز ع���ن إيصال 
صدى صوتنا الطامح لها عبر الش���بكة 

العنكبوتية لبلوغ الشهرة العالمية.
ولهذا الصوت القروي مزايا ومزالق، 
ال مراء فيه���ا، فكثيرًا م���ا انتقد مظاهر 
الفس���اد، ودعا إلى اإلص���الح، ولكنه 
ينزع ف���ي أحايين كثيرة إلى تش���جيع 
العصبي���ة القروي���ة عوض المنافس���ة 

اإليجابية. 
ويبق���ى الس���ؤال المط���روح : ه���ل 
تحل العصبي���ة القروية محل العصبية 

القبلية؟

قرى موريتانيا.. 
إلكترونية

كتب خضر سالمة في مدونته »مواطن 
»رمضاني���ات  عن���وان  تح���ت  جوع���ان« 
سورية« على لسان رموز النظام السوري 
التالي: »بش���ار األس���د: صي���ام رمضان 
هو مطلب مش���روع، ونحن سنقوم على 
تحقيق���ه، ومن هنا، أعلن تش���كيل لجنة 
حكومية لمتابع���ة قضية رمضان«، وعن 
وزي���ر الخارجية »وليد المعلم: س���ورية 
س���تخرج من رمض���ان أقوى وسكس���ي 
بالفش���ل،  س���يمنى  ورمض���ان  أكث���ر، 
وسننس���ى وجود رمضان على الرزنامة 
وسأوصى القيادة بتجميد عضويتنا في 
منظم���ة الدول اإلس���المية«، وعن وكالة 

مجموعات  »س���انا:  الس���ورية:  األنب���اء 
إرهابي���ة وعصابات مس���لحة وتنظيمات 
س���لفية وأصحاب س���وابق قاموا بقطع 
الطريق الدولي م���ا أّخر وصول رمضان 
إلى سورية، وتعمل القوى األمنية بطلب 
م���ن األهالي، على فت���ح الطريق«، وعن 
الفنانة الس���ورية سالف فواخرجي: »أن 
نص���وم للمرة الحادية عش���رة تحت راية 
الدكتور بش���ار األس���د، ه���و إكليل على 
رؤوسنا، وس���أصوم السنة شوال أيضًا 
احتياطًا للس���نة القادم���ة«، وعن الحزب 
القائ���د: »ح���زب البعث: رمضان رس���الة 
وحدة، واشتراكية، وفشر يكون حّرية«.

رمضانيات سورية 

الثورة الصينية ضد طاغية الصين!
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كارلوس التوف

ه  عل���ى وجهه أل���م كل صفع���ة ُتَوجَّ
إل���ى المظلومي���ن، فأينما وج���د الظلم 
فذاك هو موطنه.. هكذا تأتي رس���ومات 
البرازيل���ي كارل���وس الت���وف )1968( 
اللبناني األصل، لتعكس قدرة صريحة 
على منح جرعات معنوية للنشطاء في 

ميادين الكفاح.
من���ذ 1990،  الكاريكاتي���ر  احت���رف 
سائرًا على درب المعارضين ومناهضًا 
للرأس���مالية والتدخ���ل األميرك���ي ف���ي 
الش���عوب، وق���د اعُتِق���ل مرات بس���بب 
سخريته من بطش الشرطة في ريو دي 

جانيرو.
القضي���ة  بعدال���ة  الت���وف  آم���ن 
زيارت���ه  بع���د  ق���دَّم  إذ  الفلس���طينية، 
الضف���ة الغربي���ة ومخيم���ات الالجئين 
الفلسطينيين باألردن ولبنان رسومات 

سّماها »أنا فلسطيني« َعرََّضته لتهديدات 
الليكود الصهيوني. وألنه غيفارّي حتى 
النخ���اع، عّجل بدعم الث���ورات العربية 
عبر تواصله مع النشطاء في مصر إبان 
إضراب عمال »المحل���ة« ثم قضية خالد 
س���عيد، ومن ريو دي جانيرو كتب عبر 
التويتر أيام الثورة المصرية: »إذا كنتم 
س���تكتبون أي ش���يء عن���ي اليوم، فال 
تقول���وا: الفنان البرازيل���ي، فاليوم أنا 

مصري من القلب«.
ال تتوقف رسومات كارلوس التوف 
عن االنتش���ار في صفوف النش���طاء من 
الش���باب العرب���ي، فقوته���ا المباش���رة 
والساخرة تنتقل من تداولها اإللكتروني 
إلى ملصق���ات ميدانية فاضحة ألكاذيب 
السلطة، ال تستثني روحها الثورية دعم 
الحرية بباقي جغرافيات القمع العربي.

برازيلي في ساحات التحرير العربية

ميديا
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مقال

تس���اءلت مّرة أم���ام صديق مصري عن س���ّر امتياز العرب 
بصناعة ديكتاتوريين. فأجابني بسرد نكتة: 

»ُيحك���ى أن س���احرًا عاداًل ظه���ر فجأة وألزم نفس���ه مهمة 
محاس���بة الّديكتاتوريين العرب. فقام أواًل بتحويل نهر األردن 
إل���ى نه���ر دم، وقال: »هذا دم الش���عوب العربي���ة التي وقعت 
ضحية زعمائها«. ثم أمر الرؤس���اء العرب بعبور النهر بحيث 
يرتفع منس���وب الدم بحسب أعداد األفراد الذين قتلهم كل واحد 
منهم. لما عبر جمال عبد الناصر بلغ المنسوب الركبتين. ومّر 
صدام حسين فتجاوز منسوب الدم رأسه ولم يظهر منه سوى 
بعض خصالت الش���عر. ولما جاء دور حافظ األسد، عبر النهر 
من غير أن تمّس���ه قطرة دم واحدة. كان���ت أرجله غير مبّللة. 
مما يعني انه ل���م يقتل أحدًا. تفاجأ الّس���احر وأعاد النظر في 
مل���ف كان موضوعًا بين يديه وقال: »أعرف أنه قتل 20.000 
شخص في حماة عام 1982. فكيف استطاع عبور النهر سالمًا؟ 

فرّد عليه أحد مستشاريه: »إنه يمشي على رأس صدام«. 
هذه الّنكتة تختصر جيدًا حال عائلة األسد. فاألب سّير البلد 
بيد من حديد وبمظهر رجل متحّضر. ظريف وذكي أثار إعجاب 
هنري كيسنجر شخصيًا. وسّلم، قبل أن يرحل، الحكم إلى ابنه 
بشار، بل الحكم وما جاوره، بما في ذلك المال ونظام القمع. 
مما يشرح ميل بش���ار وشقيقه اليوم إلى قتل الشعب السوري 
بكل طمأنينة. ويش���رح س���بب إطالق النار عل���ى المتظاهرين 
وإدارة الظهر لمختلف ردود الفعل الدولية. ويبقى الش���قيقان 
يحتمي���ان خلف دعم بعض األنظمة المعادي���ة للديموقراطية، 

مثل النظامين الروسي والصيني. 
بالعودة إلى الس���ؤال األول: لماذا يف���رض الديكتاتوريون 

منطقهم بسهولة في بعض الدول العربية؟ توجب علينا انتظار 
»الربيع العربي« إلدراك هذه الحقيقة.. إلدراك وجودهم الفعلي 
وإلعادة التفكير في أش���كال وصولهم إلى الّسلطة، سواء عن 
طريق االنقالبات العس���كرية أو عن طريق الوراثة )إنها حالة 
األسد وأبناء القذافي الذين يتصرفون اليوم كقادة عسكريين(. 
ديكتاتوريون يحّظون بدع���م دول غربية بالنظر إلى الترابط 

الحاصل بينهم حول مصالح إستراتيجية واقتصادية. 
هل ال���ّدول العربية محكوم عليها بالّس���ير في فلك قيادات 
متعطشة للّدم؟ الحظوا ماذا تفعل عصابة القذافي: إنها مستعدة 
للقضاء على نصف الش���عب حفاظًا على مكانتها في الس���لطة. 
فق���د وظفت آالف المرتزقة لقتل الث���ّوار. مع العلم أن المعادلة 
بس���يطة وواضحة من البداية تفيد أن غالبية الش���عب الليبي 
ال يري���د النظام الحالي. وهو ما عب���ر عنه بمظاهرات ثم برفع 
السالح. مع ذلك نشير بأن القذافي ليس مجنونًا بل ذكيًا وجد 
خبير في الش���ناعة. فهو مهووس بفكرة كونه أبا الوطن وبأن 
م���ن »حّقه« قتل من يثور ضده. يتصرف بهذه الطريقة كمختّل 
عقلي���ًا. فالجنون يعن���ي أن تفعل كل ش���يء. والمختل عقليًا 
يتمسك بمنطق فعل أي شيء دونما إحساس أو ضمير. فحين 
يفقد س���لطته، يومها س���يكون من الواج���ب محاكمته. لكنني 

أخشى أن نجده وقتها في مستشفى األمراض النفسية. 
في س���ورية الوضع مختلف: المتظاهرون في الش���وارع ال 
يحملون س���الحًا. فهم يبوحون برفضهم للنظام بأيد مسالمة. 
معبري���ن عن ش���جاعة ال نظير لها. مع العل���م أنهم يعرضون 
أرواحهم لخطر دبابات وطلقات نار عصابة األسد التي تحاول 
قت���ل أكبر عدد م���ن المتظاهرين لتخويف الباقي���ن. لما يغادر 

ديكتاتور يعيش دهرًا 
ويموت ممّددًا على سرير

الطاهر بنجلون
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هؤالء المتظاهرون بيوتهم وأهاليهم فهم يعرفون مس���بقًا 
أن عودته���م غير أكيدة. أحيانًا ال يراهم مقّربون منهم مرة 

أخرى سوى في المقابر. 
الجريمة هي نفس���ها، س���واء تعّلق األم���ر بالقذافي أو 
باألس���د أو بالرئيس اليمني المصاب والذي يصمد ويقاوم 

ليقتل.
الغري���ب في األم���ر أن العدد الكبير م���ن الضحايا الذين 
س���قطوا من���ذ بداية هذا الربي���ع الذي بدأ ف���ي التحّول إلى 

جحيم لم ُيشعروا أصحاب الحكم بالخجل. 
كت���ب التاري���خ تخبرنا بأن المس���تبدين موجودون منذ 
القدم، أمثال: سميراميس، خشايارشا، كاليغوال، نيرون، 
إيفان، س���تالين، هتلر، موس���وليني، م���او، بول بوت، 
تشاوشيسكو، بوكاسا، أمين دادا، موبوتو، نازاربايف، 
كاريموف، كيم سونغ، نيازوف، بينوتشي، إلخ. القائمة 
طويلة جدًا )نضيف إليها أس���ماء من صنع بؤس ش���عوب 
أخرى مثل ج���ورج بوش الذي قتل المئ���ات بل اآلالف من 
األبرياء بعد التدخل العس���كري غير الشرعي في العراق(. 
ما يمّيزهم جميعًا هو اش���تراكهم في صفات االس���تعالء، 
البارانويا والبربرية. فاألس���د والقذاف���ي لم يختلقا عادات 
وممارس���ات جديدة. فهما يقتديان بمجرمي التاريخ الذين 

سبقوهما. 
المنظم���ات الدولية صارت تجد نفس���ها غير قادرة على 
إيجاد س���بيل مواجه���ة الديكتاتوريات. فه���ي مرغمة على 
احت���رام التش���ريعات وعدم ال���رّد عليها بنف���س الطريقة 
وباس���تخدام األس���لحة نفس���ها. الديموقراطي���ة والقانون 
يحميان نوعًا ما القتل���ة. فبعدما صّوت مجلس األمن على 
المقت���رح رقم 1973 من أجل الّتدخل العس���كري في ليبيا، 
عجز التحالف األوربي العسكري، لحّد الّساعة، وبعد مرور 
س���تة اشهر، في استبعاد القذافي عن سدة الحكم. كما أننا 
لم نر تحركًا من طرف جيش أجنبي )التركي مثاًل( أو تدخاًل 
في س���ورية إلنقاذ أرواح المتظاهرين المسالمين التي تجد 
نفسها بين أيدي تعسف عصابة األسد التي تفرض منطَقي 

الفوضى والموت دونما شعور بالخجل. 
ُيق���ال إن الحك���م يصيب صاحب���ه بالجنون، ويش���ير 
آخرون بأنه يثير فيه هيجانًا، ويعتقد آخرون بأن السلطة 
س���م قاتل. من يتطاول في فرض حكمه فإنه سيلقى نهاية 
مخزي���ة تدعو من بق���ي بعده إلى االعتبار منه���ا. لما رأينا 
على شاش���ات التلفزيون الزوج تشاوشيس���كو ملقى على 
األرض ودمه يلوث ثلج ديس���مبر، أو لما ش���اهدنا نهاية 
صدام حس���ين أو نهاية موسوليني مش���نوقين، قلنا إنهم 

سيكونون عبرة لآلخرين. 
الخطي���ر في األمر هو لما يظن الديكتاتور بأن تصرفاته 
تص���ّب في خان���ة خدمة البلد. في ه���ذه الحالة يصعب جدًا 
تخّيل العواقب. وقتها ليس بوس���عنا سوى متابعة تطور 

األمور وانتظار العدالة اإللهية.
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ق�ضية العدد

الصورة

الخرقاء  محاوالته  بدأت  العابر  وجوده  حقيقة  اإلنسان  أدرك  عندما  
للخلود.  في البدء كان الصرح الضخم والتمثال وتحنيط الجسد، ثم كانت 
من  العليا  والطبقات  الملوك  على  قاصرة  ظلت  امتيازات  وكلها  اللوحة. 

المجتعات اإلنسانية.
تكفلت   البشر  أيدي  في  الفوتوغرافية  الكاميرا  األقدار  وضعت  وعندما 
العابر  اإلنسان  تقدم  أن توقف  العمر من دون  ومضتها بتخليد لحظة من 
تكاليف  على   تقدر  قلة  في  محصوًرا  الخلود   ولع  يعد  لم  الموت.  نحو 
التمثال واللوحة، لكن الصورة ظلت قروًنا حكًرا على الطبقة  العليا من 
المجتمع. إلى اليوم ُيعّد امتالك العائلة لصور تعود إلى ما قبل منتصف 

القرن العشرين  داللة على نبالة األصل. 
الجميع: كاميرات منفصلة، كاميرات  الكاميرات في أيدي  اآلن صارت 

في الهواتف، في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المختلفة األحجام.
في كل مكان يصّوب الناس كاميراتهم القتناص لحظة ومراكمة مخزونهم 
يعيشوا  لم  أنهم  يكتشفون  المكان  من  ينصرفون  وعندما  الذكريات،  من 

اللحظة، وقد ال يجدون الوقت لمطالعة الصور التي اقتنصوها.
السعي إلى الخلود، لم يحرك اإلنسان المسالم وحده. المحارب أيًضا 
المحاربين  الكاميرا  رافقت  وهكذا  القتل،  لحظة  تخليد  على  حريًصا  كان 

وصار التصويب مزدوًجا على العدو. 
ومثلما تعلمت القتل في ساحات الحرب عرفت الكاميرا مع السياسيين 
ُتشّهر  كيف  عرفت  الجماهير  عصر  مع  ومؤخًرا  وتتجمل.  تكذب  كيف 

بالديكتاتور. وكان دورها أكبر من دور الكلمة في إسقاط الطغاة. 

ولع الحياة والموت!
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كان لبالد العرب قديمًا فضل الس���بق 
في اإلرهاصات العلمية األولى. فتضارب 
الحكايات حول البوادر المبكرة للبحوث 
البصري���ة، التي ستس���اعد فيم���ا بعد، 
على اختراع الوس���يط الفوتوغرافي، تم 
حسمه لصالح الحسن بن الهيثم -1040
965 صاحب كتاب »المناظر« الصادر في 
بغداد سنة 1021م، والمترجم إلى لغات 
أوروبية وغيرها، إذ س���يثبت مخطوطه 
المكتشف إلى حدود عام 1910، أنه كان 
س���باقًا ف���ي وضع األص���ول الصحيحة 
لعل���م البصريات، ويحكى أن ابن الهيثم 
أثناء اعتقاله في عهد الخليفة العباس���ي 
المتوكل، اكتش���ف تسلل الضوء من ثقب 
في ج���دار زنزانته، عاكس���ًا على الجدار 
المقابل صورة هالمية لشجرة مقلوبة، 
وهي المالحظة التي ستسعف الباحثين 
مستقباًل في إنتاج أولى الصور البصرية 

الوهمية عماًل بمبدأ الحجرة المظلمة.
بن���اء على ه���ذا الس���بق، ولما يكون 
المنظ���ر، كما يقال، هو المبش���ر بإمكان 
ظاه���رة جديدة، س���يعكف المختبر على 
هذا المنظور، لتنطلق س���يرة الصورة، 
تاريخًا للوس���يط الفوتوغرافي أساسًا، 

من ابن الهيثم
إلى عصر الديجيتال

حم�سن العتيقي 
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فم���ن الحج���رة المظلم���ة بحج���م غرفة 
نوم!، إلى عص���ر الديجيتال، لم تتوقف 
المختب���رات الغربي���ة ع���ن تجري���ب كل 
السوائل واألحماض، خاصة مع توصل 
العلم���اء بتلميحات مؤك���دة من جابر بن 
حيان، تفيد بإمكانية تحقق تفاعالت بين 
الضوء ومواد كيميائية. وهكذا عقد القران 
بين أبحاث أبن الهيثم، وكيميائيات ابن 
حيان الحساس���ة للضوء، فكان المولود 

المستقبلي ميكانيكا الكاميرا.
رجوع���ًا إل���ى س���يرة اآلل���ة، تحكي 
الببليوغرافي���ات الفوتوغرافي���ة، بغض 
النظ���ر ع���ن االخت���الف الحاص���ل، أن 
الفرنس���ي جوزي���ف نيس���فور نيبس���ي 
joseph Nicephore Niepce -1833-
-1765 استعمل الحجرة المظلمة ومواد 
كيميائي���ة معدلة في تحمي���ض الورق، 
فاس���تطاع في منتصف عمره تثبيت أول 

صورة فوتوغرافية ضوئية. 
لك���ن قب���ل ذل���ك بكثي���ر، وصلنا أن 
اليونانيي���ن ترجم���وا ع���ن اب���ن الهيثم 
أصول عل���م البصري���ات، مم���ا يبطل، 
حس���ب مخطوط���ه، احتم���ال أن يكون 
مب���دأ )الحج���رة المظلمة( منس���وبًا، من 
اإلنكليزي  للفيلس���وف  التنظي���ر،  حيث 
 Roger )1292-1220( روج���ر بيك���ون
Bacon، وإن كان الرج���ل قد اس���تطاع 
عملي���ًا أن يتوص���ل إلى ص���ور هالمية 
غير مس���تقرة عام )1267( كتطبيق أول 
للحج���رة المظلم���ة، وهو تطبي���ق أّمن 
دراسة الخس���وف والكس���وف أكثر مما 
نجح ف���ي تثبيت ص���ورة فوتوغرافية. 
كما أن احتمال أن يكون أرسطو صاحب 
الفكرة، يقر الدارس���ون أن ال أساس له 

في منطقه.
الحج���رة  كامي���را  أداء  ولتحس���ين 
المظلم���ة، تم تعديل عدس���تها تدريجيًا، 
حتى صارت عام 1572 أوضح وأصغر 
مم���ا كانت، عل���ى يد عال���م الرياضيات 
األلماني فريدريك ريزنر )1580-1533( 
وبحجمه���ا   ،Friedrich Risner
المناس���ب ه���ذا زاد انتش���ارها أكبر من 
أي وق���ت مضى، وقد ب���دأت أوروبا في 
هذه الفترة تختب���ر مردوديتها، كدعامة 
أساس���ية يبنى عليه���ا الرس���م الزيتي 

والبورتريهات والهندسة. 
الفوتوغرافي���ة  العدس���ات  أن  إال 
المعتم���دة ف���ي الحج���رة المظلم���ة، لم 
الكافي، وبينما  تتحقق دقتها بالش���كل 
كان الفلك���ي األلمان���ي ج���ون زوه���ان  
)Johann Zahn )1707–1631 يقوم 
باختبار عدساته المعدلة اكتشف بعض 

أسرار تقنية الزوم.
لم يكن بوس���ع هذه النتائج إذن، أن 
تفرز وس���يطًا مرنًا، يلب���ي رغبة العين 
»الفوتوغرافي���ة« األوروبية، في تثبيت 
صورة أنق���ى، وإنه لمن دواعي التذكير 
أن كيمي���اء جاب���ر بن حي���ان الضوئية، 
سوف تضيف للمعادلة طرفها المفقود. 

إن الس���ؤال المحير فع���اًل طيلة عقود 
من الزمن، في تفس���ير التفاعل الحاصل 
بي���ن الضوء وم���واد كيميائية، س���يفك 
لغزه المختب���ري العال���م األلماني جون 
 Johann Heinrich هينرش ش���ولتز
Schulze ع���ام 1725، مؤكدًا بالتجربة 
أن س���ائل نيت���رات الفضة يأخ���ذ اللون 
األس���ود عند تعرضه للضوء، وتطبيقًا 
له���ذا التفاعل، الذي لم ينف���ع مبدئيًا في 
تولي���د الصورة، اس���تعمل المحلول في 

الكتابة كحبر س���ري ينكش���ف بتعرضه 
للشمس لساعات، وكان شولتز صاحب 
الخديعة المعلنة أم���ام أكاديمية العلوم 

الملكية بباريس عام 1737.
هكذا، وبتوالي التجارب والمالحظات، 
س���يعلن عالم الكيمياء، السويدي كارل 
 Carl Wilhelm Scheele وليام شييل
سنة 1777 اندهاشه، بلغة الكيميائيين، 
يؤدي تعريض الورق المدهون ب�»كلوريد 
الفضة« إلى الضوء، باس���تخدام أطياف 
من الورق الملون، إل���ى تحول في لون 
ال���ورق المده���ون، وتتف���اوت س���رعة 
التأثير واالنع���كاس اللوني على الورق 

حسب لون األطياف.
غي���ر أنه، ولحدود ه���ذه المرحلة من 
تاريخ اآلل���ة الفوتوغرافية، لم يتس���ن 
للباحثين كم���ا للمصورين، تقديم صور 
فوتوغرافي���ة ثابت���ة، إذ اقتص���ر العمل 
بالحج���رة المظلم���ة ف���ي نق���ش الصور 
المعكوس���ة بواس���طتها عل���ى الزج���اج 
والصفائح، وكسند في الرسم الزيتي ال 

غير.
حق���وق الملكية ألولى الصور المثبتة 
ترج���ع، كما تق���دم، لجوزيف نيس���فور 
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فيلم« رفيع، بّسط العملية الفوتوغرافية 
وعّممها.

ل���م يتوق���ف طم���وح الباحثي���ن بعد 
التوصل إلى صورة األبيض واألس���ود 
فائقة الج���ودة، وقبل الح���رب العالمية 
األول���ى ق���دم األلماني رودولف فيش���ر 
Rudolf Fischer األساس���يات األولى 
للفوتوغرافي���ا الملون���ة،إذ جع���ل رول 
الفيلم من ثالث طبقات منفصلة حساسة 
لألل���وان ومتفاعلة معه���ا كيميائيًا. وقد 
ألهمت طريقة فيشر األخوين ليوبولد مانز 
وجودفسكي في تجريب الفيلم اإليجابي 
الملون ذي الطبق���ات الثالث، وفي عام 
 Kodachrpme 1935 طرح رول الفيلم
ف���ي األس���واق باالش���تراك مع ش���ركة 
Eastman Kodak. وفي 1936 ظهرت 
أفالم أجفاكولور Agfacolor التي تعمل 
)باإليجاب���ي الكام���ل – الديابوزيتي���ف( 
ر  Diapositive، ونح���و عام 1947 طوَّ
إدوين إش الند Edwin H.Land األفالم 
 Polaroid الفوري���ة الخاص���ة بجه���از
Land، فأصبح���ت مدة تعريض صورة 
فوتوغرافية )أبيض وأسود( أكثر توفيرًا 
للوق���ت ودون التوجه إلى المختبر لعمل 
صور س���لبية. وفي عام 1976 طرحت 
ش���ركة كوداك في س���وق الفوتوغرافيا 
أفالم���ًا تنت���ج ص���ورًا فوري���ة ملونة، 
انتش���ر اس���تعمالها تجاريًا واجتماعيًا. 
وم���ع دخ���ول عه���د الكامي���رات الرقمية 
مطلع التس���عينيات، بدأت سيرة أخرى 
للفوتوغرافيا، واآلن تكاد الصورة تكون 

حاسة أخرى نحملها أينما نشاء.

الفوتوغرافيا أول نيجاتيف عجل المعهد 
الملكي باإلعالن عن حق براءته في يناير 
1839. وق���د اعتمد تالب���وت في تركيبة 
النيجاتي���ف على ورق مطل���ي بكلوريد 
الفضة، يوضع في كاميرا خشبية أخف 
من صندوق داجيير، وأثناء اس���تعماله 

يتم تبليله بمحلول نترات الفضة. 
كانت ج���ودة الص���ورة التي توصل 
إليه���ا أس���لوب داجيي���ر المعق���د أكث���ر 
وضوح���ًا من ص���ور النيجاتيف الورقي 
اله���ش لتالب���وت، إال أن الم���دة الزمنية 
إلنتاج الصورة بقيت غير مجدية لتعميم 
الفوتوغرافي���ا في األس���لوبين معًا، مع 
فارق النس���خ ع���ن األص���ل، إذ تطلبت 
عملية النس���خ بأس���لوب داجيير إعادة 
العملية برمتها، بينما تفوق تالبوت في 
استنس���اخ عدة صور موجبة عن طريق 
طبع الص���ورة الس���البة، فتميز داجيير 
بالجودة، بينما المرونة كانت من نصيب 

فوكس تالبوت.
في ع���ام 1884، وبعد محاوالت عدة 
في تطوير مادة النيجاتيف، قدم المصور 
الفوتوغرافي األميركي جورج إيس���تمان 
George Eastman ش���ريحة الكوداك 
المصنع���ة م���ن جيالتين رقي���ق يتحول 
إلى ورق ش���فاف بعد استجابته للضوء 
والح���رارة. بعد ذلك اكتش���ف ألكس���ندر 
بارك���س Alexander Parkes م���ادة 
الس���يليولويد وبعدها عوض���ت بنترات 
الس���ليولوز. وكله���ا مواد أف���رزت جياًل 
جديدًا من أفالم الكوداك، س���اعدت على 
نضج الفوتوغرافيا، اعتمادًا على »رول 

نيبسي أوائل القرن التاسع عشر، وقبل 
رحيله ع���ام 1833 انكب عل���ى تقليص 
الوق���ت الزمني ال���ذي يس���تغرقه إنتاج 
صورة فوتوغرافية، وهذا ما لم يتحقق 
له، ت���اركًا المجال لش���ريكه الفرنس���ي 
 Daguerre لوي���س جاك���وب داجيي���ر
Louis Jacques إتم���ام البح���ث ف���ي 
تس���ريع إنتاج الصورة، حيث س���يبتكر 
داجيي���ر صندوق تبخي���ر توضع داخله 
رقاقة من فضة على ش���كل مرآة ومادة 
اليود ثم يتم تعريضهما للحرارة إلى أن 
تصبح الرقاقة الفضية الحساسة للضوء 
جاه���زة لتعب���أ داخ���ل الكامي���را، وبعد 
التقاط الصورة تفصل الشريحة الفضية 
)الملح(  الصودي���وم  بمحل���ول  وتعالج 
ثم بالزئبق الذي يكش���ف أجزاء الصورة 

ويفصلها عن األطراف المعتمة.
ويب���دو أن حقوق الملكية انتزعت من 
داجيير الذي لم يش���غله ح���ق االعتراف 
بق���در طموحه العلمي، فأن يكون مرض 
الس���عال س���ببًا في غيابه وقت اإلعالن 
الرس���مي ع���ن الداجييرية مس���ألة تبدو 
مثيرة للتس���اؤل، خاصة إذا سلمنا بأن 
كاًل م���ن الوري���ث ابن جوزيف نيس���فور 
نيبس���ي، وأكاديمية العلوم الفرنس���ية 
طرفان أساسيان في تسويق الداجييرية 

وتصديرها نحو إنكلترا.
وفي ه���ذا الوق���ت س���يلتقط ويليام 
  William Fox Talbot  فوكس تالب���وت
1800-1877( أهمية الصورة في المجتمع 
التج���اري، فما كان عل���ى إنكلترا إال أن 
تدع���م أفكار تالبوت، إلى أن ش���هد عالم 

Johann ZahnLouis Daguerrejoseph Nicephore Niepce
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لويس دي كالرك - حائط المبكى - القدس - 1860

ف���ي أوج االنتش���ار اإلمبريالي على 
ب���الد الش���رق باحتالل نابلي���ون لمصر 
ع���ام 1798، وفش���له بعي���د ذل���ك في 
ضم فلس���طين، ق���ررت فرنس���ا ومعها 
بريطاني���ا اس���تقطاب ن���وع آخ���ر م���ن 
العسكر المسالمين. ففي هذه اآلونة كان 
المصورون ق���د بدؤوا في إبه���ار العالم 

األوروب���ي بصن���دوق لوي���س داجيي���ر 
الفوتوغراف���ي، وألن���ه وس���يط ناق���ل 
للش���خوص واألماكن أفضل م���ن خيال 
الرس���امين، باتت الصورة على قدر من 
األهمية العس���كرية واستراتيجيتها على 

مدى التاريخ االستعماري. 
وس���واء أتعلق االنتشار بالشرق أم 

بالغرب، كان���ت الص���ورة ال تخرج عن 
إطارها األح���ادي، مؤك���دة بذلك نظرة 
أوروب���ا إل���ى اآلخ���ر بوصف���ه م���ا قبل 
أوروب���ا، أو ما هو خارج عن جغرافيتها 
االفتراضية المقسمة سلفًا حسب مطامع 

اقتصادية أو تاريخية.
فف���ي مصر حي���ن كان علم���اء اآلثار 
تحت إم���رة نابليون يقوم���ون بالتنقيب 
ع���ن كن���وز الفراعنة، وخ���الل عمليات 
ل الفوتوغرافيون  المسح األثري هاته شكَّ
عنصرًا أساسيًا في البحث األركيولوجي. 
وف���ي فلس���طين، العالق���ة الضاربة في 
الق���دم جعل���ت الص���ورة س���ينوغرافيا 
للكت���اب المقدس، أما في ب���الد المغرب 
الفوتوغراف���ي بوصلة  ف���كان  العرب���ي 
سوس���يولوجية تش���ير إلى طقوس���ية 
الدولة والش���عب معًا، وعدم استيعابهما 
للثروات الصناعية والفالحية المتوفرة. 
وانتقااًل بين بلد وآخر تحددت مواضيع 
االستش���راقية  ومضامينه���ا  الص���ورة 
والكولونيالي���ة، دون أن نغفل قاس���مًا 
مش���تركًا على درجة كبيرة من االختزال 
والتش���ييء، يكمن في متخي���ل أوروبا 
الت���ي  والن���زوات  باإلث���ارة  المتش���بع 
ألحقه���ا األدب الرومانس���ي بقارئه، في 
مؤلف���ات هوج���و، وج���رارد دونرفال، 
وفلوبير ورسومات جون ليون جيروم، 
وديالك���روا، ودافيد روبرتس، وغيرهم 
ممن حولوا عال���م »ألف ليلة وليلة« إلى 

فونطازم أوروبي.

»أرض بال شعب«

االتصال الروحي باألرض المقدس���ة 
البعي���دة لم يكن متاحًا لكنائس أوروبا، 
واهتم���ام المس���يحيين بالق���دس تج���دد 
والتوارتي���ة  اإلنجيلي���ة  بالدراس���ات 
المس���توفية لش���روط اإلنزال، وفي هذا 
الوقت ش���كل الفوتوغرافيون المبشرون 
كتيبة االستطالع في فلسطين منذ أواسط 
القرن التاسع عشر، حيث سيتحول هذا 
البلد الصغي���ر، إلى أحد أش���هر األماكن 
ف���ي العالم، لم يتوق���ف الفوتوغرافيون 
ع���ن تصويره حتى غ���دت أرض القدس 
ومعالمه���ا األثرية والديني���ة مألوفة في 

استشراق الكاميرا
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العدي���د من الفنانين والكتاب: أوس���كار 
وايلد، أناتول فرانس، وأندريه جيد... 
حضور األسماء الكبيرة بدون شك يهب 
المنطق���ة صيتًا عالميًا يضعها في دائرة 

االهتمام.
ومن���ذ حوال���ي 1860، أي ف���ي عّز 
فرحة أوروبا بالحج���رة المظلمة، أقيم 
استوديو قبالة كنيسة في شارع تورفيل 
بالجزائر، وفيه كانت تعرض باستمرار 
»فوتوغرافيا  بعن���وان  موقع���ة  ص���ور 
صحراوية« دون تحديد مواقع التقاطها. 
في بيس���كرا كذلك، استقر الفوتوغرافي 
الفرنس���ي أوغس���ت م���ور 1840�1907 
وأسس أول استوديو في تخوم الواحة 
الصحراوية، وفي هذه الفترة بدأ يتوافد 
على المنطقة فوتوغرافيو الكولونيالية، 
مثقلي���ن بآالته���م: جاك م���والن، بول 
همهم  بوك���ور،  وغوس���تاف  جوفران، 
الوحيد اكتش���اف ما خفي عن فرنسا من 
طبيعة األرض ونمط الحياة في الجنوب 

الجزائري.

طابعها المتكرر المبني حسب الدراسات 
التاريخية على تصوي���ر األماكن الدينية 
من زوايا متشابهة، تعتمد على مسرحة 
المش���اهد اإلنجيلي���ة والتوراتية، وعلى 
موديالت بشرية تجعل الصورة معرضًا 
للقص���ص الدينية، كم���ا لوحظ أن أغلب 
الصور التي التقطت في كنيسة القيامة، 
وش���وارع القدس، وبيت لحم، وطبريا، 
وياف���ا، وحائط المبك���ى، والناصرة... 
ظهرت فارغة من الفلس���طينيين بش���كل 
ُسّوق للعالم على أن بالد القدس »أرض 

بال شعب«.

منارة الخراب

منذ حوالي 1845 قام الفوتوغرافيان 
 ،Delmotte & Alary ديلموت وآالري
بالتق���اط أولى الص���ور الفوتوغرافية ل� 
»بيسكرا« أو منارة الخراب كما سموها. 
ويراها آخ���رون مملك���ة الواحات على 
باب الصحراء ف���ي الجزائر، وقد ألهمت 

أوروب���ا وأميركا، تع���رض صورها إلى 
جوار صور العواصم العالمية الكبرى.

وقد كان المبشر االسكتلندي »جيمس 
 ،)  James Graham( غراه���ام« 
س���كرتير »جمعية لندن لنشر المسيحية 
في أوساط اليهود«، أول مصور مقيم في 
القدس منذ العام 1853، وخالل سنوات 
إقامته انكب عل���ى تصوير المواقع التي 
لها صلة بتاريخ الكتاب المقدس، وبعده 
توافد على البالد مئ���ات الفوتوغرافيين 
للغ���رض ذاته، حيث كان التنس���يق يتم 
مع الجمعي���ات التبش���يرية الداعمة عبر 
»صندوق اكتش���اف فلسطين« المؤسس 

في العام 1865.
ولعل أفظع كشف ألس���رار االهتمام 
الفوتوغراف���ي المتزايد بالق���دس هو ما 
أعلن���ه صراح���ة الفوتوغرافي األميركي 
»دوايت ألمندورف« سنة 1901، واصفًا 
غرضه من الفوتوغرافيا في كتاب اسّماه 
»حرب صليبي���ة بالكاميرا عل���ى البالد 
اتخ���ذت الصورة  المقدس���ة«، ومن هنا 

بسكرة - جنوب الجزائر -  1856
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البهو السلطاني

م���ن المع���روف حس���ب الدراس���ات 
األنثروبولوجية، أن ما استكشفته فرنسا 
ف���ي الجزائر بالق���وة، س���وف يتداركه 
الفرنسيون في المغرب، مفضلين إنجاز 
تقاريرهم بمرونة وتعاون مش���ترك مع 
العلوي���ة. ونظ���رًا لخصوصية  الدول���ة 
األرض المغربي���ة مقارنة بثروات التراب 
الجزائ���ري، كان التح���ري الميداني عن 
االجتماعية  المغاربة وسلوكاتهم  ذهنية 
هو أبرز ما أثار اهتمام السوسيولوجيين، 
وعلى هذا المنحى كانت الصورة تتخذ من 
البعد االجتماع���ي والفولكلوري وأنماط 
العم���ل، أهم مواضيعه���ا. ولعل ما يؤكد 
هذا كون الفوتوغرافي الفرنسي غابريال 
فيي���ري )1871-1936(  رج���اًل متع���دد 
االختصاصات، فهو صيدلي ورحالة لم 
يترك بقعة في اليابس���ة إال وزارها رفقة 
آلت���ه الفوتوغرافية، وخبرت���ه الطبية، 
وهذا التعدد دون أدنى شك، جعل غبريال 
فير صاحب عدسة سوسيولوجية دقيقة 
تقت���رب من الناس دون ح���رج أو رفض 
إلى أن اش���تهر بي���ن العام���ة والخاصة 
وصواًل إلى استلطافه من لدن القصر في 
أواخر عهد السلطان »المولى عبدالعزيز« 
الذي جعل بهو قصره ورشة مجهزة تحت 
ل البهو إلى معرض  تصرف غبريال، فحوَّ
فني يبهر ب���ه األجانب الذين يس���تقبلهم 
السلطان في حضرة الكاميرا السلطانية.

لغابريال فييري، صاحب كتاب »في 
صحبة الس���لطان«، الفضل الكولونيالي 
في ظهور أول���ى الص���ور الفوتوغرافية 
باألل���وان ف���ي الصحاف���ة المغربية عام 
1905، فقد كان في هذه الفترة مراس���اًل 
للصحاف���ة الفرنس���ية، يزوده���ا، تحت 
الطل���ب، بص���ور للوجود الفرنس���ي في 
المغ���رب، مما جعل���ه يقي���م عالقة عمل 
وطيدة مع المقيم العام الجنرال ليوطي. 
وبي���ن عالقته بالس���لطان والمقيم العام 
يرقد أرش���يف طويل من الصور النادرة 
عن مرحلة سياس���ية حاسمة من تاريخ 
المغرب في عهد السلطان العلوي »موالي 
عبد العزيز« )1894 و1908(، أي مرحلة 

االستعداد االستعماري الفرنسي.

غابريال فييري - امرأة وزير الحرب - المغرب - 1901

غابريال فييري - السلطان موالي عبد العزيز - المغرب - 1901



3233 3233

روالن ب���ارت مفكر من ذل���ك النوع 
م���ن الرج���ال الذين س���يتركون بصمتهم 
ف���ي زمانن���ا، فمن���ذ أن أص���در كتابيه 
»أسطوريات« و»خطاب عاشق« يخضع 
تحليل���ه للعديد من العناص���ر والمظاهر 
المكون���ة للمجتمع للج���دل والحوار، أو 
التقليد، أو حتى التهكم والس���خرية. إنه 
موضع نقاش دائم، وتأثيره في الحياة 

الثقافية الفرنسية ال يمكن إنكاره.
هنا بع���ض األف���كار ع���ن التصوير 
الفوتوغراف���ي وال���دور ال���ذي يلعبه في 
المجتم���ع الحديث، في ح���وار تم إعداده 
م���ن مقابلتي���ن منفصلتي���ن أجراهما مع 
ب���ارت الكاتب���ان أنجيلو ش���فارتز وغي 

مانديري.

المفكر الفرنسي روالن بارت:

الصورة لغز مدهش وجنائزي

ترجمة:  فخري �سالح
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أنجيلو شفارتز:
الفوتوغرافي  التصوير  §ُيعّرف 
اآلن بوصفه لغة. أليس هذا التعريف 

مربكًا ومحيرًا إلى حد ما؟

أن ندع���و التصوي���ر الفوتوغراف���ي 
لغ���ة صحيح وغي���ر صحيح ف���ي اآلن 
نفسه. إنه غير صحيح بالمعنى الحرفي 
الفوتوغرافي���ة  الص���ورة  ألن  للكلم���ة، 
هي إعادة إنتاج مطاب���ق للواقع، ولهذا 
فإنه���ا ال تتضمن عنص���رًا منفصاًل يمكن 
أن ندع���وه »العالم���ة«: فليس هناك في 
الص���ورة ما يكاف���ئ، بالمعنى الحرفي، 
الكلمة أو الحرف. لكن العبارة صحيحة 
في الوقت الذي يعمل فيه تركيب الصورة 
وأسلوبها كرسالة ثانوية تنقل لنا الواقع 
الذي اخترنا تصوي���ره، كما تخبرنا عن 
حال المصور نفسه: هذا يسمى )في علم 
الداللة( مفهومًا connotation وهو ما 
يتطابق مع معنى اللغة. تدل الصور في 
العادة على شيء مختلف عما نراه على 
محور الداللة: من خالل األسلوب وحده، 
وعلى س���بيل المفارقة، تعامل الصورة 

بوصفها لغة. 

§ كم���ا يالحظ بودلي���ر، يتصل 
التصوير الفوتوغرافي اتصااًل حميمًا 
بعملي���ة صناعي���ة. فه���ل بإمكانن���ا 
أن نعّرف���ه كنظام م���ن الكتابة تحدد 

شروطه هذه العملية الصناعية؟

يعد الفيل���م والتصوير نتاجًا خالصًا 
للثورة الصناعية. فهما ليس���ا جزءًا من 
ميراث أو تقليد. وهذا ما يجعلهما صعبين 
في عملية التحليل: علينا أن نخترع علم 
جمال جديدًا يستطيع التعامل مع الفيلم 
والتصوير من خالل التمييز بينهما، ففي 
الواقع هناك جماليات خاصة بالس���ينما 
تعمل على القيم األسلوبية المتحدرة من 
األدب. أم���ا التصوي���ر الفوتوغرافي فلم 
يستفد حتى اآلن من هذا النوع من النقل 
من حقل جمالي إلى حقل آخر، إذ يبدو، 
بداًل من ذلك، مجرد عالقة ثقافية ضعيفة 
ال يرغب أحد في تبنيها. هناك عدد قليل 

جدًا من النصوص المتميزة ثقافيًا والتي 
تعال���ج التصوي���ر الفوتوغرافي. وأنا ال 
أعرف ش���خصيًا معظم هذه النصوص. 
هن���اك مقال���ة والت���ر بنيامي���ن، وهي 
جي���دة ألنه���ا ذات طابع أول���ي. وهناك 
كت���ب ف���ي طريقها إلى النش���ر ل���كل من 
سوزان س���ونتاغ وميشيل تورنييه. إن 
الصورة ضحي���ة قوته���ا العظيمة، كما 
أن التصوير اشتهر بكونه ينسخ حرفيًا 
الواقع، أو أنه قطعة من ذلك الواقع. ال 
أح���د في الحقيقة فكر ف���ي القوة الفعلية 
الت���ي يمتلكها التصوي���ر الفوتوغرافي، 
والمعاني الضمنية ل���ه. لدينا منظوران 
للتصوي���ر، أحدهما مبال���غ فيه والثاني 
خاطئ. يمكن التفكير بالصورة بوصفها 
نس���خة مطابق���ة ودقيقة مأخ���وذة عن 
الواقع، أي أنها تقتصر على التحقيقات 
المص���ورة أو الصور العائلية في بعض 
األحي���ان. وه���ذه مبالغ���ة بالطب���ع ألن 
الص���ورة الصحافية المباش���رة تتضمن 
أيديولوجي���ا كامن���ة وراء اللقط���ة. في 
المقاب���ل تعامل الص���ورة بوصفها بدياًل 
عن الرس���م، وهذا ما يدعى فن التصوير 
بالرس���م، وهي مبالغة من نوع آخر ألن 
الصورة ليس���ت فنًا بالمعن���ى التقليدي 

للكلمة.

§ هناك نظريات خاصة بالفيلم، 
فلماذا ال تك���ون هناك نظرية خاصة 

بالتصوير الفوتوغرافي؟

أظن أنن���ا ضحايا الص���ور الثقافية 
النمطي���ة. لقد احت���ل الفيل���م مكانه في 
الثقاف���ة كفن من فنون الس���رد والخيال. 
ورغم كون األعمال الس���ينمائية األولى، 
ف���ي زم���ن األخوي���ن لوميير، تس���جياًل 
للواق���ع )»القطار يصل إل���ى المحطة«، 

»العمال يغادرون المصنع«(، فإن التطور 
الحقيقي للفيلم حصل عندما جرى إنتاج 
أعم���ال س���ردية روائي���ة. كفعالية )أو 
كتقنية( تسعى إلى تأمين تسجيل بسيط 
للواقع، لم يس���تطع التصوير أن يحقق 
هذا النوع من التطور. لقد كبح المجتمع 
ما ظنه مج���رد تقنية، ف���ي الوقت الذي 

تعامل بصورة مغايرة مع ما عّده فنًا. 

§ كتب���ت أخيرًا أن هناك ش���يئًا 
مش���تركًا بي���ن عم���ل الكات���ب وعمل 
المص���ور الفوتوغراف���ي. لكن ما هي 
االختالف���ات التاريخي���ة البارزة بين 

هاتين الفعاليتين؟

لق���د ولدتا ف���ي زماني���ن مختلفين، 
وهما تمثالن داّلين signifier مختلفين 
أيضًا، ولس���ت متأك���دًا ما ه���ي بالفعل 
دوال التصوي���ر. لي���س ل���دي خبرة في 
التصوي���ر، وال أعرف بالضبط ما يعنيه 
أن يقوم المرء بأخذ الصور. إنني مجرد 
مس���تهلك للص���ور. وم���ن الواض���ح أن 
التصوير والكتابة ال يس���تخدمان المواد 
نفس���ها. فالكات���ب يس���تخدم الكلم���ات، 
وهي م���واد لها معنى ف���ي األصل، لكن 
التصوي���ر الفوتوغرافي ليس لغة، وهو 
ال يتعام���ل مع مواد مح���ددة. هناك إذن 

فرق واضح.

§ كيف يمكن للتصوير من وجهة 
نظ���رك أن يكون غريب���ًا على كل من 
الف���ن والطبيعة المخادع���ة للمرجع 

referent؟

إن الص���ورة يتهدده���ا خطران. فهي 
تس���تطيع أن تقلد الفن، وتنسخه، وهو 
ش���كل رمزي من أش���كال الثقافة، لكنها 
ال تس���تطيع أن تحاكي الرسم في ذلك، 
ألنها مجرد مرجع، فالش���يء الذي تقوم 
بتصويره يعد حقيقيًا بالنسبة للشخص 
الذي ينظر إلى الص���ورة. هناك بالفعل 
قيود تح���ول دون النظر إل���ى التصوير 

بصفته فنًا بالقياس إلى الرسم. 
لكن، من ناحية أخرى، فإن الش���يء 
المص���ور طبيع���ي بش���كل م���راوغ ألنه 

الصورة ضحية قوتها 
العظيمة، كما 

أن التصوير اشتهر 
بكونه ينسخ حرفيًا 

الواقع
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يمثل المرجع ال���ذي اختاره المصور في 
الواقع. لقد اختي���ر نظام التصوير الذي 
تعم���ل بموجبه الكاميرا م���ن بين أنظمة 
عدي���دة أخ���رى ورثناها م���ن منظورات 
عصر النهضة. كل ذلك يتضمن اختيارًا 
أيديولوجي���ًا فيما يتعلق بالش���يء الذي 
يجري تمثيله. باختصار، ال يمكن النظر 
إل���ى الصورة على أنها نس���خة خالصة 
عن الش���يء ال���ذي يقدم نفس���ه بوصفه 
طبيعي���ًا، ألن الص���ورة تتضم���ن بعدًا 
واح���دًا، إضافة إلى أن���ه ال يمكن النظر 
إل���ى التصوي���ر كفن ألنه يق���وم بعملية 
نس���خ ميكانيكية. وهذا هو س���وء حظ 
مضاعف بالنس���بة للتصوير، وعلى أية 
نظرية خاص���ة بالتصوير الفوتوغرافي 

أن تبدأ من هذا التعارض الصعب. 

§ يق����ال إن المص����ور ش����اهد... 
على ماذا من وجهة نظرك؟

كم���ا تعلم فإنني لس���ت م���ن أنصار 
الواقعية في الف���ن، أو مؤيدًا للوضعية 
ف���ي العلوم االجتماعية. ولذلك س���وف 
أق���ول إن المص���ور يش���هد بالض���رورة 
عل���ى ذاتيت���ه، عندما يجعل من نفس���ه 
ذات���ًا تواجه موضوعًا. ما أقوله ش���يء 
معروف وشائع. لكن أريد التشديد كثيرًا 
عل���ى ه���ذا المظهر من مظاه���ر وضعية 
المصور ألسباب تتعلق بكونه كبحًا في 

العادة.؟ 

§ ه����ل يمك����ن إيجاد عل����م نحو 
خاص بالصورة؟

بالمعنى الضيق للكلمة، فإن إيجاد 
علم نحو خاص بالصور أمر مستحيل، 
لعدم وجود انقطاع ف���ي )العالمة( التي 
ه���ي الص���ورة. على األغلب ف���إن المرء 
ق���د يس���تطيع عم���ل معج���م للمدلوالت 
المفهومي���ة، خصوص���ًا ف���ي التصوير 
التج���اري. وإذا كنا نرغب في مناقش���ة 
التصوي���ر بص���ورة جدي���ة فعلين���ا أن 
نناق���ش عالقت���ه بالم���وت. صحيح أن 
الصورة شاهد، لكنها شاهد على شيء 
لم يعد موجودًا. وحتى لو كان الشخص 

الموجود في الص���ورة مازال حيًا، فهي 
لحظة من لحظات وجود ذلك الش���خص 
ولكنه���ا لم تع���د موجودة. ه���ذه صدمة 
عظيم���ة بالنس���بة لإلنس���انية، صدمة 
تتجدد إل���ى األبد. كل ق���راءة للصورة، 
)وهناك ماليين منها في اليوم الواحد(، 
وكل ت���ذوق وق���راءة له���ا هما  بش���كل 
ضمن���ي وعل���ى نح���و يتضم���ن بعض 
الكبح، تواصٌل مع ما كّف عن الوجود. 
إنه تواصل مع الموت. أظن أن هذه هي 
الطريقة المناسبة لمقاربة لغز الصورة، 
على األق���ل هذه هي طريقتي في اختبار 
التصوي���ر الفوتوغراف���ي: كلغز مدهش 

وجنائزي. 

غي مانديري:
§ س���وف تنش���ر قريب���ًا كتاب���ًا 
يتضم���ن ص���ورًا، هل يمك���ن لك أن 

تخبرنا عن مضمونه؟

� إن���ه كتاب متواض���ع أنجزته بناء 
 Cahiers »على طل���ب »دفاتر الس���ينما
Du Cinema، الت���ي تطب���ع سلس���لة 
من الكتب حول الس���ينما، لقد تركوا لي 
الحرية الختي���ار موضوعي، وعلى كل 
حال فقد اخترت التصوير الفوتوغرافي. 
لك���ن كتاب���ي س���وف يكون خيب���ة أمل 

بالنسبة للمصورين.
ال أقول ذلك على س���بيل الدالل، بل 
من ب���اب الصدق م���ع النف���س. فكتابي 
لي���س كتابًا ف���ي علم االجتم���اع أو علم 
الجمال أو تاري���خ التصوير. إنه بمثابة 
فنيمينولوجي���ا للتصوي���ر. إنني أعالج 

ف���ي الكتاب ظاهرة التصوير انطالقًا من 
جّدتها المطلقة في تاريخ العالم. لقد وجد 
العال���م منذ مئات اآلالف من الس���نوات، 
م���ن عص���ر رس���وم الكه���وف.. وهناك 
ماليين من الصور ف���ي العالم. وفجأة، 
وف���ي ع���ام 1822، ظهر ن���وع جديد من 
الصور، ظاهرة أيقونية جديدة، تمامًا، 

على الصعيد األنثروبولوجي. 
ه���ذه الجّدة هي ما أح���اول فحصه، 
وقد وضعت نفس���ي في موضع شخص 
ساذج جاهل بالثقافة، شخص لم يتعلم 
وس���وف تثير دهش���ته على ال���دوام كل 
صورة يراه���ا. ولهذا الس���بب قد يخيب 
ظن المصورين الفوتوغرافيين، ألن هذا 
االندهاش المستمر أجبرني على تجاهل 

عالمهم التصويري المعقد. 

§  كيف رتبت الكتاب؟

لق���د اخترت عددًا من الصور بش���كل 
اعتباطي، وحاولت تأملها ألرى ما يقوله 
لي وعي���ي عن جوه���ر التصوير. وهذه 
طريقة تس���تخدم الفلس���فة الظاهراتية، 
وه���ي ذاتية تمامًا. لقد حاولت أن أعرف 
لم���اذا أعجبتني بعض الص���ور، ولماذا 
أسرتني وأسعدتني وجعلتني اهتم بها 
دون غيرها. هن���اك آالف من الصور لم 

تقل لي شيئًا، وشعرت بالتبلد إزاءها.
 

§ ألم يكن هناك فرق بين الصور 
الصحافية أو تلك التي تدعى صورًا 

فنية؟

 أبدًا، فقد اخترت أن تقودني متعتي 
أو رغبتي فيما يتعل���ق ببعض الصور. 
وحاولت تحليل ه���ذه المتعة أو الرغبة 
الت���ي جلبت بعض االنفع���االت الخاصة 
بالتحليل السيميولوجي. كما حاولت أن 
أحلل ماهية ه���ذه االنفعاالت في بعض 
الصور التي ضمتن���ي، والتي أعجبتني 
وأحدث���ت فّي نوعًا م���ن الصدمة التي لم 
تكن بالضرورة صدمة تتصل بالشخص 
الذي ف���ي الصورة. هناك صور صادمة 
ف���ي الصحف والمج���الت تب���اع بأثمان 
باهظة بسبب الصدمة التي تسببها. لكن 

التصوير والكتابة 
ال يستخدمان 

المواد نفسها. 
فالكاتب يستخدم 

الكلمات، و التصوير 
الفوتوغرافي ليس 

لغة
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تلك الصور لم تؤث���ر في على اإلطالق. 
من ناحية أخ���رى، هناك بعض الصور 
الصحافية، التي تح���دث أثرًا لطيفًا في 
الناظر، حركت مش���اعري فجأة وأثرت 
فّي بالفعل. تلك هي الصور التي حاولت 
أن أحللها. ثم الحظت، تقودني رغبتي، 
أنني بدأت أعثر على نتائج لم أكن قادرًا 
على تحدي���د نوعيتها في الحقيقة، وهذا 
ما يجعل التصوي���ر يتعارض مع أنواع 
الص���ور األخرى جميع���ًا. كانت هذه في 

الحقيقة غايتي. 
... ال أريد أن أخوض في التفاصيل 
ألن كتاب���ي ينط���وي عل���ى بع���ض من 
التش���ويق الثقاف���ي، وال أريد أن أفس���د 
متعة القارئ. وعلى أية حال، فقد قررت 
في هذه المرحلة أن أتأمل صورة خاصة 
لها عالقة بفقدان شخص عزيز علّي منذ 
م���دة قصيرة، وفاة أمي. من خالل تأمل 
صورتها اس���تطعت أن أصوغ فلس���فة 
خاص���ة بالتصوير الفوتوغرافي، توجد 
عالق���ة بي���ن التصوير والم���وت. هذا ما 
يشعر به كل الناس بشكل حدسي، رغم 
أننا نعيش في عالم حي من الصور، بل 
عالم من الصور الحية. تلك هي الفلسفة 
الت���ي حاولت اكتش���افها وصوغها. ولن 
أقول ش���يئًا أكثر بخصوصها، فكل ذلك 
مذك���ور في النص. لقد ركزت على صور 
األش���خاص أكثر مما فعل���ت على صور 
المناظر الطبيعي���ة، وال أنكر أنني قمت 
بنوع م���ن )التروي���ج( لبع���ض الصور 
الش���خصية. أظن أنه عل���ى النقيض من 
الرس���م، فإن المس���تقبل المثال���ي الذي 
ينتظ���ر التصوي���ر يكمن ف���ي التصوير 
الشخصي، في الصور التي تمثل عالقة 
حب تربطنا بش���خص ما، وتنبع قوتها 
الفعلية فقط من رابطة الحب إن وجدت، 
حت���ى لو كانت افتراضية مع الش���خص 
الذي في الصورة. هذا هو ما يربط الحب 

والموت. إنه شيء رومانسي للغاية.

§ كي���ف يبدو الكت���اب؟ وما هي 
الصور التي اخترتها للتعليق؟

الص���ور الت���ي اخترته���ا ذات قيم���ة 
جدالية باألس���اس، وقد استخدمتها في 

 Le »م���ن مقابل���ة نش���رتها مجلة »الص���ورة
Photogrphe، شباط )فبراير( 1980، وأجراها 
أنجيلو شفارتز أواخر عام 1977، وغي مانديري 

في كانون أول )ديسمبر( 1979. 

النص للتشديد على بعض النقاط. ليس 
الكتاب إذن مخت���ارات، وهكذا لم أرغب 
أو  الص���ورة األفض���ل،  أن اس���تعرض 
حتى الص���ورة المفضلة لدي، من صور 
المصورين، بل الصورة التي أس���تطيع 
من خاللها دعم حجت���ي. لكنني حاولت 
بالطبع استخدام الصور التي تعد جميلة 

بحد ذاتها. 

§ م���ا هو المصدر ال���ذي اخترت 
منه تلك الصور؟

كان مصدرًا محدودًا، يعتمد أساس���ًا 
على ع���دد م���ن األلبوم���ات والمجالت. 
وق���د اس���تخدمت صور مجل���ة »النوفيل 

أوبزيرفاتور« كثيرًا.
هناك الكثي���ر من الص���ور القديمة، 
ألنني أعتقد أن العصر الذهبي للتصوير 
الفوتوغراف���ي يتمثل ف���ي بداياته، فهي 
مرحلت���ه البطولية. وهن���اك مصورون 
عظام أحب عملهم كثيرًا، لكنني لم أختر 
أعماله���م. فالصور في كتاب���ي تتطابق 

ببساطة مع لحظات معينة في النص.
 

§ م���ا هو الموض���ع الذي يحتله 
عملك  ف���ي  الفوتوغرافي  التصوي���ر 
بعامة؟ هل تستخدمه كوسيلة لجمع 

المعلومات عن المجتمع؟

هناك شيء أستمتع به في الحقيقة 
وهو إيجاد عالقة بين النص والصورة. 
لق���د وجدت على ال���دوام متعة فائقة في 
مث���ل هذا العم���ل. كما أنن���ي أحب كتابة 
شروحات للصور. فعلت ذلك في كتابي 
عن اليابان، وفي كتابي »روالن بارت«، 
وق���د انتهيت أخي���رًا من كت���اب بعنوان 
»تأمالت ح���ول التصوير الفوتوغرافي« 
Camera Lucida. م���ا أحب���ه بالفعل 

ه���و العالقة الت���ي تقوم بي���ن الصورة 
والن���ص، وه���ي عالق���ة صعب���ة لكنها 
توفر متعة خالق���ة، وهي الطريقة التي 
اعتاد الش���عراء االس���تمتاع م���ن خاللها 
بالعم���ل على المعض���الت اإليقاعية في 

قصائدهم. 
إن المعادل المعاصر لذلك هو إيجاد 

عالقة بين النص والصورة.
عل���ّي أن أقول أيضًا إنني إذا كنت قد 
اخترت التصوير الفوتوغرافي موضوعًا 
لكتابي، فقد فعلت ذلك بطريقة تعارض 
العمل على الفيلم الس���ينمائي. لقد أردت 
أن أقول إن لي عالقة إيجابية مع الصور 
التي أحب تأملها، في الوقت الذي أعاني 
فيه صعوب���ة، بل بع���ض مقاومة، في 
متابعة األفالم السينمائية. ال أعني أنني 
ال أذهب لمشاهدة السينما، لكنني أفضل، 
ويا للمفارقة، التصوير على السينما في 

مجمع األبطال الصغير الخاص بي. 

§ يشار هذه األيام إلى التصوير 
بوصفه فنًا...! 

 لك���ن اللعبة لم تنته بعد. وس���وف 
أق���ول ب���داًل م���ن ذل���ك إن كل ص���ورة 
تجي���ب بمفرده���ا على س���ؤال الفن، ما 
ع���دا، ويا للمفارقة أيض���ًا، تلك الصور 
الفوتوغرافية المأخوذة للوحات فنية. 

§ عل���ى صعيد المجتم���ع، فإن 
ف���ي طريقه ليصب���ح فنًا.  التصوير 
وم���ع ذلك، ف���إن له عالق���ة خاصة 
لصيق���ة بالواقع. هل تتفق مع القول 
إن التصوي���ر ه���و جس���ر بي���ن الفن 

والالفن؟

 هذا صحي���ح تمامًا. لكنني ال أعرف 
فيما إذا كان يمثل جس���رًا، لكن التصوير 
بالتأكيد منطقة متوس���طة. إن التصوير 
يح���دث انزياحًا في مفه���وم الفن، ولهذا 
فإنه يأخذ دوره في عملية تقدم العالم.

الصورة تواصٌل مع 
ما كّف عن الوجود. 

إنها تواصل مع 
الموت
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تجد نفس���ها في مواجهة الف���ّن والوجود 
والّذات، ال في مواجهة التاريخ والحاضر 
والمجتمع. فهل نس���تطيع إيجاد مشاريع 
والسياسة؟  المجتمع  فوتوغرافية تسائل 
هل يمكننا، م���ن خالل العودة إلى أعمال 
فوتوغرافية، فهم المجتمع والفن؟ تختبئ 
خل���ف هذين الس���ؤالين رهان���ات ثالثة: 
أولها عالقة الصورة بالمجتمع، ثم مكانة 
الفوتوغرافيا ف���ي الفّن، وأخيرًا ضرورة 

فهم مختلف تيارات فن الّصورة.
في وقت ُينظر فيه للفوتوغرافيا على 
أنه���ا فن يتحاور مع الفن���ون األخرى من 
الواجب الع���ودة إليها وإعادة التفكير في 

عالقاتها الممكنة مع المجتمع.
م���ن الواجب أن ن���درك أن الريبورتاج 
يخرج م���ن تصنيف���ات الف���ّن المعاصر، 
ألس���باب ثالث���ة: م���ن منظ���ور التقني���ة 
نج���د أن الريبورت���اج التليفزيون���ي أكثر 
ش���مولية وأكث���ر جودة م���ن الريبورتاج 
النوعية،  منظ���ور  الفوتوغراف���ي، ومن 
الريبورتاج���ات المعروف���ة اليوم تطغى 
عليها الرداءة، س���واء م���ن ناحية انتقاء 
الموضوع���ات أو م���ن طريق���ة التعرض 
للقضاي���ا والت���ي تهيمن عليه���ا العاطفة 
والصدم���ة، مع العل���م أن الريبورتاجات 
األكثر شهرة هي تلك التي تعرض صور 
الحروب أو صور الّشخصيات الشهيرة، 
أما فيما يتعلق بطبيعته فإن الريبورتاج 
أق���ل قيمة م���ن الفوتوغرافيا التش���كيلية 
الريبورت���اج  باختص���ار،  واإلبداعي���ة. 
هو وس���يلة تواصل م���ع الجماهير حيث 

الصورة تمثل عالمة وليس عماًل وفنًا.  
مع ذلك، رغم التحّوالت التكنولوجية 
وتزايد الطلب على صور الحدث المعّبرة، 
يبقى مص���ّورون يواصل���ون نقل الواقع 
م���ن وجهة نظر مغايرة مس���ائلين العالم 
وتاريخه. هل نطل���ق على أعمالهم أيضًا 
كلمة ريبورتاج؟ نعم. ولكنها ريبورتاجات 
ليس���ت بالمعن���ى التج���اري والتواصلي 
المح���دود. فالصورة فيها تمتلك س���لطة 
تتج���اوز حصرها في نقل وج���ه العالم، 
ب���ل تذه���ب بعي���دًا ف���ي مج���اراة العالم. 
خلف هذه المي���زة يتراءى مفهوم جمالية 
الفوتوغرافيا. وحدها ه���ذه الجمالية من 
يسمح لنا بفهم التعقيد الممّيز الذي نلمسه 

لقطات 
للذاكرة المغيبة

فران�سوا �سولج

الفوتوغرافيا تحّوالت شّتى، وذلك بفضل 
جهود كثير م���ن المصّوري���ن المعروفين 
وغي���ر المعروفي���ن، الذي���ن عرض���وا أو 
نش���روا أعمااًل لهم. مع ضرورة اإلشارة 
إلى دور وتش���ابك عالقات الفوتوغرافيا 
بالفن���ون األخ���رى، وأهمي���ة المقاربات 
التي  والنقدي���ة،  التاريخي���ة  النظري���ة، 
يضاف إليها تطور التليفزيون والفيديو، 
كلها  الميدي���ا.  الرقمن���ة وتكنولوجي���ات 
عوام���ل اجتمعت ولعب���ت دورًا في خدمة 

الفوتوغرافيا.
الفوتوغرافي���ا  أن  البع���ض  يعتق���د 

النظ���رة الت���ي يحمله���ا الجمهور عن 
أش���كااًل  تأخ���ذ  ص���ارت  الفوتوغرافي���ا 
مختلف���ة. قب���ل ثالثين س���نة خل���ت كان 
ف���ي  الفوتوغرافي���ا  يحص���ر  الجمه���ور 
الريبورتاج وفي صور الهواة. كان ينظر 
إليها باعتبارها »فّنًا متوسطًا«. أّما اليوم 
فق���د تغّيرت النظ���رة وصرنا نتحدث عن 
فوتوغرافيا  متع���ّددة:  »فوتوغرافي���ات« 
وثائقي���ة،  فوتوغرافي���ا  الموض���ة، 
ريبورت���اج، فوتوغرافي���ا إبداعي���ة، 

فوتوغرافيا تشكيلية، إلخ.
خالل العقود الثالث���ة الماضية عرفت 

أشكال  تغّير  هو  ذلك  على  والّدليل  مستمر،  تغّير  في  العالم 
تجسيد صورة العالم. الفوتوغرافيا هي مثال عن هذا التغير.
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في الفوتوغرافيا. 
المص���ّور لي���س يبحث عن اإلمس���اك 
بالّلحظ���ة. ب���ل إن���ه يتوقف ويتس���اءل 
ط���ول الوقت. يتأمل الص���ورة كبحث في 

الماضي، كذاكرة وكفعل تصادمي.
سيباس���تيو س���الغادو يعتب���ر واحدًا 
من أهم المش���تغلين عل���ى الفوتوغرافيا 
كبحث. هذا الباحث الس���ابق في االقتصاد 
والذي صار الحق���ًا مصورًا، تابع، بداية 
م���ن 1987، نهاي���ة الصناع���ات اليدوية 
عبر العالم. كان يس���تغرق أشهرًا طويلة 
اللتقاط صورة واحدة. واستطاع إنجاز 
عمل يجمع بين الوثائق���ي والتراجيدي، 
التاريخ���ي  واإلنس���اني،  االجتماع���ي 

والّدائم. 
ع���دد مهّم م���ن المصّورين يكّرس���ون 
جهدهم في العمل على المحور نفسه. مما 
يسمح لنا بالتس���اؤل عن المجتمع وعن 
ذواتنا. هكذا أنجز ريمون ديباردون عمله 
ع���ن المجتمع اإلفريق���ي )بوابة الدموع – 
المجتمع  منشورات لوسوي1996( وعن 
الفرنس���ي الريفي س���نوات الخمسينيات 
)مزرعة غاري – منش���ورات كاري1995( 
وعن المجتمع الفرنسي المتحّضر سنوات 
التس���عينيات )جنح – فيلم 1994( وعن 
نيويورك سنوات الثمانينيات )مراسالت 
من نيويورك – منشورات ليتوال 1981(. 
في كل مّرة كان يقف في مواجهة المجتمع. 

ولكن بأشكال مختلفة.

الفوتوغرافيا كذاكرة هي الّتيار الثاني 
ال���ذي يحاور المجتمع. وهو ما يميل إليه 
كريستيان غاتيوني في »صور من ألبوم« 
حيث ينقل جوانب من محتش���دات الحرب 
فالفوتوغرافيا هي،  الثاني���ة.  العالمي���ة 
م���ن جهة، ص���ورة ناقدة )تنق���د الواقع، 
تنق���د تمثيل الواقع وتنقد الفن( ومن جهة 
أخ���رى، هي صورة الص���ورة. فتصوير 
المجتمع ال يعني في هذا الموضع تصوير 
الراهن فق���ط، بل أيضًا تصوي���ر الذاكرة 

المغّيبة.
التيار الثالث الذي يتصل مع التيارين 
الس���ابقين، والذي يحمل بعدًا جديدًا هو: 
يعمل  حيث  التصادمي���ة.  الفوتوغرافي���ا 
المص���ّور بمعي���ة آخري���ن ال عالق���ة لهم 
بالتصوير. فلما شاركت ماري هيالن في 
»الفن كوظيفة اجتماعية« )باريس 1995( 
ولما أص���درت »بيتون، أحياء تبحث عن 

هوية« )1996( أش���ركت ف���ي عملها على 
الصور أناسًا لم تكن لديهم، في البداية، 

عالقة بفن التصوير. 
م���ارك بات���و يمثل اس���مًا ب���ارزًا في 
مجال مح���اورة المجتمع والفن من خالل 
الفوتوغرافيا التصادمية. حيث يش���رك، 
منذ حوالي عشرين سنة، فئات اجتماعية 
مهمش���ة في أعماله التصويرية: أطفااًل، 
متخلفين ذهنيًا، نس���اء السجون، شبابًا 
مهاج���رًا، مش���ردين وغيره���م. وكان���ت 
النتائ���ج الت���ي حصل عليها ج���د مثيرة. 
س���واء من ناحية نظرتنا إل���ى الطبقات 
التي تعاني التهميش أو في قيمة األعمال 
الفوتوغرافية وعالقتها بالفّن المعاصر. 

م���ع تجرب���ة الفوتوغراف���ي ميش���ال 
س���يمينياكو نحن في قلب الفّن والمجتمع 
في آن معًا. يقترح هذا الفنان، ألس���باب 
أخالقي���ة وجمالية، على أش���خاص من 
خ���ارج عالم الف���ن – مرضى نفس���يين، 
بطالين، س���كان أحي���اء متأزمة – العمل 
مع���ه ف���ي إنج���از ص���ور أو مجموعات 
صور. بحي���ث يمنحهم جانبًا من خبرته، 
مع���ه  ويتفاع���ل  وحساس���يته  ثقافت���ه 
اآلخرون بأسئلتهم وأحالمهم، بمخيلتهم 

وأساطيرهم. 
عبر ه���ذه التيارات الثالث���ة: البحث، 
الذاك���رة، والصورة التصادمية، تجس���د 
الفوتوغرافي���ا حضوره���ا داخل المجتمع 

وعلى رقعة الفّن المعاصر. 

نمط الباح

يعتقد البعض 
أن الفوتوغرافيا 
تجد نفسها في 

مواجهة الفّن 
والوجود والّذات، ال 

في مواجهة التاريخ 
والحاضر والمجتمع
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تحنيط الكائن

عبد ال�سالم بنعبد العايل- الرباط

لع���ل المفارق���ة األساس���ية للصورة 
هي أنها تنتج الم���وت عندما تحاول أن 
تحفظ الحياة و»تخلدها«. عندما تس���عى 
الص���ورة ألن تجع���ل الغي���اب حاضرًا، 
فإنه���ا تغدو بذلك ش���هادة حقيقية على 

»غياب هذا الحضور«.
بين الصورة والموت، بين التصوير 
والقتل أكثر من وجه قرابة، بدءًا بعملية 
التصوير ذاتها وما فيها من تصويب نحو 

الهدف وضغط على الزناد. 
لذلك فالتصوير نوع من التحنيط. إنه 
اس���تالب وتحويل »الشيء إلى صورة، 
واألص���ل إل���ى نس���خة، والواق���ع إلى 
تمثيل والوج���ود إلى مظهر« )دو بوير(. 
وبطبيع���ة الح���ال، فإن هذا االس���تالب 
يغ���دو مزدوج���ًا مضاعفًا ما إن يتس���لط 
عليها البارابازيون ليحولوا الصورة إلى 
سلعة تجني منها أطراف مختلفة أرباحًا 

طائلة.
ر هذه الخاصية  لعل أحس���ن من صوَّ
االستالبية للصورة هو ميشال تورنيي 
في »نقطة من ذه���ب« حيث يتعلق األمر 
بش���اب جزائ���ري صح���راوي »خطفت« 
منه س���ائحة عابرة صورة فوتوغرافية 
رغم���ًا عنه. فتبعها إل���ى بلدتها بحثًا عن 
صورته. إال أنه سرعان ما وقع في حبال 

س���ينمائي  مصور  واكتشفه  العدس���ات 
ليحوله إلى صور، كي يقع فيما بعد في 
قبضة صانع تماثيل »حنَّطه« في صور 

وأشكال ال نهاية لها.
يجعل روالن بارت استالب الصورة 
مكونًا م���ن مكوناتها قب���ل أن تدخل في 
مسلس���ل اإلنتاج اإلعالمي، فيعترف أنه 
كل م���رة كان���ت تؤخذ له ص���ورة، كان 
يراوده إحس���اس بزيف و»عدم أصالة«. 
فالصورة تمثل ف���ي نظره »تلك اللحظة 
التي ال أع���ود فيها ال ذاتًا وال موضوعًا، 
وإنما ذاتًا تش���عر أنها غ���دت موضوعًا، 
إنه���ا إذن لحظة أعيش فيها تجربة موت 
صغرى: فأنا أغدو فيها شبحًا بالفعل«.

الالتين���ي  اللف���ظ  ب���ارت  يس���تعمل 
spectrum للدالل���ة على هدف الصورة 
و»موضوعها«. وهو يستعير هذه الكلمة 
من الفيزيائي ا. نيوتن الذي كان أطلقها 
داللة عل���ى الطيف الضوئ���ي، أي على 
سلس���لة األلوان التي ينحّل إليها الضوء 
 specere األبيض. الكلمة آتية من الفعل
الذي يعني الرؤية، وه���و يعادل اللفظ 
اإلغريقي الذي يدل على الشبح والطيف. 
موض���وع الصورة يرتب���ط إذن بالرؤية 
والفرجة واالشتباه، لكنه يرتبط أساسًا 
بالم���وت واألش���باح وحض���ور الغياب 

و»عودة األموات«.
تهدف الصورة إلى أن تخلد اللحظة، 
وتلتقط ما ينب���ض حياة، تهدف إلى أن 
تش���هد على ما مضى، إال أنها تعجز مع 
ذل���ك أن تخلق تاريخًا وتنس���ج ذاكرة. 
وهذه مفارقة أخرى من مفارقات الصورة 

الفوتوغرافية.
نعلم أنها من موالي���د منتصف القرن 
التاس���ع عشر. معنى ذلك أنها ولدت مع 
علم التاريخ. لكن بينما يسعى الخطاب 
التاريخي الس���تعادة األحداث وضبطها 
وربم���ا ربطه���ا بغيرها، ف���إن الصورة 
الفوتوغرافي���ة عل���ى ح���د ق���ول بارت:             
»ال تس���تعيد الماض���ي وال تخل���ده.. إن 
وقعها علّي ال يمثل في اس���تعادة ما زال 
ح���ى، وإنما في الش���هادة على أن ما  وامَّ
أراه، ق���د تم وحص���ل«. »التاريخ ذاكرة 
ننس���جها وفق مناه���ج وضعي���ة، إنه 
خطاب عقالني يقوم على أنقاض الزمان 
األس���طوري، أما الصورة الفوتوغرافية 
فمن المؤكد أنها ش���هادة، إال أنها شهادة 

هاربة منفلتة«.
ل���ذا قلنا إن الصورة تش���ير أساس���ًا 
إل���ى غياب وضي���اع وانف���الت. في هذا 
الصدد تردد سوزان سونطاغ بعد فالتر 
بنيامي���ن: »بدأت الص���ور الفوتوغرافية 
تعطي ص���ورة عن العالم ف���ي اللحظة 
التي غدا فيها الوضع البشري يعاني من 
ارتفاع إيقاع الهزات الكبرى، ففي اللحظة 
الت���ي بدأن���ا نرى فيه���ا ع���ددًا هائاًل من 
واالجتماعية  البيولوجية  الحياة  أشكال 
يتعرض للتلف في وقت وجيز، في هاته 
اللحظ���ة بالضب���ط أصبح ف���ي إمكاننا 

تثبيت صورة ما ينفلت ويختفي«.
فكأنما كان اللجوء إلى الصورة لجعل 
النوع البش���ري يواجه عجزًا كبيرًا  وهو 
كونه لم يعد قادرًا أن يعيش الديمومة ال 
وجدانيًا وال رمزيًا. لذا فإن عصر الصورة 
هو أيضًا عصر الث���ورات واالحتجاجات 
واالغتي���االت والتفجي���رات، أو على حد 
قول  ب���ارت »عه���د نفاد الصب���ر«، عهد 
افتع���ال الديموم���ة لمقاوم���ة االنف���الت 

و»تثبيت« ما يسارع الخطى.
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صورة الجنرال اوليسيس جرانت المزيفة

محاولة التالعب بالزمن ووقفه لتخليد 
الصورة قادا إلى تالعب آخر في الصورة، 
لتحسينها أو تشويهها، بحثًا عن مجد غير 
موجود أو إقصاء لغير المرغوب فيهم أو 
حتى إعادة تش���كيل المش���هد وقلبه رأسًا 
على عقب في بع���ض األحيان، وتحويل 
الصورة إلى م���رآة كاذبة للحقيقة، ومن 
هنا بدأت عمليات تزييف الصور والعبث 
بها، وهي العمليات التي ال تزال مستمرة 

حتى يومنا هذا.
يعود أول تزييف معروف لصورة في 
العال���م إلى س���نة 1864، أي بعد أربعة 
عقود على ظهور أول صورة فوتوغرافية، 
عندما تم تزوير البورتريه الشهير للحرب 
األهلية األميركي���ة والذي يصور الجنرال 
االتح���ادي البارز أوليس���يس جرانت  في 
الح���رب األهلي���ة األميركي���ة وه���و يقود 
قواته، والحقيقة أن هذه الصورة مزيفة، 
فهي مركب���ة من ثالث لقط���ات منفصلة: 
لقطة لرأس الجنرال والحصان والجسم، 
واألخرى لقطة عامة، بينما كانت اللقطة 
األخيرة للسجناء الكونفدراليين الذين تم 

القبض عليهم في المعركة.

لطالما رغب اإلنسان بالخلود وحياة ال تبلى، ومع فقدانه األمل باالنتصار 
على الموت، عمد إلى حيلة أخرى للبقاء وهي تخليد اللحظة، وحفظها 

من النسيان والزوال، من خالل تجميد الزمن ولو لبرهة قصيرة.

التاري���خ  واخت���الق  الوع���ي  تزيي���ف 

الصورة تكذب.. غالبًا!

�سمري احلجاوي - الدوحة
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صورة لينين المزيفة إلى  اليسار 

صورة  الجنود االمريكين في العراق

وتوال���ى بع���د ذل���ك تزوي���ر الصور 
وأصبح هن���اك معارض وندوات خاصة 
بها، لدراس���تها وتحليلها علميًا ونفس���يًا 
وإدراكي���ًا وقي���اس م���دى تأثيره���ا على 
األح���داث وذاك���رة الش���عوب وعالقته���ا 
بمواقف األش���خاص ورؤيته���م لألحداث 
واستخدامها كأداة دعاية لتحسين الصورة 
أو تشويه صورة الخصم وتزوير الوعي 

وتغيير رؤية الناس لألحداث. 
وم���ن األمثلة الش���هيرة عل���ى تزوير 
الصور إلقصاء األشخاص غير المرغوب 
فيه���م ص���ورة لقائد الث���ورة البلش���فية 
فالديمي���ر لينين وهو يخط���ب عام 1917 
ويظهر فيها القائدان الشيوعيان البارزان 
كامينيي���ف وتروتس���كي، وه���ي صورة 
استخدمت كبطاقة بريدية، لكن كامينييف 
وتروتس���كي اختفي���ا من الص���ورة بعد 
اختالفهما م���ع لينين واس���تبعادهما من 
الحزب الش���يوعي وح���لَّ مكانهما س���لَّم 
خش���بي، كما ت���م إضافة ص���ور بعض 
األش���خاص أم���ام ليني���ن وه���و يخطب 
إلعط���اء انطباع لش���عبيته بين الجماهير 
وع���دم وجود حواجز أمني���ة تحول بينه 
وبين الن���اس، تمام���ًا مثلما ح���دث بعد 
ذلك في الصين عندم���ا تم تزوير صورة 
الزعيم الصيني ماو تس���ي تونغ مع أحد 
معارضيه، حيث أزيلت صورة المعارض 
إليه���ام الن���اس بعدم وج���ود معارضين 

لماو.
واس���تمر تزوي���ر الص���ور ف���ي ذلك 
وكث���ر عدده���ا إال أن بعض���ًا منه���ا أحتل 
مكانة كبيرة في الذاكرة اإلنسانية بسبب 
ش���هرتها اإلعالمية الكبيرة مثل الصورة 
الش���هيرة للطائر الغارق في النفط أثناء 
الحرب العراقية األميركية »حرب الخليج 
الثاني���ة« ع���ام 1990، حيث اس���تخدمت 
الص���ورة التهام الع���راق بإغراق الخليج 
بالنفط وتلويثه، في حين كانت الصورة 
ق���د التقطت في منطقة أالس���كا بعد غرق 

ناقلة نفط. 
وفي ع���ام 1994 تص���درت الصورة 
الم���زورة لالع���ب ك���رة الق���دم األميركي 
الش���هير ج���ون سمبس���ون مجل���ة تايم 
األميركي���ة وتبين فيما بع���د أن الصورة 
قديم���ة وأنها التقطت قبل ذلك بعام، وتم 

التالعب بها وتعتيمه���ا إليهام القراء أنها 
صورة حديثة.

وف���ي ع���ام 1997 قت���ل 58 س���ائحًا 
أجنبي���ًا ف���ي مدين���ة األقص���ر المصري���ة 
وقامت  مس���لحة،  مجموع���ة  برص���اص 
صحيف���ة »بلي���ك« السويس���رية والقناة 
التليفزيونية السويسرية األولى الناطقة 
باأللمانية بتلوين بقعة ماء موجودة أمام 
معبد حاتشبسوت باللون األحمر لإليهام 
بوج���ود بركة من ال���دم، وذل���ك تزييفا 

للمشهد الحقيقي للمكان. 
وفي عام 2003 نشرت صورة مزيفة 
لجن���ود أميركيي���ن يس���قون الم���اء ألحد 
العراقيين وكانت الصورة الحقيقية تظهر 
الجنود وهم يصوبون بنادقهم إلى رأس 
العراق���ي، ف���ي محاولة لتزيي���ف الواقع 

وإظهار إنسانية الجنود األميركيين. 
وف���ي ع���ام 2004 نش���رت صحيفة 
البريطاني���ة ص���ورة  تلغ���راف  الديل���ي 
لتفجير قطار في مدريد وعمدت الى إخفاء 

قطعة اللحم البش���رية الناتجة عن تمزيق 
الضحاي���ا حتى ال تصدم مش���اعر القارئ 

البريطاني.
وف���ي ع���ام 2005 تع���رض الالعب 
إيريك الندري من نادي لوزان لكس���ر في 
األنف وارتجاج ف���ي الرأس وجرح عميق 
في الجبهة، في مباراة للهوكي مع فريق 
فرايب���ورغ، وتقدم ناديه بش���كوى أمام 
القض���اء، وق���ام بتوزيع ص���ورة تظهر 
جروحًا عميق���ة وعددًا كبي���رًا من القطب 
كدلي���ل عل���ى خط���ورة الج���روح إال أن 
الص���ورة الحقيقة أظهرت ع���ددًا أقل من 
الغرز التي ظهرت في الصورة المزورة. 

وم���ن الص���ور المزيفة الت���ي طبقت 
ش���هرتها اآلفاق عندما ق���ام مصور وكالة 
رويت���رز عدن���ان حجي بتزوي���ر صورة 
لقصف إس���رائيلي لمدينة بيروت، وذلك 
بإضاف���ة المزيد من الدخان األس���ود إلى 
الص���ورة األصلية حتى يعط���ي انطباعًا 
للمشاهد بش���دة االنفجار وضخامته وهو 
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ما تم كش���فه الحقًا حيث اعتذرت رويترز 
ع���ن الصورة وقامت بس���حبها وس���حب 
جمي���ع ص���ور عدنان حج���ي وفصله من 

الوكالة.
د الح���رس الث���وري  وف���ي 2008 زوَّ
اإليران���ي وكاالت األنب���اء بصور توضح 
صواري���خ  إلط���الق  ناجح���ة  عملي���ات 
باليس���تيه تظهر انطالق أربعة صواريخ 
إيراني���ة جديدة في حي���ن تظهر الصورة 
األصلي���ة أن أحد الصواري���خ لم ينطلق 
وقامت وكالة األنب���اء اإليرانية والحرس 
الثوري بفبركة الصورة، حتى بدا أن كل 

الصواريخ قد انطلقت. 
مجل���ة  نش���رت   2008 ع���ام  وف���ي 
باري ماتش الفرنس���ية ص���ورة للرئيس 
الفرنس���ي س���اركوزي مع بابا الفاتيكان 
الس���ادس بثالث���ة أرجل وهو  بنديكتيت 
م���ا أثار التس���اؤالت فتبين بع���د ذلك أن 
الصورة الحقيقة تضم حارس���ًا شخصيًا 
لساركوزي لكن مصور الجريدة الفرنسية 
رأى أن وجوده غير مناسب وقام بحذفه 
لكنه نسي أن يمحو رجل الحارس فظهرت 
الصورة بعد نش���رها وكأن س���اركوزي 

بثالثة ارجل. 
وتبق���ى ص���ورة الرئي���س المصري 
المخلوع حس���ني مبارك اثناء محادثات 
بي���ن  المباش���رة  المفاوض���ات  إط���الق 
الس���لطة الفلس���طينية وإس���رائيل ف���ي 
البيت األبي���ض ع���ام 2010 والتي قامت 
جري���دة األهرام بتزويرها واحدة من أكبر 
فضائ���ح تزوير الصور مؤخ���رًا إذ عمدت 
الصحيفة إل���ى تغيير موق���ع مبارك في 
الص���ورة ووضعه ف���ي مقدم���ة الزعماء 
وخلف���ه الرئيس األميرك���ي أوباما وملك 
األردن عب���د اهلل الثاني ورئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محم���ود عب���اس ورئي���س 
الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتانياهو، 
بينم���ا تظهر الص���ورة الحقيقي���ة مبارك 

وهو يس���ير خلف الزعم���اء اآلخرين في 
أقص���ى يس���ار الص���ورة، وب���رر رئيس 
تحرير األهرام العبث بالصورة وتزويرها 

بأنها »عملية تحرير للصورة«.
لكن صورة زعيم القاعدة أس���امة بن 
الدن هي األكثر عرضة للعبث فقد تعرضت 
للتزوير مرات عديدة آخرها الصورة التي 
نش���رت بعد أن قامت وحدة م���ن القوات 
األميركية باغتياله في باكس���تان وتبين 
بعد س���اعات أن الصورة م���زّورة وأنها 
ليس���ت حقيقي���ة وكذلك الص���ور المزيفة 
التي نشرتها الحكومة العراقية ألبي عمر 
البغدادي زعيم القاعدة الذي تمت تصفيته 
في العراق والتي كانت تتغير في كل مرة 

ُينشر فيها نبأ مقتله. 
بالطبع عملي���ات التزوير هذه يطالها 
العب���ث والتغيير بص���ور حقيقية بحيث 
تتواءم مع الهدف المطلوب، إال أن هناك 
طريقة أخرى ال تق���ل خطورة عن تزوير 
الصور، أال وهي اختالق الصور بش���كل 
كام���ل أو دمج الص���ور وتركيبها لإليهام 
بوجود أشياء غير موجودة، مثل وضع 
مش���جع أسود بين مش���جعات بيضاوات 
لفريق ك���رة القدم لجامعة ويسكونس���ن 
األميركية والتي نش���رتها مجلة الجامعة 
عل���ى غالفها إلظه���ار االهتم���ام بالتنوع 
العرقي أو اختالق صور للدعاية الدينية 
والتخويف من العذاب، كنشر صورة تظهر 
شخصًا وقد احترق في قبره من العذاب، 
أو »فبركة« صور تظهر اس���م الجاللة في 
حديقة من الحدائق على جذوع األشجار أو 
في السحاب وغيرها من الصور التي يتم 
اختالقها ألس���باب أيديولوجية وعقائدية 
أو اخت���الق صور لمس���وخ ي���رّوج على 
أنها نتيجة تزاوج اإلنس���ان والحيوان أو 
تصوير جّني، وثمة صورة نسبت لوكالة 
الفضاء األميركية ناسا تزعم وجود خط 
يش���ير إلى انش���قاق القمر وه���و ما نفته 

الوكالة، وصورة ظهور الش���يطان أثناء 
تفجيرات 11 س���بتمبر في نيويورك، أو 
صورة المكوك، الفضائي تشالنجر وهو 

ينفجر.
وهناك أيضًا ش���كل آخر من التزوير 
ال���ذي يقوم عل���ى تقديم ص���ور حقيقية 
بمش���هديات زائف���ة اعتمادًا عل���ى زاوية 
التصوير أو مس���قط الصورة أو استخدام 
لتكثي���ر  »زووم«،  والتصغي���ر  التكبي���ر 
األع���داد أو تقليله���ا وأفضل مث���ال على 
ذلك صورة هدم تمثال صدام حسين في 
س���احة الفردوس في بغ���داد، إذ أظهرت 
الصور التي نش���رت أن حش���ودًا ضخمة 
شاركت بهدم التمثال لتشكيل انطباع عن 
مدى كراهي���ة العراقيين للرئيس العراقي 
الراح���ل صدام حس���ين، ف���ي حين بينت 
صور أخرى التقط���ت من األعلى أن عددًا 
قلياًل م���ن العراقيي���ن كان���وا موجودين 
في الس���احة، وكذلك الص���ور التي كان 
جها اإلعالم المصري الرس���مي ألعداد  يروِّ
المتظاهري���ن ضد نظ���ام مب���ارك، ففي 
الوقت الذي كان فيه الماليين يتظاهرون 
إلس���قاط النظ���ام كان اإلعالم الرس���مي 
يركز عل���ى المناطق الفارغ���ة أو األماكن 
التي يوجد فيها ع���دد قليل من الناس في 
محاول���ة لتزييف الواقع عل���ى الرغم من 

استخدام صور حقيقية.
تزوي���ر الص���ور ل���ن يتوقف أب���دًا ما 
وتناف���س  وإع���الن  دعاي���ة  هن���اك  دام 
تحول���ت  الص���ورة  وألن  وخصوم���ات، 
إلى أداة تش���كل عق���ول وأف���كار الناس 
ومواقفهم، فإن »فن« العبث بها سيستمر، 
خاصة مع تط���ور أدوات التزوير وتوفر 
البرام���ج الحاس���وبية الت���ي تمكن حتى 
األش���خاص غي���ر المحترفين م���ن تغيير 
معالمها أو بنائه���ا وتركيبها إلعادة بناء 
الرواية وتزييف الواقع والوعي الختالق 

تاريخ غير حقيقي على اإلطالق.

الصورة المزعومة للشيطان أثناء تفجير برجي مركز التجارة العالمي
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لحظة لم تقع في األصل

صاحبه���ا. هناك تاري���خ ممحّو خارج 
ألب���وم الص���ور، لعل ما نش���اهده على 
الجدران تحت مسّمى الصور التذكارية، 
يمّثل أكبر عملية تزوير للحقائق. تنشأ 
محاولة الخداع باس���تعارة سيناريو ال 
يخص صاحبه تمامًا، بتشجيع مباشر 
م���ن المّصور نفس���ه، إذ يقت���رح عليه 
نماذج جاه���زة بقصد إع���ادة انتاجها، 
وإذا بنا أمام وجه آخر ال يشبه من كانه 
قبل التماعة الض���وء. نحن في مواجهة 
قناع. ص���ورة عروس���ين  ملتقطة في 
اس���تديو تصوير، مثال حي على حفلة 
التنكر ه���ذه. العروس كتلة من الطالء، 
وأحمر الشفاه، والورود االصطناعية، 
والفس���تان األبيض، أما العريس  بزيِّه 
الرسمي، وابتسامته الماكرة غالبًا، فهو 
مثال أخرق للبهجة المؤقتة. سنجد في 
األلبوم صورًا أخرى تنطوي على أفول 
تسلس���لي للس���عادة المرتجاة، فما إن 
ننتهي من تقليب صفحة ش���هر العسل، 
التي تتخلله���ا لقطات ف���ي مطعم على 
ضوء الشموع، أو لقطة للعروسين في 
لباس الس���باحة على شاطئ البحر، أو 
أمام أوابد أثرية، أو فوق رمال شواطئ 

خليل �سويلح - �شورية

مج���ددًا ببهجة إضافية، لم تكن متوفرة 
في البروفة األولى! لعل الصورة محض 
تلفيق، فنحن ال نعلم بدقة أصالة اللحظة 
التي كان عليها من يقف أمام العدس���ة، 
فالص���ورة الملتقطة ال تنبئ عن حقيقة 

 لفت انتباهي، أن العروسين تراجعا 
إلى الخلف، وأعادا المش���هد مرًة ثانية، 
وفقًا لتوجيهات المصّور المحترف. من 
الواضح أن المش���هد لم ي���رق له أيضًا، 
فعادا مرة ثالثة إل���ى مكانهما ثم نهضا 

من نافذة غرفتي في الفندق، كنت أرقب صخب حفلة عرس في الحديقة. 
الثالث نحو الساحة، بمواجهة  الدرجات  العروسين أن ينزال  كان على 

مصّور الفيديو، وهما يبتسمان بالطبع، أو هكذا خّيل إلي.
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هاواي، بمجرد وض���ع صورة ضخمة 
ملتقطة هناك، في خلفية الصورة، بداًل 
من صورة حقيقية لمتنّزه شعبي على 
األرجح. ينقطع اإلرس���ال فج���أة، لقد 
زالت طبقة المساحيق، وبانت عالمات 
الحمل على العروس، وغابت تسريحة 
الش���عر المتقنة، ولكن مهاًل، س���تغيب 
صور العروس���ين، إال لمامًا، لمصلحة 
ولي العهد، في لقطات متتابعة، توّثق 
هذه اللحظ���ة التاريخي���ة. هكذا يطوى 
ألب���وم الذكريات في أح���د أدراج خزانة 
المالب���س، ع���دا ص���ورة للعروس���ين 
بب���رواز مذّه���ب إلى جانب الس���رير في 
غرفة النوم، وص���ورة مفردة للعريس 
ف���ي غرفة الضي���وف، إعالن���ًا لفحولة 
الذكري���ات  حائ���ط  معلن���ة.  ذكوري���ة 
ف���ي غرف���ة الضيوف س���يزدحم بصور 
الس���اللة: صورة الجد أواًل، بطربوش 
ترك���ي، تأكيدًا عل���ى عراق���ة العائلة، 
أو بزي عس���كري مثقل بالنياشين، أو 
بلباس الميدان متكئًا على بندقية قديمة. 
سيش���رح أحد األحفاد ب���أن جده خاض 
حربًا غامضة في فلس���طين، أو بلغاريا 
لنصرة المسلمين، أيام السفر برلك، أو 

ساهم في انقالب عسكري.
بنظ���رة متمّعنة، بإمكانن���ا أن ننزع 
ه���ذه اإلكسس���وارات دفع���ة واح���دة، 
أس���توديو  خزان���ة  إل���ى  ونعيده���ا 
التصوي���ر، ففي تلك »الغرفة المضيئة« 
وفق���ًا لعنوان كت���اب مش���هور لروالن 
ب���ارت، تحدث األعاجي���ب. كان الجنود 
األغرار يضعون في حس���بانهم، خالل 
اإلجازة األولى من معسكراتهم، الذهاب 
إل���ى أس���توديو التصوي���ر، اللتق���اط 
ص���ورة فني���ة، وإرفاقها بعب���ارات من 
ن���وع »الذك���رى ناقوس يدق ف���ي عالم 
النس���يان«، وإرس���الها إلى األمهات أو 
الحبيب���ات البعيدات. ف���ي الصورة لن 
يت���ورع الجندي عن وضع نجوم مذّهبة 
على كتفيه، في لقطة ملّونة يدويًا، أو 
قد يرتدي قبعة من القش، أو وهو يلف 
أفعى ضخمة حول عنقه، أو أن يس���تند 
إل���ى س���بطانة المدفع في لقط���ة أكثر 
جاذبية، وإن بكاميرا عادية. س���تبقى 
ص���ورة النقي���ب المزّي���ف معّلقة على 

جدار طيني في قرية بعيدة، إلى جانب 
صورة لجمال عبد الناصر، أو أي زعيم 
طارئ يحكم الب���الد اآلن، فيما صاحب 
الصورة، قد عاد إل���ى مهنته األصلية، 
بانته���اء الخدمة اإللزامي���ة، كأن يكون 
س���ائق ميكروباص، أو حارس���ًا ليليًا 
في منشأة حكومية، أو أية مهنة نافلة. 
إلنش���اء  القديمة تصلح  الفوتوغرافي���ا 
الذكريات أكثر مم���ا تصلح للتعبير عن 
لحظة زئبقي���ة كالتي نعيش���ها اليوم. 
نقرأ أم���ام واجهة أس���توديو للتصوير 
»احص���ل على ص���ورة فوري���ة بخمس 
دقائق«. كان اإلعالن قبل سنوات يقول 
»خالل س���اعة واح���دة«، والح���ال إننا 
خسرنا بهجة االنتظار، ورائحة الفيلم، 
لحظة خروجه من غرفة التظهير، وقبل 
ذلك »النيغاتي���ف«. اآلن أطاح تصوير 
»الديجيتال« بعملي���ات الحفظ القديمة، 
كم���ا ألغ���ى مه���ارة المص���ّور،إذ ب���ات 
بإم���كان أي ش���خص أن يلتقط صورة 
ناجحة بالمقي���اس التقني الصرف، أما 
األس���تديوهات المتخصص���ة فط���ّورت 
عملي���ة التصوي���ر عن طري���ق القدرات 
إلى  »الفوتوش���وب«،  لتقنية  المذهل���ة 
الدرجة التي تجعل من ممثلة مغمورة، 

مارلين مونرو، بنسخة عصرية.
كنوع م���ن التس���لية العاب���رة، زار 
صدي���ق لي »افتراضيًا« كل مدن العالم، 
التي يحلم بالس���فر إليه���ا، من دون أن 
يغادر غرفته في أحد األحياء العشوائية. 
ال���ذي تتيحه أح���د المواقع  البرنام���ج 
االلكتروني���ة عل���ى ش���بكة االنترن���ت، 
يس���اعدك على اس���تعارة برج إيفل في 
صورة تذكارية، أو ب���رج بيزا المائل، 

أو الس���احة الحم���راء في موس���كو، أو 
تمثال الحرية، وحت���ى جبال الهمااليا. 
كان صديقي مغتبطاًً، وهو يتجّول بين 
جغرافيات العالم، على شاشة كمبيوتره 
المحم���ول، أو وهو يض���ع صورة له، 
عل���ى س���طح صفحته الش���خصية في 
»الفيس بوك«، يس���تبدلها بين أسبوٍع 
وآخ���ر، تبعًا لرحالته الس���ندبادية في 

العالم االفتراضي.
عبارة »الص���ورة ال تكذب«، محض 
افتراء إذًا، في صوغ التاريخ العمومي، 
أو التاريخ الشخصي. علينا أن نستعيد 
هنا مرحل���ة فوتوغرافية قديمة، أتاحت 
تقني���ة القص واللصق، كأن تزيل جزءًا 
من مكونات الصورة، وتضع ش���خصًا 
آخر في الفراغ، كتل���ك  الصور الملّفقة 
التي نراها ألشخاص عاديين مع زعماء 
ومش���اهير. فتن���ة الص���ورة، تتجل���ى 
بس���حر أكب���ر ف���ي حقبتي الس���تينيات 
والسبعينيات، على نحو خاص. زيارة 
استوديو تقليدي للتصوير تضعنا وجهًا 
لوجه مع صناعة الحنين: عائلة كاملة 
بكام���ل أناقتها، يتوس���طها األب. امرأة 
بذراعين مكشوفين وتسريحة رصينة، 
ش���اب بس���والف عريض���ة، وقمي���ص 
مش���ّجر من زمن الخنافس، تعبيرًا عن 
أفول ربط���ة العنق والطقم الرس���مي، 
والقل���م في الجي���ب األعل���ى للجاكيت. 
لن نعدم هنا لقطة لب���دوي تبرز حزامًا 
مزركش���ًا لس���الحه الفردي، أو صورة 
لرج���ل يض���ع س���يجارة بين ش���فتيه. 
عتبة أولى للتمّرد، وبداية تس���لل عصر 
كاميرا البوالرايد. هكذا خرجت الصورة 
من األس���توديو إلى الش���ارع، من دون 
زخرفة. صورة بمالمح شاحبة، تحت 
جسر، أو في س���احة، قرب تمثال، أو 
أمام مح���ل لبي���ع المرطب���ات. صورة 
تخرج من أمعاء الكاميرا مباش���رة، من 

دون أن تنتظر اليوم التالي. 
الفوتوغرافي���ا في ملم���ٍح آخر، هي 
بداية حروب الفرجة، وأرشفة تاريخنا 
الش���خصي، ليس كما حدث، إنما وفقًا 
لش���هواتنا، وس���طوة الفردانية، حتى 
ضمن لقط���ة جماعية، بقصد تس���جيل 

لحظة لم تقع في األصل.

الفوتوغرافيا هي 
بداية حروب الفرجة، 

وأرشفة تاريخنا 
الشخصي، ال  كما 

حدث، إنما وفقًا 
لشهواتنا



4445 4445

ص���ورة البروفايل على الفيس���بوك 
تعبر عن ش���خصية صاحب البروفايل، 
ومواقف���ه، واتجاهات���ه الفكري���ة، ب���ل 
وتعكس حالت���ه المزاجية، وما يقوم به 
من عمل أو احتفائه بشخصيات وأحداث 
معينة في المحيط الش���خصي أو العام، 
يخل���ي لها الب���رواز ب���داًل م���ن صورته 

الشخصية.

بعد ب���زوغ الربيع العرب���ي، وجدنا 
المش���اركين ف���ي الث���ورات ومس���انديها 
يضعون صورهم في ساحات االعتصام، 
وبعضه���م وض���ع ص���ورًا مش���وهة أو 
كم���ا  المس���تبد،  للحاك���م  كاريكاتيري���ة 
انتشرت صور للوحات مكتوبة مثل »كن 
مع الثورة«، أو عبارات مثل: »وانتصرت 
الث���ورة«، بينم���ا كان مؤي���دو الحاك���م 

يضعون صوره ودعوات لتأييده.
في مصر وض���ع الكثيرون صور من 
يؤيدونهم لتولي الرئاس���ة، فانتش���رت 
صور البرادعي وعمرو موسى وحمدين 

صباحي وأبو الفتوح وغيرهم.
وبينما يفض���ل البعض وضع صور 
ألطف���ال أو حيوان���ات أليف���ة، نج���د من 
يضعون صور فناني���ن مفضلين لديهم، 
إال أن الالفت للنظر قيام بعض الش���باب 
بتغيير ص���ورة »البروفاي���ل« من هيفاء 
وهبي أو نانس���ي عجرم إلى أس���امة بن 
الدن!. وق���ام نم���وذج آخر من الش���باب 
برث���اء ب���ن الدن والترحم علي���ه ومنحه 
وفي  وخيالي���ة«،  »أس���طورية  أوصافًا 
أثن���اء ذلك يض���ع صورة ب���ن الدن مع 
الصورة األساسية لصاحب التعليق التي 
هي لمطرب أو مطربة عربية بشكل مثير 

للسخرية واالستغراب أيضًا.
وهك���ذا تختل���ف ص���ورة البروفايل 

وأسس اختيارها من شخص آلخر:
س���امح حمدي طبيب مصري يقول: 
البروفاي���ل بالنس���بة لي هي  »ص���ورة 
الش���كل المعب���ر ع���ن االس���تيتس التي 
أكتبه���ا، أح���اول أن أنق���ل لغة الجس���د 
وتعبيرات الوجه أثناء كتابتي كنوع من 
أن���واع تقمص الحال���ة أو الموود وألني 
اس���تخدم الفوتو ش���وب فهو يس���هل لي 
ذلك على خالف ش���اب سوري اعتاد منذ 
قيام الثورة السورية وضع صور تحمل 
لوحات ساخرة إزاء تصريحات وقرارات 
بشار األسد مثل »بال حوار بال بطيخ« أو 
)النظام ياللي بيجي منه الشبيح سقطه 

واستريح(«.
أمي���رة الوكيل كاتبة مصرية ش���ابة 
تقول: »قد أضع صورة لي في حالة من 

بروفايل الفيسبوك:
التضحية بالنفس

من أجل الحبيب.. والعدو!

حتقيق: �سامية بكري
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التأم���ل تعبر عن رغبتي في عدم الحديث 
.. صور أخرى فيها غضب، فيها ضحكة 
حزين���ة وأخرى فيها م���رح .. عندما نجد 
صديقًا ال يض���ع صورته نعرف دون أن 
يتكلم بأنه يتألم وكأنها داللة على حالة 
من الحزن والوجع في قلبه. وتؤكد على 

االختيار المزاجي«.
»أضع  س���كندرية:  جبراديبة  س���مر 
صورتي الش���خصية، لكن أي���ام الثورة 
كنت أضعها أنا وآخرون في المظاهرات 
كتير أو مش���اهد خاصة مميزة أو لمحات 

ساخرة من الثورة«. 
هالة عم���ر مصرية: »غالب���ًا صورة 
البروفاي���ل تك���ون ش���خصية وأقرب ما 

تكون للمزاج الحالي.
من يضعون صور بروفايل لمشاهير 

غالبًا ال أقبل طلبات صداقتهم.
أحيانًا أكتب تعليق���ًا خاصًا بالحالة 
مثل: صبري عليك ط���ال، أيام المخلوع 
. أو بحس���ن العش���رة تدوم المحبة، بعد 

الحوادث الطائفية.
أثناء الث���ورة كنت أضع صورًا تعبر 
عن لحظ���ات معين���ة مثل اس���تخدامات 
الناس لواقي ال���رأس أو صورة مواجهة 
م���ع األمن. عندم���ا أتمت ابنتي عش���رين 
س���نة صورة البروفايل كان���ت لها لمدة 
أس���بوع من قبل الوالدة وحتى السبوع. 
أحيانًا تكون الصورة لنا - س���لمى و أنا 
- لمناس���بة س���رية بيننا. أحيانًا أختار 
صورة معبرة عن إحساسي كرمز السالم 
باألصابع أو رم���ز التواصل بلغة الصم 

والبكم«.
وداد الب���دوي صحافي���ة وناش���طة 
يمنية أك���دت ارتباطها بالث���ورة اليمنية 

م���ن خالل صورة البروفايل التي غيرتها 
أكث���ر من مرة للوحة للمدن اليمنية كعدن 
وصنعاء وهي تنزف، كما نشرت صورًا 
لها ف���ي اعتصام���ات ومظاه���رات اليمن 
وعندم���ا جاءت لزيارة مص���ر لم تتنازل 
عن ص���ورة بجوار الهرم وفي الحس���ين 
وف���ي التحرير لتنش���رها بالتب���ادل على 

البروفايل الخاص بها.
رباب كس���اب كاتبة مصرية: »أفضل 
وض���ع صورتي الش���خصية، لكن ألني 
إنس���انة ملولة فأغيرها من فترة ألخرى 
تبعًا للحالة المزاجية، لدّي صورة أعتز 
بها لطفلة اش���ترت هدايا ب���دت بها كأنها 
ملك���ت العالم أضعها حي���ن أفرح ولكنها 
ال تس���تمر على صفحتي سوى سويعات 
قليلة س���رعان ما تتغير وأعود لصوري 
الش���خصية. استهوتني فترة من الفترات 
أن أضع رس���ومًا تش���كيلية تختلط فيها 
األلوان ولكن سرعان ما أعود لصورتي. 
تتباع���د م���رات وضع ص���ور أغلفة 
ص���ور  م���ع  أتفاع���ل  وال  روايات���ي، 
الش���عارات الوطنية وإن كن���ت قد فعلت 
ذل���ك مرة واح���دة فقط وكان ش���عار »ال 
لإلرهاب« حين حدثت انفجارات كنيس���ة 

القديسين«.
أما الشاعر الس���وري عمر أدلبي فقد 

وض���ع عل���ى بروفايل���ه ص���ورة للعلم 
الس���وري وقد تلون على لوحة كتب فيها 
»حرية« كتعبير عن مشاركته ومساندته 

للثورة السورية.
بينما تفضل نورهان توتي، ش���ابة 
مصري���ة، أن تضع صور الفنانة س���عاد 
حسني على البروفايل وتقول إنها تشعر 
أن ش���خصيتها وروحه���ا قريبة لس���عاد 
حس���ني. وتضيف: »أقوم بتغيير الصور 
الخاصة بسعاد حس���ب الحالة المزاجية 
التي أمر بها ما بين صورها الش���خصية 

أو مشاهد من أفالمها«.
إس���راء فيصل تق���ول: »غالبًا أضع 
صوري الشخصية، إال إذا وجدت صورًا 
تعبر عن حدث ش���خصي أو تضامن مع 

فكرة عامة سياسية أو إنسانية«.
طه عبد المنعم، كاتب، شاب مصري 
يق���ول: »اتفق���ت مع صديق عل���ى تغيير 
صورة البروفايل ألغلفة وأفيشات نجيب 
محف���وظ ف���ي مئويت���ه، وكان ه���ذا قبل 
الثورة مباشرة، وبعد الثورة تخليت عن 
اتفاقنا وأصبحت أغيرها يوميًا ألش���ياء 
ليس له���ا صلة بنجيب محف���وظ، حيث 
طغت االهتمام���ات السياس���ية منذ قيام 

الثورة«.
وتقدم س���لوى علي، شابة مصرية، 
نصائح لبن���ات جيلها لكيفية اكتش���اف 
ش���خصية خطيبه���ا الق���ادم ع���ن طريق 
عل���ى  للص���ور  اس���تخدامه  مالحظ���ة 
الفيس���بوك: »إذا كان���ت صورت���ه على 
البروفاي���ل ممل���ة، فق���د يكون ش���خصًا 
عملي���ًا، إذا كان يق���وم بتحديث الصورة 
الخاص���ة به باس���تمرار فه���و اجتماعي 

ونشيط ومحب للكالم«.

يتخلى البعض عن 
صورته الشخصية 

ويضع صورًا لفنان 
أو مرشح رئاسي أو 
شعار ضد الطاغية
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إذا كان���ت قيم���ة األش���ياء المادي���ة 
تتحدد بنفاس���تها، ومنزلتها االعتبارية 
تكمن ف���ي عتاقته���ا، فإن ثم���ة كنوزًا، 
خ���الف ه���ذه الس���نة، له���ا م���ن القدرة 
الس���حرية على التأثير في اإلنس���ان ما 
يبهر األلباب، وم���ن القيمة التقديرية ما 
تعجز كل األثمان عن المنافسة في بلوغ 
قيمة جوهره���ا النفيس، وهذا النوع من 
الكنوز الغالية والجواهر النفيسة أغلى 
من الذه���ب اإلبريز الذي تنال���ه األموال 
في أس���واقه المادية، إنه قيمة إنسانية 
فريدة رغم طبيعتها المادية الرخيصة ! 
ومصدر فرادتها مكمن تميزها، وهو كون 
نفاس���تها في بساطتها، وس���موها في 
رخصها، وتلك هي الصور النادرة، هذه 
التحف التي يلتقطه���ا مصور في لحظة 
من اللحظات غالبًا م���ا تكون أقرب إلى 
العفوية وأدعى إلى البراءة، فينكش���ف 
- فيما بعد - أن هذه التحف مفعمة بقيم 
كثيرة، لعل من أبرزها القيم االجتماعية 

واإلنسانية.
للص���ورة ف���ي عصره���ا الحاض���ر 
وجهان: وجه أحادي فردي ش���خصي، 
ووجه جمعي اجتماعي إنس���اني، ينزع 
األول إل���ى الخصوصي���ة، ول���ذا يتخذ 
عنوانًا تعريفيًا لإلنس���ان، يس���تثمر في 

ميادين عدة علمية وأمنية وسياس���ية، 
ولكن البعد االجتماعي يبقى حاضرًا في 
الصورة الفردي���ة حضوره في الصورة 
الجمعية لما لها من أبعاد امتدادية تتعدى 
خصوصيتها إلى الموقف التفاعلي معها 
بن���اء على الخلفي���ة الثقافية المجتمعية 

المنتجة أو المستقبلة لها. 
فرضت الصورة نفسها على اإلنسان 
الحديث كلغ���ة جديدة، تمث���ل وجهًا من 
وجوه االتصال اإلنس���اني، يكاد يزاحم 
لغات التواص���ل التقليدية مهمش���ًا لغة 
خط���اب  ص���وت  خافض���ًا  الح���روف، 
الح���روف واألصوات  األصوات، ه���ذه 
التي ظلت مهيمنة على وظيفة االتصال 
اإلنس���اني، محتك���رة مرجعي���ة الفه���م 
والتفهي���م والتفاه���م االجتماعي، ولعل 
أبرز سمات هذه اللغة الجديدة سهولتها، 
فه���ي في الغالب واضحة، ال تحتاج إلى 
قواميس لشرح غوامضها، سهلة، دانية 
إلى البش���ر عل���ى اختالفهم، يتس���اوى 
معظم الناس في فهم أغلبها، وتلك هي 
السمة التي تمنحها االختراق الموغل في 
العمق الجمعي اإلنس���اني وتهبها القدرة 

على االتساع آلماد غير محدودة.
ولئ���ن تقرر بادئ األم���ر في أذهاننا 
ظه���ور الص���ورة كنت���اج تقن���ي غربي 

حديث، تطور بش���كل مذه���ل حتى بلغ 
في تأثيره على االتصال اإلنساني أبلغ 
الحدود، فمن حقنا أن نتساءل: هل كان 
للصورة في بعدها التأثيري االجتماعي 

حضور في التراث العربي القديم ؟
إن من يتتبع الصورة التي رس���مها 
ابن الرومي أو الجاحظ لفئات اجتماعية 
يلحظ ق���درة فائقة عل���ى تصوير بارع 
يقترب من التصوي���ر الفوتوغرافي، بل 
إن الوقوف عند لقطات لصورة اإلنسان 
ف���ي أزمنة مختلف���ة كان موضوع حوار 
أداره ببراعة الشاعر عمر بن أبي ربيعة 
بين نس���وة َمّي���زن بين لحظ���ة نعومة 
وجمال آس���ر في الس���ابق وبين لحظة 
شحوب لمسافر، يحث المسير تحت لفح 
حر الصحراء إلى طلبته، حتى إن المرء 
ليرتاب ف���ي تعرف حقيقة الش���خصية 
المصورة، ِلتباين الصورتين الملتقطتين 
في لحظتي���ن مختلفتين، وله���ذا التغير 
اإلنساني تأثير على العالقات العاطفية 

والمنزلة االجتماعية، يقول: 

قفي فانُظري يا �أ�سُم، هل تعرفينُه؟

�أهذ� �ملغريُيّ �لـذي كـاَن يـذكـُر؟   

�أهذ� �لذي �أطريِت نعتاً فلم �أكـْن

وعـيـ�سـِك �أنـ�سـاُه �إلـى يـوِم �أُقـبـُر  

فقالْت نعـم ال �سـَكّ غـرَيّ لـونـُه

ـُر ه و�لتَّهُجّ �ُسى �لَلّيِل يُحيي ن�سَّ  

لـئْن كـاَن �إيَّاُه فقد حـاَل بعـَدنـا

عـن �لعـهـِد و�الإنـ�ساُن قـد يـتغـيَّـُر  

حقًا إن اإلنسان قد يتغير ! وتتغير معه 
المتأمل  يتوهم  ليكاد  حتى  صورته، 
قضى  وقد  األول،  غير  إنسان  أنه  فيه 
عصرنا  في  الفوتوغرافي  التصوير 
هذا  في  الغرابة  من  كثير  على  الحاضر 
المجال، لكنه مّكن اإلنسان من االحتفاظ 
بتحف نادرة لصور عديدة تمثل محطات 
كانت المخيلة اللغوية تعجز عن وصفها 
آلماد  احتضانها  عن  الذاكرة  وتعجز 

طويلة.

لقد أصب���ح البعد الرمزي التواصلي 

د. مرمي النعيمي- الدوحة

الصورة النادرة
نفاسة الرخص ووحدة االختالف!

لعل الصورة في المخيال الشعري العربي القديم كانت عاجزة عن 
التقاط مشاهد عديدة، ومع الفوتوغرافيا انتهى عجز الذاكرة.
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االجتماعي للص���ورة الجمعية بمفهومها 
الحرف���ي تقلي���دًا إنس���انيًا واجتماعي���ًا 

وسياسيًا.
ف���ي المس���توى اإلنس���اني يحرص 
الكثي���رون على توطي���د أواصر المحبة 
والتآل���ف عبر الص���ورة الق���ادرة على 
المتجاوز  المتج���دد  واإليح���اء  الصمود 
لحدود الزمان والمكان، ولعل ما تحققه 
الصورة في تصوير المآس���ي اإلنسانية 
في الصومال أبلغ تأثيرًا في بني البشر، 
فمن منا ال تحرك���ه تلك الصور، وتفعل 
بوعيه األفاعيل ؟ وهي ال شك أقدر على 
احتراق قلوب صلدة كالحجارة أو أش���د 

قسوة من بالغة كل الكلمات.
إن الص���ورة هنا تختزل المس���افات 
الثقافي���ة والحضارية بين بني البش���ر 
فتوحد مشاعرهم اإلنسانية على مستوى 

اإلحساس والتأثر.
وعل���ى المس���توى االجتماعي تحدد 
األعراف والتقاليد السائدة في كل مجتمع 
طبيع���ة الص���ور التي تحظ���ى بالرضا 
والقبول أو وباإلع���راض والرفض بناء 
عل���ى الخلفي���ة الثقافي���ة والحضاري���ة 
لها، فعلى س���بيل المثال ظلت أوس���اط 
اجتماعية خليجية كثيرة إلى وقت قريب 
غير معتادة على عرض أو تداول صور 

المرأة لحد أن بعض األسر قد تتحرج من 
ظهور صور لنس���ائها حتى في بطاقات 
الهوي���ة الت���ي أضحت ض���رورة مدنية 

لإلنسان.
وتسهم الصورة في غرس قيم التكافل 
االجتماع���ي بي���ن المجتمع���ات الفقيرة 
والغني���ة، واس���تدرار الرأفة والش���فقة 
التي تدفع إلى مزيد من الترابط بين بني 
اإلنسان، ومن هذا القبيل صور جماعية 
اقتنصها مصورون، شكلت مصدرًا ثريًا 
لتوجي���ه ال���رأي الع���ام والتأثي���ر فيه، 
ومثلت مش���اهدها النادرة بعدًا اجتماعيًا 

يعبق بمعاني التآلف والتراحم.
وغالبًا ما تس���اعد الصورة المشاهد 
ف���ي االندماج وااللتحام معها مقتربة من 

التجاور الجس���دي عبر ح���واس عديدة 
كالبصر واللمس، وق���د بدت في العقود 
األخيرة حاضنًا لألجيال راعيًا لها حتى 
لتكاد تك���ون البديل ف���ي أحايين كثيرة 
التقليدي���ة، فقد غدت  المربي���ة  للجهات 
ق���دوة لألجيال وملهمًا له���ا، تمنحها من 
قيم الرحمة والرأفة والدفء أو غيرها ما 
يكون له عظيم األثر في توجيه السلوك 

االجتماعي للفرد المتفاعل معها.
السياسي أصبحت  المس���توى  وفي 
الص���ورة الجمعية تقلي���دًا يحرص عليه 
المجتمع���ون في المؤتم���رات واللقاءات 
السياس���ية إيمانًا منه���م بقدرة الصورة 
عل���ى لع���ب أدوار رمزية دبلوماس���ية 
توح���ي باإلجماع والتواف���ق في الرؤى 
والمواق���ف المقروءة م���ن انتظام جمع 
المؤتمرين في مشهد صورة جمعية، كما 
أصبحت تشكل سجاًل تاريخيًا للتواصل 

اإلنساني والدولي.
إل���ى  يوج���ه  نق���د  ثم���ة  كان  وإذا 
الصورة الجمعية، فهو لمسات الصنعة 
والتأن���ق التي تفق���د كثيرًا م���ن الصور 
الجمعية الرسمية بعدها العفوي، ومن 
هنا ق���د تكون الص���ورة األكث���ر جدارة 
بالتأثي���ر واألغنى بالمعاني اإلنس���انية 
واالجتماعي���ة النبيل���ة ه���ي الص���ورة 
الجمعية البريئ���ة الملتقطة من الطبيعة 
العفوية الخالية م���ن اإلعدادات المزيفة 
الت���ي تعصف بص���دق وب���راءة الصور 

اإلنسانية النادرة. 
واستنادًا لهذا االعتبار كانت الصور 
الملتقطة  والمش���اهير  للق���ادة  العفوية 
بش���كل عفوي مجرد من صنعة التقاليد 
والمراس���يم أندر وأطرف وأقوى تأثيرًا 
ف���ي المجتمعات، ولعل من ه���ذا القبيل 
ص���ورة فردية مؤثرة، التقطت للرئيس 
اإليراني وهو نائم على فراش بس���يط، 
تنب���ع فرادته���ا وطرافتها من بس���اطتها 

وعفويتها.
وإذا كان���ت ه���ذه الص���ور الن���ادرة 
البس���يطة قد تحولت إلى درر ثمينة ذات 
قيم إنسانية سامية، ووحدت لغتها بني 
البشر على اختالف ألس���نتهم وألوانهم 
فإن لنا أن نتس���اءل: هل ُوفق اإلنس���ان 

إلى اكتشاف هذا الجوهر النفيس؟ 

تحدد األعراف 
والتقاليد السائدة 

في كل مجتمع 
طبيعة الصور التي 

تحظى بالرضا 
والقبول أو باإلعراض 

والرفض
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في باري���س آتجيه، كم���ا في باريس 
بروس���ت، ثمة أكش���اك م���دورة مغطاة 
بالكام���ل بالفت���ات ذات أح���رف كبي���رة 
تعلن عن عروض مس���رحية وموسيقية، 
وأطفال يلعبون في متنزهات برجوازية 
مرتدي���ن مالب���س رس���مية ج���دًا تراقبهم 
المعلم���ات، وحرفي���ون وباع���ة جائلون 
يجوب���ون الش���ارع وه���م يهتف���ون على 
بضاعته���م، وعازفو أكورديون يتوقفون 
على الرصيف ويتوجهون صوب الشرفات 
كي يطلع أحد ويلقي لهم حس���نة. ولكن 
في فوتوغرافيا آتجيه هناك أيضًا دالئل 
على باريس بروليتارية، باريس سرية، 
مدينة الظالل التي ينحدر منها الراوي في 
البحث عن الزم���ن الضائع، لنالحظ مرة 
واح���دة عن قرب أو عن بعد ش���خصيات 
س���دوم وعمورة، الرجال الذين يضعون 
أصباغ���ًا تجميلي���ة على الخدي���ن وأحمر 
ش���فاه على الشفايف، والسيدات اللواتي 
يرتدين ثياب���ًا كثياب الرج���ال. تبرز في 
فوتوغرافي���ا آتجي���ه ش���خصيات حائرة 
أومحطم���ة قلياًل، أو صورتها معكوس���ة 
ف���ي م���رآة، أو س���اهرة خل���ف الزجاج: 
خلفيتها س���احات تلك الفن���ادق المميزة 
التي تفرقع على رصيفها حوافر الخيول 
وهي تجر عربات األثرياء، كما تظهر بها 
ورش، ودكاكين متواضعة وأزقة تفضي 

بك إلى مساكن فقيرة.
أما باريس بروس���ت فق���د كانت مدينة 
عريقة ليست بها مسافة كبيرة بين الفقراء 
واألغنياء: الخادمة فرانس���وا، تذهب إلى 
متجر األسماك وإلى متجر الجزار، اللذين 
نراهم���ا في فوتوغرافي���ا آتجيه، قبل أن 
تطهو أطباقها الرائعة، في واحد من أروع 
مشاهد اإلغراء في األدب، كان الراوي في 
الرواية يراق���ب بحيادية عال���م حيوان، 
ينزل البارون ش���ارلو من السلم ويلتقي 
للمرة األولى م���ع الترزي جوبيان، الذي 
توجد ورش���ته أس���فل القص���ر، وتتكون 
بي���ن االثنين رقصة غ���زل صامتة تغلفها 
كل اإلثارة المرافقة للرغبة والخطر معًا. 
وعلى خالف بروست، فإن راويه لم يكن 
مثليًا، أو يهوديًا. عندما يروي مشهد حب 
بي���ن رجلين أو امرأتين يق���وم بهذا دائمًا 
منطلق���ًا من مالحظة مؤك���دة ولكنها غير 

بالصالونات  ليس  بروست،  بعالم  آتجيه  أوجين  فوتوغرافيا  تذكرني 
أكثر سرية، وأشخاص  بأماكن  بل  يقرؤه،  لم  من  يتخيلها  التي  الفارهة 
الذاكرة طوياًل بعد القراءة، وهي األولى التي نتعرف  ومشاعر تبقى في 

إليها حينما نعود إليها.

ر والكاتب باريس الُمصوِّ

ترجمة: مروة رزق

اأنطونيو مونيوث مولينا
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مؤكدة في الوقت ذاته، بئر السلم الذي ال 
يمر به أحد آخر، نافذة صغيرة موجودة 
لحسن الحظ، انفراجة باب، أو ستارتين. 
حي���ن أتمعن ف���ي ص���ورة فوتوغرافية 
آلتجيه بها ح���ارة ضيقة تفضي إلى بهو 
معلق فوقه الفت���ة فندق أتذكر المغامرات 
الش���هوانية للبارون ش���ارلو وابن أخته 
روب���رت دي س���انت ل���و، اللذي���ن كان���ا 
يتخفيان ليتسلال إلى بيوت الدعارة وهما 
يخرج���ان منها، كما يقول بروس���ت، في 
فع���ل خفي إلظهار زاويته���ا التي ال يمكن 
رؤيته���ا، كما لو أنهما ي���ودان أن يصبحا 
بعدين اثنين ال غير. بعد س���نوات طويلة 
م���ن وفاة بروس���ت عام 1922 م���ا يزال 
باقيًا عالم س���فلي من عشاقه المفترضين 
لإليجار، وشهود مشكوك في مصداقيتهم 
يتسولون النقود من كاتبي السير الذاتية 

ليرووا شذرات عن حياته الشهوانية.
كنا س���نعرف أقل كثيرًا ع���ن باريس 
بروس���ت وباري���س آتجيه إن ل���م يقوما 
بعملهما المهووس هذا لتوثيقها. في تلك 
األكش���اك الدائري���ة عل���ى النواصي كان 
بروس���ت يرى وهو طف���ل الالفتات التي 
ما ت���زال تلمع من الالص���ق والتي تحمل 
اس���م س���ارة برنارد، اختبر قب���ل األوان 
عدم التوازن بين ق���وة الخيال المتعجلة 
والتش���كك ف���ي إرض���اء ه���ذه الرغبة، 

واإلحباط العفوي نتيجة واقع بالنس���بة 
له ل���م يرق إلى مس���توى تخيالته. حين 
يس���تيقظ في غرف���ة نوم���ه البرجوازية 
ملفوفًا بالمخمل والس���تائر، كان بروست 
يس���تمع كل صب���اح إلى تتاب���ع نداءات 
الباع���ة الجائلي���ن، وبائع���ي المظالت، 
والموسيقيين اللجوجين وكفيفي البصر: 
لوال فوتوغرافيا آتجيه لم نكن س���نعرف 
األوجه وأزياء أولئك األش���خاص التي ال 
مكان له���ا في أي قصة تاريخية، لحظات 
منقولة من زمن لم يعد له أثر. بروس���ت 
الذي كان لديه حس موسيقي أكثر تعقيدًا 
م���ن أي كات���ب آخر، خص���ص صفحات 
ال تنس���ى عن االس���تيقاظ على أصوات 
المدين���ة، مش���كاًل إياها أكثر م���ن كونه 
واصفًا لها، بنصوص تبدو أنها لدبس���ي 
أو فاجن���ر، م���ن مقاطع س���يجفريد التي 
خالله���ا ينتاب المرء ش���عور بأنه يدخل 

حقًا إلى غابة.
ومث���ل بروس���ت، كان آتجيه ش���اهدًا 
يق���ف عل���ى مس���افة معينة من المش���هد 
اإلنس���اني والحسي الذي يس���تهويه في 
الوقت نفسه، والتي خصص لها كل قوى 
خياالت���ه وحياته بالكام���ل أيضًا. حاماًل 
كاميرا قديمة مكونة من ترايبود وستارة 
س���وداء تزن عش���رين كيلو، كان آتجيه 
يخرج إلى الشوارع مع أول ضوء للفجر، 

لم يكن مختلفًا كثيرًا عن المشردين الذين 
يصوره���م. عالم���ه االجتماع���ي وعال���م 
بروس���ت كان���ا بمثابة كوكبي���ن بعيدين 
فيما بينهم���ا. أوجين آتجيه وهو ما يزال 
مراهقًا بدأ العمل بحارًا في س���فن عابرة 
للقارات. رغ���ب فيما بعد أن يصبح ممثاًل 
ول���م يص���ل لش���يء، أدوار م���ن الدرجة 
الثالث���ة في ش���ركات محلية. يب���دو كذبًا 
أن واح���دًا بموهبة فذة إل���ى هذا الحد يمر 
بكل تلك المحطات حتى يكتشف إبداعه. 
حاول الرس���م وفشل أيضًا. ربما كان في 
قراره يريد أن يصبح مصورًا فوتوغرافيًا 
شيئًا من الخضوع: ليس مصور مجتمع، 
له اس���توديو خاص، وإنما مصدر لصور 
يعيد الرس���امون الس���طحيون تصويرها 

في لوحاتهم.
تدريجي���ًا، تح���ول هذا العم���ل الذي ال 
مس���تقبل له إلى ش���غف. لم يكن آتجيه 
ي���رى المدينة عل���ى أنها مس���رح جميل، 
أو كتالوج أثري، وإنم���ا نهر من األماكن 
والحيوات متغي���ر دومًا، نهر من األماكن 
العادية أيض���ًا، التي ي���رى فيها وحده، 
حين يدقق، شيئًا يعلق في الذاكرة لألبد، 
والتي يترقب فيها دون غيره بضيق قرب 
والعاملة،  الش���عبية  المدينة  انهياره���ا: 
مدينة الفق���راء، والعم���ال، والعاهرات، 
مدين���ة األوجه األش���باح الت���ي تنظر من 
خلف الزجاج في قلب زقاق، مدينة الذين 
بال مأوى ومدينة األكواخ، مدينة المالهي 
الرخيص���ة، مدين���ة المتاج���ر وحلب���ات 

السيرك.
صّورت���ه بير ينيس آب���وت في نهاية 
حيات���ه: بدا عجوزًا مرح���ًا وغائبًا بعض 
التي  المتأخرة  الشيء، المباليًا بالشهرة 
أغدق به���ا عليه الس���يرياليون، الذين لم 
يشعر نحوهم بأي ميل. طلبوا منه بعض 
الص���ور لمجلته���م وهو قبل بش���رط عدم 
ذكر اسمه، وهو األمر الذي سيبقى دومًا 
محي���رًا لهؤالء الس���ادة المتمركزين حول 
ذواتهم. فهم كما فعل بروس���ت يرون أن 
الموض���وع الوحيد والمادة الوحيدة للفن 
هي الزم���ن. أفضل مرحلة م���ن التصوير 
الفوتوغرافي ف���ي القرن العش���رين تبدأ 

باسم أوجين آتجيه.

عن جريدة البايي�س االإ�شبانية
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شهود نهاية الحياة

بين الّصورة الملتقطة بغرض الترفيه 
والص���ورة الملتقط���ة بغ���رض التأريخ 
يكمن لّب الفارق بين المصّورين. أجيال 
مّرت عل���ى فن الفوتوغرافي���ا وقليل من 
األسماء تحفظها الذاكرة، خصوصًا منها 

أسماء مصّوري الحروب.
م���ع بداي���ات القرن التاس���ع عش���ر، 
قبل ظه���ور الفوتوغرافي���ا، كانت الّدول 
األوروبية الكولونيالية توّظف رسامين 
تش���كيليين م���ن أج���ل إع���ادة صياغة 
المعارك الحربية على الّلوحات، أرشفة 
الفرنس���يين  الجيش  ق���ادة  انتص���ارات 
واإلنكلي���ز في ش���مال إفريقي���ا وأقصى 
شرق آسيا والتأكيد خصوصًا على كون 
االس���تعمار ليس س���وى حملة عسكرية 

ذات أبعاد حضارية. 

أبواب الحديد

بحس���ب ج���ان ب���ول س���ارتر ف���إن 
»الفقراء يس���قطون غالبًا ضحية حروب 
األغني���اء«. والُمنتصر وح���ده من يزين 
واجه���ة التاري���خ. هكذا س���ار وما يزال 
يس���ير منط���ق الصراع���ات ف���ي العالم 
حديثًا وقديم���ًا. ولكن الُمنتصر ال يكتفي 
فق���ط بكتابة االنتص���ارات والفتوحات، 

بل يجّس���دها صورًا بصري���ة، كما فعل 
الفرنس���يون بداي���ة 1830، مع انطالق 
حملته���م الكولونيالي���ة عل���ى ش���مالي 
إفريقي���ا، فجحاف���ل الجي���ش آن���ذاك لم 
تكن مكّون���ة فقط من جن���ود وضباط، 
بل أيضًا من رس���امين تش���كيليين، مثل 
أدري���ان دوزات )1808 - 1868( ال���ذي 
راف���ق البارون تايلور س���نة 1828 إلى 
القاهرة وسيناء، ثم فلسطين وسورية 
والقدس ورس���م هناك جانب���ًا من حياة 
األهالي وبدايات وصول األوروبيين الى 
شبه الجزيرة العربية وأصدر اللوحات 
في كتاب بعنوان »خمسة عشر يومًا في 
سيناء« )1838(، تضمََّن نصوصًا مرافقة 
من توقيع ألكس���ندر دوما األب. واشتهر 
الرّسام دوزات بشكل واسع في أوروبا 
إجمااًل وفي فرنسا خصوصًا بعد تكليفه 
من طرف دوق أورليان بمرافقة الجيش 
الفرنسي في حملة احتالل منطقة جرجرة 
)ش���رقي الجزائر - 1939(. حملة امتدت 
على طول سلس���ة جبال األطلس التلي، 
واعتبره���ا مؤرخ���ون واحدة من أش���هر 
وقائع احتالل الجزائر، رّس���خها الفنان 
نفس���ه في لوحة حملت عن���وان »أبواب 
الحديد«. رغ���م التجربة الفني���ة الحافلة 
الت���ي عاش���ها أدري���ان دوزات، والتي 

نالت إعجاب كثير من الكّتاب الفرنسيين 
المعروفين، أمثال فيكتور هيغو وتيوفيل 
غوتي���ه، فإنه، بعد م���رور حوالي القرن 
ونص���ف القرن على وفاته، يظّل اس���مه 

مرتبطًا بلوحة »أبواب الحديد«. 
تلميع ص���ورة االحتالل وتمّيع حياة 
لتا خاصيتي���ن  األهال���ي ش���كَّ وهم���وم 
رئيسيتين في أهم الّلوحات التي صّورت 
السنوات األولى من الحرب وفجر احتالل 
بعض دول شمال إفريقيا، مثل الجزائر. 
ذلك ما نالحظه مثاًل في الّلوحة الّشهيرة 
مخدعه���ن«)1934(  في  الجزائر  »نس���اء 
والتي وّقعها الرس���ام أوجين دوال كروا 
فيه���ا  ينق���ل  لوح���ة   .)1863 -  1798(
صاحب »الحرية تقود الش���عب« استقرار 
وتناغم الوض���ع في الجزائر بينما كانت 
القبائ���ل تواجه بما لديها م���ن إمكانّيات 

الهجمة الكولونيالية.

زوم على خّط الّنار

أن تدخل ساحة المعركة مدججًا بآلة 
تصوير فق���ط يعني أنك تتقّب���ل مبدئيًا 
فرضية الموت. كما تحتفظ دائما برجاء 
الخ���روج منها س���المًا. ويق���ول أنطوان 
دوس���انت ايكزوبيري: »الحرب ليس���ت 
فقط قب���ول المجازف���ة بل أيض���ًا قبول 
الموت، وبكل بساطة«. في زمن الحرب 
ال فرق بين طرَفي النزاع. فالّرصاصة قد 

تصيب عدوًا كما قد تصيب صديقًا«.
مصّورون كثر راحوا ضحية ش���غف 
البح���ث ع���ن الص���ورة وع���ن التوثيق. 
وآخ���رون رحل���وا وبقي���ت كليش���يهات 
صوره���م ش���اهدًا على جرأته���م وعلى 
تخطيهم خّط الن���ار، على غرار المصّور 
األمريكي الشهير، ذي األصول المجرية 
»روبير كابا«)1954-1913( والذي غطى 
وصّور أهم الحروب والنزاعات المسلحة 
التي عرفتها حقبة بداية القرن الماضي، 
مثل الحرب األهلية في إسبانيا )1936( 
الثاني���ة)-1938 العالمي���ة  والح���رب 
1945(. فصورت���ه الموس���ومة »مصرع 
جن���دي جمه���وري« حيث نش���اهد جنديًا 
إس���بانيًا من القوى الجمهورية، مرتديًا 
قميصًا أبي���ض، مصابًا برصاصة كانت 

�سعيد خطيبي

الّروائ����ي الجزائري مالك حداد يعتق����د أّن لحظات الحزن تجمع األفراد 
وتذيب الفوارق بينهم أكثر مما تفعل لحظات الفرح. فكرة يمكن إسقاطها 
على الّصورة الفوتوغرافية التي تبلغ أحيانًا أوج قيمها التعبيرّية زمن 

المأساة أكثر مما هي عليه زمن الملهاة.
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وما زالت تشكل واحدة من أشهر الصور 
المعبرة عن بش���اعة ما حدث في ش���به 
الجزيرة األيبيرية بسبب استبداد الزعيم 

فرنشيسكو فرانكو. 
روبير كابا عمل مصّورًا صحافيًا في 
بعض المجالت، مثل »Life«. كما كان له 
الفضل في تأس���يس تعاونية »مانيوم« 
)1947( التي جمعت عددًا من المصّورين 
الّصحافيي���ن العالميي���ن، واتخ���ذت من 
بي���ن أولوياته���ا الّتركيز عل���ى تصوير 
مواقع »الحروب«، »الجريمة« و«الفقر«. 
وصار بعد وفاته واحدًا من أهم أيقونات 
فوتوغرافي���ا الحرب. حي���ث طاف بقاع 
العال���م المختلف���ة، وع���اش كثي���رًا من 
اللحظ���ات الدامية، واس���تطاع أن يوثِّق 
للدراما اإلنس���انية، ويمنحها روحًا عبر 
صور باألسود واألبيض. فسنة 1938، 
غّطى غزو اليابان للّصين. وعاش سنة 
1943 ست س���اعات تحت قصف القوات 
النازية م���ن أجل الظفر بصور ش���اهدة 
على جزء من ح���رب غّيرت مالمح وجه 

تاريخنا المعاصر. 
سنة 1954 بدأت حرب الهند الصينية 
)أو ح���رب فيتنام( تبل���غ مرحلة متقدمة 
من الصراع بين قوى المقاومة وجيوش 
االحتالل الفرنس���ية. تداعي���ات الوضع 
هناك كانت تلقي بظاللها بش���كل واسع 
على ال���رأي العام في باري���س. وكّلفت 

مجلة »Life« روبير كابا بتغطية وقائع 
الصراع ونقل أكبر عدد ممكن من الّصور 
الميدانية. لم يكن روبير ليتردد لحظة في 
قب���ول المهمة وهو المعتاد على الخوض 
والعم���ل ف���ي أكث���ر الظ���روف صعوبة 
وتراجيدية. التحق بسرعة، مع فوضى 
الفرنسية  بالقوات  المتسارعة،  األحداث 
الهند الصينية  المقاتلة في  الكولونيالية 
ورافقها ف���ي بعض جوالتها. ولكن القدر 
كان ف���ي انتظ���ار الرجل. فف���ي يوم 25 
مايو-أي���ار 1954، بينم���ا كان بص���دد 
أخذ صورة جماعية للجنود الفرنس���يين 
المس���ت رجله اليس���رى قنبل���ة مضادة 
لألفراد وس���قط مباش���رة ضحية منطق 
الح���روب حي���ث تمحى جمي���ع مواثيق 
الش���رف. س���قط روبير كابا مثلما سقط 
اآلالف من الجنود ومن الناس المجهولين 
الذين التقط صورًا لهم، ونقل معاناتهم 
للعال���م. صور كابا، التي اس���تلهم منها 
أرنس���ت هيمنغ���واي رواي���ة »لمن تقرع 
األج���راس؟«، هي اليوم ج���زء من ذاكرة 
إنس���انية مهووس���ة بلغة »الّدم«. ذاكرة 
تزه���ر عل���ى يوميات البش���اعة وتنتظر 

نهاية كابوس الحروب.
نهاي���ة بع���ض مص���ّوري الح���روب 
الحزينة لم تكن لتقف حائاًل أمام عزيمة 
مصورين جاءوا بعدهم.. مثل الفرنس���ي 
باتري���ك ش���وفيل)1949( الذي أرش���ف 

ألبومات ص���ور تنقل مش���اهد حية عن 
الح���روب في الع���راق وفي الشيش���ان. 
وهو حاليًا موج���ود إلى جانب المقاومة 
الليبية ف���ي بنغازي. ومن بين التجارب 
الش���ابة في ش���غف فوتوغرافيا الحرب 
السويس���ري  المس���لحة نجد  والنزاعات 
»دوميني���ك ناه���ر«)1983( والذي جاب 
أدغ���ال إفريقي���ا ونقل وقائ���ع من حياة 
الصمت والرصاص في رواندا وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
»وحده من عرف الموت ليس يخاف من 
الموت« يقول ميالن كونديرا. ومصورو 
الحروب فئة عايش���ت نهاي���ة الحياة عن 
ق���رب. حيث يخبرن���ا المص���ّور باتريك 
ش���وفيل بإح���دى اللحظ���ات الصعب���ة: 
»أصبت في أح���د األيام برصاصتين في 
البطن في باناما. وبقيت أربع س���اعات 
كامل���ة على الرصي���ف أنتظر إس���عافًا. 
كنت أنزف دمًا وحينها فقط فهمت أهمية 
العمل ال���ذي أؤدي���ه«. حي���اة مصّوري 
الحروب، منذ القرن التاس���ع عشر حيث 
كانت المعارك لوحات تشكيلية، تحكمها 
المقاومة. في  المجازفة والمقدرة عل���ى 
وق���ت الح���رب، ليس مهمًا كثي���رًا إعالن 
الوالء لطرف ضد اآلخر، ولكن األهم هو 
توجي���ه زوم آلة التصوي���ر إلى االتجاه 
األكثر أمنًا. فأعمار البش���ر أقصر أحيانًا 

من أعمار الصور.
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المخلوع  المص���ري  الرئيس  صورة 
في قف���ص االتهام هي الصورة العربية 
األغ���رب، فه���ذه أول محاكم���ة لرئيس 
بعد ث���ورة ش���عبية. ال تس���توي معها 
ص���ورة اغتيال الس���ادات عل���ى أيدي 
خلي���ة إرهابية في الجيش، وال صورة 
صدام المش���نوق في ظل االحتالل، كما 
ال تش���بهها صورة عل���ي عبداهلل صالح 
المحروق، ألن حروقه جاءت من داخل 

القصر، وليست من ساحة الحرية.
تحق���ق محاكم���ة مب���ارك القصاص 
لش���عب أهدرت أبسط حقوقه على مدى 
ثالثين عامًا. وج���اءت الصورة انتقامًا 

للفوتوغرافيا م���ن تاريخها المهدور مع 
رئيس كرهته الكاميرا، تس���ّلم حكم بلد 
كبي���ر بعد ثالثة رؤس���اء، أولهم محمد 
نجيب الذي لم ُيع���ط فرصة في الحكم 
تكفي اللتقاط ص���ورة، والثاني جمال 
عبدالناصر الذي عش���قته الكاميرا، ثم 

أنور السادات الذي عشق الكاميرا.
مثل كل الرؤس���اء الضباط في حقبة 
االحتالل الوطني اآلفلة، جاء حس���ني 
مبارك من أصول متواضعة، لذلك فهو 
بال ماض فوتوغرافي. وإذا ما تجاهلنا 
ظهور الطيار الش���اب في لقطة من فيلم 
ش���ادية وكمال الش���ناوي »ف���ي وداع 

الفج���ر« ف���إن اللقطة األولى الش���هيرة 
لحس���ني مبارك هي في غرفة عمليات 
القوات المس���لحةمالصقًا للسادات عام 
1973 بصفت���ه قائ���دًا للطي���ران، وبعد 
سقوطه تم الكشف عن تزوير الصورة 
برف���ع الفري���ق س���عد الدين الش���اذلي 
مب���ارك مكان���ه، والغري���ب  ووض���ع 
أن تنته���ي حيات���ه السياس���ية بتزوير 
آخ���ر عندما قامت صحيف���ة األهرام من 
مؤخرة إلى مقدمة صورة ضمت أوباما 
ونتنياهو والمل���ك عبد اهلل ملك األردن 

ومحمود عباس.
وبي���ن التزويري���ن لم يرتف���ع جدار 
ال���ذي حاول���ت  المج���د الفوتوغراف���ي 
الصحافة إقامته لمب���ارك ألن  الرئيس 
كان يزي���ل بإهمال���ه أية لبن���ة تضيفها 

الكاميرا المزورة.
لم يكن فيه ش���يء م���ن عبدالناصر 
الذي كان ولوعًا بممارس���ة التصوير، 
وكان لديه في ش���قته معمل تحميض. 
ومن حق الزعيم المعش���وق أن يعشق 
صورة نفس���ه، لكن ول���ع عبدالناصر 
بالص���ورة لم يك���ن إعجاب���ًا بالنفس، 
فق���د ترك عبء صورت���ه على كاميرات 
اآلخري���ن. كان من أكثر زعم���اء العالم 
مهابة ووسامة، معشوقًا من الكاميرا، 

مبارك في القفص
الصورة تنتقم لتاريخها المحتقر

عزت القمحاوي

تألق الصورة وانطفاء الرجل
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سواء ظهر بين أعداد مفردة من الزعماء 
اآلخري���ن أو مطاًل من عربة مكش���وفة 
أو من ش���رفة على نم���ل الجماهير في 
القاه���رة أو الالذقي���ة أو الخرطوم أو 

الدار البيضاء.
ولع ناصر بالصورة كان ينسجم مع 
عالقته الحميمة بأسرته، كان يصورهم 
بنفسه بكاميرا هواة على بالج المنتزه 
باإلس���كندرية. رب أس���رة متوسطة، 
عش���اؤه المفض���ل من الجب���ن األبيض 

ورغيف خبز بلدي، وكان التقاط صور 
ألبنائ���ه نوع���ًا من تعويده���م  على فن 
العي���ش والفرح بالمت���ع الصغيرة كي 

يحميهم من شراهة التطلعات.
ول���ع الس���ادات كان بنفس���ه، فل���م 
يت���رك ف���ي ال���كادر مس���احة ألبنائه، 
بينم���ا انتزعت الس���يدة الجميلة جيهان 
مس���احتها الخاص���ة في ال���كادر. كان 
انش���غال الس���ادات بصورته نوعًا من 

الدفاع عن النفس. 

طبق���ًا للمقايي���س الش���عبوية قليلة 
الوعي كان يكره س���مرته. وسرعان ما 
عّوض هذا النقص بحب النساء البيض 
والنجومي���ة. ب���دأ حياته حالم���ًا بمجد 
السينما وانتهى حالمًا بالملك، وتحديدًا 
بالعظمة الشاهنشاهية من خالل عالقته 
بالش���اه محمد رضا بهل���وي. من حلل 
السادات  اس���توحى  المزركشة  الش���اه 
خط���وط بدالته العس���كرية التي اغتيل 

في واحدة منها. 

العظمة بين الناس

الوحيد بال عظمةالتعاظم وحيدًا
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وأما مبارك ففي البدء لم يكن ولوعًا 
بشيء. كان عسكريًا منضبطًا ال مبدعًا، 
وفي كل مرة ت���م تصعيده كان صعود 
الضرورة، حيث ج���اءت ترقياته دائمًا  
بعد تنحية قادة مهمي���ن أو غيابهم في 

الحروب. 
وعندما انتهت ح���رب أكتوبر أحس 
رب األس���رة أن عليه االلتفات لمستقبل 
الولدي���ن. وزار الس���ادات طالب���ًا منه 
تعيين���ه س���فيرًا لمصر ف���ي بريطانيا 
»عش���ان أعمل قرش���ين للوالد«، وهذه 
النظرة ستحكم مهام السفير خالل عهد 
مبارك. ليس مطلوبًا من الدبلوماس���ي 

إال أن يستقبل أسرة مبارك عندما تزور 
بلد إقامته، و»يعمل قرشين ألوالده«.

ويق���ال إن التي عينت مب���ارك نائبًا 
للرئيس هي جيهان السادات التي سألت 
زوجها عما ج���اء يطلبه الرجل »أبو دم 
تقيل« وعندما أجابه���ا قالت له إن ذلك 
هو الرجل األنسب ليكون نائبًا لك: ألنه 
بال طموح. ولم تدرك أن »الرجل أبو دم 
تقيل«  س���يصير رئيس الضرورة أيضًا 

بعد اغتيال زوجها.
ومثلما كان بال طم���وح في الواقع، 
كان ب���ال طموح في الص���ورة أيضًا. لم 
يكتن���ز مبارك الكثير م���ن الصور.  ولم 

تظهر له صورة يمك���ن أن تحتال على 
قلب بش���ر. وق���د عيلت حيل���ة مفبركي 
الش���عبية، فكلما تحايلوا لخلق صورة 
توقع الحب في نفوس الش���عب أفس���د 

الرئيس جهودهم بدأب. 
قالوا له إن حديثه مع العمال يكسبه 
شعبية مرتجاة. وضعوا في يده مقصًا 
وعل���ى األبواب أش���رطة افتتاح، حتى 
أن بعض المنش���آت ت���م افتتاحها أكثر 
من مرة.  وأخذ الرئيس يتبادل الحوار 
مع العمال كلم���ا زار مخبزًا أو معلفًا أو 
معرض كت���اب، ولكنه لم يك���ن حوارًا 
حقيقيًا. كان الرئيس يلقي بالسؤال بعد 
الس���ؤال كمن يتخفف من ثقل،  بصرف 
النظ���ر عن إجابة العامل على الس���ؤال 
األول. في إحدى الزيارات س���أل عاملة 

عن اسمها، فأجابته:
� فوزية يا رّيس.

� اتجوزِت؟
� لسه يا رّيس.

� عال، عال، وعندك قد إيه عيال؟
في زيارة أخرى أصّر الرئيس على 
إج���راء حوار مع ش���خص يق���ف أعلى 

ماكينة عمالقة في أحد المصانع:
� انت بتعمل إيه عندك؟

وألن من كلف���وه بالوقوف هناك لم 
يتوقع���وا أن يتطل���ع الرئيس إلى فوق 
ويدي���ر معه ه���ذا الحوار، فق���د ارتبك 

الرجل، وقال:
� بشتغل يا رّيس.

� أيوه، قل لي، بتش���تغل إيه  فوق 

تزوير بداية التاريخ.. مبارك مكان سعد الشاذلي

عبد الناصر.. رب العائلة ومتعه الصغيرة

تزوير نهايته.. مبارك من الخلف إلى صدارة الصورة
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كده؟
� أمن يارّيس.

هك���ذا كان���ت س���يرته م���ع العم���ال 
عندما كان في الوض���ع قائمًا، وعندما 
تضعضع���ت قواه اقتصر نش���اطه على 
مقاب���الت  زواره م���ن الرؤس���اء ف���ي 
الوضع  قاعدًا، كان المصورون يخافون 
التصوي���ر من زاويته، ف���كان دائمًا في 

الصورة أقل من ضيفه.
عاش الرجل حذرًا هيابًا من التغيير، 
فتحولت سنوات حكمه إلى جمود مطلق 
أدى إلى الثورة. وفي الصور أحب أمان 
األلوان الصريح���ة التقليدية، بعيدًا عن 
المغام���رات اللوني���ة الت���ي تحتاج إلى 
ذوق رفي���ع. اختبأ ف���ي البدلة الكحلية 
والقميص اللبني أو األسود واألبيض. 

ول���م يخت���زن الكثي���ر من الص���ور مع 
األس���رة في بداي���ة حكم���ه عندما كان 
موظفًا بدرجة رئيس جمهورية، أي أنه 
ل���م يمتلك الرؤية االس���تراتيجية حتى 

على صعيد الصورة. 
لم يكن بوس���عه أن يتنب���أ بمرحلة 
س���يصير  فيها الحكم جماعيًا بين أفراد 

األسرة. 
الصورة المشهورة له مع أسرته كان 
يرتدي فيها البدلة نصف الكم السفاري، 
القادمة من تراث التقشف السوفياتي، 
وكان  فيه���ا الولدان ش���ابين. لم يرهم 
المصريون أطف���ااًل كأبناء عبدالناصر. 
لكن إزاح���ة األوالد م���ن كادر الصورة 
أطف���ااًل لم تضمن له منعه���م وأمهم من 
العبث بكرس���ي الحكم كب���ارًا. لم يكن 

راضيًا عن التصاقهم بكرس���يه، ولكنه 
صار أعجز م���ن أن يمنعهم، ولم يغير 
عقيدت���ه الفوتوغرافية تجاههم، وظلت 
صوره معهم قليل���ة بوصفهم كادحين 
مثل���ه، وبال���كاد اقتن���ع أن العظمة إن 

كانت تليق ببيته، ففي جيل تال.
هكذا كان���ت فرحة مب���ارك بالحفيد 
»محم���د ع���الء«. حقق مولده انس���جام 
الجد م���ع حل���م الج���دة االمبراطوري. 
وهن���اك ص���ورة ش���هيرة للول���د على 
كرسي يليق بملك وحوله الجد والجدة 
واألب والعم. صورة تجافي بفخامتها 
لتلك  المتواضع  الفوتوغرافي  التاريخ 
األسرة وتتصل مباشرة بألبوم العائلة 

الملكية المصرية.
 ولم يعد الرجل الكبير يفارق حفيده. 
وبينم���ا جلس جمال عل���ى حجر والده 
عنوة ليغتصب عجلة قيادة مصر، كان 
مب���ارك يضع محمد على حجره مختارًا 
وسعيدًا، يترك له عجلة قيادة السيارة 

والطائرة.
الف���ارس  ثي���اب  الصب���ي  ارت���دى 
والطي���ار، ولكن القدر ش���اء أن يرحل 
صبي���ًا وكان رحيله الخس���ارة األولى 
الموجعة لرجل اعتاد أن يكسب من دون 
أن يلعب، ثم كان االس���تلقاء في قفص 

االتهام الخسارة النهائية. 
وفي لقط���ة اإلصبع في األنف داخل 
القفص اس���تعادت الفوتوغرافيا كل ما 
فاتها من بريق في ص���ور رجل بدأ بال 

ألق وانتهى بال ظل.

محمد قائدًا للسيارةاالستراحة ألحالم العظمة

صورة من أيامه الزرقاء
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ُق وضعًا  هذه الدينامي���ة جعلتها ُتَحقِّ
خاص���ًا في المش���هدين الثقاف���ي والفني 
بالمغ���رب، وتخت���رق بع���ض المحاف���ل 
الدولية. كما أسهمت رياح التحوالت التي 
مست مختلف بنيات ومؤسسات المجتمع 
المغربي في إعطاء الفوتوغرافيا حضورًا 
قويًا، وبش���كل تصاعدي، في وس���ائط 
تواصلية متع���ددة كالصحافة والموضة 
واإلش���هار... إلخ. العارضون يس���كنهم 
هاجس واحد، هو كيفية التعبير بصريًا 
ع���ن تفاصي���ل اليوم���ي بالتعال���ي عن 
مفه���وم المثي���ل le simulacre ..ألنهم 
يدرك���ون تمام اإلدراك جس���امة المهمات 
التقنية والجمالية واألخالقية التي يتميز 
به���ا وس���يط الفوتوغرافي���ا، ويمتلكون 
الوعي بالقيمة اإلضافي���ة التي يمكن أن 
تضيفها أعمالهم لنظام القيم والسلوكات 
المجتمع،  ف���ي  الموج���ودة  والعالق���ات 
وُمؤمن���ون بكون رس���التهم تتلخص في 
مس���اءلة وتفكي���ك وإعادة بن���اء العالم 

المحيط بهم تصويريًا...«. 
لق���د ع���رف المغ���رب الفوتوغراف���ي 
حض���ورًا فاع���اًل، الس���نوات األخي���رة، 
ولو أنه ال يماثل حض���ور بعض الفنون 
د  َس وقعَّ األخرى كالفن التشكيلي الذي أسَّ
حضوره العرب���ي والعالمي. ويمكننا أن 

نذكر أسماء فاعلة في المشهد من قبيل بن 
أحود هشام )المغرب � فرنسا(، بنكيران 
التهامي، الغم���اري نور الدين )ُووْرِثين � 
انجلترا(، الوطاسي رشيد، حجي كريمة 
)بروكس���يل � بلجي���كا(، مزم���وز فاطمة 
)المغرب � فرنس���ا(، مالي محمد، معزوز 
فؤاد، نديم حسن، ستيرة ميلود، عاقيل 
جعفر، بن اس���ماعيل، داود أوالد السيد 

وآخرون.. 
ويذه���ب الناق���د المغرب���ي بنيونس 
عمي���روش إل���ى أن ف���ي أعم���ال الفنان 
نورالدين الغماري، وهو أحد المصورين 
الفوتوغرافيي���ن المغاربة األكثر حضورًا 
اليوم، »تنصاع الرؤية الستقبال أشخاص 
بهيئات مختلفة، وفي متوالية أوضاعها 
الماثلة بين الثبات والحركية، تستأنس 
العي���ن بالش���خوص الملبوس���ة بأدوار 
درامية، المنبثقة من قاع مناخ ش���عبي، 
والمالبس واإلكسسوارات  الوجوه  حيث 
والخلفي���ات المعمارية تص���ر على جعل 
المتلقي في وضع متأرجح بين المغرب 
والمش���رق )مصر(. غير أن هذا التأرجح 
س���رعان ما ينطفئ تحت تأثير السحنات 
وجاذبية النظرات Regards التي جعل 
منه���ا الفن���ان الفوتوغرافي ن���ور الدين 
الغماري ذلك الخي���ط الرفيع الذي يربط 

بين المواضيع واألجواء..«.
تجرب���ة مغربية أخ���رى، تتمثل في 
المصورة ليلى غاندي )27 سنة(، وهي 
مصورة صحافية، خريجة مدرسة العلوم 
جت  السياسية في باريس، سبق وأن ُتوِّ
بجائزة النجاح النس���ائي الت���ي تمنحها 
األورو-متوس���طية  الفرنس���ية  الجمعية 
والمتوس���طيات  األوروبي���ات  للنس���اء 
المتمي���زات، وهي هيئة نس���ائية تعمل 
على تثمين صورة المرأة. قالت لها كاتبة 
الدولة الفرنسية المكلفة بسياسة المدينة 
بتأثر لدى تس���ليمها الجائزة أمام جمهور 
من ش���خصيات الف���ن واآلداب واإلعالم: 
»إن���ك تمثلي���ن فع���اًل نموذج���ًا للم���رأة 

العصرية الحرة عبر العالم«.
تقول ليلى: »أقبل بحب على الناس، 
وحينها يكون الشعور متباداًل في تعابير 
الوجوه والنظرات التي تلتقطها الكاميرا.. 
إن آل���ة التصوي���ر والكتاب���ة وس���يلتان 
لتس���جيل ش���هادات، من أجل مشاركتها 
مع اآلخر معناها الرح���ب، ودعوته الى 
التأمل والتعارف والتس���امح والتقارب« 
أن  الفوتوغرافي���ة  المص���ورة  وتعتب���ر 
مهمتها الحالية هي »التقريب بين الناس، 
ليحب بعضهم بعضًا، ودعم الحوار بين 
الش���عوب، بغ���ض النظر ع���ن دياناتهم 
وأصوله���م وأعراقهم أو جنس���ياتهم من 

خالل الصور..«. 
أما السينمائي والمصور الفوتوغرافي 
داود أوالد الس���يد، فق���د س���بق للناق���د 
المغربي س���عيد بنكراد أن ق���دم أللبومه 
الفوتوغرافي »مغاربة« بدراس���ة وسمها 
ب� »جم���ع بصيغ���ة المف���رد«، من خالل 
قراءة سميولوجية لمجموعة من الصور 
التي يشتمل عليها ألبوم فوتوغرافي من 
الناقد  إنجاز مصور فوتوغرافي وتعامل 
بنكراد مع األلبوم باعتباره يشكل وحدة 
منسجمة لها امتدادات في ذاتها من خالل 
عناصرها المكونة، وهو بذلك يش���تغل 
كنص يحيل، كم���ا تحيل كل النصوص، 
على كون داللي أو أكوان داللية محدودة 

في الزمان وفي المكان.
إل���ى جان���ب المص���ور الفوتوغرافي 
فوتوغرافي  )مص���ور  الزموري  س���لمان 
مغرب���ي مول���ود ف���ي 24 م���ارس/آذار 

المغرب في تعدُّده

عبداحلق ميفراين - الرباط

في نصه التقديمي لمعرض »ملتقى الفوتوغرافيا الشيلية المغربية 2011«، 
الفوتوغرافي،  للفن  المغربية  الجمعية  الفنان جعفر عاقيل، رئيس  يقول 
إن  مخاضًا حقيقيًا  األخيرة،  العشرية  في  المغربية  الفوتوغرافيا  »عرفت 
على مستوى البحث في األشكال وتوظيف األسناد وإثارة القضايا وانتقاء 
على  االنفتاح  مستوى  على  أو  العرض،  فضاءات  وتنويع  الموضوعات 

سوق الفن.
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1959 بمدين���ة تطوان المغ���رب( خريج 
بهولندا،  الضوئ���ي  التصوي���ر  مدرس���ة 
حيث يقيم ويعمل تب���رز تجربة المصور 
الفوتوغرافي كريم رمزي الذي قال يومًا 
إن »المجتمع العربي يتعامل مع الكاميرا 
كآلة جافة«، لقد ظل���ت أعمال هذا الفنان 
المغربي أسيرة لعبة األسود واألبيض، 
وتتجه كما يس���مها هو: »أن���ا أعمل على 
اكتشاف الشخصية من خالل العمل على 
دواخلها بحيث تصبح الصورة مرآة لها..

أحاول استفزاز الشخص قبل التصوير، 
وهدف���ي اصطياد اللحظة المناس���بة..«. 
وعن اختي���اره للون األبيض واألس���ود 
يقول: »ألن ازدواجية األس���ود واألبيض 
تزيل الس���طح وتدخل مباشرة الى داخل 
اإلنس���ان. ويبقى أن األس���ود واألبيض 
يقودنا الى عمق الموضوع عندما أتعامل 
مع الشخص ال أحمل فكرة مباشرة، أترك 
لمخيلت���ي أن تعمل. وأتجنب المس���توى 
الواعي. أعمل ع���ادة على خلفية بيضاء 

تمامًا كما هي كتابة القصيدة..«. 
وبالع���ودة إل���ى تجرب���ة المص���ور 
المغربي العالمي نور الدين الغماري، ابن 
مدينة تازة المغربية، وهي االس���م الذي 
اختاره للمشاركة يومًا ما، في المنافسة 
السنوّية ألفضل مصّور فوتوغرافّي رقمّي 

ببريطانيا، وقد اس���تخدم اسم تازة في 
تلك المنافس���ة بداًل من اس���مه الحقيقّي، 
وعندما ربح المسابقة بدأ الّناس يسألون 
»م���ن هي تازة؟« في الّنهاية، أخبرهم أّن 
تازة هي مسقط رأسه. ويراود هذا الفنان 
المغرب���ي حلم كبير في مج���ال الّتصوير 
الفوتوغرافي: »آخذ بورتريهات لفنانين 
مغاربة، كما أرغب بالّس���فر حول العالم 
العربّي وتوثيق كتاب للّصور من االثنين 

والعشرين بلدًا عربّيًا..«.
الفوتوغرافي���ة،  الص���ورة  وع���ن 
الّصورة  أّن  الغم���اري  يعتبر نورالدي���ن 
الفوتوغرافّي���ة، تعّب���ر بش���كل كبير عن 
المص���ّور الفوتوغرافّي أكثر من موضوع 
الصورة ذاتها، ألنها تس���تطيع أن تفرز 
واالنعكاس  الداخلّي���ة  المصور  مش���اعر 
المبدع���ة. وعندما  الحقيقّي لش���خّصيته 
يلتق���ط ص���ورًة لش���خص م���ا، يحاول 
ه���ذا الفنان المغربي أن يتّذك���ر دائما كّل 
الّتفاصيل ويحاول أن يوّثقها بأمانة قدر 
اإلمكان طبق���ًا للّروائح واّتج���اه الّضوء 
واألص���وات المحيطة والفض���اء وكذلك 
إيماءات الوج���ه الّتي توجد عندما يلتقط 

الصورة.
والزال يتذك���ر الغم���اري حي���ن قابل 
الفنان العالمي »دونالد سكوت« وكما يذكر 

فإّنه الّش���خص األّول الذي وضع صوره 
الفوتوغرافية على حيطان منزله، تقديرًا 

منه لصور الغماري الفوتوغرافّية.
الغماري،  الّتصوي���ر يح���اول  ف���ي   
أن يق���ّرر م���ا ه���ي الخصائ���ص األقوى 
لموضوعه، ف���إّن بعض هذه الخصائص 
يمكن أن تك���ون مادّي���ة والبعض اآلخر 

يمكن أن تكون نفسّية.
الفوتوغراف���ّي  الّتصوي���ر  ف���ّن  إن 
باألبيض واألس���ود جميل وب���اٍق ودائم 
كم���ا  ومعاص���ر  المرس���ومة  كالّلوح���ة 
محيطه. واّلرسالة اّلتي توصلها اّلصورة 
باألبيض واألس���ود هي  الفوتوغرافي���ة 
غالبًا بس���يطة لك���ن فّعالة ج���دًا وصور 
األبيض واألسود هي أكثر إبهاجًا للعين 
من الّص���ور الملّونة، ألّن���ه يوجد هناك 
الكثير من األلوان المتنافس���ة التي تجذب 

انتباه الُمشاهد في الصورة. 
نورالدي���ن  الفوتوغراف���ي  المص���ور 
الغماري محب ألش���عار وقصائد محمود 
دروي���ش ألنه���ا تلهمه خصوص���ًا عندما 
خليف���ة  مارس���يل  بموس���يقى  تمت���زج 
الجميل���ة. ويحلم أن يعم���ل على بعض 
أش���عاره رقمّيًا، وم���ازال راغبًا بعرض 
جمي���ع ص���وره للبي���ع وتقدي���م الّربح 

والفائدة للقّضية الفلسطينية.

جعفر عاقيل - سلسلة )المشاؤون( - 2010



5859 5859

العابرون
توثيق األلم وجماليات النقص

 اأني�ض الرافعي  - الرباط

معرض هو بمثابة ريبورتاج بصري 
متعدد األطياف والرؤى لس���احة جامع 
الفناء الشهيرة بمدينة مراكش الحمراء، 
الت���ي تعتبر »أرض صي���د خاصة« لهذا 
الفن���ان الذي جعل من الكاميرا حاس���ته 
السادسة، والتي س���بق أن قدمت عنها 
ريبورتاجات أدبي���ة وصحافية غزيرة 
بأقالم كتاب كبار م���ن أمثال بورخيس 
كانيت���ي  وإلي���اس  أروي���ل  وج���ورج 
ونديم غورس���يل وكارل���وس فوينتس 
وآن���ي فروي���د وكل���ود أولي���ه وخوان 

غويتيسولو.
حس���ن نديم وف���ي س���عيه الجمالي 
للقب���ض على جوه���ر الس���احة، التي 
ولتحذف  لتضل���ل،  لتخات���ل،  وج���دت 
باستمرار األثر المفضي إليها، تتلصص 
عدسته من خرم صغير في جدار العالم، 
وتضبط المرتادين وهم متلبس���ون مع 
سبق اإلصرار والترصد بالعبور وسط 
ه���ذه »القيام���ة البش���رية الكرنفالية«، 
الت���ي ال يج���وز رجمه���ا بالغي���ب ألنها 

»العاب����رون«: تحت هذا العنوان، قدم الفوتوغرافي المغربي حس����ن نديم، 
خالل هذه الس����نة، معرض����ه الفني الجديد بكل من رواق »محمد الفاس����ي« 

بالرباط وقاعة »لوس غرانادوس« بمدينة كوكيمبو الشيلية.
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إذا اكتمل بهاء 
الصورة ال تعود 

صالحة إال للتمزيق

أن مظه���ر ه���ذا الجمي���ل ينط���وي على 
تناقض« كم���ا قال فالت���ر بنيامين، وال 
تقدم »الحقيق���ة« أو التمثي���ل المخلص 
لألش���ياء والكائنات العادي���ة المألوفة 
اعتمادًا على »اللغة الفورية للصورة«، 
وإنما تفت من عضد »الواقعية المشتركة 
للص���ورة«، وتقدمه���ا بوصفه���ا هوية 
خاص���ة ف���ي ط���ور الحرك���ة أو المحو 
تح���ت تأثي���ر كل م���ن الم���اء والضوء 
والخفة والعتمة، ألن حسن نديم يعتبر 
الفوتوغرافي���ا نوعًا م���ن الفيمنولوجيا 
االفتراضية للص���ورة، التي من مهامها 
األس���اس ابتداع أش���كال غير مسبوقة 
م���ن األحجام وال���كادرات، بغاية نصب 

تحن���ث بالهوي���ة، وتتحص���ن م���ن كيد 
التحدد بسرعة المحو، وخفة التالشي، 
ورشاقة االندثار، التي هي من المواهب 

المضمونة للرمل.
إنها أطروحة الزوال وفن االجتياز، 
الت���ي دفع���ت الفن���ان إلنتاج م���ا يفوق 
الت���ي  الس���احة  ع���ن  ص���ورة   3000
اعتبرتها اليونسكو »تراثًا شفويًا وماديًا 
لإلنس���انية«، بي���د أن���ه لم ينت���ق منها 
س���وى عدد قليل مما يخدم الموضوعة 
الرئيسة لمعرضه بعيدًا عن الكليشيهات 
الغرائبي���ة،  والطقوس���ية  الس���ياحية 
ألن في ع���رف حس���ن ندي���م إذا اكتمل 
به���اء الصورة ال تعود صالحة س���وى 
للتمزي���ق، وألن ال أحد مثله بقادر على 
رش القلق على األثر الملتقط واالرتياب 
في كنهه. واله���دف: نجاة الفوتوغرافيا 

بأي ثمن من ميتافيزيقا الوصول.
الميتافيزيق���ا ذاته���ا، الت���ي تت���وق 
الحتجاز »التناق���ض«، ألن »أمام كل ما 
يمك���ن تس���ميته جمياًل عن ح���ق، يبدو 

والمنس���ابة  المندفعة  للحي���اة  الكمائن 
بال توق���ف، ومهم���ة الفوتوغرافي هي 
التقاط ما يعبر بي���ن العين والحاجب، 
بين السكين والتفاحة، ومابين الفراشة 
والض���وء. أو بتعبير بديل : افتراض ما 
يق���ع خلف األجمة الت���ي تحجب النظر، 
إل���ى نحات بص���ري يمارس  والتحول 

»أعمال حفر« على األصل. 
إن مع���رض »العاب���رون«، إخ���راج 
تفكيكي جديد لفضاء وزمانية »س���احة 
جامع الفناء« وإعادة تش���ييدها بلبنات 
الرؤي���ة التصويري���ة الت���ي تقطع مع 
التوثيقية، فضاًل  الرؤية التسجيلية أو 
عن أنه بحث عن ش���عرية جديدة للكتل 
اآلدمية والشيئية المارقة عبر مسامها، 
وذلك بالتوظيف المس���تحدث لألشكال 
واألس���انيد الموائمة للموضوع المختار 
الذي يعبر ع���ن تفاصيل اليومي برؤية 
فنية تتعالى عن السيموالكر وال تسقط 
عمودي���ًا ف���ي فك���رة النس���خ التلقائية 

واآللية.
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تتوقف الومضة اإلنسانية السريعة أمام عدستها فيتوقف الزمن داخلها، 
ثم يعبر دون أن يوقفه أحد كقطار ال تنتظره محطات الوصول.

راندا شعث: من القاهرة إلى مخيمات الالجئين

الركض بال خجل
حوار:  �سامي كمال الدين

السياسية في الجامعة األميركية ونيلها 
الماجس���تير في اإلعالم المرئ���ي إال أنها 
درس���ت التصوي���ر الفوتوغرافي ليكون 
االختي���ار الكل���ي ف���ي حياته���ا المهنية: 
»ل���م يكن التصوير بالنس���بة ل���ي تقنية 
وكف���ى، بل أيض���ًا وس���يلة للتعبير عن 
الرأي وعن القضايا، مثله مثل الكتابة، 
حاول���ت أن يكون تركي���زي على منطقة 
الش���رق األوس���ط حت���ى حين درس���ت 
العلوم السياسية، وحتى حين احترفت 
التصوير قررت أن ينصّب اهتمامي على 
»هنا« ولي���س »هناك«، ل���ذا حين أقمت 
لبعض الوقت في سويس���را لم تس���تطع 
عدستي التعايش مع ذلك العالم، وحين 
قررت دراس���ة اإلعالم المرئي اس���تفدت 
منه ألن جزءًا منه يدرس التصوير، وكان 
األساس في الدراسة كيف نستطيع عمل 
قصة مترابطة عن موضوع ما من خالل 

الصور«.
بي���ن كاميرا أهداها له���ا والدها نبيل 
ش���عث وهي في الس���ابعة م���ن عمرها، 
ثم كاميرا »ديجت���ال« أهداها لها مؤخرًا، 
تتض���ح عالقة والدها به���ا. لكن يبدو أن 
هناك س���رًا يكمن في عالقت���ه هو أيضًا 
بالصورة، وليس بابنته فقط. وتصرِّح 
ران���دا: »وال���دي ش���جعني كثي���رًا حين 

مثلما فعلت ف���ي جزي���رة »القرصاية«، 
حيث رصدت بالعدسة معاناة الفالحين 
في مواجهة مستثمر أراد االستيالء على 

أرضهم.
حي���ة  تش���كيلية  لوح���ة  صوره���ا 
تس���كنها  وزواياها  وإضاءتها  بتكوينها 

قضية تخص أناس ال يسأل عنهم أحد
لم يكن التصوي���ر لديها مهنة ترتزق 
منه���ا وال مجرد »ف���الش« وانتهى األمر، 
فعل���ى الرغ���م م���ن دراس���تها للعل���وم 

المص���ورة  عال���م  ه���م  المهمش���ون 
الفوتوغرافية راندا ش���عث في مجموعة 
أوراق فوتوغرافية باألبيض واألس���ود، 
تضعهم في باطن كتب لتبقيهم في حياة 

أجمل وأكثر أريحية.
راندا شعث التي ولدت عام 1963 ألب 
فلس���طيني هو الوزير نبيل شعث، وأم 
إس���كندرانية، وقضت حياتها في مصر، 
وبضع س���نوات من الطفولة في بيروت 
قررت أن تكون »لقطته���ا« رأيًا ومصيرًا 
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اش���ترى لي تلك الكامي���را في طفولتي، 
فهو يحب التصوير، ولنا تراث كبير من 
الصور، حيث ي���رى والدي في التصوير 
هواي���ة تريحه م���ن هّم السياس���ة، لكن 
حي���ن منحن���ي الكامي���را زاد اهتمام���ي 
بالتصوير وبالكاميرا، وأنا فخورة بهذا 
التشجيع على الرغم من رفضه لدراستي 
التصوي���ر، حيث كان يميز بين دراس���ة 
اإلنس���ان وهوايات���ه، واختلفت معه في 
البداية، لكني تأكدت أنه محق بعد ذلك، 
ذل���ك أن���ه أراد أن أتعلم ش���يئًا، ثم أبدأ 
االس���تفادة من هوايتي فإن فش���لت فيها 
عدت إلى ما تعلمته في دراستي، وحين 
صرت مصورة محترفة صار فخورًا بي، 
وكان يس���توعب قيم���ة المص���ور وقيمة 

الصورة.
هل تتخيل أن والدي كان ين�زل معي 
كس���ائق يقود لي الس���يارة كي أصور؟ 
أذك���ر ذلك جي���دًا ذات عي���د حيث ذهبت 
لتصوير االستعدادات للعيد من مراجيح 
ومالٍه، فعمل س���ائقًا لك���ي أحصل على 

الصور المناسبة«.
مش���وارها مع الصور ب���دأ من خالل 
دار نش���ر لكتب األطفال عمل���ت بها، ثم 
ف���ي »األهرام ويكلي«  طيل���ة 13 عامًا ، 
لتنتقل إلى وكالة األنباء الفرنس���ية لما 
ال يزيد على أربعة أشهر، وتترأس اآلن 
قسم التصوير بجريدة »الشروق«، وهي 
تجارب يختلف بعضها عن البعض اآلخر 
من حيث اإليق���اع اللحظي ف���ي الوكالة 
ويكل���ي«   »األه���رام  ف���ي  واألس���بوعي 
واليومي بخبريته في »الش���روق«، لكن 
ران���دا تراها واحدة: »ف���ي األهرام عملت 
م���ع حس���ني جن���دي – رئي���س تحرير 
الويكلي رحمه اهلل - وقد س���اعدني كثيرًا 
ألنه كان رج���اًل نزيهًا ومهني���ًا، إضافة 
إل���ى حب���ه للتصوي���ر، كان يجلس إلى 
صوري متفرجًا ومتأماًل ومتسائاًل معي 
عنها وحولها، بالطب���ع كنت أصور في 
دار النش���ر حس���ب مزاجي، وقد أقنعتهم 
بطباعة كت���اب مصور لألطف���ال، ولهم 
فض���ل إتاح���ة أول تجرية ل���ي، والتي 
منحتني دعمًا ماديًا للسفر إلى رفح لمدة 
أسبوع إلنجاز كتاب عن مخيم فلسطيني 
عل���ى الحدود، أم���ا جريدة »الش���روق«  

فأصور أقل، ألني ل���م أعد أمتلك الوقت 
الكاف���ي للتصوي���ر، وأحاول ف���ي هذه 
المرحل���ة نقل تجربتي إل���ى من يعملون 
معي– ) 11 مصور ومصورة( – وأحاول 
أن أقدم لهم ما تعلمته في 25 س���نة من 

الفوتوغرافيا«.
تح���رص راندا ش���عث ف���ي لقطاتها 
الفوتوغرافي���ة عل���ى مش���اهد غاية في 
اإلنس���انية بين عالم المهمش���ين، وهي 
تقتن���ص لحظ���ات فرحه���م، وتتمس���ك 
باألبيض واألسود في طباعة الصورة، 
مما يبعث على الدهشة وعلى التساؤل، 
فهل ترى اللون رسالة ثقافية للتعبير عن 
هذا العالم أم ه���و انحياز فني؟: »لم أكن 
أرى في هؤالء الناس تعاستهم وفقرهم 
ومش���اكلهم، كن���ت أرى فيه���م تحديه���م 
للظروف ومواجهتهم لها، وكنت أس���تمد 
من ذلك قوة لي لمواجهة ظروف قاسية 
كن���ت أمر بها في حيات���ي، وعلى الرغم 
من أنني أصور اآلن باأللوان، فقد ظللت 
عش���رين عامًا أصور باألبيض واألسود 
وكان انحيازًا فنيًا، اذ كنت حريصة أثناء 
تصويري للموضوعات على االش���تغال 
على مشروع خاص بي يبقى بعد ذلك، 
كنت أحاول تكوين مجموعة صور على 
مراحل زمنية مختلفة تحكي حدوتة. أو 
حكاي���ة مكان.. حكاية ناس، كنت أحس 
في األبيض واألس���ود بوج���ودي، كنت 
أخاف من األل���وان، ولو لم يضف اللون 
إلى الصورة معلومة أو ش���يئًا ما أحس 
أنه »يغلوش« عل���ى الصورة، وقد كنت 
أغّمق وأفّتح في الصورة ألعبر عما أريد 
التعبير عنه. حاولت محاربة »الديجتال« 
واكتشفت أنه من الخطأ أن يحارب المرء 
تق���دم التكنولوجيا، وأق���اوم بالقول إن 
األبيض واألس���ود عاش 150 س���نة، ف� 
»النيجاتيف« يعيش أكثر من »الديجتال«، 
ذلك أن »الديجتال« عالم متغير، وهناك 
كمٍّ كبير من المعلومات ضاع منا بس���بب 
التكنولوجيا، فكلنا نملك صورًا ألجدادنا 
باألبيض واألس���ود، لكن حين تم تغيير 
ال� »فلوبي ديسك« إلى ديسك كبير ضاع 

ما كان يمكن أن يحفظ ورقيًا«.
لك���ن ه���ؤالء المهمش���ين يعيش���ون 
حياتهم باألبيض واألس���ود، وشعث ال 

تس���عى إلى تلوين حياته���م، ولو حتى 
عبر الص���ورة: »حياتهم ملونة طبيعيًا، 
وأح���اول أن أغير في الصورة ألن اللون 
يضفي فعاًل معنى وإحساسًا للناس، لذا 
يجب استخدامه بذكاء شديد، كذلك وقت 
التصوير يجب أن يكون مختلفًا فإضاءة 
الصيف مثاًل تختلف عن إضاءة الشتاء، 
كما أن الصباح الباكر أو قبل المغيب من 

أفضل أوقات التصوير«.
يختلف العالم في النظر إلى الصورة، 
فالبعض يراها خبرًا أو فعاًل أو رأيًا، وقد 
يراها آخرون لوحة جمالية، لكن شعث 
ت���رى كل هذه األمور ف���ي الصورة، وال 
يعجبها تفرق���ة العالم في الصور: »نحن 
كش���عوب عربي���ة متخلفين في مس���ألة 
النظر إل���ى الصورة، فالص���ورة قطعة 
تش���كيلية، وال يمكن النظر إليها س���وى 
كذل���ك، ثم البع���ض يق���ول إن الصورة 
الخبرية )وحش���ة(، ليس بالضرورة أن 
تك���ون الصورة الخبري���ة كذلك، البد أن 

تكون إضاءتها جيدة وتكوينها كذلك«.
لكن الص���ورة البد أن تخرج من حيز 
الخبر إلى حيز الرأي: »حين تقرر التقاط 
ص���ورة البن���ك هن���ا تتح���ول الصورة 
إل���ى رأي، ثم الزاوية الت���ي تلتقط منها 
الص���ورة هي أيض���ًا رأي، فإذا صورت 
ش���خصًا من أس���فل فأنت تعظمه، وإذا 
صورته من أعلى قللت من ش���أنه، هنا 
أنت اتخذت رأيًا قب���ل أن تأخذ »لقطة«، 
حين تصور ابنك ف���ي صالون بمالبس 
نظيفة وجدي���دة.. رأي، وحين تصوره 
وهو خ���ارج م���ن الحم���ام.. رأي آخر، 
طالم���ا أنك قررت أن تحت���رف التصوير 
فالبد أن تعبر عن رأيك من خالله، وعن 
إحساس���ك وفكرك، وع���ن األخبار التي 

تنقلها آلخرين لكي يروها«.
لك���ن الص���ورة قد تتح���ول إلى فعل 
ثقاف���ي من خ���الل تقنيته���ا: »حين يكف 
اإلنس���ان من���ا عن االس���تماع إل���ى كالم 
الصح���ف العربي���ة التي ال تفهم ش���يئًا، 
وترى الص���ورة مكملة لكالم أو عنوان، 
فمن المفروض أن تقول الصورة ش���يئًا 
والعن���وان والكالم يقوالن ش���يئًا آخر، 
هناك أش���ياء ال يستطيع الكاتب كتابتها 
وقولها،  تلخيصها  الصورة  وتس���تطيع 
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اإلحس���اس والتفاصيل التي تنقلها إليك 
الصورة من المف���روض أن تكون مكملة 
للخب���ر فيم���ا أراد الخبر قوله، وليس���ت 
خلفية مس���اعدة له، وهذه هي طريقتي 

في العمل.
آرِنس���ت هيمنغ���واي كان ي���رى أن 
الص���ورة تعادل ألف مق���ال في تعبيرها 
وفي قول ما تريد قوله »بالتأكيد الصورة 
تقدم تجمياًل للحظة إنس���انية ال تتكرر، 
وتخليدًا لها، ومن الممكن أن يظل الكاتب 
يصف في عشرات الصفحات ما تستطيع 

الصورة قوله في )لقطة( واحدة«.
تظ���ل فلس���طين حاض���رة دائمًا في 
أعمال شعث منذ أول معرض لها في نهاية 
الثمانينيات عبر ص���ور التقطتها لمخيم 
الالجئين، ثم ورش���ة تصوي���ر في غزة 
ورام اهلل عام 1998 ومشروعًا توثيقيًا من 
السلطة الذاتية عام 2000، ثم معارض 
متتالية في الس���نوات األخيرة، فما الذي 
تضيفه الصورة للقضية الفلسطينية من 
وجهة نظرها؟: »فلسطين تظل دائمًا في 
القلب، ورغ���م أني مقيمة ف���ي مصر إال 

أنه كلما سنحت لي الفرصة ألسافر إلى 
فلسطين أس���افر بال تردد، فأنا لم أعش 
في فلس���طين، لكن���ي أقي���م فيها ورش 
تصوي���ر أو أصور، والص���ورة تضيف 
الكثير، فأنت هنا  الفلس���طينية  للقضية 
والمباني  واألش���خاص  األحداث  تسجل 
دائمة التح���ول والتغير، هذا التس���جيل 
يحفظ في الذاكرة القضية، ويكشف بعد 
فت���رة أن ه���ذه األراضي التي اس���تولى 
عليها اإلسرائيليون كانت لفلسطينيين.. 

كانت وطنهم الذي سرقوه منهم«!
للقضي���ة  تمن���ح  الص���ورة  إذن 
مش���روعيتها مثلما فعلت أشعار توفيق 
زي���اد ومحم���ود دروي���ش وغيرهم���ا!: 
»بالتأكيد ألنه ال فرق بين من يكتب مقااًل 
أو نصًا جي���دًا أو فيلمًا جمياًل أو صورة 
جيدة، فكل زوايا اإلب���داع مترابطة فيما 
بينها«. كما أن صور راندا تحريضية مثل 
كتابات محمود درويش: »اشتغلت على 
مش���روع س���مَّيته )الحدود(، حاولت من 
خالله تصوير العمال الفلسطينيين الذين 
يسافرون من غزة للعمل في إسرائيل ثم 

يعودون مرة أخرى.. يعبرون من معبر 
ايرس، ثم يمش���ون مس���افة 3 كيلومتر 
عل���ى أرجلهم، ويتم تفتيش���هم أكثر من 
مرة، صورت بشكل تسجيلي ألرى قدرة 
اإلنسان على معايشة ظروفه، ومواجهة 
الح���روب.. إنن���ي أوث���ق اللحظة حتى 

تبقى«.
هكذا تعتز راندا شعث بفلسطينيتها، 
لك���ن المناق���ض ما ت���ردد عن إش���رافها 
وترتيبها بمعية زوجها لمعرض تصوير 
في الجامعة األميركية لمصورة إسرائيلية 
تدعى »هول���ي بن�زار«، وهن���ا تنفي لنا 
ش���عث هذا األم���ر: »بالفع���ل قابلت هذه 
المصورة وهي ليست صهيونية ولكنها 
يهودية أميركية، عاش���ت في إس���رائيل 
لفت���رة م���ع زوجها حيث كان���ا يعمالن، 
وعرضت علي صور مش���روع كبير عن 
الجوالن، وه���ي ترى أن الج���والن البد 
وأن تعود إلى سوريا، حيث قامت بعمل 
توثيق للجوالن من وجهة نظر المحتلين 
له، وال أفرق بين أحد لدين أو جنس���ية 
طالم���ا أتفق معه في المب���ادئ واآلراء، 
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وقد حضرت معرضها بالفعل، لكن ليس 
لي عالقة بتجهيزه أو اإلش���راف عليه، 
ولم أحضرها إل���ى القاهرة، على الرغم 
من أني فخورة بلقائ���ي بها، وال عالقة 
الترتيب لمعرضه���ا، لكنه  ف���ي  لزوجي 
يعم���ل مع مجموعة مكونة من عش���رين 
ش���خصًا صوت���وا على إقام���ة معرضها 

وكان من ضمن من قالوا: نعم«.
يرى البعض أن صور »هولي بن�زار« 
ال تدع���م القضي���ة الفلس���طينية، فأغلب 
صوره���ا عن اليهود في الب���الد العربية 
تتنوع م���ا بين صورة لح���ارس عجوز 
اليهودي باإلسكندرية إلى صور  للمعبد 
لعجائز حارة اليه���ود بالقاهرة، وتردد 
راندا: »لم أش���اهد هذه الصور لها، لكني 
ش���اهدت المش���روع الخاص بالجوالن، 
وبهرتن���ي طريق���ة التقاطه���ا للص���ور، 
وش���جعني أن لديها موقفًا مختلفًا تجاه 

الجوالن والفلسطينيين«.
»وطن���ي عل���ى مرمى حج���ر« كتاب 
ش���عث األول، تناول���ت في���ه بالص���ور 
س���كان »مخي���م كن���دا« عل���ى الح���دود 
المصرية الفلس���طينية.. ثم كان »مصر 
أم الدنيا« وهو كتاب مصور عن القاهرة 
اإلس���المية، حيث كانت تعد مش���روعًا 
الذين يعيش���ون  المصريي���ن  لتصوي���ر 
ح���ول اآلثار، ص���ورت كيف يس���تخدم 
الناس مثل هذه المباني.. كيف يعيشون 
حولها،ثم ج���اء كتابها األخي���ر واألهم 
»تحت سماء واحدة : أسطح العمارات« 
عن الذين يلتحفون الس���ماء ويتشبثون 
به���ا هرب���ًا من الفق���ر وبحثًا ع���ن مكان 
ف���ي أعالي القاهرة.. وه���ي نتاج ثقافة 
َقْته���ا بالص���ورة، لتب���دو  مجتمعي���ة وثَّ
الوثيق���ة هن���ا وفي كتب وكأنه���ا تخليد 
للصورة ومن فيها: »هي محاولة لجمع 
هؤالء المهمشين في كتاب ليراهم من ال 
يراهم، كأش���خاص وكفكرة وكبشر لهم 

حق اآلدمية«.
ولها أيضًا مشروع هام »عالرصيف« 
س���عى إلى كش���ف ديناميكي���ة التغيير 
والعالق���ة المعقدة بي���ن الناس والمكان 
الع���ام ف���ي القاه���رة وتتح���دث عن���ه: 
»بالمناس���بة هذا مشروع ال ينتهي بدأت 
التصوير فيه بنف���س المنطق الذي كنت 

أص���ور به من���ذ عش���رين عام���ًا، وهو 
محاولة تحدي اإلنس���ان لظروفه، حتى 
وهو على الرصيف، وحاولت أن أرصد 
عدة أش���ياء من خالل ه���ذه الصور منها 
العنف المس���تتر في الش���ارع المصري، 
التعدي على الشارع بلوحات اإلعالنات 
التي تش���مئز منها األنفس، التعدي على 
أذني من األص���وات الصاخبة، التعدي 
على حريتي الش���خصية ألني ال أرتدي 
حجاب���ًا، كل هذه األش���ياء كنت أحاول 
رصدها من خالل الصورة، لكني رصدت 
أشياء أخرى، ولم أستطع تكملة المشهد 

لألسف«.
حاولت أن أع���رف الطريقة التي من 
الممكن أن يتصور بها الفرد منا من خالل 
رؤية مصورة محترف���ة مثلها.. حاولت 
التوص���ل إل���ى كيفية تح���اور المرء منا 
مع العدس���ة فقالت: »ال أعرف..! أخجل 
كثيرًا إذا وقفت ألتصور، لذا أتفهم خجل 
من أصوره���م، فالكاميرا آلة مس���تفزة 
وتبدو وكأنه���ا تقتحم خصوصيتك، لذا 
أصور كثيرًا »فش���نك« ف���ي البداية حتى 
يعتاد الناس على اآللة، فأنا ضد سرقة 
الصورة، أحاول احترام رأي اآلخرين، 

وأتركهم ليتصوروا«.
هي مصورة خجول إذن، والمرء منا 
خجول ف���ي مواجهة الكامي���را فمن الذي 
يصن���ع الصورة إذن؟: »ح���دث األمر في 
كتابي الذي تحدثنا عنه عن المهمش���ين، 
ومنه مشروع جزيرة »القرصاية« وحياة 
الن���اس الذين يعيش���ون فيه���ا، حاولت 
أن أعرف الش���خصية قبل أن أصورها، 
أحاول اكتشافها حتى أكتشفها بالكاميرا 
كما أردت وكما عرفت عن هذه الشخصية، 

أح���اول أن »ألتقط« ش���يئًا معينًا في كل 
شخص«.

لكن النج���وم يختلفون في صورهم 
عن���ا نح���ن األش���خاص العاديي���ن »ألن 
النجم لديه اس���تعداد للصورة، ومعتاد 
على مواجهة الكامي���را، كما أن الصورة 
تختلف حس���ب المكان، المش���اهير بشر 
لك���ن العبرة كيف تس���قط له���م صورًا، 
فمث���اًل لدي صورة لهي���كل تختلف تمامًا 
عن الص���ور التي تؤخذ ل���ه، كما أني ال 
أستطيع تصوير ش���خص ال أعرفه، لو 

حدث ذلك أتضايق كثيرًا«.
بعض األح���داث تخلد مصوريها مثل 
مكرم ج���اد الكري���م وصورت���ه لحادث 
المنص���ة، ومثل ص���ورة جيف���ارا التي 
تتطاير فيها خصالت ش���عره بفوضوية 
للمصور الكوب���ي ألبيرتو كوردا، والتي 
التقطه���ا ل���ه مصادف���ة ع���ام 1960 أي 
قبل موت جيفارا بس���ت س���نوات، لكنها 
ص���ارت األش���هر وبي���ع منه���ا ماليين 
النس���خ، وصورة فتاة أفغانستان ذات 
األن���ف المقطوع، وصورة عب���د الحليم 
حاف���ظ وهو يقبل ي���د أم كلثوم لفاروق 
إبراهيم، لك���ن رغم ذلك يضيع المصور 
في دروب النسيان وتبقى الصورة ومن 
فيه���ا: » هكذا ح���ال الدني���ا..! ال يهمني 
تخليد اس���مي كش���خص، المهم الناس، 
يعنيني الالجئون في مخيماتهم، كل منا 
في محيط البشر عبارة عن نقطة يضعها 
ويمض���ي: الصحافي، الطبيب، الطباخ، 
كلنا ف���ي محيط اإلنس���انية نلعب الدور 
المق���در لنا، حين أموت ما الذي يفرق أو 
يختلف إن ُخلِّد اس���مي أم ل���م ُيَخلَّد، في 

النهاية )طظ(«.
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 )2009( »هليوبولي���س«  فيل���م  ف���ي 
للمخرج أحم���د عبداهلل يلعب خالد أبوالنجا 
دور مصور فوتوغرافي صحافي يس���عى 
إل���ى توثيق حي »مصرالجدي���دة« العريق 
بمبانيه وشوارعه وذكرياته التي تومض 
في رؤوس س���كانه القدام���ى.. ولكنه في 
الطري���ق إلى رصد الماضي يصطدم بقبح 
الحاضر الذي يب���دو كوحش دموي يلتهم 
الجم���ال والذكريات.. وبداًل م���ن الخروج 
بص���ور توث���ق وتحف���ظ ذاك���رة »مص���ر 
الجدي���دة« الت���ي كان���ت، يخ���رج بطلنا، 
والفيلم كله، بصور تسجل حاالت اليأس 

والقمع والعنف في نهاية عهد مبارك. 
في لحظة م���ا قرب نهاي���ة الفيلم يقف 
أبوالنجا في الشارع ليصور بعض واجهات 
المباني القديمة، فيداهمه ضابط ش���رطة 
ويمنعه من التصوير بدون الحصول على 
إذن مسبق، ويس���تولي على الصور التي 
قام بالتقاطها، ويهدده بمصادرة الكاميرا 
إذا ل���م يمتث���ل.. بع���د ذلك بش���هور كانت 
ماليين الكاميرات تجتاح ش���وارع مصر، 
ترصد كل لحظة ف���ي ذاكرة الثورة، دون 
أن تجرؤ كل قوات الشرطة والجيش على 
إيق���اف هديرها.. في لحظ���ة تاريخية من 
عمر البشرية انتصرت الكاميرا على القنابل 
والرصاص والمصفحات، وعلى األسلحة 

البيض���اء وعبوات المولوت���وف والجمال 
واألف���راس.. وحتى على اآلل���ة اإلعالمية 
الجهنمية لنظام عريق في التعمية وغسل 

العقول. 
قبل »هليوبوليس« بأشهر، كان الممثل 
باسم السمرة يلعب دور مصور فوتوغرافي 
آخر في فيلم »بصرة« تأليف واخراج أحمد 
رش���وان. هذه المرة كان المصور يس���عى 
العربي خ���الل وعقب  لتس���جيل الحاضر 
احتالل العراق وإعدام صدام حسين، ولكن 
نظرًا ألنه حاضر مثخن بالجراح والخزي، 
فإن البط���ل ينكس كامي���راه بيده ويدخل 
ف���ي مرحلة م���ن االكتئاب الح���اد. ينتهي 
فيلم »بصرة« بصور فوتوغرافية ساخرة 
ع���ن حرب العراق على ورق »كوتش���ينة« 
تطفو على س���طح نه���ر الني���ل، وبطلي 
الفيلم في مركب يتأرجح وس���ط الصور، 
في استعارة بصرية بليغة للعالم العربي 
وجيل الش���باب في عصر انهيار السياسة 

وقيام الصورة. 
و»هليوبولي���س«  »بص���رة«  م���ن  كل 
يطرحان نموذجين طالما قدمتهما السينما 
للمص���ور الفوتوغرافي ف���ي أفالم أجنبية 

وعربية ضمن نماذج أخرى. 
م���ن قب���ل أن توج���د الس���ينما وجدت 
العالقة بينها وبين الفوتوغرافيا. السينما 

ولي���دة الفوتوغرافي���ا، هي ص���ور ثابتة 
تتحرك بسرعة 24 لقطة في الثانية على 
ماكينة العرض الس���ينمائي، وبسرعة 25 
لقط���ة في الثاني���ة على ش���رائط الفيديو 
وإس���طوانات ال� )دي في دي(. الكاميرات 
الرقمي���ة الحديثة تض���م أنواع���ًا مصممة 
للتصوي���ر الفوتوغراف���ي أساس���ًا، ولكن 
م���زودة بإمكاني���ة تصوي���ر 25 لقطة في 
الثانية، وبالتالي تستخدم بفعالية كبيرة 

في تصوير األفالم. 
صناع األفالم طالما استخدموا شخصية 
ع���ن  للتعبي���ر  الفوتوغراف���ي  المص���ور 
خصائص وخبايا مهنتهم. فيلم »بصرة«، 
كما في عش���رات غيره، هو معادل لصانع 
الفيلم نفسه.. وكالهما معادل لإلنسان في 
عصر الصورة التي تنتهك الحدود والقيود 

والحياة الشخصية. 
ألفريد هيتشكوك، رائد الفن السينمائي 
الكبي���ر، ق���دم حزم���ة م���ن ه���ذه األفكار 
والمش���اعر المرتبطة بعص���ر الصورة في 
فيلمه البديع، الس���ابق لعصره، »النافذة 

الخلفية« عام 1954. 
ف���ي »الناف���ذة الخلفي���ة« يلعب جيمس 
ستيوارت دور مصور فوتوغرافي يضطر 
إل���ى اإلقام���ة الجبري���ة في بيت���ه نتيجة 
إصابته في ح���ادث أثناء عمله، ويقضي 
وقته ف���ي التلص���ص على الجي���ران عبر 
الكامي���را ذات العدس���ة المقرب���ة، إلى أن 
يلتق���ط ص���ورًا توحي بأن أح���د الجيران 
قد يك���ون قتل زوجته. خل���ف هذه القصة 
البس���يطة الت���ي طالما اس���تخدمها صناع 
األفالم يتن���اول »الناف���ذة الخلفية« حزمة 
من الموضوع���ات واألف���كار الحديثة مثل 
العالق���ة بي���ن الواق���ع الم���ادي والواقع 
االفتراضي، وبين الحياة والفن، والمرأة 
والرج���ل.. بين قدرة الكاميرا على كش���ف 
ظلمات حياتنا، أو تحويلها إلى فضيحة.. 
بين ش���هوتنا المس���تعرة للتلصص على 
اآلخري���ن، والخوف م���ن انتهاك اآلخرين 

لخصوصياتنا. 
أنجل���و  ماي���كل  اإليطال���ي  المخ���رج 
أنطونيوني طور هذه األفكار وأضاف إليها 
مزي���دًا من األبعاد االجتماعية والجنس���ية 
في فيلمه الش���هير »تكبي���ر الصورة« الذي 
ي���دور أيض���ًا ح���ول مص���ور فوتوغرافي 

ر في السينما: المصوِّ

من برومثيوس 
إلى عبدالسالم النابلسي!

ع�سام زكريا- القاهرة
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ش���اب متخصص في تصوي���ر العارضات 
يصور دون قصد منه وقائع جريمة قتل.. 
ويصبح مطاردًا هو والصور التي التقطها 

من قبل القتلة. 
الص���ورة هنا هي مع���ادل لتفاحة آدم 
المحرمة، وربما لس���رقة برومثيوس لنار 
اآللهة في األس���طورة الش���هيرة. ويش���ير 
بع���ض علم���اء النف���س إلى العالق���ة بين 
التصوير وبين »الص���ورة األولية« للطفل 
حي���ن يرى أم���ه وأباه في وضع جنس���ي 
ف���ي الفراش... ه���ذا اإلحس���اس بانتهاك 
المحرمات بجمي���ع أنواعها هو الموضوع 

المفضل لمئات، بل آالف األفالم. 
القالب البوليسي للمصور الفوتوغرافي 
ال���ذي يتعثر عن قص���د أو غي���ر قصد في 
صورة تكش���ف جريمة قدمت وال تزال في 
عش���رات األفالم منذ أن قدمها هيتش���كوك 
وأنطونيون���ي، وق���د اقتبس���ها المخ���رج 
المص���ري محمد خ���ان في فيلم���ه »ضربة 
ش���مس« )1980( ال���ذي لع���ب في���ه نور 
الش���ريف دور مصور فوتوغرافي يتورط 

في مطاردة بوليسية كابوسية. 
الن���وع البوليس���ي يأت���ي ف���ي مقدمة 
األن���واع الفني���ة الت���ي تس���تخدم »تيمة« 
الن���وع  يليه���ا  الفوتوغراف���ي،  المص���ور 
السياس���ي البوليس���ي الذي ي���دور حول 
كش���ف المصوري���ن للجرائ���م السياس���ية 
ومحاوالت المجرمين لتصفية هذه الصور 

وأصحابه���ا.. ولك���ن بالطب���ع تس���تخدم 
ف���ي  الفوتوغراف���ي  المص���ور  ش���خصية 
كل األن���واع الفني���ة وألغ���راض متنوع���ة 

ومتباينة. 
م���ن أش���هر األف���الم السياس���ية التي 
اس���تخدمت ال� »تيمة« فيل���م »تحت قصف 
النار« )1983( ال���ذي لعب فيه )نك نولت( 
دور مص���ور صحافي يطل���ب منه تصوير 
أحد المتمردين السياسيين في نيكاراغوا، 
التي يالقيها  الفيلم للصعوبات  ويتعرض 
المصورون في أماكن الحرب واالنقالبات 

السياسية.
واح���د من أش���هر ه���ذه األف���الم أيضًا 
فيلم »س���لفادور« للمخرج الشهير بأفالمه 
السياسية المثيرة للجدل )أوليفر ستون(. 
الفيل���م ال���ذي صنع ع���ام 1986 يدور في 
أميركا الالتينية كما يظهر من اسمه، وهو 
مأخوذ عن أحداث حقيقية مر بها المصور 

الصحافي األميركي )جيمس بويل(. 
كما ذك���رت ال يقتصر تقديم ش���خصية 
البوليس���ية  األف���الم  عل���ى  المص���ور 
والسياس���ية. المصور باعتب���اره الصانع 
األول – كما يقول أرس���طو- هو موضوع 
فيلم »الوج���ه المرح« ال���ذي لعب بطولته 
)أودري هيب���ورن( و)فري���د أس���تير( عام 
1957. الفيل���م المأخ���وذ ع���ن أس���طورة 
بيجمالي���ون، النحات الذي صن���ع تمثااًل 
وقع في أس���ر عش���قه، يدور حول مصور 

فتيات غالف يكتشف فتاة ناشئة ويصنع 
منها نجمة كبيرة ثم يقع في حبها. 

الس���ينما المصري���ة ل���م تهت���م كثي���رًا 
بالمعاني الفلس���فية لش���خصية المصور، 
ولك���ن كعادته���ا نظرت فقط إل���ى الجانب 
االجتماع���ي المحل���ي لش���خصية المصور 
مهن���ة  كحرف���ي صاح���ب  الفوتوغراف���ي 
متواضعة.. ولذلك فإن أش���هر مصور في 
السينما المصرية هو عبد السالم النابلسي 
في فيل���م »يوم من عم���ري« )1961(، هذا 
الفاش���ل المغرور المثي���ر للضحك.. وهي 
الص���ورة الت���ي ظلت مرتبطة بش���خصية 
المصور في السينما المصرية عمومًا. هذه 
الفوتوغرافي كمهنة  النظرة إلى التصوير 
بس���يطة نجده���ا أيضًا في فيل���م »اضحك 
الصورة تطلع حل���وة« تأليف وحيد حامد 
وإخراج ش���ريف عرفة عام 1998، والذي 
لعب في���ه الراحل أحمد زك���ي دور مصور 
متوس���ط العمر يتجول على شاطئ النيل 
محاواًل إقن���اع المحبي���ن بالتقاط صورة 
للذكرى... وتبدأ معاناته عندما تقع ابنته 

في حب شاب ينتمي للطبقة العليا. 
هذه النظرة تش���به في اعتقادي نظرة 
المجتم���ع العرب���ي للفن���ان بش���كل عام، 
باعتباره صاحب حرفة ال رؤية، غالبًا ما 
يكون فقيرًا ومهمش���ًا اجتماعيًا ومرفوضًا 
م���ن قب���ل األغلبي���ة المحافظ���ة واألقلية 

الثرية. 



6667 6667

أجم���ل األغني���ات تلك التي تس���معها 
األذن ويصدقها العق���ل.. وأجمل الصور 
تل���ك الت���ي تلتقطه���ا العين وتس���جلها 
عدسات الزمن.. وتكمن في حنايا القلب.. 
ويس���تدعيها الحنين فنتأملها بش���جن.. 
فنس���تعيد ذكرى رائعة تحمل عبق زمن 
مضى ووجوهًا كانت ثم طواها النسيان.. 
وتقتن���ص لحظ���ات حلوة كن���ا نعيش 
بداخلها وانقض���ت.. وعلى الرغم من أن 
الص���ورة الفوتوغرافي���ة بات���ت عنصرًا 
أساس���يًا من مفردات الحي���اة العصرية 
ال يمكن االس���تغناء عنه.. إال أن مساحة 
تواجدها في األغنية العربية قليلة جدًا إن 
لم تكن ن���ادرة.. فإن وجدت فتكتب على 
استحياء الستكمال »وزن عروضي« أو 
إتمام »قافية« لفظي���ة تفرضها ضرروة 
فنية.. وهذا ما نجده على س���بيل المثال 

في أغنية فريد األطرش »نورا«:
نورا نو را.. يا نورا 

ياوردة نادية في )بنورة( 
اسمك على رسمك )صورة(

م القمر آه يا قمورة

الص���ورة  ع���ن  نبح���ث  وعندم���ا 
الفوتوغرافي���ة ف���ي الغناء الش���عبي قد 
ال نجده���ا عل���ى اإلط���الق ف���ي التراث 

في األغنية: 
كلنا كده عايزين صورة

القديم.. فقد عرفت البشرية آلة التصوير 
الفوتوغرافي مؤخرًا في العصر الحديث.. 
أم���ا األغنية الش���عبية فه���ي ضاربة في 
القدم.. فقد خُ�ِل�َق اإلنس���ان وخ�ُلَق معه 
الغن���اء.. فالغناء لم يك���ن ترفًا، بل كان 
جزءًا من أدوات الحياة.. يعينه على أداء 
العمل الشاق ويش���حذ به همته.. وعلى 
الرغم من غياب الص���ورة أو ندرتها في 
األغنية العربية الحديثة أو الفلكلورية.. 
إال أن حضوره���ا كان طاغي���ًا في ثالثة 
نماذج من الغناء.. توقفت عندها طوياًل.. 
وه���ذه الص���ور الثالث اس���تخدمت فيها 
الصورة الفوتوغرافي���ة بداللتها المادية 

والحسية :
الص���ورة األول���ى كان���ت لعبدالحليم 
حافظ وه���ي أغنية بأكمله���ا عبارة عن 
ص���ورة جدارية ضخمة لش���عب بأكمله 
ويحم���ل اس���مها بش���كل مباش���ر كلم���ة 
»صورة«.. وهي إحدى األغنيات الوطنية 
التي تغنى بها عبد الحليم حافظ.. وهذه 
األغني���ة له���ا مكانة خاصة ومالبس���ات 
مختلف���ة تمامًا عن كل األغنيات الوطنية 
اآلخ���رى الت���ي تغنى بها عب���د الحليم.. 
فبداية هذه األغنية نشرت قبل أن تغنى.. 
كم���ا أن هذه األغنية ه���ي آخر األغنيات 
الوطنية التى تغني بها عبدالحليم حافظ 

في آخر احتفال يحض���ره عبدالناصر.. 
وبعده���ا لم يق���م أي حف���ل غنائي لعيد 
الثورة.. فقد كتبت هذه األغنية الحتفال 
عيد ثورة يوليو الرابع عشر عام 1966 
وكان ص���الح جاهين آن���ذاك قد عاد من 
جري���دة األه���رام ليتولى رئاس���ة مجلة 
»صباح الخي���ر«.. وعندما انتهى جاهين 
م���ن تأليف ه���ذا النص الغنائ���ي البديع 
قرر أن ينش���ره على صفح���ات »صباح 
الخي���ر«.. وعل���ى الرغم م���ن أن صالح 
جاهي���ن هو أح���د الرس���امين العظام إال 
أن���ه عهد به���ذه األغني���ة للفن���ان زهدي 
العدوي لكي يرس���مها، فأبدعت ريش���ته 
لوحة تعبيرية كبي���رة على صفحتين.. 
س���جل فيه���ا لحظ���ة التق���اط الص���ورة 
التي كتبها جاهين.. فرس���م كم���ًا هائاًل 
من الوج���وه المصرية عم���ااًل وفالحين 
وطلبة وجنودًا وضباطًا.. نساء ورجااًل 
وأطفااًل يتوس���طهم جمال عبد الناصر.. 
وكل ه���ذا الجمع الغفير يقف أمام مصور 
فوتوغرافي في هيئة شيخ عجوز يرمز  

ل� »الزمان«. 
أم���ا الموقف الثال���ث المرتب���ط بهذه 
األغنية..فإن صالح جاهين أرسل كلمات 
األغنية للموس���يقار كمال الطويل ليضع 
لها األلحان.. فرف���ض وطلب من جاهين 
أن يرس���لها للموس���يقار محمد الموجي 
وبعد أن قرأه���ا الموجي أعادها لجاهين 
وقال له: »هذه كلمات ال يمكن أن يلحنها 
إال كم���ال الطوي���ل«.. فع���ادت األغني���ة 
للطويل فأصر على موقفه.. وقرر السفر 
إلى لندن.. وعندما علم )س���امي شرف( 
مدير مكتب الرئي���س عبدالناصر بذلك.. 
قال: »اتركا لي هذا األمر وسأقنع الطويل 
بطريقتي الخاصة..« وفي الصباح ذهب 
الطوي���ل إل���ى المطار فوجد اس���مه على 
قوائم الممنوعين من السفر..فكانت تلك 
آخر أغني���ات عبد الحليم لثورة يوليو.. 
فق���د جاء العام التالي حام���اًل معه رياح 
الهزيمة..ومصر في أشد لحظات حزنها 
وانكسارها.. وجاهين في أقصى درجات 

اكتئابه.
كانت هذه اإلطاللة التاريخية ضرورة 
ال مفر منها.. فنحن نتحدث عن الصورة 
الفوتوغرافية..وهذه األغنية تمثل لحظة 

حممد بغدادي - القاهرة
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فارقة في تاريخ األمة العربية.. فقد ُكتبت  
والش���عب المصري يتهيئ اللتقاط أجمل 
صورة له ف���ي تاريخه المعاصر.. حين 
اصطفت كل فئات الشعب أمام »الزمان« 
واستكملت زينتها كل الطوائف.. وطلبوا 
م���ن »المصور/ الزمان« أن يس���جل هذه 
اللحظة الرائعة في تاريخ مصر.. فالتقط 
لهم تلك الصورة الجدارية الخالدة..حيث 
حرص جاهين أن يبدأ األطفال باإللحاح 
في طل���ب التقاط الصورة.. واس���تطاع 
الطويل أن يضع هذا المطلب على لسان 
كورال من األطفال أودع في أصواتهم كل 
م���ا لديهم من الفرح الطفولي إذ يس���تهل 

الكورال الغناء:
صورة.. صورة 

كلنا كده عايزين صورة
صورة للشعب الفرحان

تحت الراية المنصورة
يا زمان صورنا.. 
صورنا يا زمان..

حا نقرب من بعض كمان
واللي ح يبعد من الميدان 

عمره ما ح يبان في الصورة

صورة جاهين التي التقطها للش���عب 
ال يوجد بها م���كان: »للخامل/والهامل/

والنعس���ان«.. فه���و ل���م يلتقط س���وى 
صورة »الثوري الكامل المصري العربي 

اإلنسان«.
ف���ي  ق���د نج���ح   وإذا كان جاهي���ن 
صياغة هذه الصورة الفوتوغرافية بكل 
تفاصيله���ا وظاللها وتكوينه���ا الرائع.. 
ف���إن عبد الرحمن األبن���ودي يتعامل مع 
صورة فتات���ه »عدوية« بمنطق آخر في 
أغنية محمد رشدي التي لحنها العبقري 

بليغ حمدي.. وهنا ننتقل إلى:
يتغ���زل  عندم���ا  الثاني���ة:  الص���ورة 
محبوبت���ه  ف���ي  »األبنودي/المص���ور« 
ومش���يرًا  بدقة..هاتفًا  فيصفها  »عدوية« 

إليها من فرط جمالها اآلخاذ:
عدوية أهي.. ضحكتها نهار
عدوية أهي.. شمس وأزهار

يا أم الخدود العنابي 
يا أم الرموش السنجابي
يا مركبي وأهلي وداري

ياحجاب ح اشيله في غيابي

وبع���د هذا العش���ق الص���ارخ لجمال 
»عدوية« ينتحل األبنودي فطرة البسطاء 
ويتحدث بلس���ان هذا العاش���ق الولهان 
الذي يس���تدعي كل ما لدي���ه من مفردات 
ليصف جمال »عدوية« وعندما يس���تتفد 

كل م���ا لديه من أوص���اف غير قانع بأن 
ه���ذه األوصاف س���توفيها حقه���ا فيلجأ 
األبنودي إلى حيلة ال تخلو من الخبث.. 
حين ي���رى أن »عدوية« ال تقل جمااًل عن 
نجمات الس���ينما في زمن كتابة األغنية 
الالتي ُتنَشر صورهن في الصحف مثلها 
مثل س���عاد حسني ونادية لطفي ومريم 
فخ���ر الدين.. فه���و يرى بفطرت���ه أنهن 
يزّيَن صفحات الجرائ���د.. وأن صورتها 
لتزين الصحف..  الفوتوغرافية تصل���ح 
َفَيِصل ف���ي نهاية المط���اف ألن يلخص 

جمالها المبهر مخاطبًا فتاته قائاًل:
تزي���ن  تنف���ع  دي  صورت���ك  واهلل 

الجرانين
وإذا كانت صورة عدوية عند األبنودي 
على هذا النحو من الجمال فإن الش���اعر 

الغنائي الكبير حسين السيد يقدم لنا:
أغني���ة  وه���ي  الثالث���ة:  الص���ورة 
لمشاعر ش���ديدة الرهافة.. تصف أحزان 
عاشقة شديدة الش���فافية.. إنها بالفعل 
أغني���ة تلي���ق بالمطربة الرقيق���ة نجاة 
الصغي���رة.. وهي مكون���ة من صورتين 
فوتوغرافيتين حسيتين لمشاعر عاشقة 
صدمت في محبوبها..إذ يقدم لها الصورة 
الجميلة ونقيضها.. وكأننا أمام صورة 
أخرى  »إيجابية/بوزيتيف«..وص���ورة 
يقول حسين  »سلبية/نجاتيف«.. حيث 
الس���يد في أغنيته البهية التي وضع لها 

بليغ حمدي لحنًا لم يتكرر:
أول حاجة قابلتني في حياتي.. حبك 

الجبار
آخ���ر حاج���ة دلوقتي ف���ي حياتي.. 

قلبك الغدار
صورة حلوة
وصورة مرة

مرسومين لي في كل حته 
عايزة أنسى

الزم أنسى
بس إمتى ؟

إنه���ا ص���ور حس���ين الس���يد ونجاة 
المدهش���ة  حم���دي  وبلي���غ  الصغي���رة 
والمتناقض���ة م���ا بي���ن »البوزيتي���ف / 

والنجاتيف« في باقي األغنية.
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ابتسم: فأنت كاتب!

�سعيد خطيبي

يقول أنطوان دوسانت إيكزوبيري: 
»االبتسامة ضرورة. أفضل َجَزاء نناله 
م���ن اآلخر ه���و ابتس���امة«. فمتى يعيد 
الكّت���اب صياغ���ة عالقته���م بصورهم 
ويجعلون منها لحظة انشراح وابتهاج؟ 
فمن خالل البورتريه، وتقاسيم الوجه 
لحظ���ة اإلمس���اك بالّص���ورة، يعكس 
الكاتب عالقت���ه بالّراهن وقراءته للّذات 

ولآلخر.
بورتري���ه الكات���ب ه���و ق���راءة في 
جمل���ة من األحاس���يس اآلنية، ونظرة 
من الّداخل ع���ن أيديولوجيا وتوّجهات 

صاحبها الفكري���ة، قد يحمل البورتريه 
عفوّية لحظة تصويره ولكنه يبقى، مع 
مرور الوقت، ضحية تأويالت وقراءات 
متع���ّددة م���ن نق���اد وأن���اس عاديين، 
رغب���ة منهم في تحديد بعض خصائص 

وميزات شخصية الكاتب. 
يقول المس���رحي جي���روم توزالين: 
»البورتري���ه لحظة عابرة وأحاس���يس 
باقية وحي���اة ماضّي���ة«. مثلما يتصل 
اس���م الكات���ب بنص يرس���خ حضوره 
يرتبط اسمه بصورة شاهدة على جزء 

من حياته.

فيكتور هيغو مثاًل، يرتبط اسمه في 
ذهنية القارئ العادي بصورة يظهر فيها 
بلحية بيضاء كّثة، وس���ترة س���وداء، 
بمالمح حائرة، يضع مرفقه األيمن على 
كتاب ضخم ويس���ند رأس���ه على راحة 
يده اليمنى. هذه هي الصورة األش���هر 
لصاح���ب »البؤس���اء«. كم���ا أن صورًا 
أخرى للكاتب نفسه معروضة في بيته 
بباري���س ليس���ت تختلف ع���ن األولى، 
الغالب عليها العبوس والّتيه في نظرات 
هيغو. الحال نفس���ه نجده عند ويليام 
شكسبير الذي يظهر أيضًا في بورتريه 
بعيني���ن براقتين وبش���فتين صامتتين 
كما لو أنه يستش���عر ضيق���ًا وعدم ثقة 
من فكرة رسم وجهه. صحيح أنه ليس 
من الضروري االبتس���ام ف���ي الصورة 
والتعبير ع���ن حالة غبطة، ظاهرية أو 
مبّطنة، ولكن وجه الفرد ومالمحه »هي 
قبل كل ش���يء وسيلة إغراء« كما يقول 
غاستون باش���الر. صحيح أن الكاتب 
يجد فسحة للبوح والكتابة والمكاشفة 
لحظة االكتئاب وانسداد األفق أكثر مما 
يجدها لحظة االبته���اج. مع ذلك، فهو 
يدرك لحظ���ة أخذ الصورة أنه يقف في 
مواجهة الق���ارئ، في مواجهة الجمهور 
ال���ذي ينظر إلي���ه وينتظر من���ه حافزًا 
للّتطلع وللتش���بث بما تبقى من طموح 

ومن هامش أمل.
تعّودن���ا عل���ى مطالع���ة ألبوم���ات 
وأخرى  س���ينمائيين  ممثلي���ن  ص���ور 
لمغنين وموس���يقيين، معروفين وغير 

البير كامو    هيرثا ميلر

غالبًا  الّذين يحبذون  الموسيقى  الّسينما وسوبر ستار  على عكس نجوم 
الّظهور في صور وبورتريهات تشّع بهجة واحتفااًل بالحياة، يفّضل الكّتاب 

واألدباء صورًا ينال فيها العبوس مكانة أوسع من االبتسام. 
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معروفين أحيانًا، أمثال بريجيت باردو 
وإيزابي���ل عجان���ي، أو مادونا وماريا 
كاري، ولك���ن لم نتعّود عل���ى تصّفح 
ألبوم���ات صور كّت���اب ومثقفين. ربما 
الكاتب يعنيه فقط مخاطبة عقل القارئ 
وليس بصره. تعني���ه لحظة االحتراق 
ف���ي الكتاب���ة وليس االحت���راق إلغواء 
وجذب انتباه عين القارئ. س���يغموند 
فرويد على س���بيل المثال والذي يقول: 
»الصور ذكريات، ُتنسى أحيانًا ولكنها 
ال تضيع« لس���نا نجد له صورًا كثيرة. 
أشهرها صورة له باألسود واألبيض، 
بلحية يكس���وها البي���اض، ينظر فيها 
مباش���رة آلل���ة التصوير، حام���اًل بين 
الس���ّبابة واإلصب���ع األكبر س���يجارة، 
متكئًا على جدار، مرتديًا بدلة س���وداء 

وقميصًا أبيض.
 باالنتقال إلى كّتاب القرن العشرين، 
من شعراء وروائيين، سنجد تشابهات 
في بورتريهاته���م. كما لو أنهم توارثوا 
الذهني���ة ذاته���ا والعالق���ة نفس���ها مع 
الصورة التي أّس���س لها كّتاب الحقبة 
األش���هر  فف���ي صورته  الكالس���يكية. 
يبدو ألبي���ر كامو)صاحب نوبل1957( 
في هيئة الدون جوان، بوس���امة القرن 
يضع  جانبي���ة،  وبنظرات  الماض���ي، 
سيجارة على الجانب األيمن من شفتيه 
ويرتدي معطفًا ش���تويًا، وال تبدو على 
مالمحه كثي���ر من تقاس���يم الفرح، بل 
يطغى عليها ش���عور بعدم الطمأنينة، 
يب���دو غير عاب���ئ بتجهي���ز حاله ألخذ 
ص���ورة، تبدو تفاصي���ل وجهه عفوية 
تعكس إلى حّد ما العبثية الحاضرة في 
رواية »الغري���ب«. أما غريمه التاريخي 
جان بول سارتر فيبدو جد حريص على 
اختيار أوقات ومواضع البورتريهات، 
حي���ث يظه���ر في واح���دة منه���ا حاماًل 
غليون���ًا ومتخ���ذًا م���ن مكتب���ة خلفية 
للصورة، بربطة عنق حمراء وسوداء 
الّلون وبنظارتين دائرّيتي الش���كل، ال 
يبدو سارتر مبتس���مًا وال عابسًا، يبدو 
أنه منش���غل بالنظر إلى ش���يء ما في 
األسفل، ربما النظر إلى كتاب أو ورقة 

أو إلى شخص معّين. 
واحد م���ن البورتريهات التي تش���ّد 

االنتباه هو بورتريه الكاتبة األميركية 
أناييس نين  الت���ي تظهر في صورتها 
األشهر بتنورة بيضاء قصيرة، واضعة 
رجلها اليس���رى عل���ى اليمنى ومغازلة 
مصّوره���ا بابتس���امة هادئ���ة، عل���ى 
العكس تمامًا م���ن األلمانية هيرتا ميلر 
)صاحبة نوب���ل2009( التي تظهر في 
بورتريه طاف صحف ومجالت العالم، 
بع���د تس���لمها نوب���ل، عابس���ة، تضع 
يدها اليمنى على أس���فل خّدها وتحول 
نظ���رات عينيه���ا إلى الجهة اليس���رى، 
وتظه���ر صاحبة »االس���تدعاء« كما لو 
أنها مس���تاءة، ويزيد ماكياج الشفتين 
من الشعور بحالتها النفسية المنقبضة 

والمنفعلة في آن معًا.
»الوج���ه هو م���رآة الّذات« بحس���ب 
تعبير غوستاف فلوبير، ولكن الكّتاب، 
قديم���ًا وحديثًا، ال يب���دو عليهم اهتمام 
كبي���ر باالنطباع���ات التي ق���د ترد عن 
بورتريهاتهم. ويعتقد ليونارد دافنشي 
أن »الفرد يصير بعد سّن األربعين وحده 
مس���ؤواًل عن صورة وجهه«، بحكم أن 
الصورة جزء من حياة اإلنس���ان، حيث 
تمثل ملكية خاصة وحقًا مش���روعًا في 
التعبير المختل���ف. والّظاهر أن غالبّية 
الكت���اب، عرب���ًا وغربيي���ن، يفّضلون 
ص���ورًا ووجوه���ا مس���تمدة أحيانًا من 
نصوصهم ومن حياة شخصّياتهم حيث 

تطغى الدراما على الكوميديا.

أنسي الحاجنزار قباني

أناييس نين

جان بول سارتر



7071 7071

س���تمرُّ نحو ست سنين قبل أن تظهر لنا 
صورة أخرى في األلبوم، وس���تعكس، 
الص���ورة الثاني���ة، أحوالنا المعيش���ية 
فة«  تمام���ًا: ش���عور حليقة، ثي���اب »مقيَّ
)معاٌد تكييفها لمالءمة مهمتها الجديدة(. 
كنزات )واض���ٌح أن الصورة التقطت في 
فص���ل الش���تاء( ثخينة. قمص���ان )تحت 
الكن���زات( من القماش ال���ذي تصنع منه 
البيجام���ات. تقريبًا، ال أزرار في فتحات 
سراويلينا. ال تظهر الصورة ما هو دون 
ذلك. ماذا ع���ن األحذية مثاًل؟ الصورة ال 
تقول شيئًا لكن الذاكرة تعيد لي صورة 
ح���ذاء واحد لكل الفصول في تلك األيام. 
حذاء للمدرس���ة فقط. ما عدا ذلك أقدامنا 
حرة، طليقة في الشوارع الترابية. أقدام 
صلدة، عنيدة، تمخ���ر التراب والحصى 
والطي���ن ومجاري الودي���ان ذات المياه 
الضحلة ش���تاء، الجافة، حتى التشّقق، 

صيفًا.
فف���ي تلك الفترة الت���ي التقطت فيها 
نة  الصورة الثانية أصبحت عائلتي مكوَّ
من ثالثة إخوة وأختين، نعيش في بيت 
بغرفة واحدة ومطبخ وحمام ننزل إليه 
ب���درج. لم يكن راتب أبي يتجاوز ثالثين 
دين���ارًا أردنيًا، وكان يمك���ن لهذا الراتب 
المتواض���ع أن يكفي عائلت���ه المتزايدة 
باطراد، ولك���ن وال���دي، بوصفه االبن 
األكب���ر لذوي���ه، ظل مس���ؤواًل عن حياة 
أبويه وإخوته. فكانت جدتي تأتي، في 
نهاية كل شهر، لتقتطع نصيبها المعلوم 
من هذا الراتب، وتترك ألمي ما تظن أنه 
يكفي إلقام���ة أود عائلتها الفرعية. كان 
ذلك نوعًا من الطق���س العائلي المقدس 
لم يل���ق احتجاجًا قط م���ن والدتي التي 
كانت لها، )كما سأصفها بعد رحيلها في 
إحدى قصائدي( ي���ٌد  يّخضرُّ لها التراب، 
فتدبُّ في تلك الدناني���ر القليلة المتبقية 
ف���ي حزامه���ا الصوفي، طاقة س���حرية 
تمكنها م���ن تجنيب عائلته���ا »الفرعية« 

ة العري والجوع. مغبَّ
lll

���ر، بقوة، ذلك الح���دث البهيج  أتذكَّ
عندما اشترى لي أهلي ثيابًا جديدة مكلفة 
للعي���د: البنط���ال الصوف���ي المقلَّم بخط 
لوه« عند الخي���اط الذي ظل  رفي���ع »فصَّ

اأجمد نا�سر - لندن

لن تتكرر هذه 
الصورة النادرة 

التي التقطت في 
»استوديو زكي أبو 

ليلى«

حكاية صورة

صة للزوج���ة فارغة. واضح أن  المخصَّ
الحكومة كانت تواف���ق على تغييب كهذا 
رغم إخالل���ه بخانة وضعت، خصيصًا، 
للزوجة. لكن أم���ي التي لم تجمعني بها 
ص���ورة مبكِّرة كان���ت تترك أث���رًا. ثمة 
شيء يش���به الطرس يبقى في الصورة. 
يمكنن���ي أن أرى ظ���لَّ يدها وهي تس���ند 
أخي األصغر من وراء ستارة االستديو!

lll

في أول ص���ورة لي كان���ت عائلتي 
ن���ة من ثالث���ة أبن���اء. كان وضعنا  مكوَّ
المعيش���ي محتماًل على ما يبدو كي يقدم 
والدي على ترف كهذا. ثيابنا التي تظهر 
ف���ي الصورة تؤكد ذل���ك. لكن بطن أمي 
الخصي���ب كان يطرح كل ع���ام، تقريبًا، 
ثمرة جديدة. هكذا لم تتكرر تلك الصورة 
الت���ي تجمعني بأبي وأخ���وّي األصغر. 

التصوير كان يتمُّ في االستديوهات، 
أو أمام المصورين الجوالين )بكاميراتهم 
الشمس���ية ذات القوائم الثالثية الطويلة 
التي تبدو كجنادب فضائية( وُيْقدم عليه 
األهلون ألسباب رسمية محدودة للغاية 
)جواز سفر، بطاقة تعريف وظيفية وما 
ر« من  ش���ابه(. عدا ذلك ال أح���د »يتصوَّ
ر«. ثمة أسباب ملموسة  أجل أن »يتصوَّ
جدًا تح���ول دونه. فق���د كان على أناس 
محيطي أن يتدبروا أمر عيش���هم قبل أن 
يخطوا خطوة واح���دة صوب ما ال يمت 
إلى البقاء الصرف بصل���ة. هذا يعني ال 
تصوي���ر. ال نزهات. ال ثي���اب زائدة عن 
الحاجة. ولم تكن عائلتي بعيدة عن هذا 
الوضع الذي يرتع في درجة عيٍش قريبٍة 
���ر غياب صور  من الصفر. لعل هذا يفسِّ
عائلي���ة مبكرة لنا. فعندم���ا نقلِّب، نحن 
األبناء األكب���ر للعائلة، ألبوماتنا ال نجد 
صورًا لس���نّي حياتنا األول���ى. ناهيكم، 
بالطبع، عن وجود صورة مبكِّرة تجمع 

بين األب واألم. 
ل���م تظهر أمي في ألبوم���ات العائلة 
إال بعدم���ا تجاوزت األربعين من عمرها. 
لألمر، هنا، سبب اجتماعي وربما ديني. 
ًا. حتى  فلم يكن تصوير النس���اء مستحبَّ
في جوازات الس���فر القديمة كانت الخانة 

حتى بلوغي سنَّ المراهقة لم أعرف أحدًا يقتني كاميرا. هذا يعني في 
يمتلكون  من  بالتأكيد،  هناك،  كان  الماضي.  القرن  سبعينيات  مطلع 

كاميرات شخصية ولكن، ليس في محيطي. 
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»يفّص���ل« ثيابنا، بين حين وآخر، كأنه 
خي���اط عائلي )!(، أم���ا الكنزة الصوفية 
والقمي���ص األبي���ض والصن���دل الجلدي 
فقد اش���تروها م���ن »س���وق الحجاوي« 
الذي كان يض���م ، آن���ذاك، أرقى محال 
مدين���ة الزرقاء األردنية. وقد تم »تخليد« 
هذا الحدث الس���عيد في ص���ورة عائلية 
ضمتني مع أبي واخ���وّي األصغر: عبد 
طة وشورت  الباسط ببلوزة قطنية مخطَّ
أبيض وح���ذاء كتاني، أما أخي األصغر 

أحمد فيغط���س تحت قبعة بيضاء وعلى 
صدره مريلة مشغولة باليد، فيما عيناه 
تحدقان في دهش���ة بالمص���ور. ال أتذكر 
والدي إال في الثياب العس���كرية. ولكنه 
يب���دو، عندما يرت���دي الثي���اب المدنية، 
ش���خصًا آخر أكثر تحررًا وأناقة بوجهه 
األس���مر وعيني���ه الواس���عتين قلي���اًل، 
والهدوء الظاه���ري الذي يطبع مالمحه.  
ف���ي تل���ك الص���ورة العائلي���ة النادرة 
كان وال���دي يرتدي بنط���ااًل من الصوف 

وقميصًا أبيض مفتوحًا قلياًل عند الصدر 
وحط���ة بيض���اء وعقااًل. كل ش���يء فيه 
مدني س���وى الحطة والعقال اللذين ظل 
يتمس���ك بهما كرابط ال يريد ل���ه فكاكًا، 
بأصول���ه البدوية.. وعندم���ا أحيل الى 
التقاعد وهو في الخامسة واألربعين من 
عمره، تحرر نهائيًا من الثياب العسكرية 
والمدنية، وعاد الى  ثيابه البدوية التي 

كان يرتديها في حداثته. 
هذه ه���ي الص���ورة األول���ى لنا مع 
أب���ي. بل ه���ذه أول ص���ورة تلتقط لي 
عل���ى اإلطالق. صورة لمناس���بة العيد! 
لك���ن األعياد تتك���رر كل س���نة. ال بدَّ أن 
هناك مناسبات أخرى أهم أيضًا: زواج 
عم، اب���ن عم، خال، قري���ب من الدرجة 
األولى. هناك نهاية العام الدراسي. عيد 
الجل���وس الملكي. هذه كلها مناس���بات 
وذرائ���ع لص���ور، ولكن ال ص���ور، في 
ألبومنا العائلي، لمناس���بتها. لن تتكرر 
ه���ذه الصورة النادرة الت���ي التقطت في 
»اس���تديو زكي أبو ليل���ى«، الواقع في 
أس���فل »عم���ارة الصويص« ف���ي مدينة 
الزرق���اء األردنية حيث كن���ا نقيم، حتى 
وقت طويل. سيكون على التكنولوجيا أن 
تتطور. سيكون على مصّنعي الكاميرات 
أن يدخلوا في تناف���س )دخول اليابان، 
تحديدًا، على هذه الس���وق( كي يتوسع 
انتشار الكاميرات الشخصية، وسيصبح 
التصوي���ر أق���لَّ ترفًا من قبل. س���أنتظر 
إلى س���ّن المراهقة كي تظهر لي صورة 
جدي���دة في األلب���وم العائلي. س���يكون 
إخواني وأخوات���ي األصغر أفضل حظًا 
منا نحن األبناء والبنات الخمسة اأُلول. 
فلهؤالء سلس���لة منتظمة من الصور في 
ألبوم العائلة، بعضها في »استديو زكي 
أبو ليل���ى«، وبعضها اآلخ���ر بكاميرات 

شخصية ألقارب أو جيران.
اختفى قس���م م���ن هذه الص���ور مع 
تنق���ل العائلة من مكان ال���ى آخر، لكن 
»اس���تديو زكي أبو ليلى« ظ���ل موجودًا 
بع���د ذل���ك بس���نين طويلة، وس���يقوم 
أخي عبد الباسط، الذي سيسلك طريق 
والدي وجدي في العسكرية، باستنساخ 
بعضها من النيغاتيف المحفوظ جيدًا في 

ذلك األستديو الزرقاوي الشهير. ذكرى مالبس العيد
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ُصَور أبي..

حممد حممد م�ستجاب - القاهرة

الصورة لدى )مس���تجاب األب( عبارة 
عن  لحظات زمنية مكثفة يريد أن يقبض 

عليها قبل أن تصبح ذكريات.
نش���أت في بيت كل حوائطه وأبوابه 
ونوافذه مزينة بالصور: صور شخصية، 
أصلي���ة  للوح���ات  أو  لمناس���بات،  أو 
مستنس���خة، أو حيوان���ات كانت تعيش 
معنا، مثل القطة الس���يامي التي كتب لها 
مستجاب إهداء في كتابه حرق الدم: »إلى 
تنا الس���عيدة ذات الدم الخفيف، التي  قطَّ
- في كل موس���م - تلد، وفي كل موس���م 
تس���عدنا بالتهام أوالدها«،  أو السلحفاء 
ظاظ���ا، ه���ذا باإلضاف���ة إل���ى س���خرية 
الصورة وهذا راجع إلى عفويتها، فستجد 
صورًا لنا – وأقصد األسرة - في مواقف 
وأوضاع مدهشة وغريبة على العين، فال 
تس���تطيع أن تمسك نفسك عن الضحك، 
صورًا بمالبس داخلية، أو أثناء الخروج 
من الحمام، أو صورة لميالد أحد األحفاد 
أو صورة أثناء إج���راء عملية جراحية، 
أو لعب الكرة، أو صورة أثناء معركة أو 
على الغ���داء، أو ونحن نتخاطف اللحم، 
كل ذل���ك كان يرجع للعفوي���ة التي كان 
مس���تجاب يعش���قها، فإذا كانت الصورة 
جزءًا من الحياة، فيجب أال تكون مجّملة 
أو يتم تهذيبها أو ترتيبها، ومن هنا كانت 

الصورة مكملة للحياة.
الصورة بالنسبة لمستجاب األب هي 
الحي���اة، لذا كان���ت حقيبة س���فره دائمًا 
بها الكاميرا، وال أنس���ى ثورته وضيقه 
عندما تضيع الكاميرا أو تتلف، أفهم اآلن 
معنى هذا، ومعنى أن تلتقط صورة في 
لحظة زمنية معين���ة، إن رؤية الصورة 
اآلن تجعلن���ي أتذك���ر تاريخ أس���رتنا، 
إن���ه تاريخ مل���يء باألح���داث الكثيرة، 
وصندوق وألبومات الصور لدي، تحمل 
حياة شعب كان يعيش في شقة صغيرة 
الحجم، لكن هذا المنزل الضيق والصغير 

كان متسعًا وأكثر رحابة من بيوت كثيرة 
دخلتها وكانت جدرانها خالية من الصور، 
أي خالي���ة م���ن أي روح، ومن أية حياة 
تعبر ع���ن أهل هذا المن���زل، إن الصورة 
كانت تكمِّل وتضيف للحياة في ش���قتنا، 

صور في جميع األوضاع واألوقات.
وقد أوقعني أبي في عش���ق الصورة، 
وأتضايق عندما  يس���خر من���ي أحد وأنا 
ألتق���ط صورة ألي ش���يء، فهو لم يفهم 
معنى الص���ورة وثقافتها، نع���م، ثقافة 
الص���ورة ل���م تصل إل���ى عقليتن���ا بعد، 
ولك���ن عندم���ا يم���ر الزمان وتنظ���ر إلى 

ال أعرف من كان يعشق الصورة مثل أبي، فالصورة لديه 
جزء من حياته، أو مكملة ومزينة لهذه الحياة، حياة كاملة 

تشعر بها وتشمها وتتلمسها وتعرف أهلها . 

في ليلة العمر

في رحاب العظمة باألقصر
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هذه الصورة، س���وف يعرف هذا المنتقد 
معناه���ا، أنه���ا هن���ا تصن���ع الذكريات، 
تجعلك تنب���ش في الذاك���رة، وما حدث 
من تغيرات في جغرافية وجوه أصحاب 
الص���ورة، وأي���ن ابتس���امتهم أو أين هذ 
القمي���ص اآلن، أو أن هذه البدلة كنت قد 
اش���تريها بكذا.. إن الحياة داخل صورة 
متعة، مس���تجاب كان يع���ي أن الصورة 
أقوى من الكلمات، وأن الصورة دائمًا ال 

تكذب، فقط تقبض على لحظة زمنية.
فعندم���ا يتوقف الزم���ان، ويرحل من 
يرحل، تعتص���ر الذاكرة كي تقبض على 
لحظ���ات معينة م���ن الزمن، ف���ال يكون 
أمام���ك إال الصورة، ونح���ن تربينا على 
ه���ذا، وكأننا نعيش داخ���ل صورة، فلم 
تكن لنا صور مرتبة أو منمقة أو منظمة، 
ومس���تجاب األب- كان يعشق هذا، حتى 
طفح���ت الص���ور وكث���رت فب���دأت تعلو 
حوائط المنزل وأبواب���ه ونوافذه، ومع 
أن منزلنا كان صغيرًا إال أن الشعب الذي 
كان يس���كنه كان مكررًا عل���ى حوائطه، 
باإلضاف���ة إلى ص���ور آلخري���ن يحّلون 

ضيوف���ًا على حوائطنا حس���ب رغبة هذا 
الشعب.

لقد ارتبط���ت الصورة بأبي وبي فقط 
دون باقي األس���رة، لذا كنت أنا وهو من 
نغير جغرافية الحوائط ونزينها، فعلقنا 
الص���ور الفوتوغرافي���ة لن���ا ولحيوانات 
ولوحات مش���هورة مستنسخة، وصورًا 
ألطف���ال وص���ورًا لمناس���بات وص���ورًا 
لمقاالت، لم نكن نهتم أن تكون الصورة 
مع وزي���ر أو رئيس أو تك���ون في إطار 
���ب أو خش���بي، كان المه���م أن نمأل  ُمذهاَّ
المساحة الخالية من الحائط بالصورة، 
وأول ص���ورة ارتبط���ت بذاكرت���ي كانت 
صورة للمونالي���زا، ثم بعد ذلك تتحرك 
وتتغي���ر الصور حس���ب رغبتي أو رغبة 

أب���ي، إال أن ص���ور أب���ي - كان���ت دائمًا 
تحكي حكاي���ة، تتحدث معي، وصورته 
وهو في العراق أو في الس���د العالي، أو 
في مكتبه أو في ش���قتنا أو على المقهى، 
صورته بجلبابه أو مالبس���ه الرسمية، 

صوره في البحر وفي الشوارع.
ال���ذي ورثت���ه هو  عش���ق الص���ورة 
م���ا جعلن���ي أعرف كي���ف أكتب مش���هدًا 
سينمائيًا، ومع أن الصور التي تجمعني 
مع أبي قليلة وربم���ا تكون نادرة وذلك 
س���ببه أنن���ا كن���ا )ناق���ر ونقي���ر( خالل 
حياتن���ا، إال أنن���ي اآلن، أرجع إلى هذه 
الص���ور، وكأنه يحيا ويكب���ر معي، منذ 
صغ���ره وزفاف���ه وحيات���ه، س���تجد لنا 
صورًا في األهرامات وأتوبيس���ات النقل 
العام وحديقة الحيوان وش���واطئ البحر 
في العري���ش واإلس���كندرية والغردقة، 
ف���ي النيل وف���ي الطرقات وعند أس���وار 
أكاديمي���ة الفن���ون وحدائقه���ا، الصورة 
حي���اة، ومن غيرها ال أعرف كيف أعيش 
وسط جدران صماء، وقد انتقل هذا الحب 
إل���ّي، فصنعت جدران ش���قتي مثلما كان 
يفعل، صور فقط، ومنها تصنع وتعرف 

ثقافة وعقلية صاحب هذا المنزل.
لكن الصورة التي ل���م ألتقطها، ظلت 
منقوش���ة في ذاكرتي، محف���ورة ال تريد 
أن تغ���ادر إلى اآلن،  صورة والدي وهو 
على ف���راش الم���رض، كانت األس���الك 
والخراطيم واألنابي���ب تحيط به، وكان 
وجهه مبتسمًا ولم يكن يستطيع الكالم، 
أول م���رة أرى صورة مس���تجاب األب، 
وهو هكذا، وكأنه كان يوصيني بش���يء 
ما، كان يبتسم ويريد أن يعود إلى منزله 
كي يموت على فراش���ه، لكنه غادرنا في 
اليوم التالي وصورته لم تغادر ذاكرتي 

حتى اآلن.

علّقنا الصور 
الفوتوغرافية لنا 

ولحيوانات ولوحات 
مشهورة مستنسخة،

مع سوسن مستجاب

مع األصحاب

الحالقة أمام البيت في القرية
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اإلبداع والرقابة

خوان غويتيسولو

يس���تطيع الكاتب الذي عاش في ظ���ل ديكتاتورية وعانى 
من عواقبه���ا الُمخصية عند ممارس���ة عمل���ه، أن ينتبه على 
الفور لعالمات أية ديكتاتورية في دول أخرى، س���واء كانت 
طبيعتها قومية أو أيديولوجية أو عسكرية صرف، ومن هذه 
العالمات إقصاء الموضوع السياسي من الحوارات، والصمت 
اللبق عند ذكر الرئيس أو المقربين منه، والنظرات المفهومة 
جيدًا، واالنتقادات المسّكنة لإلدارة، وصمام تسريب النكات 

المروية بنصف صوت. 
ل���م تكن الحياة في إس���بانيا الفرانكية في ش���بابي حياَة 
صمت مفروض عبر الخوف والعنف من قبل الفصيل المنتصر 
في الحرب األهلية من عام  1936-1939، والرمي بالرصاص 
والمعتق���الت كانا مجرد ذكرى واح���دة، لكنها ماضية. ومن 
كان يريد أن يكون مواطنًا بداًل من أن يكون رعية كان يحتمل 
»عاصفة نقطة مياه تس���قط بال توق���ف فوق المرء«، كما قال 

إسباني منفي والمع في القرن التاسع عشر.

كانت الصحافة اإلس���بانية والراديو أداتي دعاية بسيطة 
تشبه كثيرًا أدوات الدول العربية اليوم. جلسات رئيس الدولة 
وسفرياته الفتتاح أماكن ومراكز مدرسية كانت تحتل صفحات 
كاملة. لم تكن هناك أصوات ناقدة في الحقل السياس���ي وال 
االجتماع���ي وال الثقاف���ي. مجرد ع���روض لمباريات كرة قدم 
ومصارعة ثيران فحس���ب. والم���رة األولى الت���ي قرأت فيها 
عددًا من الجريدة الفرنس���ية le monde، جعلتني افتتاحيتها 
اإلخبارية وتنوع اآلراء أرى بوضوح الجهل المبرمج الذي كنا 
نعي���ش فيه. غير أن الصحافة األجنبي���ة كانت مطاردة إذا ما 
احتوت على أي نقد موجه للنظام، وكانت اإلمكانية الوحيدة 
المزودين بها هي االس���تماع لراديو باريس أو لندن أو إلذاعة 
الحزب الش���يوعي بإس���بانيا ومقره في االتحاد السوفياتي. 
وكان���ت قمة التعتي���م اإلعالمي ما حدث ف���ي اإلضراب العام 
في برش���لونة عام 1951: صارت المدينة بأكملها مش���لولة، 

واالحتجاجات حاش���دة، بينما لم تنطق الصحف اإلس���بانية 
بكلمة، كأنه حدث يجري في كوكب آخر، بالضبط كما يحدث 

اليوم في سورية.
عندم���ا زرُت االتحاد الس���وفياتي في س���نة 1965، تلبية 
لدع���وة من اتح���اد الكتاب، الحظ���ت في الحال التش���ابهات 
والتطابق���ات الموجودة بين نظامين متعارضين أيديولوجيًا 
مثل النظام اإلس���باني والس���وفياتي وهذا ما جعلني أتفادى 
الوق���وع في ش���رك وقع فيه مثقف���ون كثيرون تش���ّكلوا في 
بل���دان ح���رة وديموقراطية. كل ش���يء، ف���ي الظاهر، كان 
موظفًا ليؤدي للكمال الذي أس���موه »وطن االشتراكية«، لكن 
التناقض المس���تمر بي���ن ما كنت أراه وما كان���وا يحكونه لي 
بلغ أقصى درجات الكوميديا. ومع ترديد صداه، أحد األبناء 
اإلس���بان الس���ابقين الالجئين في االتحاد الس���وفياتي خالل 
الحرب األهلية، بعد أن س���ألني عن الفروقات الموجودة بين 
رسام تعبيري وآخر انطباعي وثالث واقعي شيوعي، أجاب 
بابتس���امة:»األول يرس���م ما يراه، الثاني ما يش���عر به، أما 
الثالث فما يس���معه«. فهؤالء الذين يعيشون في ديكتاتوريات 
وأنظم���ة قمعية تمنع ت���داول اآلراء الحر واألف���كار يتمتعون 

بفطنة الُخرس ليتفاهموا باإلشارات. 
كان���ت ميكانيزمات الرقابة األدبية في إس���بانيا الفرانكية 
واالتحاد السوفياتي تتعامل أيضًا بشكل مشابه. أحيانًا كانت 
تقمع كل ما يهاجم »األخ���الق الكاثوليكية« و»مبادئ الحركة 
القومي���ة« التي عليها تأسس���ت الديكتاتوري���ة. وفي أحيان 
أخرى، األعمال المنحرفة والمنحط���ة المضادة ألفكار الرجل 
الس���وفياتي المثالية. وكانت الرواي���ات والقصائد والمقاالت 
القادمة من الغرب الرأس���مالي والبورجوازي تتس���رب كلما 
احت���وت على نقد له. غي���ر أن حظ الُكّتاب الكب���ار في القرن 
العش���رين كان أشد س���وءًا. فأعمال أفضل الروائيين-أندري 
بيل���ي، زاميات���ن، بولجاك���وف، بالتونوف - والش���عراء - 
أجماتوفا، ماندلش���تام، تزفتيتيفا، إلخ. س���قطت في نسيان 

متعمد والنشر العرضي ألي نص لهم كان يخلق صفوفًا أمام 
مكتب���ات البي���ع. كل أعمالهم المثيرة لإلعجاب اس���تمرت في 

الظل حتى بداية بروسترويكا جورباتشوف.
لم يجد القراء الروس مفرًا س���وى اللج���وء إلى اإلبداعات 
الكب���رى الس���ابقة عل���ى ث���ورة 1917. فل���م تتمك���ن الرقابة 
الس���تالينية، لحس���ن الطال���ع، من مح���و أعمال بوش���كين 
وتولس���توي  ودوستوفيس���كي  وجوج���ول  وليرمونت���وف 
وتش���يخوف. وبفضله���م، تعايش���ت الثقافة الروس���ية مع 
الرقاب���ة الحديدية واألدلجة على هام���ش الكرملين. وإن كان 
دوستوفيسكي لم يحتوه جدول الرجل السوفياتي وتسامحوا 
معه على مضض، فتولس���توي وبوش���كين تم اس���تعادتهما 
وتعزيزهما فيما يخص أس���الف الش���يوعية وتجسيدهما في 
الرج���ل الجديد، هذا الرجل الجديد ال���ذي فيه، تحت مالمحه، 

كانت تبدو صورة الهمجي القديم. 
في إسبانيا الخمسينيات، كان التحالف الذي وّقعه فرانكو 
وإيشنهاور مع الواليات المتحدة يجبر الرقابة على فتح الُكم 
لكتب وأفالم من هذا الغرب الذميم الذي ينتصب فجأة باعتباره 
الحارس الحامي. وكان موقفنا كمتحالفين خاضعين ألميركا 
الش���مالية في حربها الصليبية ضد الش���يوعية يش���به كثيرًا 
موقف الديكتاتوري���ات العربية المالئمة لمصالح واش���نطن 
وحلفائها األوروبيين. وكان الشد والجذب مع الرقابة نتيجًة 
للتناقض بين المبادئ القومية الكاثوليكية للنظام وغس���يل 
الوجه الضروري لتزيي���ف صورة مقبولة لنفس النظام أمام 

الرأي العام الغربي.
ال تس���مح لي معرفتي الجزئية بالرقابة في الدول العربية 
بالحكم الكلي عليها. فالوضع يختلف من بلد لبلد. هناك كذلك 
خصوصيات إقليمية. ثنائية اللغة عند الُكّتاب المغاربة، مثاًل، 
تؤدي لنشر الكتب بالفرنسية إن لم يسمح بنشرها بالعربية. 
وهذا ما حدث لرواية محمد شكري »الخبز الحافي« التي ُنشرت 
ف���ي ترجمتها للغة مولير بال عوائق، بينما في النص العربي 

األصلي تمت مصادرتها بس���بب »المحتوى الالأخالقي«، رغم 
رفع المصادرة بعد ذلك. بش���كل عام، تتمتع المغرب بحرية 
تعبير أكبر من أغلب الدول العربية، على األقل حتى س���قوط 
ديكتاتوريات بن علي ومبارك. بالنس���بة لتونس، حكى لي 
صاح���ب مكتبة معروفة في العاصمة ف���ي عام 1999 حكاية 
جديرة بالذكر: كان الصحافي والمثقف الفرنسي جين دانييل 
يوّقع كتابًا هناك، لكن عن���د عودته لباريس كتب مقااًل قليل 
اللطف عن نظام بن علي. وبناًء عليه، توجهت الش���رطة إلى 
المكتبة لتطلب قائمة بأسماء العمالء الذين قد اشتروا نسخة 
من العمل بهدف تتبعهم والتحري عن ميولهم السياسية. هذا 
المثال الذي يعكس البارانويا السياس���ية لم يكن حتى ممكنًا 
ف���ي ليبيا. فطبقًا لمكتبي من بنغ���ازي، فأغلب كتالوج الكتب 
يض���م طبعات مختلفة م���ن الكتاب األخض���ر للقذافي مترجمًا 

ألكثر من عشرين لغة!
عندما كنت في القاهرة في ش���هر أبري���ل الماضي، عّلقُت 
للروائي عالء األسواني بأن عماًل مثل »عمارة يعقوبيان« كان 
من المس���تحيل نشره في إسبانيا الفرانكية، سواء لما يضمه 
من إشارات واضحة للس���لوك الجنسي ألحد أبطاله أو للنقد 
الالذع للديكتاتورية المصرية، بما فيه نقد مبارك نفسه. وكما 
ختمت حديثي معه، فهناك رقابات ورقابات. بعض الرقابات 
تحيط بإجمالية المشهد السياسي والثقافي والفني، كما كان 
الحال في االتحاد الس���وفياتي وإس���بانيا الفرانكية وال تزال 
في بعض الديكتاتوري���ات والثيوقراطيات العربية. وبعضها 
اآلخر تركز على اإلبداع المس���تقل، بحيث ال يتصادم بش���كل 
رأس���ي مع مصالحه���ا. لكن جمعًا من الُكّتاب والس���ينمائيين 
العرب في أوروبا يوضحون أن���ه، برغم التغييرات الباعثة 
على األمل والتي حققها »الربيع العربي« عام 2011، ال يزال 

الطريق طوياًل.

ترجمة: أحمد عبد اللطيف 

مقال
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يس���تطيع الكاتب الذي عاش في ظ���ل ديكتاتورية وعانى 
من عواقبه���ا الُمخصية عند ممارس���ة عمل���ه، أن ينتبه على 
الفور لعالمات أية ديكتاتورية في دول أخرى، س���واء كانت 
طبيعتها قومية أو أيديولوجية أو عسكرية صرف، ومن هذه 
العالمات إقصاء الموضوع السياسي من الحوارات، والصمت 
اللبق عند ذكر الرئيس أو المقربين منه، والنظرات المفهومة 
جيدًا، واالنتقادات المسّكنة لإلدارة، وصمام تسريب النكات 

المروية بنصف صوت. 
ل���م تكن الحياة في إس���بانيا الفرانكية في ش���بابي حياَة 
صمت مفروض عبر الخوف والعنف من قبل الفصيل المنتصر 
في الحرب األهلية من عام  1936-1939، والرمي بالرصاص 
والمعتق���الت كانا مجرد ذكرى واح���دة، لكنها ماضية. ومن 
كان يريد أن يكون مواطنًا بداًل من أن يكون رعية كان يحتمل 
»عاصفة نقطة مياه تس���قط بال توق���ف فوق المرء«، كما قال 

إسباني منفي والمع في القرن التاسع عشر.

كانت الصحافة اإلس���بانية والراديو أداتي دعاية بسيطة 
تشبه كثيرًا أدوات الدول العربية اليوم. جلسات رئيس الدولة 
وسفرياته الفتتاح أماكن ومراكز مدرسية كانت تحتل صفحات 
كاملة. لم تكن هناك أصوات ناقدة في الحقل السياس���ي وال 
االجتماع���ي وال الثقاف���ي. مجرد ع���روض لمباريات كرة قدم 
ومصارعة ثيران فحس���ب. والم���رة األولى الت���ي قرأت فيها 
عددًا من الجريدة الفرنس���ية le monde، جعلتني افتتاحيتها 
اإلخبارية وتنوع اآلراء أرى بوضوح الجهل المبرمج الذي كنا 
نعي���ش فيه. غير أن الصحافة األجنبي���ة كانت مطاردة إذا ما 
احتوت على أي نقد موجه للنظام، وكانت اإلمكانية الوحيدة 
المزودين بها هي االس���تماع لراديو باريس أو لندن أو إلذاعة 
الحزب الش���يوعي بإس���بانيا ومقره في االتحاد السوفياتي. 
وكان���ت قمة التعتي���م اإلعالمي ما حدث ف���ي اإلضراب العام 
في برش���لونة عام 1951: صارت المدينة بأكملها مش���لولة، 

واالحتجاجات حاش���دة، بينما لم تنطق الصحف اإلس���بانية 
بكلمة، كأنه حدث يجري في كوكب آخر، بالضبط كما يحدث 

اليوم في سورية.
عندم���ا زرُت االتحاد الس���وفياتي في س���نة 1965، تلبية 
لدع���وة من اتح���اد الكتاب، الحظ���ت في الحال التش���ابهات 
والتطابق���ات الموجودة بين نظامين متعارضين أيديولوجيًا 
مثل النظام اإلس���باني والس���وفياتي وهذا ما جعلني أتفادى 
الوق���وع في ش���رك وقع فيه مثقف���ون كثيرون تش���ّكلوا في 
بل���دان ح���رة وديموقراطية. كل ش���يء، ف���ي الظاهر، كان 
موظفًا ليؤدي للكمال الذي أس���موه »وطن االشتراكية«، لكن 
التناقض المس���تمر بي���ن ما كنت أراه وما كان���وا يحكونه لي 
بلغ أقصى درجات الكوميديا. ومع ترديد صداه، أحد األبناء 
اإلس���بان الس���ابقين الالجئين في االتحاد الس���وفياتي خالل 
الحرب األهلية، بعد أن س���ألني عن الفروقات الموجودة بين 
رسام تعبيري وآخر انطباعي وثالث واقعي شيوعي، أجاب 
بابتس���امة:»األول يرس���م ما يراه، الثاني ما يش���عر به، أما 
الثالث فما يس���معه«. فهؤالء الذين يعيشون في ديكتاتوريات 
وأنظم���ة قمعية تمنع ت���داول اآلراء الحر واألف���كار يتمتعون 

بفطنة الُخرس ليتفاهموا باإلشارات. 
كان���ت ميكانيزمات الرقابة األدبية في إس���بانيا الفرانكية 
واالتحاد السوفياتي تتعامل أيضًا بشكل مشابه. أحيانًا كانت 
تقمع كل ما يهاجم »األخ���الق الكاثوليكية« و»مبادئ الحركة 
القومي���ة« التي عليها تأسس���ت الديكتاتوري���ة. وفي أحيان 
أخرى، األعمال المنحرفة والمنحط���ة المضادة ألفكار الرجل 
الس���وفياتي المثالية. وكانت الرواي���ات والقصائد والمقاالت 
القادمة من الغرب الرأس���مالي والبورجوازي تتس���رب كلما 
احت���وت على نقد له. غي���ر أن حظ الُكّتاب الكب���ار في القرن 
العش���رين كان أشد س���وءًا. فأعمال أفضل الروائيين-أندري 
بيل���ي، زاميات���ن، بولجاك���وف، بالتونوف - والش���عراء - 
أجماتوفا، ماندلش���تام، تزفتيتيفا، إلخ. س���قطت في نسيان 

متعمد والنشر العرضي ألي نص لهم كان يخلق صفوفًا أمام 
مكتب���ات البي���ع. كل أعمالهم المثيرة لإلعجاب اس���تمرت في 

الظل حتى بداية بروسترويكا جورباتشوف.
لم يجد القراء الروس مفرًا س���وى اللج���وء إلى اإلبداعات 
الكب���رى الس���ابقة عل���ى ث���ورة 1917. فل���م تتمك���ن الرقابة 
الس���تالينية، لحس���ن الطال���ع، من مح���و أعمال بوش���كين 
وتولس���توي  ودوستوفيس���كي  وجوج���ول  وليرمونت���وف 
وتش���يخوف. وبفضله���م، تعايش���ت الثقافة الروس���ية مع 
الرقاب���ة الحديدية واألدلجة على هام���ش الكرملين. وإن كان 
دوستوفيسكي لم يحتوه جدول الرجل السوفياتي وتسامحوا 
معه على مضض، فتولس���توي وبوش���كين تم اس���تعادتهما 
وتعزيزهما فيما يخص أس���الف الش���يوعية وتجسيدهما في 
الرج���ل الجديد، هذا الرجل الجديد ال���ذي فيه، تحت مالمحه، 

كانت تبدو صورة الهمجي القديم. 
في إسبانيا الخمسينيات، كان التحالف الذي وّقعه فرانكو 
وإيشنهاور مع الواليات المتحدة يجبر الرقابة على فتح الُكم 
لكتب وأفالم من هذا الغرب الذميم الذي ينتصب فجأة باعتباره 
الحارس الحامي. وكان موقفنا كمتحالفين خاضعين ألميركا 
الش���مالية في حربها الصليبية ضد الش���يوعية يش���به كثيرًا 
موقف الديكتاتوري���ات العربية المالئمة لمصالح واش���نطن 
وحلفائها األوروبيين. وكان الشد والجذب مع الرقابة نتيجًة 
للتناقض بين المبادئ القومية الكاثوليكية للنظام وغس���يل 
الوجه الضروري لتزيي���ف صورة مقبولة لنفس النظام أمام 

الرأي العام الغربي.
ال تس���مح لي معرفتي الجزئية بالرقابة في الدول العربية 
بالحكم الكلي عليها. فالوضع يختلف من بلد لبلد. هناك كذلك 
خصوصيات إقليمية. ثنائية اللغة عند الُكّتاب المغاربة، مثاًل، 
تؤدي لنشر الكتب بالفرنسية إن لم يسمح بنشرها بالعربية. 
وهذا ما حدث لرواية محمد شكري »الخبز الحافي« التي ُنشرت 
ف���ي ترجمتها للغة مولير بال عوائق، بينما في النص العربي 

األصلي تمت مصادرتها بس���بب »المحتوى الالأخالقي«، رغم 
رفع المصادرة بعد ذلك. بش���كل عام، تتمتع المغرب بحرية 
تعبير أكبر من أغلب الدول العربية، على األقل حتى س���قوط 
ديكتاتوريات بن علي ومبارك. بالنس���بة لتونس، حكى لي 
صاح���ب مكتبة معروفة في العاصمة ف���ي عام 1999 حكاية 
جديرة بالذكر: كان الصحافي والمثقف الفرنسي جين دانييل 
يوّقع كتابًا هناك، لكن عن���د عودته لباريس كتب مقااًل قليل 
اللطف عن نظام بن علي. وبناًء عليه، توجهت الش���رطة إلى 
المكتبة لتطلب قائمة بأسماء العمالء الذين قد اشتروا نسخة 
من العمل بهدف تتبعهم والتحري عن ميولهم السياسية. هذا 
المثال الذي يعكس البارانويا السياس���ية لم يكن حتى ممكنًا 
ف���ي ليبيا. فطبقًا لمكتبي من بنغ���ازي، فأغلب كتالوج الكتب 
يض���م طبعات مختلفة م���ن الكتاب األخض���ر للقذافي مترجمًا 

ألكثر من عشرين لغة!
عندما كنت في القاهرة في ش���هر أبري���ل الماضي، عّلقُت 
للروائي عالء األسواني بأن عماًل مثل »عمارة يعقوبيان« كان 
من المس���تحيل نشره في إسبانيا الفرانكية، سواء لما يضمه 
من إشارات واضحة للس���لوك الجنسي ألحد أبطاله أو للنقد 
الالذع للديكتاتورية المصرية، بما فيه نقد مبارك نفسه. وكما 
ختمت حديثي معه، فهناك رقابات ورقابات. بعض الرقابات 
تحيط بإجمالية المشهد السياسي والثقافي والفني، كما كان 
الحال في االتحاد الس���وفياتي وإس���بانيا الفرانكية وال تزال 
في بعض الديكتاتوري���ات والثيوقراطيات العربية. وبعضها 
اآلخر تركز على اإلبداع المس���تقل، بحيث ال يتصادم بش���كل 
رأس���ي مع مصالحه���ا. لكن جمعًا من الُكّتاب والس���ينمائيين 
العرب في أوروبا يوضحون أن���ه، برغم التغييرات الباعثة 
على األمل والتي حققها »الربيع العربي« عام 2011، ال يزال 

الطريق طوياًل.

ترجمة: أحمد عبد اللطيف 
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مانهاتن مدينة المرايا:

وأنت أيضًا!
هنا.. كل األشياء كبيرة
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�سهري امل�سادفة - مانهاتن

أفالم »الرجل الوطواط «، أقف في أشهر 
ميادينها »التايم س���كوير« وأشعر بصغر 
حجم���ي أمام الشاش���ات العمالق���ة التي 
تغطي بعض جوانب ناطحات الس���حاب 
والتي تتن���اوب عليها اإلعالنات.. فتيات 
جميالت وش���به عاريات بحج���م البناية 
تكاد أيديهن ُتمس���ك بالس���حاب.. تفاحة 
ضخمة تحت���ل نصف البناي���ة وكأنها ما 
ُيحكى عنه في الحكايات القديمة ببساطٍة 
تس���تطيع إطعام نصف سكان مانهاتن.. 
موديل جديد من الس���يارات يكاُد يدهمك 
وهو يحاول االنفالت من شاشته، وعندما 
تس���تريح اإلعالن���ات من لهاثها س���تجد 
بالض���رورة صورت���ك أكبر م���ن حجمك 
على إحدى الشاش���ات، وستستطيع في 
هذا الزحام التعرف إلى نفسك والتي هي 
أكبر على الشاش���ة من حجمها الطبيعي 
بأن ترفع يدك لتش���ير إليها أو أن تكون 
مرتديًا شيئًا مميزًا للغاية يشير إليك في 
هذا الزحام، ربما لهذا يتسابق األميركيون 
ف���ي عرض أزياء ش���ديد الث���راء يبدأ من 
الس���اري الهندي وال ينته���ي عند الميني 
جي���ب األميركي، يش���ترك في���ه الرجال 
واألطفال والعجائز واألجانب، فهم على 
أية حاٍل يعلمون جي���دًا أن عددًا ال نهائيًا 
من الشاش���ات والمرايا وزجاج ناطحات 
الس���حاب المصقول سيعكس صورهم.. 
ف���ي الحقيقة هم يعلم���ون تمامًا أنهم في 

سباٍق محمومٍ  أمام مرايا ال نهائية.
في مانهاتن تس���تطيع أن ترى الحلم 
األميركي الطوباوي مجسدًا أمام عينيك، 
يس���ير في ميادينها وحدائقها وشوارعها 
ووق���ت ذروة الذه���اب واإلياب من العمل 
جميُع الجنس���يات بألوانها المتدرجة من 
أقصى األسود إلى األبيض الشفيف مرورًا 
باألصفر، يتحاورون بلكنة بالكاد أفهمها 
وأتساءل ُترى هل ألنها خليط من طريقة 
نطق األعراق والش���عوب المختلفة للغة 
اإلنكليزية؟ أكاد أمس���ك بالتس���امح وهو 
يع���وم فوق تجاور المتض���ادات وال أرى 
َم���ْن يجرؤ من الم���ارة أن ُيطيل التحديق 
في اآلخ���ر المختلف عنه تمام االختالف، 
أس���مع صرخة ف���رح أميركية فأعرف أن 
امرأة ش���قراء قد قابلت صديقتها الزنجية 
بعد طول غياب أو أن رجاًل زنجيًا قد وجد 

كنت أعرف مسبقًا أنني سأحلُِّق فوق 
مالط���ا ثم س���ألقي التحي���َة على تونس 
الخضراء التي انتثر منها ياسمين الربيع 
العربي، وقد ال أش���عر متى سأطير فوق 
مدريد ومتى س���أكون فوق لش���بونة قبل 
أن أعوم في س���حب المحي���ط األطلنطي 
ألعبره كله، لكي أص���ل إلى مطار جون 

كيندي بنيويورك.
أتأم���ل من ع���ٍل القاه���رَة الهادئة اآلن 
بمبانيها المتناثرة أو الملتفة حول بعضها 
البعض في حال���ة عناٍق طالما ما وجدته 
جمياًل حول نيلها الممتد ومآذنها الشامخة 
وقب���اب كنائس���ها بصلبانه���ا المذهب���ة، 
تغلفه���ا ش���بورة صباحي���ة فتخفي عن 
عينيَّ أجزاًء من مش���اهدها، كانت وكأنها 
تغفو ببراءة قائٍد عظيٍم انتصر في كبرى 
معاركه وأسند رأسه كيفما اتفق ليحظى 
باستراحة محارب قبل أن يواصل النضال 
لالنطالق إلى آفاق أرح���ب.. َمْن يصّدق 
أن القاهرة المس���تريحة اآلن هي المدينة 
نفس���ها التي أجبرت العالم كله أن يتفرج 
عليها عبر وس���ائل الميديا المختلفة وأال 
ُيدير مؤش���ر قناة الجزيرة طوال ثمانية 
عش���ر يومًا لكي ال يفوته مشهٌد واحٌد من 
مش���اهد أعظم ث���ورة ش���وهدت على مّر 

التاريخ !
تس���تغرق الرحلة م���ن القاه���رة إلى 
نيويورك اثنتي عشرة ساعة، لم أر فيها 
الليل أو حتى غبشة المساء على اإلطالق 
فقط الش���مس التي كانت تخترق نافذتي 
ط���وال الوقت، طرت في الثانية عش���رة 
ظه���رًا وعندم���ا وصلت إل���ى مطار جون 
كيندي ف���ي الثالثة بعد الظه���ر في اليوم 
نفسه فرحُت كما األطفال ألنني ربحت من 

الزمن يومًا كاماًل.
أتج���ه وحيدة ب� »س���يارة أجرة« إلى 
مانهات���ن التي أع���رف أنها أهم وأش���هر 
جزي���رة م���ن الج���زر الخم���س المكون���ة 
لنيوي���ورك: بروكلي���ن وس���تاتن أيالند 
وكوين���ز، وأنها أكب���ر مراك���ز الصناعة 
والتج���ارة والم���ال على الرغ���م من أنها 

أصغرهم على اإلطالق.
في مانهاتن تستطيع أن ترى ناطحات 
الس���حاب وقد خرجت مغسولة ومضيئة 
وبراق���ة بزجاجها المصقول من سلس���لة 
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أخيرًا ف���ي الزحام صديقته اآلس���يوية، 
يقول���ون إن مانهاتن تعان���ي من التفرقة 
العنصرية والجريمة والمخدرات والفقر.. 
قد أس���تطيع كزائرة لبضع���ة أيام رؤية 
الفقر حي���ن أرى ال� »هوم ليس« أو الذين 
دون م���أوى في أنفاق المترو مع عدد من 
الفئران تشتهر بها نيويورك وحدها، أو 
عندما أستشعر األس���عار الفلكية للسكن 
وبالطبع إيجارًا فقط، ففي مانهاتن نادرًا 
ما تس���تمع إل���ى كلمة تملي���ك، ولكنني 
أجد صعوب���ة في أن أرى مظه���رًا واحدًا 
من مظاه���ر التفرقة العنصري���ة، ويبدو 
أن أميركا قادرة عل���ى إخفاء معالم هذه 
التفرقة من ش���وارعها المزينة باحتضان 
جنس���يات لجنس���يات طوال الوقت، كما 
أنها أيضًا بارعة في محاولة إخفاء الفقر، 
فالغني فيها يس���تطيع تناول طعامه في 
صحن من الذهب الخالص بأسعار فلكية، 
ولكن الفقير قد يس���تطيع الحصول على 
ما يحتوي���ه هذا الصحن ف���ي لفافة على 

الرصيف بأسعار زهيدة.
م���ا زلت أعان���ي من انجذاب جس���دي 
لتوقيته المص���ري، أقرر أن أبدأ بصعود 
أعلى مبنى »اإلمباير س���تيت«.. قلت إنه 
أعلى ناطحة س���حاب ف���ي مانهاتن اآلن 
دون مناف���س عل���ى اإلطالق بع���د انهيار 

برجي التجارة العالمي، يتكون البرج من 
102 طابق، أصعد في أحد مصاعده التي 
يتجاوز عددها السبعين مصعدًا وأنا أفكر 
في أنه ظل المبنى األعلى في العالم لمدة 
تجاوزت األربعين عامًا، وكنت قد رأيته 
آخ���ر مرٍة ف���ي »كينغ كون���غ« والوحش 
العمالق ُيمس���ك في يده الفت���اة الجميلة 
التي أحبها ويحاول التغلب على الطائرات 
الت���ي تحوم حوله مهاجمة إياه، أش���عر 
برهب���ة حقيقي���ة وأنا أح���اول محاصرة 
المش���هد البانورامي لمدينة نيويورك من 

عٍل.. يااهلل كل هذه ناطحات سحاب !
كل هذا قد تم بناؤه فيما يقل قلياًل عن 
أربعة قرون! أراجع معلوماتي التاريخية 

غير مصدق���ة أن عمرها بالفع���ل أقل من 
أربعمئة عام، أو لم يشتر حاكم مستعمرة 
هولندا الجديدة جزيرة مانهاتن من الهنود 
الذين كانوا يس���كنونها عام 1626 ودفع 
قيمتها حفنة من الخ���رز الملون والعقود 
والقماش المحلي بما يع���ادل 24 دوالرًا 

أميركيًا آنذاك!
أكاد أصي���ح: كل هذا ت���م بناؤه على 
م���ا يعادل 24 دوالرًا أميركيًا؟ أس���تطيع 
رؤية خطوط، أستطيع بصعوبة تحديد 
أنها نهر إيست ريفر ونهر هديسون ونهر 
هارلم وس���بايتين ديونيك كريك، بينما 

أرى بوضوح خليج إير نيويورك.
يخف���ت ص���وت المرش���د الس���ياحي 
أمام ما )كانا( برج���ي التجارة العالمي، 
حولهما سواتر وإشعارات ومعدات عمٍل 
وعب���ارات تحذي���ٍر من االقت���راب، يزداد 
صوت���ه حزن���ًا وتكاد تدم���ُع عيناه وهو 
يردد ما شاهده العالم لحظة بلحظة عام 
2001، وينهي س���رد كل م���ا نعرف بأن 
البرجين س���يظالن جرح���ًا عميقًا بروح 
أمي���ركا، وأنه كان ي���ود أن يطلعنا على 
آثار آالف المدنيي���ن الذين راحوا بطعنٍة 
غ���ادرٍة في ظه���ر الحض���ارة األميركية، 
يأخذن���ا إل���ى ركٍن خاٍل محاط بأس���الٍك 
ش���ائكٍة ُعلقت عليها لوحاٌت صغيرٌة أو 
فردة حذاء مكتوٌب عليها اسم صاحبها أو 
مجرد أوراق كرتونية بسيطة كتبها ذوو 
َمن راحوا في أشهر وأكبر عملية إرهابية 
عرفها العالم حتى اآلن، كنت مع الجميع 
صامت���ة أمام جالل الموت حتى أننا امتد 
صمتنا ونحن نمر مرورًا يكاد يكون عابرًا 
على الحي الصيني الذي يستخدم العالم 
كله وليست أميركا وحدها سلعه، ولكننا 
عندما  ابتس���امتنا وأصواتن���ا  نس���تعيد 
نس���تمع إلى نبرة الغرور التي يذكر بها 
الرجل اسم شارع »الوول ستريت« عندما 
يردد بزهو منقط���ع النظير.. هنا يتحدد 
مصير العالم اقتصاديًا. انظر بإمعان إلى 
الثور المائ���ل داللة على الس���قوط الذي 
قد يفاج���ئ البورصة فتهاجمني الكوارث 
االقتصادي���ة التي مرت عل���ى العالم منذ 
ثالثيني���ات القرن العش���رين وحتى اآلن 

دفعة واحدة.
مواجه���ة  تس���تطيع  مانهات���ن  ف���ي 

حاكم مستعمرة 
هولندا الجديدة 

اشترى مانهاتن من 
الهنود الذين كانوا 

يسكنونها عام1626 
ودفع قيمتها حفنة 

من الخرز 
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ناطحات الس���حاب صباحًا وهي هادئة 
ومتخّلص���ة من صخب نيون شاش���اتها 
الضخم���ة فتراه���ا تع���وم بالفع���ل بين 
الس���حاب، ويمكنك إذا أطل���ت النظر أن 
ترى »نيكوالس كيدج« وهو يلقي بنفسه 
من فوق إحداها ليتحول إلى بشر يمتلك 
الحواس الخمس مضحيًا بخلوده كمالٍك 
م���ن مالئكة الم���وت.. يب���دو أن مانهاتن 
تعرف ق���در الحياة جيدًا وتحتفي بها منذ 
الصب���اح وحت���ى الصباح، بل تحتس���ي 
الحياة على مهٍل وباستمتاع مثير للدهشة 
دون أن تن���ام عل���ى اإلط���الق.. يبدو أن 
أميركا ليست فقط موسيقى الهارد روك 
أو سياس���تها الخارجي���ة الفاش���لة منذ 
عق���ود، بل ه���ي فكرة طوباوية تجس���د 
حلم الش���عوب بالتعايش في س���الم مع 
االخت���الف الحاد ش���كاًل ومضمونًا، لكي 
يكون اإلنسان خليفة فعليًا هلل على أرضه 
يمج���د كلَّ لحظة نعمة الحي���اة ويحتفي 
بجمال الجسد البش���ري وجمال الطبيعة 
وتش���كيل فراغ الكون بفرش���اة وإزميٍل 
وإذا ما ضاقت ب���ه األرض فهو يبني في 
اتجاه الفضاء وقد يكون هذا س���بياًل من 

ُسبل الوصول إلى َدَرِج روحي أسمى.
عل���ّي أن أنهض من الن���وم مبكرًا جدًا 
أللحق بس���فينة من السفن المجانية التي 

تقل السائحين من ميدان البطارية لزيارة 
تمث���ال الحرية.. أفكر وأنا أقترب منه كم 
من المهاجرين والحالمين والزوار نظروا 
إليه هكذا من بعيٍد وهو يهم باستقبالهم؟ 
تكبر ش���علته كلم���ا اقتربت م���ن قاعدته 
بأغاللها المكس���ورة وتكب���ر أصابع يده 
التي تحمل الش���علة العمالق���ة ويتضح 
وجه المرأة التّواقة للحرية فيخايلني كلما 
اقتربت أكثر مشهد نهاية فيلم »اسكندرية 
ليه« للعبقري »يوس���ف ش���اهين« حين 
يجعل الوجه ينبسط بالتدريج ويتحول 
إلى وجه امرأة لعوب تغمز بعينها بغواية 
وتضحك ضحكًة ماجنًة منتصرًة، أتأمل 
الوجه الش���امخ بتاجه وشعلته الشهيرة 
الت���ي لن أراها من ع���ٍل وألمح الطائرات 
الس���ياحية المحلقة فوقه إلتاحة رؤيتها 
عن كثب لألميركيي���ن فقط، فبعد أحداث 
11سبتمبر 2001 تم منع األجانب وحتى 
حاملي »الجرين كارت« أو اإلقامة الدائمة 

من التحليق فوقه.
قب���ل أن أغ���ادر نيوي���ورك أح���اول 
أن أتج���ول تح���ت وط���أة يوم ح���ار في 
ال�»سنترال بارك« أشهر وأكبر حديقة في 
العالم، وتهمس لي رفيقتي العربية التي 
تدرس في »بروكلين«: إذا كانت لديك أياٌم 
أخر تس���تطيعين رؤية نج���وم هوليوود 

وه���م يص���ورون بعض مش���اهد أفالمهم 
فيها، هل تتذكرين عدد األفالم الذي رأيت 
فيه ه���ذه الحديقة؟ أقول لها وكأنني أفكر 
بصوت عاٍل: أال ُتعتبر السينما األميركية 
هي بردي���ات الحض���ارة األميركية، هي 
التجل���ي األمث���ل له���ذه الحض���ارة، هي 
مدوناتها ورس���ائلها للعال���م؟ مثلما كانت 
األهرامات والنحت والمس���الت للحضارة 
التش���كيلي للحضارة  الفرعوني���ة والفن 
الرومانية؟. تهز رأسها، بينما أفكر أنا في 
كم يلزمني من الوقت حتى أتعلم أس���ماء 
النباتات واألزهار واألشجار التي لم أرها 

من قبل؟
في مانهات���ن يقولون إن���ك ال تضمن 
ثالثة أشياء: الطقس، والمرأة، والعمل. 
أغل���ق عينيَّ وأنا أتأمل ما تحقق من هذه 
األمثولة األميركية، وألملم أشيائي وأنا 
أدع���و أال يتحطم تمث���ال الحرية األخضر 
الش���هير ف���ي حقيبت���ي، أعيُد عش���رات 
الم���رات قراءة مواعيد إق���الع الطائرة من 
مط���ار »جون كيندي« إل���ى مطار القاهرة 
ألتأكد أنني س���أطير في السادسة مساء 
28 ماي���و ولن أصل إل���ى قاهرتي إال في 
الحادية عشرة صباح 29 مايو، وهكذا ال 
أستطيع مغادرة مانهاتن قبل أن تستعيد 
مني اليوم الذي ربحته في بداية رحلتي.
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بيت 
وحديقة تنفرج كابتسامة

أن البيت يموت حين تكتبه، ويرحلون. 
لكنهم كانوا يعودون ألصب لهم من جديد 
مرارات الحكايا، يتأملونني باهتمام وهم 
يتجرعون القهوة ث���م يدورون في البيت 
دورة س���ريعة ليطمئنوا أن الذكريات لم 

تزل في مكانها. 
كنت الوحيدة الت���ي بقيت في البيت، 
لكن���ه لم يكن لي، م���ات أبي وماتت أمي 
وأغلق���ت أعينهم���ا. تص���ادف أنني كنت 
هناك ساعتها، وتصادف أن أحدًا ما في 
الحجرة طلب مني ذلك بصفتي الشخص 
الوحيد الموجود من األس���رة، وتصادف 
أنني حدقت في أعينهما المفتوحة فرأيتها 
لم تعد س���وى قشرة جرح، وتصادف أن 
دمًا قلياًل س���ال منها - وأكد لي من كانوا 
في الغرفة أنها دم���وع - وتصادف أنني 
صمتت ألنن���ي أدركت أنهم لن يصدقوني 

إذا شرحت لهم بساطة األمر.
 كانوا يعودون ليسمعوا الحكايا، مرة 
بعد م���رة، كانوا ال يصدق���ون حيواتهم، 
وكانوا ال يصدقون أنهم لم يعودوا سوى 
حكاية م���ألت فراغ وجوده���م في البيت 
القديم. ربما لهذا كانوا ينامون متالصقين 
على أس���رتهم القديمة، وما إن أشرع في 
قراءة قصيدة البيت حتى يباغتهم النوم. 
لبيتي الجديد حديقة واس���عة، تنفرج 
كابتس���امة كلما فتح���ت لألصدقاء الباب 
الحديدي ذا القضبان الحديدية المحشوة 
بالزج���اج. ال يتمه���ل أصدقائ���ي ع���ادة 
ليتأمل���وا الحديقة، بل إنه���م يقطعونها 
بس���رعة إلى الباب الداخل���ي ليضعوا ما 
جلبوه من لوازم السهرة. لكن واحدًا وراء 
اآلخر سينس���رب إلى الحديقة حين يعلو 
الضجي���ج والغناء، ش���يء ف���ي الخارج 
سيناديه ليحمل هاتفه المحمول ويجلس 
إلى جوار ش���جرة ويفتت���ح الهمس. في 
آخر السهرة سيستندون جميعًا بظهورهم 
إلى األش���جار ويتمتمون بالنغمات وهم 

يغرسون أقدامهم في الحشائش.

3  
قايضن���ي صاحب البي���ت القديم على 
تركه ولم أس���اومه. رغ���م أن الثمن كان 
بخسًا. قال لي إنه سيهدمه ويقيم بناية 

الذي���ن يعرف���ون فاطمة قندي���ل نصًا وش���خصًا ال يس���تطيعون التمييز 
بين حياتها وش���عرها. صاحبة »صمت قطنة مبتلة« و» أس���ئلة معلقة 

كالذبائح« و »أنا شاهدة قبرك« تعيش بعمق وتكتب القليل المتميز

اأماكنهم

فاطمة قنديل

1  
بي���وت العائل���ة ال تصلح للس���كنى، 
والبيوت المستأجرة أيضًا، ال لشيء إال 
ألنك تدفع فيها ثمن ذكرياتك كل ش���هر، 
ليس���ت كالبيوت التي تدف���ع ثمنها مرة 
واحدة وإل���ى األبد ثم تتس���لمها كمرآة، 
البيوت المستأجرة يباغتك صاحبها كل 

شهر : مرحبًا أيها الغريب.

2  
كان الب���د أن أمضي ف���ي البيت القديم 
ثالثين عامًا حتى أتمكن من أن أكتب عنه 
قصيدة، وأن أمضي عشرة أعوام أخرى 
أقرأ للعائدين إلى البيت القصيدة نفس���ها 
ربما يتركونني وحدي فيه، ربما يفهمون 

كان لبيت���ي القديم حديق���ة أيضًا، أو 
باألحرى حوض للزرع في مقدمة البيت، 
يقب���ع تح���ت الش���رفة مثل كل���ب متحفز 
يجلس تحت قدم���ي، ال أذكر أن أحدًا من 
أصدقائي تمهل قلي���اًل أمام هذا الحوض 
قبل أن يدلف إل���ى المنزل، بل بدا لي أن 
الجمي���ع يدخل���ون إلى البيت مس���رعين 
كأنه���م يهربون من النب���اح. أنا أيضًا لم 
أفكر يومًا ب���أن أزرع هذا الحوض، هرم 
طينه وتش���قق كوجه مجعد، حتى إنني 
كان يحلو لي في بعض أماس���ي الصيف 
أن أجلس في الش���رفة وأنفث قشر اللب 
وكان يبدو لي أن القشور تمشي وتختبئ 

بين شقوق الطين.
ل���م تك���ن حديقة، محض ف���م مزموم 
لعجوز يجلس أم���ام البيت منحنيًا على 

عصاه.
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ضخم���ة ب���داًل منه، تخيل���ت وجهه وهو 
يخرج من تح���ت األنقاض هياكل القطط 
الت���ي ربيته���ا ودفنتها هن���اك، تخيلت 
الضحكات الساخرة التي سيطلقها حين 
يتأمل ما كتبت���ه على قطع القماش التي 
لففته���ا بها، كان���ت تلك ه���ي القصيدة 
الوحي���دة التي لن أجرؤ عل���ى المطالبة 

باستعادتها.
 خرجت م���ن البي���ت بحقيبتين، بعد 
أن مزقت الصور، ترك���ت الباب مفتوحًا 
وقل���ت لحارس العقار المجاور: »يمكنكم 
أن تأخذوا األثاث«. حقيبتان، مكتبتي، 
وشعري، وأش���ياء كتبتها ولم أنشرها 
)ستسليني في ش���يخوختي(. ال أعرف 
س���ر اليقين ال���ذي انتابن���ي حينذاك أن 
الذكريات ال تكمن إال في األشياء الصلبة، 
في خشب الكراسي والمناضد وفي قطن 
الوس���ائد، حين خ���رج ح���ارس العقار 
بآخر كرس���ي في البي���ت، وحين تقافز 
أطفاله يلمون أشياء اكتشفت أنها كانت 
لي يومًا، أغلقت الباب وتركت مفتاحه، 
تيقن���ت لحظته���ا أنن���ي لن أحم���ل معي 
ذاكرتي، وأنني،على األقل، بعثرتها في 

مكان ما.
تقول صديقتي إن بيتي الجديد يشبه 
بيت���ي القديم كثيرًا، وتص���ر أنني أصر 

على أن أكتب النص نفسه.
ربما، لكنه���ا ال يمكن أن تجادلني في 

أنه أجمل وأكثر اتساعًا..
قل���ت له���ا إن البي���وت القديم���ة تئن 

حين تهرم، ربما له���ذا كنت - ولم أزل - 
مولع���ة بتربية القطط، نومها اآلمن وقد 
لفت جس���دها على مقعد، وتثاؤبها كلما 
دخل���ت أو خرجت، يش���عرانك أن الزمن 
يبتلع ف���ي أفواهها، وأن���ك غير مضطر 
إلى مواجهة أي خطر إال لحظة حدوثه، 
وأن القفز ممكن، بل ربما يكون هو الحل 
المثالي. م���واء القطط أيضًا يغطي على 
أنين البيوت، ويجعل���ك تترك المعركة 
تدور بين البيت والقطط، وتتفرج عليها 

كأي متفرج كسول.
حين خرجوا جميع���ًا من البيت بقيت 
مع أمي، هرم���ت أمي ومرضت، وظللت 
أرعاها لسنوات، حين ماتت أمي، ظللت 
أرع���ى - بالدأب نفس���ه - البي���ت الهرم 

المريض.
ليس���ت المس���ألة في أن البيت الجديد 
أكثر اتساعًا من البيت القديم. حين قررت 
- بعد ش���هور من البحث - أن أشتري هذا 
البيت - تحديدًا - لم يكن األمر قط من أجل 
الصالتين الواسعتين اللتين أستقبل فيهما 
األصدقاء، أو الغرفة اإلضافية، أو حتى 
الحديقة، وإنما هذا الدهليز الطويل الذي 
تصطف على جانبه غرفتان وحمام، هذا 
الممر الطويل بين الصالة وغرفة نومي، 
الممر الذي أقطعه بعد أن يرحل األصدقاء 
وأف���ض يدي من العال���م. أقطعه – عادة 
- بخطوات بطيئ���ة وأحيانًا بخفة، لكنه 
يظل الدهليز الطويل نفس���ه بين الصالة 
وغرفة النوم. أفكر في أنه سيصير عبئًا 

حين أش���يخ وأتأمل يدي وهي تس���تند 
حينها إل���ى حوائطه، أفكر ف���ي الرحلة 
اليومية التي سأش���كو منه���ا حتمًا لمن 
تبقى معي من أصدقائي، لكنه سيضمن 
لي أال أسترس���ل في الذكريات، وأال أرى 
نظرة الضجر نفس���ها الت���ي أخفيها حين 
ينطلق العجائز في حكاياهم. سيستغرق 
قطع الدهليز وقتها زمنًا س���يقتطع حتمًا 
من زمن الوحدة، وسيمنحني فرصة أن 
أسترسل في ش���كوى مدفوعة األجر عند 
أطب���اء العظام. قد أفكر س���اعتها في أن 
بيت العائلة كان س���يكون جمياًل أيضًا، 
لو لم تكن حجراته ضيقة وتطل مباشرة 
عل���ى الصال���ة، ل���و أن أبوابه���ا لم تكن 
عيونًا تحدق ف���ي بالطها القديم وتصدق 
أنه مرآة.. أحيان���ًا أفكر بأن ثقل الذاكرة 
يكم���ن في هذه المم���رات الصغيرة ال في 
الغرف الضيقة، الممرات التي ال تمنحك 
الحق ف���ي أن تعد نفس���ك به���دوء ليوم 
يجيء. المم���رات الضيقة التي ال تمنحك 
الح���ق ف���ي أن تضع الحدود بي���ن النوم 
واليقظة. ربما ل���م أحلم في حياتي كلها 
س���وى بهذا الممر الطويل، حيث يمكنني 
أن أؤكد لنفس���ي أن ثمة ما يتساقط مني 
وأنا أخطو فيه صوب غرفة نومي، وأن 
تلك األش���ياء الصغيرة س���تنتظرني في 
أماكنها حتى أس���تيقظ، وأنني س���ألمها 
من األرض وأس���تعيدها وأنا أقطع الممر 
نفس���ه بخطوات متمهلة كي أصنع شاي 

الصباح.
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قليل���ون هم الكت���اب الذي���ن كان لهم 
هذا التأثير الكبير على عصرهم، س���واء 
م���ن حيث إيقاع نثره���م أم لجهة قدرتهم 
على التقاط المشاعر واألحاسيس. ومع 
ذلك، فقد النمس���وي بيتر هاندكه منذ 15 
س���نة صدقيت���ه بس���بب تصريحاته عن 
النزاع في يوغوس���الفيا الس���ابقة. ومن 
أج���ل الحديث عن مس���يرته بالتزامن مع 
نش���ره أربعة كت���ب جديدة في فرنس���ا، 
التقته مجلة »فلس���فة« الفرنسية )العدد 
-51 صي���ف 2011( ف���ي منتجع���ه قرب 
باريس. والحوار أجراه ألكسندرالكروا. 

ول���د هاندكه عام 1942 في النمس���ا، 
وص���ار واح���دًا من أكب���ر كّت���اب اللغة 
األلماني���ة األحي���اء وربم���ا أهمهم على 
اإلط���الق. تتوزع مؤلفات���ه على مختلف 
الفن���ون األدبية التي ت���رك فيها بصمته 
الخاصة. فهو صاح���ب روايات قصيرة 
ذات عناوين س���احرة، م���ن بينها »قلق 
حارس المرمى خالل )ضربة( الجزاء«، 
طوي���ل«،  ل���وداع  قصي���رة  و»رس���الة 

للمرة األولى يعترف بأنه يجيد قراءة العربية

بيتر هاندكه:
العالم اليوم 

يشبه رواية الفروسية

ترجمة: موناليزا فريحة

ال يهت����م هاندكه بتغيير العالم بقدر ما ينش����غل برواية عناصره االكثر 
زواال وبي����ن حالة كالمه الغام����ض وفعل الكتابة يفتت����ن هاندكه بحل 

شيفرة التأمل

حوار
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العسراء«  و»المرأة  الالمبالي«  و»الشقاء 
وقد نجح من خاللها في التعبير بالكلمات 
ع���ن المآس���ي الخفية أليامن���ا، كما عن 
االنفصال والغياب أو الس���فر. إلى ذلك، 
أصدر عام 1994 عماًل مميزًا هو »سنتي 
في خليج ال أحد« الذي يصف فيه تخوم 
باري���س حيث اس���تقر وتنزه في ش���كل 
منتظم، وقد اس���توحى نش���يدًا للوضع 
العمران���ي الجديد. لكن بيتر هاندكه كتب 
أيض���ًا نصوص���ًا مس���رحية ونصوصًا 
نقدية ويوميات، وش���ارك المخرج فيم 
فندرز أعمااًل فنية ع���دة، منها أفالم مثل 
»تح���رك خاط���ئ« )1975( أو »أجنح���ة 
الرغبة« )1987(. وبعدما ترجمت أعماله، 
واحتفي به في العالم كله، اعتبر األوفر 
حظًا للفوز بجائ���زة نوبل لألدب أواخر 
ثمانيني���ات القرن الماضي، قبل أن يثير 
انتقادات الرأي العام العالمي بدفاعه عن 
مواقف مؤيدة للصرب بعناد غريب وغير 
مفهوم. وعام 2006، شارك في مراسم 
دفن س���لوبودان ميلوس���يفيتش وألقى 
خطابًا مشوش���ًا. ماذا حصل ل���ه؟ لماذا 
انخرط هذا الكاتب اإلنس���اني االنفرادي 
والحساس جدًا في مثل هذه المعركة؟ هل 
فعل ذلك عن اقتناع، أم كان يسعى إلى 

نصب فخ لنفسه؟. 
تبدي���د  الحدي���ث  ه���ذا  لي���س ه���دف 
الغموض، وإنم���ا تركيز الضوء على فن 
بيتر هاندكه، الب���ارع على رغم الجدل، 
ف���ي الوقت الذي يعود فيه إلى الس���احة 
األدبية الفرنس���ية مع صدور كتابين عن 
دار »غاليم���ار« وجزء م���ن كتابه »أمس 

على الدرب« عن دار »فردييه«. 
»الكاتب هو إنسان له شيطان«، قالها 
في خت���ام لقائنا، قب���ل أن يزيد: »ولكن 
ليس���ت كل الشياطين سيئة. هناك أيضًا 

شياطين مفيدة«. 

§ سافرت كثيرًا حول العالم، إلى 
اسبانيا والواليات المتحدة واليابان، 
قب���ل أن تس���تقر هنا، ف���ي الضاحية 
الغربي���ة لباريس قبل ثالثين س���نة. 
لماذا تركت النمسا، وِلَم اخترت مثل 

هذا المكان؟
النمس���ا،  أنن���ي ترك���ت  - صحي���ح 

ولك���ن جس���ديًا فحس���ب. لقد بق���ي جزء 
مني هناك، مع أجدادي، مع الس���واقي 
والبس���اتين والمدافن، وأيضًا مع اللغة 
األلماني���ة التي هي لغتي األم، على رغم 
أن أم���ي كانت س���لوفينية. لم أنجح قط 
في أن أسكن اللغة الفرنسية التي التزال 
قواعدها غربية عن���ي. ومع ذلك، كانت 
باريس بالنسبة الي مثل مكة أو القدس. 
جئت إليها المرة األولى منذ وقت طويل، 
في السبعينيات. في النمسا، كنت أشعر 
أنني مراَق���ب كل الوقت وأنني أفتقر إلى 
حريتي. في باريس، كيف أش���رح ذلك؟ 
م���ع أن ال مياه في هذه المدينة، أش���عر 
بأن هن���اك معابر ف���ي كل م���كان. فيها 
ممرات. عندما كنت أسعى إلى استئجار 
منزل م���ع ابنتي الكب���رى، وصلت إلى 
كالمار. من���ذ األيام األولى إلقامتي، قلت 
لنفس���ي: »هذه ه���ي«. إنه لون الس���ماء 
وخط األفق والتالل. رحت أمش���ي على 
طول السكك الحديد. أعشق هذه المناظر 
التي تقلقني. عند قدمي، يمكن أن يكون 
هناك فط���ر، والى أس���فل أرى باريس 
م���ع برج إيفل. هذا يخلق روابط غريبة. 
أدرك���ت أن تخ���وم باريس كان���ت البعد 

المناسب لي. 

§ هل تح���ب تخوم باريس ألنك 
ترف���ض أن تجد نفس���ك ق���رب مركز 

السلطة؟
- أحب السلطة، ولكن السلطة الخفية 
التي ال يمكن وصفها. من ناحية أخرى، 

ال أحب السلطة المؤسساتية. 

§ مس���رحية »ازدراء الجمه���ور« 
هي التي أطلقت شهرتك عام 1966. 
في المقدم���ة، تقول إنها »مس���رحية 
محكية«: ال تتضمن أية حبكة وال أي 
تمثي���ل للعالم. يط���ل الممثلون على 
الجمهور.  بإهانة  ويبدأون  الخش���بة 
هل قررت انتهاك كل قواعد المسرح؟

- ع���ام 1964، وصلت أغاني البيتلز 
والرولينغ ستونز، ومعها طاقة الروك، 
األم���ر ال���ذي أوحى إلي بفك���رة نوع من 
الضوء الصوتي. وم���ع زوجتي األولى 
التي كان���ت ممثلة، كنت أذهب كثيرًا إلى 

المس���رح. لم يكن مكان���ًا يعجبني، كنت 
أكنُّ »نفورًا فرحًا« للمس���رح إذا سمحتم 
لي بهذا المترادف. لهذا السبب، خطر لي 
نق���ل الطاقة التي تثيره���ا أغاني البيتلز 

إلى خشبة المسرح. 

مسرحياتك  شخصيات  تلتزم   §
المحكية خطابًا، إال أن المس���رحيات 

نفسها ال تقول شيئًا.. 
- نعم، ولكن ال تعتبر هذا األمر نتيجة 
أليديولوجيا أو لرغبة في موقع طليعي. 
هناك أصوات كثيرة في داخلي. ال أعاني 
انفصام���ًا في الش���خصية، بمعنى أنني 
لس���ت مجنونًا، ولكنني أش���عر مع ذلك 
بميول انفصامية. خالل النهار، تتحدث 
أصوات ع���دة في داخل���ي وتتعارض، 
تهينن���ي أو تداعبني، كم���ا تهين العالم 
أو تداعب���ه. في مس���رحي، أت���رك هذه 
األص���وات تعبِّر ع���ن ذاته���ا، على رغم 
أنني ال أعتبر نفس���ي ف���ي المقام األول 
كاتبًا مس���رحيًا، وإنما مؤلفًا ملحميًا. أنا 

قصصي وملحمي. 

§ كان برتول���ت بريش���ت يدعي 
كتابة مسرح ملحمي. هل تشعر بأنك 

قريب من مسيرته؟
- ال يهم���ي برتول���ت بريخت. لقد كان 
مواعظيًا. أراد تغيير العالم، وال تهمني 
مثل ه���ذه الطموح���ات. ال يمكننا تغيير 
العال���م، يمكنن���ا تغيير أماكن األش���ياء 
الس���يئة فحس���ب، وإبعادها عنا قبل أن 
تعود الحقًا. ماذا تفعل القوى السياسية 
حاليًا؟ تقدم حججًا للقت���ل. في البداية، 
نقول إن الحجج صحيحة، وأنه يحق لنا 
أن نقتل. والحقًا، نفكر ونقول ألنفسنا: 
إن كل ه���ذه الذرائع ه���ي ربما خاطئة، 
وأن كل هذا س���يئ. نعم أعرف أني أعبِّر 
بطريقة س���يئة، ولس���ت واضحًا. ولكن 
ال أري���د التعبير بش���كل جي���د، كما أنني 
أتوه أحيانًا عندما أتكل���م. أضيع أيضًا 
عندما أكتب، ولكن هذا يبقى واضحًا ألن 
الكتابة هي حي���ز يتنامى فيه الوضوح. 
عندما أتح���دث، ال يمكنني الوصول إلى 

هذا الوضوح الثاني. 
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فإن الطريقة الت���ي تقدمون فيها روايتي 
تخيفن���ي. ولكن يمكنن���ي أن أروي لكم 

كيف حصل كل ذلك:
في سبعينيات القرن الماضي، عشت 
وحيدًا مع ابنت���ي الكبرى التي كانت في 
حينه صغيرة. كنا نسكن في منزل جديد 
في إحدى ضواحي فرنكفورت، في مكان 
غير بعي���د من جبل. كانت هناك نس���اء 
كثيرات يبقي���ن وحدهن في المنزل نهارًا 
خ���الل أيام األس���بوع. وبم���ا أنني كنت 
أبقى في المن���زل ألنني كاتب، كنت أرى 
كيف تعيش تلك النساء. كنت أراُهّن من 
نوافذ المباني، يحضرن الطعام وحدهن. 
عندها، قلت في نفس���ي: إنني س���أكتب 
رواية عن هذا األمر. لم يكن لدي أي نوع 
من النيات السوسيولجية. وجدت نفسي 
في قل���ب القص���ة الت���ي أردت روايتها. 
أردت كتاب���ة رواية عن امرأة تقول ذات 
ي���وم لزوجها:اتركني. م���ن هنا، تابعت 
رحلتها إل���ى المجهول. ولكنني أش���عر 
بأنني س���خيف بدوري لتقديمي »المرأة 

العسراء« بهذه العبارات. 

§ ق���د تبح���ث ش���خصياتك عن 
الح���ب، ولكن الحب ن���ادر في كتبك. 
لدين���ا باألحرى ش���عور ب���أن جدارًا 
غي���ر مرئي يفصل بين األش���خاص، 
وأن كل ش���خصية ه���ي وحيدة جدًا. 
ف���األزواج يعيش���ون منفصلين تحت 
س���قف واحد، واألوالد والراشدون ال 
يتمكنون من التواصل. هل أنت كاتب 

§ حسنًا، لنعد إلى ما كنت تقوله 
من أنك تعتبر نفسك كاتبًا ملحميًا... 
غالبي���ة رواياتك، إذا ل���م تكن كلها، 
ت���دور أحداثه���ا ف���ي بل���دان تتمت���ع 
بالسالم، وأنت تصف يوميات الناس 
العاديين. نحن بعيدون كل البعد عن 

األلياذة، فأين الملحمة هنا؟. 
تش���كل  هومي���روس،  م���ن  أكث���ر   -
رومانسية العصور الوسطى مثالي في 
»الطاولة  حلق���ات  وخصوص���ًا  األدب، 
الغالي«  »برس���فال  ورواية  المستديرة« 
للكات���ب كريتي���ان دو ت���روي. الح���رب 
ليس���ت موج���ودة دائمًا، فبماذا تش���كل 
هذه الروايات مالحم؟ إنها تروي قصصًا 
بس���يطة جدًا ف���ي العمق. ف���ي البداية، 
يكون البطل ش���ابًا وبريئًا. يغادر بحثًا 
ع���ن الحب ويذه���ب بعيدًا، بعي���دًا جدًا، 
قبل أن يكتش���ف أن الح���ب كان موجودًا 
هن���ا، موج���ودًا منذ مغادرت���ه، وأنه لم 
يكن يراه. أما بالنس���بة لي، فإن العالم 
الراهن قريب في شكل ال يصدق من ذلك 
الموجود في روايات العصور الوسطى. 
وأعتقد أن هذا سببه جغرافيتنا ووسائل 
النقل. حالي���ًا، تأخذون طائرة أو قطارًا 
وتصل���ون س���ريعًا إلى ش���اطئ البحر 
أو إل���ى غاب���ة، تجتازونه���ا وتصل���ون 
إلى جزيرة. يش���به اإلنس���ان المعاصر 
بتنقالت���ه، الف���ارس التائه ف���ي القرون 
الوسطى. هو ال يخوض معركة بالمعنى 
العس���كري للكلمة، ولكن في كل من هذه 
األمكنة تنتظره أحداث داخلية وتحديات 
وألغاز. وهو يبحث عن الحب. اآلن فقط 
يمكننا كتابة ملحمة تتحدث عن ال شيء 
تقريب���ًا وتكون في الوقت نفس���ه مثيرة 

جدًا. 

§ تتحدث إحدى رواياتك األكثر 
ش���هرة »الم���رأة العس���راء« )1976( 
ع���ن الوحدة الجدي���دة التي اختبرتها 
نس���اء كثيرات بعد التحرر الجنس���ي 
ف���ي س���بعينيات الق���رن الماض���ي، 
وأيضًا ع���ن االنعتاق وزيادة حاالت 

الطالق... 
وال  السوس���يولوجيا  تهمن���ي  ال   -
أؤم���ن بالتاري���خ كفئة فلس���فية. لذلك 

يكافح االندماج ؟
- ف���ي نظري، هناك تمزق مأس���وي 
بي���ن الرج���ل والم���رأة. وه���ذا ال يتعلق 
بالش���خصية. ال أش���ير هنا إلى تجربتي 
الخاص���ة، فه���ذا التمزق عالم���ي. تحت 
السماء، أرى المرأة ولكنها تبقى وحيدة 
على رغ���م كل جهودها، وحيدة وتائهة. 
ميلي إلى أن أك���ون منجذبًا إلى الرحمة 
أكثر من���ه إلى الح���ب عندم���ا أنظر إلى 
النس���اء. ولكن ليس على الم���رأة إال أن 

تجعل من حبي رحمة. 
بالنس���بة لي، الحب هو أمر مشترك 
بين »س���لطة مجنح���ة« والرحم���ة. أما 
أوالدي فأعتبره���م أج���دادي. إنه���م هم 
الذين يمسكون بالسلطة، ووجودهم هو 
الذي علمني. تعرفون كلمة ووردزورث: 
»االبن هو والد اإلنس���ان«. هذا يناسبني 

تمامًا، أشعر بذلك. 

§ كتب���ت أيضًا ثالث���ة نصوص 
في ش���أن مواضيع غير عادية.. لقد 
نش���رت مثاًل نصًا عن الجاك- بوكس 

)فونوغراف آلي(!. 
- في أيامنا، اختفت تقريبًا آلة الجاك- 
بوكس من الحانات. لقد اش���تراها بعض 
من يش���عرون بالحنين وقرروا وضعها 
في منازلهم. ولكن كان عليهم إدراك أنها 
لن تمش���ي قط. األمر األساسي بالنسبة 
إل���ى الجاك -بوكس ه���و أن توضع في 
م���كان ع���ام. هي تتي���ح االس���تماع إلى 
الموس���يقى م���ع األخري���ن، وف���ي أكثر 
األحيان م���ع غرباء، على غرار الس���ود 
في حق���ول القطن والذي���ن يغنون جنبًا 
إلى جنب. تخلق الج���اك- بوكس رابطًا 
غير مادي بين البش���ر. قبل أيام كنت في 
الهوت نورماندي، في جيزور، في حانة 
فقيرة ج���دًا، وكان هناك جاك- بوكس، 
فطلبت تش���غيلها. عل���ى المنضدة، كان 
هناك رجالن يشربان. وضعت أغنية دير 
ستريتز وسلتانز أوف سوينغ، فتبدلت 
مالمحهما، لقد استيقظا. كان بعد الظهر 
في منتصفه. وهو الوقت الذي ال يحصل 
فيه ش���يء عادة. هنا، حص���ل نوع من 
رواية  الجاك-بوكس  وبدأت  المشاركة، 

أمر ما، لقد خلقت نصًا سرديًا لنا. 

الحب شأن مشترك 
بين »سلطة مجنحة« 

والرحمة
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§ كتب���ت أيضًا نص���ًا عن التعب 
ونصًا آخر عن اليوم الناجح. 

- نع���م لق���د كان مث���ل تجرب���ة حب. 
تعلمون عندما يجل���س الكائن المحبوب 
أمامك���م ويقول لكم: »اس���معوني، لدي 
أمر مه���م أخبركم إي���اه«. أردت أن اثبت 
أنن���ي قادر على قول ش���يء عن التعب. 
في نصي، قارنت بين أوجه عدة للتعب. 
وكان هدف���ي أن أظه���ر أن هن���اك تعبًا 
أساس���يًا ومفيدًا ألنه يزيدك قوة ويفتح 
لك طريقًا إلى العالم. أما بالنس���بة إلى 
الي���وم الناج���ح، فيبدو لي أن���ه يتعلق 
بمعرك���ة بين الف���راغ الس���عيد والحركة 
الس���عيدة. ال أبال���ي بموق���ف فاوس���ت 
الذي يريد أن يكون رش���يقًا ويبحث عن 
س���عادته في الحركة. ال أعتقد أن اليوم 
الناجح قادر على أن يكون مكّرسًا تمامًا 
للحرك���ة. ولكنني ال أمتدح أيضًا التأمل. 
في الواقع، إن اليوم الناجح في نظري، 
هوذلك الذي ينجح في حل التناقض بين 

العمل والتأمل. 

§ في أي ح���ال، تعتبر طريقتك 
ف���ي كتاب���ة النص���وص النقدية غير 
أكاديمية. ال تذكر أية مراجع، وتنطلق 

من مالحظات شخصية فورية. 
-نعم، إنها مسيرة مؤثرة. أنطلق من 
أش���ياء صغيرة للوصول إلى المجموع. 
أراد روائي مثل بالزاك اإلمساك بالمجتمع 
كله. كان مدفوعًا بطموح شمولي. ومع 
»الكوميدي���ا البش���رية« جس���د المع���ادل 
الرومانس���ي لروح النظام في الفلسفة. 
يعجبني بالزاك كثيرًا، ولكنني أعتقد أن 
العالم بمجمله اليوم ال يسمح لنفسه بأن 
يبلغ ه���ذه الطريقة. كل المش���كلة تكمن 
إذًا في االنطالق م���ن التفاصيل، من كل 
المالحظ���ات الصغيرة، م���ن أجل ربطها 
معًا ف���ي ملحمة. ولكن يج���ب عدم خنق 
التفاصي���ل وال األحداث العميقة للحياة. 
في الوقت نفس���ه، ال أمتدح الش���ذرة من 
أج���ل الش���ذرة، افهموني جي���دًا: ما يهم 
في النهاية ه���و أن نروي بحركة واحدة 
وإيق���اع واحد العالم كمجم���وع، انطالقًا 

من عناصره األكثر زوااًل. 

§ ه���ذا يذكرني بجملة قرأتها في 
المجل���د األخير م���ن مذكراتك »أمس 
على الطريق«: »مفكر اللقطة: لس���ت 

إال هذا«. 
-نعم، أنا لس���ت قادرًا على الجلوس 
إلى طاولة والب���دء في التفكير. أكثر من 
يفاجئني هم األش���خاص الذين يجلسون 
حول طاولة أم���ام التلفزيون ويفكرون 
مع���ًا. بالنس���بة ل���ي، يص���ل التفكي���ر 
عموم���ًا عند الحدود بين نش���اطين. مثاًل 
القراءة والمش���ي. إنها مس���ألة مجاالت. 
تح���دث لحظ���ة التفكير عندم���ا يتناقض 
مج���اال النش���اط أو عندم���ا يلتقيان. من 
جه���ة أخ���رى، ليس التفكي���ر في نظري 
منفص���اًل عن الش���كل. من المه���م جدًا أن 
تتق���دم الفكرة دائمًا م���ع صورة ونغم، 
كم���ا عن���د المفكرين م���ا قبل س���قراط. 
كان هيراقليط���س وبارمني���دس يؤلفان 
قصائد مضبوطة اإليقاع. بالنس���بة لي، 
هما يجس���دان النموذج المطلق للفلسفة 
واألدب مجتمعين معًا. وهذه القدرة على 
مزج الفكر والش���كل معًا لم تعد متوافرة 
قط عند الفالس���فة المعاصرين. فهيدغر 
ككاتب ال يمل���ك إيقاعًا. إن���ه ثقيل جدًا. 
والفيلس���وف الوحيد في القرن العشرين 
الذي اقترب من الكمال الما قبل- سقراطي 
كان لودفي���غ فيتغنش���تاين. كانت كتبه 
بالنس���بة لي اكتش���افًا، إنجي���اًل مضادًا 

تقريبًا. يروي فيتغنشتاين الفرق بين ما 
يمكن قوله وما ال يمكن قوله، ويرس���م 
خط الظل للفك���ر. في هذه األيام، عندما 
نكون جالسين حول طاولة في استوديو 
تلفزيون���ي، نّدعي بأننا ق���ادرون على 
التفكي���ر ف���ي كل ش���يء، ولهذا الس���بب 

تحديدًا نقول أيما شيء. 

§ بالنسبة إليك، اإليقاع إذًا مهم 
جدًا؟

-نعم إنه اإليق���اع الذي يعطي الكلمة 
طابعها الجمالي. كما ف���ي القرآن. ومع 
ذلك، فإن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي 
ال يمك���ن ترجمت���ه إطالقًا إل���ى أية لغة. 
أتساءل أحيانًا كيف يتصرف اإليرانيون؟ 
القرآن مرتبط بالنغمة العربية، ومعناه 

مختلط تمامًا مع إيقاعيته. 

§ هل أنت قادر على قراءة القرآن 
بالعربية؟

- نعم، أتقن العربية الكالسيكية. 

أري���د أن نتح���دث اآلن ع���ن   §
الس���جاالت التي أعقب���ت مواقفك من 

الحرب في يوغوسالفيا السابقة؟
- ه���ذه األس���ئلة ع���ن يوغوس���الفيا 
تأتي دائمًا في آخر األحاديث التي أدلي 
بها. أنا متع���ب، عمومًا أتفوه بتفاهات، 
ه���ذه  إال  يحفظ���ون  ال  والصحافي���ون 
التصريحات، وهذا يس���اهم في تش���ويه 
سمعتي. في الواقع، أفضل عدم التطرق 

إلى هذا الموضوع مع أنه يهمني. 

§ بيت���ر هاندكه، أية عالقة تقيم 
مع الحقيقة؟

- مش���كلتي ليس���ت الحقيق���ة وإنم���ا 
الرغبة في أن أك���ون حقيقيًا. بمعنى أن 
سيزان كان قادرًا على القول: أريد إنجاز 
لوح���ات. فالفن���ان بهذا المعن���ى يبحث 
عن إنج���از الحقيقة. ب���دأت الكتابة قبل 
خمسين سنة تقريبًا، واليوم ال أزال في 
رحلة. إنني مثل باحث. أقبل أن أتوه. ال 
مانع لدي من أن أضيع في نظر العالم، 

ولكن ليس أن أضيع في الكلمات. 

القرآن مرتبط 
بالنغمة العربية، 

ومعناه مختلط 
تمامًا مع إيقاعيته
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د. مرزوق بشير

تسونامي الثورات العربية

يع���رف العالم ما يس���مى بمراكز رصد ال���زالزل والبراكين 
واألعاصير، وينش���غل القائم��ون عليها بم�تابع�ة المتغ�يرات 
المناخ�ية ال�ت���ي على ضوئها يتن�ب���ؤون باألوق�ات المحتملة 
لح���دوث ال���زالزل واألعاصير وث��ورات البراكي���ن لك�ي يتهيأ 

أف��راد المجتمع لالستعداد لها وأخذ االحتياطات الالزمة.
نحن اليوم، وخصوصًا في عالمنا العربي، في حاجة إلى 
مركز علمي لرص�د الثورات تنشئه جامعة الدول العربية ع�لى 
غرار م�ركز رص�د الزالزل، ف��ما ح��دث ويحدث من تس���ونامي 
الث���ورات العربية أم�ر لم تتوقعه مراكز البحوث الدراس���ية، 
ول�م يتوقعه المثقفون وال�كتاب واإلع�الميون، ل�قد انش���غلت 
تلك المراكز وأولئك القائمون على مؤس�سات الثقافة واإلعالم 
الممولة من الحكومات المركزية بدراس���ة ظ�واه��ر األش���ياء، 
وانشغلت وس���ائل الثقافة واإلعالم بنشر ثقافة ال تقترب من 

عمق األشياء، وإعالم يغيِّب الحقائق ويلهو بعقول الناس.
إن الثورات العربية جاءت نتيجة تراكم ثقافي، اس���تفادت 
من الجاد )وهونادر( وثارت على الس���لبي منه، وهي ثورات 
جاءت ضد تس���لُّط ثقافة التدجين، وضد تغييب العقل، وضد 
إلغاء الوعي، وما تكرس���ه مؤسس���ات الدولة المركزية، لقد 
س���ة على ثقافة الفس���اد  ج���اءت ض��د خط���ط التنمية المؤساَّ
والرش���اوي والمحس���وبية، كما جاءت ض���د تس���لُّط مسائل 
التحليل والتحريم المزاجي المحتكر منها، ف�ق�د  تلبست أردي��ة 

الكهنة وتوهمت تملُّكها صكوك الغفران.
لقد جاءت تلك الثورات ض���د مناهج التعليم الجامدة التي 
أفرغت م���ن محتواها، وضد بيئة دراس���ية دكتاتورية تحرِّم 
األس���ئلة المفتوحة عل���ى المجتمع، وبالمقاب���ل تق�دم أجوبة 
معلب���ة يحفظها الطال���ب، مناهج تمن���ع التفكي���ر االنتقادي 
لتنتج مجتمعًا أقرب إلى القطيع منه إلى اإلنس���ان الذي كراَّمه 

الخالق.
لقد جاءت تلك الثورات ضد ثقافة الش���للية والمحس���وبية 
وتس���لط أف��راد محدودي الفكر والعدد ف���ي المجتمع بكامله، 
يهبون ويمنعون العطاءات متى ش���اءوا ولمن شاءوا، يسبِّح 

لهم الناس لياًل ونهارًا متطلعين لرضاهم ورحمتهم.
لقد جاءت تلك الثورات ض����د القرارات الفوقية )المزاجية( 
التي تنعك�س س����لبًا وإيجابًا على مس���يرة المجتمع بكامله، 
وهي قرارات أحادية يفرضها ف��رد واحد في غياب مؤسسات 

مجتمع مدني حقيقي وشراكة مجتمعية حقيقية.
لقد انش���غلت مراكز البحوث العلمية بدراسات غير معمقة 
ع�ن قضايا ال�مجتمع ومشاكله لتكشف في تقاريرها الختامية 
أرقام���ًا مزيف���ة تطمئن صاحب القرار السياس���ي ب���أن الحال 
على أحس���ن ما يكون والمجتمع يتنعم برفاهية بفضل رعاية 
الدولة وكرمها وإخالصها في خدمته، وإن وجدت مؤش���رات 
على بعض الس���لبيات فهي ق�ليلة ج��دًا مقارنة بجهود الدولة 

المركزية الجليلة.
بالطبع كان هناك أدب جاد ملتزم بقضايا المجتمع وهم�ومه 
ومعبِّر ع�ن آماله وتطلعاته، أدب يتحدث عن المسكوت عنه، 
وينبه إلى مش���اكل المجتمع المغيبة، وينذر بالمخاطر، لكنه 

كان أدبًا نادرًا يقدم على حياء أو مطاردًا أو مصادرًا.
ري الس���لطة  لم تتوقع مراكز البحث العلمي ونبوءات منظِّ
وأمنه���ا ومخابراتها بهذه الث���ورات، ألنها ج���اءت من خارج 
رؤيتها الضيقة لألمور، ه�ي أجهزة فاس�دة انشغلت بمحاربة 
أيديولوجيات المجتمع الداخلية وق�مع المخالفين لها وإفس�اد 
التعل�يم والثق��اف�ة واإلعالم بسياس���ة تفريغها من مضامينها 
وغاياته���ا الجادة، وغاب عنها في الوقت ذاته أن هناك ج�ياًل 
ج�ديدًا ب�دأ ينش���أ وي�ترعرع على ثق�اف���ات ج�ديدة ج�اءت بها 
وس����ائل االتص���ال الحديثة المفتوح���ة على ثقاف���ات العالم 

وتجاربه وانطالق ما يس�مى بع�صر العولمة.
ه���ذا الجيل الجدي���د الذي يئ���س من اإلص���الح االجتماعي 
والثقاف���ي والسياس���ي وجد ضالت���ه في وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي، مث���ل الفيس���ب�وك، وتويتر، وغ�����رف النق�اش 
اإللكتروني���ة، وغيرها من المنابر والمدونات التفاعلية، ومن 
هنا قرر أن ينطلق إلى إشعال ثورته، ال تفيده أيديولوجيات 
عقيمة ومحاذير ومخاوف وه�مية من أجل ع�صر ج�ديد ألقمته 

إياها نظم تعليمية بالية، وإعالم فوقي منغلق على نفسه. 
لق���د جاءت ثوراتهم ليس لتغيي���ر حاكم بحاكم أو حك�ومة 
بحكوم���ة، وإنم�ا ل�تغيير نظام اجتماع���ي كامل بكل مكوناته 
إلبقاء الصالح منه والتخلي عن الفاسد، بمعنى أدق أنها ثورة 
إلعادة ترتيب ثق�افة المجتمع وأولوياته، وهي ثقافة يستعيد 

بها ق�يم أم�ته وتقاليدها وعزتها وكرامتها وكبرياءها.
مرة أخرى، هل س���تقيم الدول العربية مراصد تستش���رف 

م��ن خ�اللها الثورات العربية المتوالية؟!.

مقال
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اإليا�ض فركوح

اغتيال 
»كوكب الشرق«

»مع كل قرٍش أكسبه ويدخل جيبي،
كنت أخسر قطعة من حرّيتي،

فُأسرع بإنفاقه«.

في الس���اعة الثالث���ة بعد الُظهر، ومن إذاع���ة عّمان، عرف 
شكيب أفندي مغزى كّل ما حدث صباح هذا اليوم. كان يحّدق 
بس���قوف البيوت العالية من النافذة، بينما الصوُت الجهورّي 

يعلن:
»ب���ورَك الدُم يا كرك ب���ورَك الدُم يا كرك. ب���ورَك الدُم يا 
خليل. بورَك الدُم يا س���لط. بورَك الدُم يا نابلس. بورَك الدُم 

يا إربد. وبورَك الدُم يا جليل«!
َفّجروا رئيَس الحكومة، إَذن!)1(

وع���اَد ليتس���اءَل، متش���ككًا، إذا ما كان لألق���دار عالماتها 
العصّية على األذهان! 

أكاَن تغييره اليوم لمس���اره المعتاد، هو ش���كيب أفندي، 
إشارة لم يلتقط معناها! 

lll

ال لس���بب معلوم. حّتى هو لم يدرك لماذا كان منه أن فعَل 
هذا، واتخَذ ِلَتْمِش���ّية الَتَرُيض الصباحّية وجهًة ُأخرى. دأَب، 
إث���ر إحالته على التقاع���د من وزارة األش���غال، على مخالفة 
م���ا َتكرَس لديه بحك���م الوظيفة، إذ أصبحت: م���ن البيت في 
»الملف���وف«، متدرج���ًا في هب���وط الدرجات المؤدي���ة به إلى 
ش���ارع الملك طالل، مرورًا بالفس���حة الصغيرة، حيث مدخل 
الس���ينما وُش���ّباك تذاكرها، ث���م الدرجات الثالثي���ن المتبقّية 
لوضع »ُس���ّباطه« الالمع، الُبنّي الغامق برأٍس ُمدبب ورباط 
متين، اإلنكليزي الط���راز، فوق أرض الرصيف المغبرة. عند 
ذاك تواجه���ه، على الرصيف المقاب���ل، َمحاُل عمارة صاحبه 
الخواجة ج���ورج التجارّي���ة، ذات الطابق الواح���د، بأبوابها 

القصديرّي���ة المتمّوج���ة وقد ُرِفَع���ت. يراها فيح���دُس صوَتها 
ر اللعينة، دون حاجته لسماعه، الصادر  لحظتئٍذ، بآلّية التذكُّ
ع���ن الصدأ المتراك���م في مح���ور التفافاتها وإغف���ال تزييته. 
يرتع���ُش بدُنه من تلقائه، ويقّطب جبينه الُمْحَمّر ذي الحزوز. 
س���وف ينصح الخواجة بتنبيه مس���تأجريه، وإاّل ستتعرض 
»الماكينة« للتَلف! س���وف يتذّكر هذا األم���ر في زيارته له بعد 
الُظهر. أما اآلن، فإّن َسيَل السابلة والعربات لم يطفَق يتدفق، 
اب في  رويدًا، في االتجاهَين، بعد. ش���مُس آب/أغسطس اللهَّ
ل  بكارتها ما ت���زال محَتَمَلة. الصباُح هو الصب���اح الرائق، ككُّ
صباح، فاْطمَأَنت َنْفُس���ُه إلى سالسة الحياة ومهادنتها. ها ال 
ش���يء ُيْنِقُص من ُحّبه له���ا اليوم. وها اليوُم م���اٌء ُزالٌل بارٌد 
ار، الُمَغّط���ى بالَخيش الُمنّدى،  س���وف َيغرفه من »زير« الَفخَّ
بال���� »كيلة« األلمنيوم المربوطة إل���ى أذنه بخيط قيطان، لّما 
يصُل أّوَل أركان الجامع الحس���يني، قبَل صعوده إلى المقهى 

المقابل. 
َة  ���ر، »ألهديتها َحبَّ »لو كانت الحياة طفلة من الَبَش���ر«، فكَّ
حلقوم، وُبْس���ُت َخّده���ا«!، تداعت فكرته: »ولكنُت أس���ميتها 

حيفا«!. 

كثيرًا ما تعبُر بباله صورُة فتاة يراها ابنًة له، خارجة من 
ماء صلبه الذي أهدرُه بعبث وطيش الشباب، ثم ِبِعناد اّدعاء 
حكمة منتص���ف ثالثينات الُعْمر الزاعمة ب�أّن »المرأة هي التي 
تضع قطعة ُسّكر في كّل ما تقوله للرجل« � بحسب واحدة من 
الكلمات المأثورة التي اعتاَد مطالعتها في ما تقع يده عليه من 
جرائد ومجالت. وكان أن تعززت قناعته بصّحة عزوبيته لّما 
صادَف أن قرأ جملًة باتت نبراسًا هاديًا لحياته ومهّدئًة لبقايا 

ن�ضو�ص
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ظنونه، إث���ر اجتيازه عتبات منتصف العمر، وجدها على قفا 
ورقة ذات يوم من أيام الروزنامة: »الزواج في الشرق صفقة 

يتوقف إتمامها على رضاء اآلباء«. 
صفقة! أب���دًا لن يعقدها! وهكذا باَت ُيكنى وس���ط معارفه 

ب�»العازب األبدّي«! 

هو اآلن يعيُش نشوة الصباح األولى، ُمطلقًا العناَن ألغنية 
قديم���ة غائرة في داخله أن تتعالى وُتْطِرب روَحه. يتمتم بما 
يش���به: أفدي���ه إْن َحِفَظ اله���وى أو َضيعا.. َمَل���َك الفؤاَد ...! 
ليس���ت مقيمة في أعماقه فحسب، وإنما تش���اركه َسَهر لياليه 
الطويلة حين يس���تعصي عليه الن���وم � كليلة أمس �، ويكون 
وحيدًا. ُيديُر أسطوانتها العتيقة، المعتنى بها داخل حافظتها 
الكرتونّية، فوَق ُقرص الفونوغراف الذي اش���تراه، بالغالي، 
 His Master’s م���ن مح���الت »بوتاجي« في حيف���ا، مارك���ة
Voice)صوت س���ّيده( بص���ورة الكلب الراب���ض أمام البوق! 

وهو نفسه »بوتاجي« اآلن في عّمان.

الي���وم هو اإلثني���ن، 29 آب/ أغس���طس من العام 
1960 مي���الدي، 6 ربيع أّول 1380 هجري، كما هي 
ورق���ة »روزنامة االس���تقالل«. ن���زَع ورقة األمس، 
وعاي���َن قفا الورق���ة الجديدة، وقرأ: »الس���عادُة في 
الحياة شبٌح ُيرجى، فإْن صاَر جسمًا َملَُّه الناس«.! 
ه���زَّ رأس���ه موافقًا، ونظ���َر في س���اعته الثمينة، 
بسوارها الُمصفّر، ماركة »جوفيال«: بعد السابعة 

بعشر دقائق.
ال أحد ُيجاريه في الخ���روج المبّكر من الحي 
س���وى خلي���ل، األرمُل صاح���ُب بس���طة القهوة. 
والبيوت الصغيرة، على جانبّي الدرجات، غالبًا 
ما تكون موصدة، وثّمة اندياحات مياُه الَش���ْطف 
برغوة صابونها العكر تنس���اب من أسفل أبوابها 
الخش���بّية. أبواب مدهونة باألخضر، تكاد تتفّلع. 
تمامًا كب���اب بيته، إذ كّلما أغلقه عن���د المغادرة أو 
الرجوع، حّتى وإْن فعَل ذلك بأناة الحريص، وجده 
يتراقُص مصدرًا أنيَن الَتَخلُّع.. فينخلُع قلبه العجوز! 
عندها يؤكُد لنفس���ه، كما في كّل مّرة، بأّنه س���ُيصلح 
مفاصَله ي���وم الجمعة القادم. ولكن، كما ُيقال: هنالك 

يوم جمعة في كّل أسبوع!

ر، ذات مناس���بة نس���َي متى كانت، إذ باتت  َفكَّ
الذاكرة تس���تطيُب الخيانَة، في إصرار الناس على 
ه���ذا اللون األخض���ر! ربما ه���و الوحيد َم���ن خالَف 
مألوفهم، وبقصدّية الُمِصّر المعاند أيضًا، وَدَهَن بابه 
ب���األزرق »الني�ف�ي«! نعم، »الني�ف����ي« تحديدًا. وتحديدًا 
صفة الّلوِن هذه يقوُلها متعمدًا لفظها بلغة أبناء اإلنكليز، 
وبلكنة »الكوكنيز«)2(، التي استعار بعَض كلماتها الجارية على 
ألس���نة جنود الجيش البريطانّي. هكذا تعّلمها س���نوات عمله 
في فلسطين واختالطه بهم. وكاَن يفاخر بأنَّ بشرته )ويشير 
إل���ى وجه���ه بأنفه البارز كمنق���ار صقر( هي تمام���ًا »حمراء« 
كهؤالء اإلنكليز! ولعّله اكتسَب الِعناَد واإلصرار من مهندسيهم 
والفنيين المس���اعدين، إّبان انخراطه في مطلع شبابه عاماًل 
متنقاًل بين ورش���ات توس���عة وتطوير »بور حيف���ا«  � المرفأ 
الذي ش���ّكَل مدرسة »ش���كيب أفندي« في إتقان عمل األشياء، 

ومواجهة ِصعابها وتعقيداتها، مهما كانت، وتذليلها. 
»ه���ذا نهاٌر جدي���د«، يردُد في داخله، ويك���رُر الزمته كأنها 
تميم���ة ينبغي عليه أاّل ينس���اها: »َعّل���ُه نهاٌر ُمب���اَرك، ِبجاِه 
نبين���ا محمد«! � دون أن يعني ذلك إيمانًا دينّيًا متعمقًا الصقًا 
بشغاف قلبه. فهو، على النقيض من الحاج خير الدين الوّراق 
البخاري الذي يقرأ الكتب، ويفّكر فيها، ويتحدث عن أش���ياء 
ال يفهمه���ا أحيانًا، وال تعنيه كأمٍر واج���ب، ال ينظر للدين إاّل 
بوصفه ميراثًا أخالقيًا َحَس���نًا صالحًا لتهذيب الناس وتقويم 
اعوجاج أخالقهم، ولم تكن لمش���يئته الُحّرة أن تختاره دون 
س���واه. ميراثًا رضَي به دون تس���اؤٍل عميق، تمامًا مثلما هو 
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لوُن بش���رته الحمراء، التي تس���للت إليه من َسَلٍف عتيق كان 
يعيُش في إحدى قرى »الس���ويداء«. هذه البشرة التي َيِسْمون 
َمن يتصُف بها، هنا في عّمان، ب�»الِجنجي« : ِجْلٌد ضارب لّلون 
الزهري، أبيض غالبًا، يحتّل�ه الَنَمش، وَش���ْعُر رأٍس وجفون 

أصهب له الُحْمرُة النارّية إلحدى درجات الِحّناء!
»وما الذي رمى بَك من )جبل الَعَرب( إلى فلسطين، شكيب 

أفندي«؟ 
سأله الخواجة جورج، بطربوشه المعاند دائمًا ألّي ميالن. 
كان ذاك يوم أش���اَر عليه، في مرحلة تمهيد وحفر أساس���ات 
عمارت���ه في أرٍض تجتاحها مياُه الس���يل ش���تاًء، وتنغُل من 
أس���فلها بقّي���ة أيام الس���نة، بأن َيس���خى وُيْكِثر م���ن كميات 
اإلس���منت. بل أش���رَف بنفس���ه على األمر واجتهَد في تنفيذه. 
كان يرصف، فوق وتحت ش���بكات الحديد المبروم، شواالت 
اإلسمنت الصافي كما هي إلى جوار بعضها طبقًة تعلو طبقة. 
صحي���ٌح أّن نصيحته ه���ذه )قاَل بأنه تعّلمها من المهندس���ين 
اإلنكلي���ز عندما عمَل معهم في بناء حوائط كاس���رة األمواج، 
ضمن مشروع توس���عة ميناء حيفا وَمّد الشاطئ نحو البحر( 
ّكلََّفت الخواجة جورج ديون���ًا إضافية أثقَل »البنُك العثماني« 
بها كاهله مدًة طويلة � فالوقُت بعد الحرب الكونّية، وأس���عار 
اإلس���منت المس���تورد »نار«، إاّل أنها أثبت���ت صواَبها. فها هي 
العم���ارة قائمة وصامدة حّتى اليوم. وه���ا صداقتهما متصّلة 
بالود، ومنسوجة بُألفة وحميمّية زيارات األعزب األبدّي لبيت 
عائلة الخواجة الواقع في القس���م الخلفي م���ن البناية. البيت 
وش���رفته الممتّدة بإطاللتها على جريان السيل الرائق صيفًا، 
ار  وطوفانه المرعب شتاًء: على مجموعة بّراكيات بائعي الَفخَّ
التي بدت كأنها طرأت يومًا لتدوم أبدًا: على خان »أبو مظهر« 
الشركس���ّي وأكوام الِتْب���ن من حوله، بأبق���اره، وحصانَيه، 
ورائح���ة الروث الطالعة في أصي���اف زوابع الذباب األزرق: 
على المستش���فى اإليطالي هناك فوق التّلة المقابلة بس���قفه 
القرميدّي األحمر: على جس���ر المهاجرين يمينًا بمخفر شرطته 
ورئيسه الحازم: على جسر الَحّمام يس���ارًا ِبَحّمامه العمومّي 
ومحال بيع بقايا الذبائح: وعلى ُركن الحاج البخاري بمكتبته 
المرتجَلة فوق الرصيف، عند سور المدخل التحتّي للكنيسة.

»رمان���ي أب���ي، يا خواجة. ن���زَل بي َوَلدًا ف���ي الحادية أو 
الثانية عش���رة من الجبل إلى حوران. أرفقني به وسافرنا في 
»ترين« س���كة حديد الحجاز من محّطة درعا إلى حيفا. ركبنا 
واح���دة من مقطورات البضائع بالمّجان � وإذا أردَت الصحيح 
فإننا في الحقيقة اختبأنا فيها. كانت القروش ش���حيحة واليد 

قصيرة. مررنا بسمخ، وبيسان، والعفولة إلى أن وصلنا«.
»إلى حيفا«؟

»نعم ، حتى محطة حيفا. أول م���رة أرى البح����ر. محطة 
القطار عند البحر«.

»وبعدين«؟
»َش���ّغّلني معه في كّل ش���يء. في الطوب���ار، والعتالة في 

البور، وتعبئة األكياس وتحميلها في مصنع اإلسمنت، وأجير 
في مستودعات القمح، وَشّغيل موسمّي في معاصر الزيتون 
والِعَنب، ومس���اعد حارس ليلي في محّطة تكرير خّط أنابيب 

بترول كركوك. ثم تركني ومات«.
»وبعدين«؟

بال مباالة َمن ال يريد أن يتذّكر: 
»دفنه أهُل الخير في مقبرة المدينة. كنُت وقتها في السابعة 
عش���رة من عمري، كما أظن. جمع���ُت ثيابه في بقجة، أضفُت 
إليها ليرتين ذهب تحويش���ة تعبنا لمدة سنة، وأرسلتها أُلمي 
مع واحد من أبناء الحالل. أخبرته أن يقول لها بأني سأغيب 

طوياًل. لم أكن أريد أن أعود أبدًا! أحببُت البلد«. 
»واإلنكليز«؟

»اش���تغلُت معهم ألتعّل���م مهنة تفيدني. البن���اء يا خواجة. 
البن���اء على ُأصوله. بدأُت كأبي طوبارجّي���ًا ال يمّر يوم دون 
َنْس���َرة خش���ب تخزُق ِزْندي، أو مس���مار ب���والد يخرق نعلي 
لينغرز في باطن قدمي، أو ِس���ْلك تربيط َصِدئ ناتئ يخدش 
وجهي. صرُت معّلم بناء. وإذا ِشئَت، ُقْل بأن اإلنكليز صنعوا 

مني مساعَد مهندس«!
وأطلَق ضحكة مقتضبة، لكنَّ نبرة صوته َوَش���ت بافتخاٍر 

كبير وثقة عالية. 

َر الخواجة مجرى الحدي���ث. حّوله نحو المداعبة، بينما  َغيَّ
يقّدُم لضيفه زبدّية طافحة ب� »بربارة« )3( ما زالت ساخنة: 

»وكيف جاءتَك األفندّية؟ أكنَت موظفًا هناك«؟
ّليها  جاراه شكيب: »أبدًا. بإمكانك اعتبارها )َفْرق ِعْمِله(. خََ

مسألة نظافة ثياب وَمْظَهر ُمَرتَّب أحببته في الخواجات«! 
ر أّواًل.  وش���رَع يلتقُط بالملعقة َحّبات الزبيب واللوز المقشَّ
ث���م، وبأصابَع ترتجف َغلَّظها العمُل في اإلس���منت والتراب، 
ٌج ِبَحَجٍر أحمر، غاَص  ازداَن الِبْنَص���ُر منها بخاتٍم ذهبّي مت���وَّ
ر.  بطول الملعقة في دس���امة القمح المطبوخ بالقرفة والُس���كَّ
وبي���ن كّل ُلقمة وُأخ���رى يعالجها ب� »َطْقم« أس���نانه القوّية، 

ينفُث أجزاًء لواحدة من ِحَكمه وأحكامه:
»لّكّل ش���يء، يا خواج���ة، ثمنه الذي يج���ب أن ندفعه! أنا 
ي���ا خواجة لم أجمع مااًل. ط���وال حياتي. ليس ُمهّمًا. ِعش���ُت 
بالط���ول وبالعرض. ال َوَلد وال ِتَلد. ُكلُّ كنوز قارون كذب. لنا 
وليست لنا. ليست ُمْلكًا ألَحد. تختفي كالعاهرة، مثلما تظهر، 
َك له تدبير هذه الدنيا. أليس هو خالقها؟ سأقول لَك شيئًا  وَربُّ
عّلمتني إّي���اه الحياة، َعلِّْمه أنَت البن���َك حّتى ال يضيع )َمَرَق 
بشارة لحظتئٍذ واختفى(: مع كّل قرٍش أكسبه ويدخُل َجيبي، 

تي، فُأسرع بإنفاقه«!  كنُت أخسُر قطعًة من ُحريَّ
ولّم���ا أجهَز على زبدية »البرب���ارة«، تّلمَظ، جرَع من كوب 
الماء، واس���تدرَج صديقه على وقع جرس الكنيس���ة المنبئة 

دّقاُتُه بُقّداس جنائزّي:
ار عّمان«؟ »أرأيَت تشييع حمدي منكو، أكبر ُتجَّ

»س���معُت به���ا ككل الناس. س���اَر بها َخْل���ٌق كثير، وطافت 
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الشوارع. أرأيتها أنَت؟ احِك لي«.
َلت الحقيقُة األخيرة برأسها من  »رأيتها. وكما س���معَت، أطَّ

نعشه المرفوع على األّكف«! 
»الحقيقة األخيرة«!

»أوصى بأن ُيخرجوا يده من النعش عند الجنازة«!
»هذا غريب فعاًل، شكيب أفندي«!

»أب���دًا. لك���ي تراها الناس خاويًة ال تقبض على ش���يء«! � 
وأتبَع دون االلتفات إلى خلو ما قاله من ِحشمة الكلمات وأدب 

المجالسة:
»أنا أبصُق على المال، خواجة جورج! أنا أبول عليه! هذا 

ما يستحقه هذا السافل«! 
ثم، كأن���ه تذّكَر أم���رًا، َخَتَم عارض���ًا حجته: »أَلم ُيَس���لَّْم 
ة التافهة؟ هو،  مس���يحكم العظيم لليهود لقاء ثالثين من الِفضَّ
ِمْلُح األرض واإلنس���ان، مقابل معدٍن خسيس تغطيه أوساُخ 

األيدي«! 

lll

»صباح الخيرات، شكيب أفندي«!
يلتفُت إلى خليل المنش���غل بتوضيب أغ���راض رزقه على 

اليمين. يغتمُّ في ِسّره لترّمل الرجل، ويرمي بالسؤال:
ار أبًا عن جد، قبل ُش���ْغل القهوة والشاي طبعًا.  »أنَت َحجَّ

هل تعرف أحسن أنواع الَحَجر الفلسطيني«؟
»طبعًا. َحَجر قباطيا، شكيب أفندي«.

»ليس صحيحًا. َحَجر عتليت أحس���ن. هل تعرف أن )حيط 
الموج( في بور حيفا جلبوه من عتليت«؟

»ما أعرفه من أبي أن عتليت بعيدة عن حيفا. كيف«؟
عنده���ا، َنَق���َر بإصبعه كت���ف خليل كأنه يق���وم بتنبيهه، 

وقال:
»َص���ح. لكنهم نقلوا الحجارة بعربات َس���ّيروها على خط 

سّكة حديد إلى البور. اإلنكليز شياطين«!
ولّم���ا َوَجَم الرجُل  كأن���ه يتخّيل الطريقة، بادره ش���كيب 

أفندي:
»أما زال أكرم عند جّدَيه، في عناتا«؟

َك  يزف���ُر: »نعم، ما يزال«. ويس���تطرد: »إل���ى أن َيحّلها ربُّ
ويبعث بابنة الَحالل«.

يواسيه: »وال يهمك أبا الِخّل. بتهون. هي يومان والثالث، 
فقط عليك أن تنتظر. بعد إْذنك«.

يشّيعه القهوجي األرمل: »إذنَك معك واهلل معك«، ومبتهاًل: 
»يا َرّب«!

يمشي العجوز بتؤدة ُخطاه الخفيفة. يتخُذ الرصيَف نفسه، 
المغمور بمساقط شمٍس ناعمة، دربًا لهدفه الصباحّي. يجعُل 
على يمينه طرف عمارة الخواجة، حيث مصبغة »الُشربجي« 
الغائرة، ككهف، بين الش���ارع فوقه���ا والمنحَدر نحو محالت 
العمارة تحتها، ثم مدخَل سوق الُخضار الُمشرف على الَسيل، 

ومحالت األسماك والبقالة، جهة الرصيف المقابل. يلتفُت عند 
سماعه أنين أحد األبواب القصديرّية هناك. يرى رجاًل طوياًل 
َفيه ببعضهما، قبل أن يدلف إلى َعتمة »نجمة  ناحاًل يمس���ُح كَّ

للبقالة«، عند زاوية العمارة التالية.

lll

»ِطْلِعْت يا َمحال نورها َشْمس الَشّموسه..«. 
صاَحَب صوَت فيروز هامس���ًا: »َيلال بينا ِنمال وِنْحِلب َلَبن 

الجاموسه«، مجاريًا أغنيتها الطالعة من راديو المقهى. 
صوته ليس حلوًا. هو يعرف ذلك، لكنَّ هذا ال يحول دون 
أن ُيطلق لمزاجه الرائق حرّية االندياح. ركَن جريدته »الجهاد« 
فوق س���طح الطاولة الرخامي، لصق زجاج النافذة الوسيعة 
المشرفة على ساحة الجامع، وأجاَل نظره في رحابة المكان. 
ما تزال بقايا ماُء الَشْطف والَمْسح ُجُزرًا صغيرة، هنا وهناك، 
وثّمة بالطات مكس���ّوة بفتات نش���ارة الخَش���ب يراها قبَل أن 
يغوَص بعينيه بين س���طور الجريدة. وكانت الرائحة المميزة 
أيضًا. رائحة المقاهي التي توزعها مروحة الس���قف الكبيرة، 
المحملَّة بمزي���ج التنباك الَعَجمّي المرصوص، والس���جائر، 
وش���يء من َعَطن الزواي���ا واألركان الخبيئة، وَفوح الش���اي 

ر، والماء ينفُث بخاره من جهة الوجاق الَقصّي. الُمَخمَّ

هي اآلن الثامنة إاّل ثالث دقائق، بحس���ب الساعة المعلََّّقة 
على الجدار، خل���ف طاولة صاحب المكان، إلى جوار صورة 
َملك البالد، الش���اب العشرينّي ما يزال، بزي سالح الطيران، 

وشاربه النابت، والشامة واضحة على خّده األيسر. 
ل���م يحضر حفيظ بع���د. لم يحن موع���ده. والوقُت ما يزال 
مبّك���رًا، وخ���ال حركة نادلَي���ن وثالثة زبائن، ال أحد يش���غل 
المقه���ى. اثنان يجلس���ان متقابلَين في ُركن بعي���د، يتبادالن 
حديثًا ال ُيْسَمع. وثالث، باللباس العربي األبيض تحت عباءة 
بنّية وغترة بيضاء تجلل رأس���ه، يجعُل ظهره للجدار األيسر 
بينما عين���اه على المدخل. يبدو كأنما يتوق���ع قدوَم أحد، أو 
يس���تريح من َس���َفر إلى أن يحين موعٌد يخّص���ه. ثّمة فرصة 
لش���كيب أفندي ألن يتصّفح الجريدة. لي���س مضطرًا للمناداة 
على الن���ادل، فطلبه معروٌف: كوب ش���اي بالحليب لتنظيف 
حلقه م���ن دخان س���جائر »الروثمانز« القوّي���ة، كوب كبير، 
وبعدها بحوالي نصف س���اعة فنجان قهوة عالريحة! عندها، 

يكون الوقت اقترَب من التاسعة، َفُيِطُل حفيظ. 
حفيظ، حفيظ عيسى العّكاوي، َمن جعَل منه قارئًا للجرائد 
اليومّية. ش���ّجعه على تعّلم القراءة. منذ أيام عمله في ميناء 
ف عليه مس���اء يوم سبت، وكان ينفرُد بطاولة في  حيفا. َتَعرَّ
مقهى »ش���ط الصيقلي« المش���رفة على البحر. سحَب الكرسي 
المقاب���ل، وجلَس دون اس���تئذان. ق���اَل بأنه يش���عر بالملل، 
وأن���ه مثله يجلس وحيدًا، وأنه يري���د أن يتحّدث! عجيب هذا 
الحفي���ظ! كان في مثل ِس���نه. بداية العش���رين، أو أقّل قلياًل. 
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أهل���ه في عكا، وهو يس���كن هنا في ش���ارع اللنبي عند أخته 
المتزوجة، ويش���تغل في مجلة »الزهور«! لم يس���مع ش���كيب 
به���ا. أو، باألحرى، لم يكن ليحفَل بها أو بغيرها من المجالت 
والجرائد. ش���كيب، في ذلك الوقت، بال���كاد يعرف كيف يفّك 
الخّط! سايره. تحّدثا. تشاركا شرب زجاجة واحدة من البيرة 
اإليرلندّية جينس Junness � فس���عرها غ���اٍل، لكّن صاحب 
بًة« ضمن مواد أخرى تتسّرب  المقهى يشتريها من الجنود »ُمَهرَّ
من »كانتينات« المعس���كرات! ّدخنا أربع س���جائر محلّية من 
إنتاج »قرمان، ديك وس���لطي« )تبغ ترك���ي ممتاز، قبل غزو 
الفرجين���ي للعالم(، أخرجها حفيظ من علبٍة مربعة. كان يوم 
س���بت. والس���بت يوم عطلته األس���بوعّية، حيث يترك وراء 

ظهره مش���روع كواس���ر األمواج، ويخرج منهكًا من البوابة 
َأ هواُء البحر المالح يافطَة الش���ركة اإلنكليزّية  التي َص���دَّ

المكّلف���ة إنجاز المش���روع، تلك المعّلقة فوق الس���ياج 
العالي. ينس���ى، أو يتناسى َعَمل الِبغال، ويؤوب إلى 
الغرفة التي اكتراها في »وادي الصليب«. يغتسل، يغّير 
ثياب العمل، ويقصُد إحدى دور الس���ينما. »عين دور«، 
أو »الكرمل«، أو »س���ينما يافا«، أو »س���ينما آرمون«. 
يختاره���ا بحس���ب الفيلم المعروض. غالب���ًا ما يكون 
أجنبّياًً، باألسود واألبيض طبعًا. وأحيانًا يعرضون 
فيلمًا مصرّيًا. يدلُف إلى الصالة مس���تمتعًا بنظافتها 
ووثارة مقاعدها، ويخرُج منها إلى الشارع وإنارته 

الهادئة ليش���تري، من العربة المس���تقرة عند س���ور 
الس���ينما، حذاء كش���ك الهات���ف، »ُقْمعًا« من الفس���تق 

المحّم���ص. يتج���ّول متس���ّكعًا ومنش���رحًا به���واء الليل 
المضمخ برائح���ة البحر، وبخليط البش���ر الخارجين من 

الصالة، وَلَغطهم الواش���ي بأصولهم: فلسطينيون أفندّية، 
وعرب من الشام ولبنان ومصر، ويهود أشكناز من أوروبا 

بس���راويل قصيرة وأكمام قمصاٍن مشمورة، وإنكليز مدنيون 
وعس���كريون، وألمان يف���دون من ضاحيته���م الخاصة على 
البحر. زارهم ذات فرصة عمل هناك، ورأى، بُأم عينه، الَعَلم 
الن���ازي، بصليب���ه المعقوف، مرفوعًا وف���ي زاوية منه كلمة 
فلس���طين، هكذا: Palastina. وعلى علم آخر ش���اهد النسَر 
األلمان���ّي وفي داخله الصليب إّياه، وفوق رأس النس���ر كلمة 

ج! فلسطين ذاتها داخل شريط مرسوم متموِّ

وألّن ش���كيب كان م���ا يزال ف���ي أّول ش���بابه، لم ينصرف 
تفكيره إلى هذه الحالة السياس���ية الشاذة. وألنه كان يعيش 
حياته يومًا بيوم � يش���تغل ويتعب ويكسب، لكنه »َشّميم هوا 
َقّطي���ف ورد«، لم يخطر له أنَّ كارثًة س���وف تقع لحيفا ذات 
يوم قريب! ربما ليس قريبًا إلى هذا الحّد، فهو يذكُر تلك الليلة 
الرائعة من عام 1928، منتصف تشرين األّول/أكتوبر، التي 

دعاه فيها حفيظ لحضور حفلة أم كلثوم.
»من أين لك بالتذكرة«؟

»وال يهم���ك. َوّزعها علينا المعّلم جميل)4(، صاحب المجلة. 

إنه مؤسس نادي الرابطة األدبي«. � وأخرَج من جيب قميصه 
ورقًة مطبوعًة، مثنّية، َفَردها فكانت تحتلها صورة لآلنس���ة 
ُأم كلثوم، فاتنة الجماهير ومطربة الشرق الوحيدة، وأعطاها 

لشكيب: »خذها للذكرى«.
تساءل ش���كيب، بينما يدفعها في جيب بنطاله: »وما دخل 
الن���ادي بأم كلثوم؟ س���معُت بأنها أطربت الناس في مس���رح 

»عدن« في القدس قبل أيام«.
م والداعي. هل تحّب غناء أم كلثوم«؟ »النادي هو المنظِّ

»ال أعرف. لسُت متابعًا«.
»تعال ولن تندم. نحن أهُل البحر نعرف كيف ننبسط«.

كان���ت حفلته���ا الثانية في حيف���ا، التي جاءته���ا بالقطار. 
األولى أحيتها في ش���ارع الملوك، وها الثانية يأخذه صديقه 
العجيب حفيظ العّكاوي ليستمع إلى غنائها في مسرح »منتزه 

االنشراح«!
وكانت ليلة انشراح حقيقّي ذات طعٍم جديد، سيظل شكيب 
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يحتف���ظ بها طوياًل. لن ينس���ى تلك الس���يدة الحيفاوّية التي 
خرج���ت من بين الن���اس وصعدت إلى حيث تق���ف أم كلثوم، 
وقال���ت لها: أنِت لس���ِت مطربة الش���رق، أنِت كوكب الش���رق! 
ولسوف تبقى طبقٌة في روحه تكنُز لحنًا ماتعًا ألغنيٍة تواصُل 
كلماُتها الطالعة بصوت أم كلثوم انبعاثها كّلما أصابته نشوُة 
َفَرح.. بصرف النظر عن مصدرها. عندها، تتعالى من داخله، 

كما في صباح هذا اليوم الَعّمانّي: 

يعا أفديِه إْن َحِفَظ الهوى أو ضَّّ
َمَلَك الفؤاَد فما عسى أن أصنعا   

َمن لم َيُذق ُظلَم الحبيب كُظلمه
حلوًا فقد جه�َل المحّبَة واّدع�ى)5(   

lll

أكاَن ش���كيب أفن���دي، العازب األب���دّي اآلن، يعرُف الهوى 
ويحترُق بنار الغرام المستعّر؟

ال أحد بمقدوره الجزم. وال أحد سمعه يومًا يفصح عن هذا 
الجانب من حياته. كما ال شيء كان ُينبئ بما حدَث هذا اليوم: 

اإلثنين، 29 من آب/أغسطس، 1960! 
لم يحضر حفيظ للمقهى، ولم يبرح ش���كيب أفندي مكانه. 
ظ���لَّ يفّتُش بين س���طور الجريدة عن َقْوٍل مأث���ور، غير ذاك 
الذي طالعه على قفا ورق���ة الروزنامة في البيت. قلم الباركر 
ف���ي يده، وفي عينيه، خلف نّظارته س���ميكة الزجاج، يرمُح 
صّياُد الكلمات ليظفَر بحكمٍة ربما تفّس���ُر له مغزى ما س���وَف 
يس���مُع )اآلن وقد أطبَق عقرُب س���اعة الجوفيال الصغير على 

العاشرة، والكبير على السادسة(!
ت  وكان انفجاٌر هائٌل َهزَّ أركاَن المدينة. انفجار قريب! اْرَتجَّ
نوافُذ المقه���ى، فارتفعت رؤوُس الزبائ���ن لتنظَر العيوُن في 
العي���ون! تّلفَت ش���كيب أفندي: هنالك وجوٌه ما كانت س���اعة 
استغراقه في جريدته، غيَر أّن الرجَل باللباس العربي األبيض 
غائب. ربما حاَن موعده فانصرف إليه. وفي الخارج، حين وقف 
مس���تطلعًا ما يجري، رأى الناَس ته���رّوُل وأصحاب المحالت 
يخرجون منها للش���ارع. وعلى مبعدة عرض الشارع المقابل، 
احتش���َدت جموٌع متفرقة في س���احة الجامع المكشوفة. رجع 
بنظره للداخل، فعايَن صاحَب المقهى يحّرك مؤش���ر الراديو 
باحثًا عن جواب. ال أحد يملُك جوابًا، حّتى اللحظة. الجريدة 
مفتوحة وفوق ورقها يتدحرُج قلُمه ال� »باركر« الُمفّضل. غادَر 
كثيٌر من الزبائن يدفعهم الفضول والخوف من اآلتي، غير أنه 
بقي ال يعرف ماذا يفعل! ثم، وكأنَّ دوارًا خفيفًا أصابه، هبَط 
فوق كرس���يه واضعًا رأسه بين كفيه الغليظين. لم يدرك كم 
مرَّ م���ن وقت، لكنه أنصَت، وهو ف���ي مكانه، لضجيج موكب 
سيارات وَهَرٍج كبير يجيء من جهة جسر رغدان. لم يكن وقتًا 
طوياًل. غير أنه، لّما رفَع رأسه، اصطدَمت عيناه المضببتان، 
عند رأس قلمه الثقيل، بقوٍل يابانّي تمايعت حروفه المطبوعة 

فلم يفلح، لحظتها، بلملمتها.  

عندها، وكانت الس���اعة قد بلغت الحادية عش���رة وعش���ر 
دقائق، وقَع انفجاٌر ثاٍن! 

فكاَن ذهوٌل يغّلُف النفوس. 
وكاَن َهَلٌع غامٌض يّلف المدينَة.

وكاَن َشرٌّ َخفيٌّ يتطايُر في الهواء فيحبُس األنفاس.
وكاَن على شكيب أفندي، كي يصَل إلى بيته، أن يتّسْلَحَف 
في شارع الملك طالل الذي طفق يخلو إاّل ممن يهرعون في كّل 
االتجاه���ات. بعض المحاّلت أغلقت أبوابها. ومما يذكره، تلك 
األوراق التي كانت تطّيرها األقداُم في ش���ارع سينما »البتراء« 
الفرعّي، على يس���ار الطريق، فارتّدْت إلي���ه انفجارات حيفا 

القديمة.. والجثث الملقاة مقابل سينما »يافا«. 

ل حّتى الثامنة لياًل، فلم يس���تطع زيارة  وكاَن َمْنُع تج���وُّ
الخواج���ة جورج، بحس���ب المقرر. وحين ع���اد لجريدته تلك 

الليلة، قرأ ما كان استقّر فوقه قلُم الباركر في المقهى:
»وحدها الورقُة التي تسقُط هي ورقة كاملة«!

فما كان منه إاّل أن همَس لنفسه:
»لقد أفسدوا يومي! يغتالون ُأم كلثوم! فشروا«!

اس���تداَر. أخرَس الرادي���و. أخرَج أس���طوانته القديمة من 
حافظتها، وَأَحّلها فوق ُقرص الفونوغراف، وش���ّغلها. مشى 
باتجاه الناف���ذة لينظَر منها إلى ما بدا م���ن مدينٍة تغطس في 
ليلٍة ترتعش، متيحًا لصوت »كوكب الشرق« أن يتعالى، ولو 

مصحوبًا بخشخشة اعتادها كأنما هي من لوازم األغنّية.

)1( هّزاع المجالي )1919� 1960(، رئيس وزراء األردن عند اغتياله.
)2( لكنة سّكان أحياء لندن الفقيرة.

)3( يص���ادف عيد القديس���ة، أو الش���هيدة بربارة ف���ي الرابع من كانون 
األّول/ ديسمبر من كل عام لدى المسيحيين الغربيين، وفي السابع عشر من 
الش���هر ذاته لدى الش���رقيين. ويقولون في األمثال: »في عيد البربارة بتطلع 
الم���ّي من قدوح الف���ارة« لغزارة المطر في هذا الوقت من الس���نة. األصل أن 
برب���ارة كانت ابنة لرجل وثنّي ثري هاله أن تعتن���ق ابنته الوحيدة بربارة 
الديانة المس���يحّية، غير قابلة باألوثان آلهًة لها، فما كان منه لشدة جبروته 
إاّل أن قطع رأس���ها لّما أصّرت على إيمانها. المرّجح أنها ولدت أوائل القرن 
الثالث للميالد، في مدينة نيقوديميا بآسيا الوسطى، وأّن إعدامها حدث في 

235 للميالد.
)4( جميل حنا البحري )1895� 1930( ناش���ط ورائد ثقافي كبير وكاتب 
مس���رحيات من حيفا، له قرابة عش���رين مس���رحية ُمثِّل البع���ض منها، من 
أبرزها: »قاتل أخيه«، و»سجين القصر«، و»االختفاء الغريب«. أصدر مجلة 
»الزهرة« ع���ام 1923 )مجلة أدبية روائية أخالقية تاريخية فكاهية( توقفت 
ليص���در بعدها جريدة »الزهور« عام 1927 )جريدة عربية حّرة(، حيث كانت 
تعنى باألدب والفن. بدأت أس���بوعّية ثم مرتين في األس���بوع، وتوقفت بعد 
وفاته اغتيااًل في أيلول/س���بتمبر 1930. أس���َس أّول مكتبة بأكثر من لغة 
في حيفا هي »المكتبة الوطنّية« عام 1920، كما س���اهم في تأس���يس نادي 
الرابطة األدبي، الذي توزعت أنشطته على غير مجال أدبي وفني تطبيقي.

)5( القصيدة للشاعر العباسي ابُن النبيه المصري، ولقد غنتها أم كلثوم 
ذاك التاريخ في حيفا، بتلحين رياض السنباطي.

الهوامش:
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قصائد
زكريا حممد

ك�ت�اب�ة 

زرعنا �أكفنا يف �لطني مثل �ألو�ح من �سبار

و�نتظرنا

غد�ً �سوف يدخل �أيار 

وي�سع فوق كل �إ�سبع زهرة ذهبية.

�ثنتان،  و�حدة،  عدو�:  �الآن،  معي  عّدو� 

ثالث... 

ثالث زهر�ت فقط؟!

بلى، فال�سبابة و�الإبهام ملك �لرحمن 

��سمه  بهما  نكتب  كي  عاريتني  خالهما 

�لعظيم. 

قيد

�لنور يك�س باب �لفجر،

ويعرب، 

مي�سك بحمار وح�ش فوق كثيب

يلجمه بحبل من ذهب

ثم يعلوه، 

كي يهبطا معا

نحو �لبطحاء.

غريب فوق �لكثيب

ظبي وبعري ورجل

و�لكل يلهث حتت �ل�سم�ش كالكالب: 

روح �لظبي تتحطم فوق منخريه

روح �لبعري تطفو مثل هرم على ظهره

�أما �لرجل - �لغريب فوق �لكثيب - 
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و�لرب مل يجعل ذلك عبثا

وحده  كلها،  �ملفاتيح  �سيد  فمفتاحه، 

ويهبط  لالأعلى  ي�سعد  �لذي  هو 

لالأ�سفل

فاحتاً باب �لفردو�ش

وباب �جلحيم.

الذكرى والنسيان

لي�ش هناك من �سعادة �أبد�

يوجد ن�سيان وتذكر فقط

بالن�سيان نقلي بي�سنا

وبالذكرى ن�سوي بطاط�سنا

يا �إلهنا �لعظيم

يا من يرنحنا بني �لتذكر و�لن�سيان

يف  �ل�سعادة  �سعري  من  حفنة  لنا  �رم 

خمالتنا.

يراعات

كان ذلك يف �ل�سيف:

�لنافذة مغلقة

و�لري�عات م�سيئة تعرب زجاجها

رمبا كان ذلك حلما! 

كل �سيء قد يكون حلما!

و�سع  هو  و�ليقظة  �حللم  بني  �لفارق 

زجاج �لنافذة فقط؛

وال  �لزجاج  �لري�عات  تعرب  �حللم  يف 

تك�سه

ويت�ساقط  فيتحطم  �حلقيقة  يف  �أما 

�سظايا.

- هذ� خطاأ، خطاأ كبري

فالريح ظبي عط�ش 

يجوب �ل�سحارى

بحثاً عن �ملاء

�أنفا�سه �حلّرى

ت�سنع كثبانا

وتزلزلها

وتن�سئ �سماو�ت

وتفتتها.

فم الموت

�حلياة درب

و�الأيام نخيل على جانبيه

كل يوم نخلة

رطبها يف عر�جينها

لكن،

ال وقت عند �مل�سافر 

هبة  كل  مع  يت�ساقط  �لذي  للرطب 

ريح

فقد �سب موعد�ً مع �ملوت

وهو يرك�ش كي ال يفوته

وكما تدرون

ففم �ملوت مل يعلك مترة حلوة �أبد�!

مفاتيح

�أدر �ملفتاح لليمني فينغلق �لباب

�أدره للي�سار فينفتح

لي�ش هناك من �أعلى و�أ�سفل

فروحه تنّز من جذعه كما ينّز �ل�سمغ 

من جذوع �الأ�سجار. 

يبس وماء

�سلعي على �لرمل 

وقدمي يف �ملاء

تعرب  عربة  كلماتي،  و�لكلمات، 

بينهما.

قولون

ال �سيء عند �ل�ساعر ليقوله، 

ال �سيء. 

ما من �أفكار عنده 

وما من كلمات حتى. 

يرمي فقط ح�ساة يف د�خله، 

بركة  يف  �سقوطها  �سوت  ي�سمع 

معدته، 

�لقولون  ممر  يف  عبورها  �سوت  ثم 

�ملعتم �لطويل. 

لوزة 

�للوز �سجُر َعجالة 

نَْوُره قبل ورقته 

�للوز ل�سان فالت 

يهذي 

كل ق�سيب نبوءة معكو�سة. 

ظبي

- من �أين تاأتي �لريح؟

* تاأتي من كهف بعيد
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مكياج
رجاًل يسجد بخشوع.. ش���عرت بارتياح هائل لمجرد رؤيته في 
الحلم، ث���م ما لبثت أن أبصرت طالًء أحم���ر اللون على أطراف 

السجادة.. صحت فزعة من نومها.
ق���ال األب: »ال تف���وُت هذا الرجل صالة في المس���جد«، قالت 
األم: »ُيعيل عائلته منذ وفاة والده«.. قالت رضية: »وماذا أريد 

أكثر من ذلك؟«.
    

يتحج���ج خليل بأع���ذار كثيرة ليخ���رج لياًل.. م���رة ألن أمه 
مريضة، ومرة ألن س���يارة صاحبه معطلة، ومرة ألن رئيسه 
في العم���ل طلبه فجأة، وال يعود إال فج���رًا.. يتوضأ ويصلي، 
ومن ثّم يتن���اول رضية بين يديه وس���اقيه كمن يتناول وجبة 

سريعة، وينام..
بعد أس���بوعين من الزواج عادا إلى الش���قة التي استأجرها 
بالقرب من بيت أهله، قالت رضية في نفسها: »ستستقر األمور 
اآلن«، لكن األمور ساءت أكثر فأكثر.. أصبحت والدته وأخوته 

الحجة الجاهزة كل يوم.
وقفت رضية أمام المرآة، لتجرب القميص الحريري األسود 
القصي���ر. تغلبت عل���ى حيائها هذه الم���ّرة، فالحظت انحناءات 
جس���دها وتموجاته الجذابة داخل القميص، ارتبكت وهي تمرر 
أصاب���ع يديها ألول مّرة على كتفيها نزواًل إلى صدرها، وكأنها 
تتحس���س طعم رغباتها التي ُتهدئها كل يوم بالصالة والصبر.. 
دخل خليل على غفلة منها، في لحظة التجريب تلك، في لحظة 
تالمسها الحميمي مع جسدها.. نظر إليها من رأسها إلى أخمص 
قدميها، لم يتفاجأ بجسدها كما تفاجأت به هي، وكأنه مّر على 
تمثال، أو قطعة أثاث جديدة أضيفت إلى الش���قة في س���اعات 

غيابه الطويلة.
س���رت رجفة باردة في جس���دها، أكلها الحياء والندم وهي 
تهرع إلى دورة المياه لتبدل مالبس���ها..فيما انشغل عنها خليل 

بمكالمة هاتفية خافتة للغاية.
في الليلة التي زارت فيها بيت أهلها، تركها وغادر، لم تسألها 
أمه���ا عن التفاصيل، بينما التصقت بها أختها وأرادت أن تعرف 
ماذا فعل القميص األس���ود الحريري، بكت في صدر أختها، ثم 
حك���ت لها: »إنه رجل مس���حور..أو أني امرأة محس���ودة.. مّرة 
أراه معي ومّرات ليس معي.. مّرة أنا زوجته اللصيقة، ومّرات 

كثيرة أنا على الرف«. 
اس���تنتجت حس���نية وجود ام���رأة أخرى في حي���اة خليل، 
فطلب���ت منها أن تنظر في هاتف زوجها. رفضت رضية أن تفعل 

ذلك وبشدة. 
في هاتف خليل كان هنالك رقم غير مخزن ب� اسم.. ترك عدة 
مكالمات فائتة، وفي صندوق الرسائل عثرت رضية على ثالث 
مسجات أرسلها الرقم المجهول الهوية.. المسج األخير »اشتقت 
لك«، المس���ج قب���ل األخير تصادف إرس���اله في ليل���ة زواجها 
بخليل: »يا خوفي أن زوجتك تاخذك مني«، المس���ج األول كان 
قب���ل الزواج بأيام: »أنا ما أتحمل حد غيري في حياتك«. فتحت 
الرس���ائل المرسلة فكان أن قرأت المسج الذي أرسله خليل ليلة 

في األس���بوع األول من زواجها فقدت رضي���ة علبة المكياج 
الثمين���ة الت���ي اش���ترتها خالتها لها بح���رص من أح���د المراكز 
التجارية في مس���قط، كما فقدت ما تفقده الفتيات عادة في أول 

ليلة زواج.
أوصته���ا أختها حس���نية أن تلبس قميص الن���وم الحريري 
األس���ود القصير في ليلتها األولى، ذلك الذي يكش���ف بوضوح 
عن بياض جس���دها وتضاريسه البارزة، لكن حياءها منعها من 
ذلك، وهي التي تعتمر جلبابًا فضفاضًا منذ أن كانت في الصف 

السادس االبتدائي، وتسدل خمارًا على وجهها.
 فضلت رضية في ليلتها األولى أن تلبس ثوبها القطني بني 
الل���ون، قصير األكم���ام.. وفي لحظة ارتباكه���ا العارمة ورجفة 
أعصابها ووسواس���ها عن ش���يء ال تعرفه، تس���ّلل إليها خليل 
بخف���ة من دون كالم زائ���د أو مالطفة، ثم ما لبث أن اغتس���ل، 
وانش���غل عنها بمكالمة هاتفية في بلكون���ة الفندق.. فيما بقيت 

رضية على سريرها مغلقة العينين من دون نوم.. 
ف���ي صباح اليوم التال���ي اتصلت بها أختها حس���نية، فكان 
السؤال األول عن الليلة الحمراء والقميص األسود.. بكت رضية 
وقالت لها إنه انش���غل عنها. غضبت حسنية وعنفتها بقوة ألنها 

لم تلبس قميص النوم الحريري األسود.
عندما جاء خليل لخطبتها لم يرغب حتى بالنظرة الشرعية، 
وترك األمور تسير وفقًا لترتيبات والدته..كانت رضية سعيدة 

وراضية.. لم تكن أحالمها تتجاوز أن تجد رجاًل يعرف ربه.
حس���نية كان���ت امرأة جريئ���ة.. جريئ���ة لدرجة أنه���ا قبلت 
خطيبها قبل الزواج في فمه..أفش���ت حسنية بذلك السر الخطير 
لرضي���ة عندما خطبها خليل.. وضعت رضية يديها على وجهها 
واستغفرت اهلل مرارًا وتكرارًا، همست حسنية وهي تلكز رضية 
غامزة: »تعرفي أن القبلة الحرام تلك كانت وال تزال ألذ ما حصل 

بيننا!!«، قالت حسنية ذلك وانفجرت ضاحكة.
ضغطت رضية على حبات المسبحة بين أصابعها واستغفرت 

اهلل مرارًا وتكرارًا.. »أنا ال أريد أكثر من رجل يعرف ربه«.
صلت رضية صالة االستخارة، فكان أن رأت فيما يرى النائم 

هدى اجلهوري
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العرس: »أوعدك محد يقدر ياخذني منك«. 
كاد أن يغم���ى عليه���ا.. ش���عرت أنها س���تموت.. 
س���تجن.. ما قالته أختها حسنية كان حقيقيًا.. داخت 
األسئلة في رأس���ها، »هنالك امرأة أخرى.. لكن لماذا 
تزوجن���ي إذا كانت هنالك ام���رأة أخرى.. هل أجبرته 

أمه على ذلك.. !!«.
 أع���ادت الهاتف إلى مكانه، أكملت نوبة بكائها في 

دورة المياه.. مكانها الس���ري المخص���ص للبكاء، ولم 
تج���رؤ على االتصال بالرقم المجه���ول الذي حفظته عن 

ظهر قلب..
يأكالن ويش���ربان مع���ا، يذهب إلى عمل���ه، ويعود 
متأخ���رًا يتن���اول وجبات���ه س���ريعًا، األحادي���ث بينهما 
مقتضبة وتافهة وبال معنى في غالب األحيان. تجمعهما 
المواضي���ع العامة، وتغيب المواضي���ع الخاصة، رغم 

محاوالتها التي تبوء دائمًا بالفشل.
لم تجرؤ طوال األش���هر الثالثة الت���ي جمعتها به أن 
تسأله عن ثالثة أش���ياء كانت تقف بصعوبة في حلقها، 
وتقاوم بصعوبة ابتالعها إلى داخل قلبها.. األول يتعلق 
بس���ريرهما البارد من دون أس���باب واضحة، األمر اآلخر 
يتعل���ق بالرقم غير المحف���وظ الذي يراس���له ويتصل به 
بشراهة - قالت حسنية الرقم الذي نتواصل معه وال نخزنه 
يعني أننا نخش���ى أن يكتش���فه أحد غيرن���ا، لذا نفضل أن 
نحفظ���ه في قلوبنا- األمر الثالث كان يتعلق بعلبة المكياج 

التي اختفت في غرفة الفندق، ولم تجدها إلى يومها هذا.
حسنية حلت لها المشكلة الثالثة بسهولة، وأهدتها علبة 

مكياج جديدة فرحت بها رضية كثيرًا.. 
لحظة دخ���ول خليل إلى االس���تحمام كانت ه���ي اللحظة 
الحاسمة لتفتيش هاتفه المحمول..المسج الجديد الذي عثرت 

عليه رضية كان يحمل جملة قصيرة، ومحددة.. »موعدنا الليلة 
في السيح«. انتفض قلبها، »كيف يقبل خليل لنفسه عالقة غير 
ش���رعية، وهو الرجل الذي تعلق قلبه بالمس���جد! لكن لماذا لم 

يتزوج بالمرأة األخرى إذا كان يكن لها كل هذا التعلق..!!«.
في كل يوم كانت ُتغير مالبس���ها، ُتغير تس���ريحة شعرها، 
غي���رت ذوقها قطعة قطع���ة كما نصحتها حس���نية التي تعيش 
حالة زواج حميمية منذ أربع س���نوات..لكن كل ش���يء لم يكن 

يجدي نفعًا مع خليل الممتلئ بامرأة أخرى.
قال���ت رضية لحس���نية عّدة م���ّرات وبأس���اليب مختلفة: »ال 
يعتني بي.. ال يسأل عني..لسُت زوجته إال في السرير..ثمة ما 
هو ناقص بيننا، وال أس���تطيع أن أجد له تفسيرا«، ثم ما تلبث 
أن ُتغي���ر الموض���وع: »ال تهمني هذه األش���ياء، وال أفكر فيها.. 
أريد إعادته إلى الطريق القويم وحسب«، ضحكت حسنية حتى 
كادت أن تقع عن الكرس���ي الذي احتمل ثقلها، مستلذة بأكاذيب 
أختها وتبريراتها اليومية، وهي تسأل عن وصفة ُتقرب الزوج 

من زوجته.
في غياب خلي���ل تتخيل رضية كيف يحضن المرأة األخرى، 

ويقبلها وُيس���معها الكالم الذي تريد س���ماعه.. تذكرت ما قالته 
حس���نية عن الُقبلة الحرام ولذتها..نفضت رأس���ها واستغفرت 

اهلل، ثم صلت طوياًل.
ف���ي تل���ك الليلة خرجت رضي���ة من دورة المي���اه بخفة من 
دون أن ُتح���دث صوتًا.. تركت قط���رات الماء تتدحرج بخفة من 
ش���عرها ووجهها ويديها، بينما الفوطة الصفراء تستر صدرها 
وأعلى ركبتيه���ا. اقتربت منه، بينما كان وجه���ه مواجهًا لمرآة 

التسريحة، وظهره في اتجاهها مباشرة. 
مدت رضية أطراف أصابعها لتس���تقر تمامًا على كتفيه..إال 
أنها ما لبثت أن استردت أصابعها، وكأن مسًا كهربائيًا أصابها 

وسرى في أعصابها.
تراجعت بخطواتها إلى الوراء، قبضت صراخها بيديها، ولم 

تفلت منها إال أنفاسها المتعالية.. 
كانت علبة المكياج التي فقدتها منذ أشهر على التسريحة هذه 

المرة، وخليل منشغل بوضع الروج الفاقع على شفتيه.
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أمير تاج السر

أدب افتراضي

في الس���نوات األخيرة، ومع تقدم خدمات اإلنترنت وتوسعها 
بذلك الش���كل الكبير، لتش���مل كل بقعة من بقاع العالم، حتى 
القرى واألري���اف والنجوع، وازدي���اد إمكانية أن يحصل كل 
طارق لذلك الفضاء الرحب، عل���ى فرصة للجلوس متقرفصًا 
خلف شاشة الحاسوب، يمارس كل ما يود ممارسته، ظهرت 
آالف المجموعات الكتابية، أنش���ئت بينها روابط وجس���ور، 
وصارت تمد شعرها ونثرها وخواطرها عبر تلك الجسور لكل 
من تستطيع أن تصله، أو كل من تظن أن له عالقة بالكتابة، 
كاتب���ًا كان أو قارئًا، فتج���د بريدك اإلليكترون���ي وقد ازدحم 
بكتاب���ات أولئك األدب���اء غير المعروفين ف���ي خارطة اإلبداع 
الورقي، تجد رسائلهم التي تحمل آراءهم الخاصة في معنى 
اإلبداع، ومن هو المبدع وغير المبدع، أيضًا قراءتهم لنصوص 
كت���اب معروفين، والت���ي في غالبها ق���راءة متحدية لخريطة 
اإلب���داع في العالم العربي. تجد جماعة اس���مها أريج، جماعة 
اس���مها حروف، والرابطة ونهر الثقاف���ة والقافلة اإلبداعية، 
وس���اهرو الكتابة، وتجمع )أم ك���دادة( الثقافي، وهكذا.. وقد 
تجد مس���ابقات أجريت في ذلك الفض���اء االفتراضي، الختيار 
قصي���دة أو قصة فازت، وجوائز قدم���ت، ثم في النهاية ثقافة 
جديدة مغايرة لكل الثقافات المكتوبة، ونهج في اإلبداع، ربما 
يستحوذ على مستقبل الكتابة ويقضي على حرفة الورق، لو 
استمر اإلنترنت واسع الصدر هكذا، واستمر كتابه المغايرون 

بهذا اإللحاح الغريب.
لك���ن ماذا يكت���ب ه���ؤال، االفتراضيون، ولم���ن يتوجهون 

حقيقة؟.
كتاب اإلنترنت كما قلت، ينتهجون نهجًا مغايرًا في الطرح، 
يختل���ف عن النهج المألوف غالبًا. هنا الكتابة ليس���ت محاطة 
بعي���ون الرقباء س���واء أكان���وا رقباء من المقربي���ن أو رقباء 

رسميين من مشرفي تحرير وصحافيين متمرسين، ومصححي 
لغة وغيرهم ممن يضطلعون برقي الثقافة الورقية، وال كتابة 
مهددة بمقصات من أي نوع، تمرر ما تش���اء، وتحذف ما تراه 
إس���رافًا في اخت���راق الممنوع، ويمكن ل���كل كاتب أن يكتب ما 
يش���اء من دون إحس���اس بفداحة ما يكتب���ه، حيث ال يجد من 
يقرصه في أذنه، أو يذكره بذلك. أيضًا ازدياد القراء بش���كل 
كبي���ر، وكثافة تعليقاتهم التي كله���ا تقريبًا تثني على الكاتب 
حت���ى لو كان ركيك األس���لوب أو ضحل الثقاف���ة، أو لم يقل 
ش���يئًا ذا جدوى، تجعل االستمرارية أمرًا حتميًا، وقد فوجئت 
بعدد من الرس���ائل الخاصة جدًا، والت���ي يوجهها الكاتب إلى 
أقربائه أو أصدقائه، واصف���ًا أدق تفاصيل حياته الخاصة، 
والحيوات التي عاشها معهم فيما مضى، ماذا أكل اليوم وماذا 
ش���رب، ومن أي متجر اشترى قميصه الجديد، ومن كان معه 
من الفتيات في تلك الس���هرة الممت���دة، فوجئت بها تصل إلى 
بريدي اإلليكترون���ي باعتبارها أدبًا جدي���رًا بالقراءة، وعلي 
أن أبدي رأيي، باعتباري أح���د العاملين في هذا الدرب. وفي 
الحقيقة قرأت بعضًا من تلك الرس���ائل، ولم أجد فيها أكثر من 
)كش���ف الحال(، فتركتها من دون أن أب���دي رأيي، لكن زمالء 
آخرين غيري وصلتهم، ووجدتهم يدافعون عنها، ويعتبرونها 

أدبًا متقدمًا يحق له االنتشار.
أعت���رف بأنني أمر على كثير من تل���ك المواقع والمدونات 
التي ذكرت بأنها تدعي اإلبداع، من حين آلخر، وأعترف أيضًا 
أن ف���ي بعضها أضواء ربما يزيد لمعانها ذات يوم، لو وجدت 
ي���دًا خبيرة، تعدل من مس���ارها، لكن ف���ي المقابل، تظل في 
مجملها، استهتارًا بالكتابة، لم يكن ليجد سبيله إلى االنتشار 

لوال سهولة اإلنترنت وتسامحها.

مقال
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ترجمة: �سمية اآقاجاين - يداهلل ماليري

سيدة روحي العظيمة
للكاتبة اإليرانية ُجلي ترقي
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إنها كاشان. ها قد وصلُت وأنا تعبان. أخرج إلى الصحراء. 
ال أعرف المنطقة وأضّل الطريق. الجو مليء بالروائح الطيبة 
والذرات الرطبة الخفية، فينعش���ني بمفاجأته ومالطفته التي 
ليس لها حدود. تفوح من الجو رائحة األعشاب البرية، رائحة 
األعشاب الرطبة واألزهار التي خرجت من األرض لتوها، كأنها 

مّرت بسماء ُرسمت عليها األشجار وخالطتها أنفاس عطرة.
سألُت: »السيد حيدري! ما دورك في هذه الثورة«؟ 

كان يرتعش. أصابه األرق خوفًا من القحط وأعمال النهب، 
فأغلق أبواب بيته وهو يراقب الحارة من ثنايا النوافذ.

قال���ت زوجتي: »أن���ا ال أثق بصاحب البي���ت. أظّن أنه على 
عالقة بمعارضي الثورة«.

المدين���ة ملتهبة ومتيقظ���ة. تفتح النواف���ذ وتغلق. تدوي 
أصوات الطلقات الطائشة والصخب الغامض. اشتعلت النيران 
ف���ي مكان ما، فيندفع أناس مجهولون ف���ي األزقة المظلمة. ال 
يهتم والدي بما يجري حولنا. يقول: »س���وف يمّر هذا أيضًا«. 
ب���دأ يبحث ف���ي كل مكان عن زبي���ب بالج���ودة العالية لخمره 

البيتي.
الس���ماء في مدينة كاشان تتألأل كينبوع عذب، وهي بعيدة 
عن صخب الناس. وغّطى السهل حتى سفوح الهضاب شجيرات 
إس���فند)1( وش���قائق النعمان. والجبال بُعريها ويقظتها كأنها 
جس���د امرأة خرافية. وتشبه الصحراء بحضورها المترامي أّمًا 

فتحت ذراعيها.
في م���كان بعيد، عند منعطف طريق ترابية، جلس���ت على 
األرض ام���رأة. وهن���ا على مقرب���ة مني رجٌل يصل���ي في ظّل 

شجرة الرمان.
نبتت أصغر زهرة في العالم قريبًا من موضع قدمي.

سألُت: »أين ضميرك التاريخي أيها الشاعر«؟
قال: »أنا ما أزال حائرًا أمام هذه الزهرة الصغيرة«.

لقد أغلقوا الجامعات. يقول طالبي: »الموت للفلسفة. الموت 
للرجعية« ويضربون الجدران بقبضاتهم الشابة. يبحثون عن 
مفهوم الحرية في ممرات الكلية وهم يصدرون أحكامًا غيابية 

بحق األساتذة!
يسألون: يا س���يدي ماذا يعني توحيد الكلمة؟ هل األصالة 

للمادة أم للفكرة؟ هل التاريخ حقيقة أو اهلل«؟
زوجت���ي تؤمن بجه���اد البناء. تبّرعت بأس���اورها الفضية 
لجامع حارتن���ا، وتطّوعت لتكنيس حارتن���ا الترابية في عيد 

تنظيف المدينة.
تق���ول: »يجوز االنتق���ام في اإلس���الم«. وهي تح���ّدق في 
الجري���دة بحيرة وخوف إلى صور الذي���ن أعدموا. تركض في 
الليل لتحضر محاضرات اإلرشاد النس���ائي والتربية الدينية. 

كما أنها تؤمن باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قلم���ت أظافره���ا الطويلة الحمراء، ومس���حت ظ���ّل عينيها 
األخضر. تغطي رأسها بغطاء أسود وتراقب بشدة لكي ال يرى 
أحد ش���حمة أذنيها. هي متلهفة، ال تعرف الهدوء، ويدق قلبها 
من ش���دة اإليمان. تجلس إلى جانبي وتنظر إلي. تحدثني عن 

الكفر والخطيئة، عن همزات الشياطين وضرورة القصاص.
تسألني: »أال تؤمن بالجنة والنار«؟

تمسك بيدي برفق، وتنظر إلّي بحنان أقرب إلى حنان األم. 
تس���هر الليل أغلب األحيان وهي ترّدد بعض األدعية. أنفاسها 
ب���اردة وتفوح من بش���رتها رائحة ماء ال���ورد. كلما أنظر إلى 
وجهها، أراها تبتس���م وعيناها محملقة إلى السماء التي قبعت 

خلف النافذة.
تقول لي: »أصِغ. أال تسمع أصوات المالئكة«؟

»ال. ال أسمع شيئًا«.
أدّس رأسي في الوسادة بحثًا عن النوم.

تدوي طلق���ات طائش���ة، وتعل���و هتاف���ات »اهلل أكبر« من 
األسطح المجاورة. 

يقول الرفاق: »علينا الرحيل«.
يقول الرفاق: »علينا البقاء والكفاح«.

ب���دأ الرفاق يفّكرون بس���رعة في تأس���يس الحزب وإصدار 
الجريدة.

مأل الس���يد حيدري قبو بيته بالطحين والرز والنفط، وأتى 
بالسجادات الحريرية إلى بيتنا. سحب أرصدته من المصرف، 
ووض���ع ما يملكه من المس���كوكات الذهبية في كيس عّلقه في 
عنقه. يخاف الس���يد حيدري من أع���داء الثورة وعزم الرحيل، 

لكنه يخاف من الوحدة في المهجر. 
الجامع���ة مزدحمة. هناك من يلقي كلم���ة والناس يصّلون 
على النبي. إلى جانب حيطان الجامعة يباع الشمندر المسلوق 
والبطاطا المشوية في الفرن. صور اإلمام معلقة على األشجار. 
تس���توقفني امرأة عجوز وتريني صورة ابنها الش���هيد. تبكي 
وتبحث ع���ن آية اهلل غائبة. افترش الرصي���ف بالكتب الدينية 
وبناطي���ل الجينز واألحذية الكتانية. ف���ي زاوية أخرى فدائي 
ي���دّرب مجموعة م���ن الناس على طريقة اس���تخدام رشاش���ة 
يوزي. هناك تحت األش���جار بس���ط رجل وزوجته وأوالدهما 

سفرة طعام، ويوّزع الرجل الطعام. 
يستوقفني أحد طالبي ويسألني عن حالي. ال أعرفه. صبغ 
وجهه باللون األس���ود. قد لف رأسه وعنقه بغطاء يشبه رقعة 
الشطرنج. أظنه شابًا فلس���طينيًا. يحمُل رشاشة ويطلق في 
الجو طلقات عشوائية. النساء يصرخن وينبطحن على األرض 

خلف األشجار. 
يدّق الباب. الليل في منتصفه. تنتفض زوجتي باضطراب. 
يخّبئ والدي قناني العرق بس���رعة فائقة. إنه السيد حيدري. 
جلب لنا الحليب المجفف والجبنة المعلبة وزيت السمك الهندي. 

يتنّفس بصوت عال.
يقول: »نفد البنزين والطحين، انتشرت الكوليرا والجدري. 

سيبتلع الناس بعضهم بعضًا«. 
تسخر زوجتي من هذا الكالم وتعتقد أّن المؤمنين سيجلبون 
الطع���ام لنا. يلطم ابن���ي أكياس الطحين بغي���ظ، وهو يقول 
إّن الث���ورة الحقيقية قادم���ة. يؤمن ابني بانتص���ار الجماهير 
المضطهدة. يخرج في النهار إلى المعامل، وهو ال يعرف كيف 
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يجد طريقًا إل���ى قلوب العمال. يرتدي مالبس وس���خة، وهو 
يفخ���ر بأحذيته المغّبرة. ابني مغرم بالفقر، ويعاني من عقدة 

الشحاذة.
كان صديقي الرس���ام من مدينة كاشان قد دعاني ألزوره، 
وكن���ت أنتظر هذه الفرصة. انطلق���ت. زوجتي تصّلي. تعّلمت 
الصالة في األيام األخيرة، فلم تكن تجيد حفظ أذكار الصالة. 

كانت قد ألصقت على الحائط ورقة تقرأ منها.
كان صاحب البيت في الحوش. لما رآني انتفض من مكانه. 

يرتعش. ينتظر أحدًا. نظر إلى حقيبتي.
سألني: »تهربون«؟

قلت: »ال«
سألني: هل اسمك على القائمة أيضًا؟

هززت رأسي.
ق���ال: »يلقون القب���ض علي، اليوم أو غ���دًا. يلقون القبض 

عليك أيضًا. يلقون القبض على الجميع«. 
كان وال���دي متيّقظ���ًا. جلس إل���ى جانب الناف���ذة ويدوزن 
تاره)2(. كان يعّلم التار حتى قبل فترة، لكن طالبه لم يعودوا 
يحضرون. بدأوا ينش���دون أناشيد ثورية. المسيو آردافاز من 
أصدقائه القدامى. يزوره بين حين وآخر ويتحّدثان عن األيام 
الماضية. أغلق المسيو آردافاز حانته، فجعل من إحدى غرفها 
محاًل يبيع فيه البقسماط ومعلبات اإلجاص. يتوّجس المسيو 
آرداف���از خيفة م���ن اإلمبريالية، فصّوت لصال���ح الجمهورية 

اإلسالمية.
جلدوا صاحب البيت عشرين جلدة.

 يعادي ابني النظام الرأس���مالي، فيق���ول يجب تنفيذ حكم 
اإلعدام بحق صاحب البيت.

الس���هل بعيد عن هذا الصخب كّل البعد. كم هو قانع! كم هو 
صبور! على مس���افة بعيدة، نامت على س���فوح الجبال قرية 
صامتة تحاصرها األش���جار الخضراء. يغ���ّرد طائر في مكان 
بعيد. أشعر بالراحة كما يشعر الهندباء البري وهو يسبح في 

الفضاء. أدندن: 
ما أروع رائحة عشب تفوح في »ُجلستانه«

كنت أبحث في هذه القرية عن شيء ما. 
عن نوم؟ 

عن ضوء؟ عن حصاة؟ عن ابتسامة؟
أخطو خطوات. هناك بركة واس���عة على بقعة عالية. إلى 
جان���ب البركة تقع غرف���ة طينية صغيرة. الم���اء راكد وتطفو 
عليه الطحالب. يمّر عجوز يصطح���ب معه حماره. يلقي علي 
تحية. تفوح م���ن مخالته رائحة الخبز الطازج ومن مالبس���ه 

رائحة الحطب. 
ي���ؤدي اآلالف ص���الة الجماعة. يس���جد اآلالف. اكتس���حت 
النس���اُء الحارات بعباءاتهن الس���وداء. إلى جانبي، قد أس���ند 
ش���اب ظهره إلى الحائط. قد أغمض عيني���ه ودموعه تجري. 
صديقي الش���اعر طريح الف���راش. يقال إن���ه أصيب بالجنون 

ويضرب رأس���ه بالجدران. أذهب إلى زيارته. قلبي حزين. قد 
نام وهو أقرب إلى الغيبوبة.

زوجت���ه ال تس���توعب الموقف. إنها متحي���رة ال تعرف ماذا 
تفعل. حين تراني تجهش بالبكاء، قائلة اصبر حتى يستيقظ 
من النوم، لعله يبوح لك بش���يء. أصب���ح يتحّدث إلى أناس 
وهميي���ن، ويصّل���ي يومي���ا عش���رين ركعة ويت���وب إلى اهلل 
باستمرار. يصعد إلى سطح البيت عند مغيب الشمس، فيخرج 
الناس من بيوتهم بعدما يسمعون صوته وهو يهتف اهلل أكبر. 

أصبحت لياليه بكاء وأرقًا من خشية اهلل. 
ال أصّدق. كان رجال هادئًا ومحتش���مًا ال يكشف عما يختلج 
في صدره. يكتب ش���عرًا جيدًا معّبرًا. يأتي إلى بيتنا في ليالي 
الث���ورة. يجلس دون أن ينبس ببنت ش���فة. كالنا نس���مع في 
الصمت هتافات اهلل أكبر، وصخب المدينة الغامض، والطلقات 
الطائش���ة التي ت���دوي في األزق���ة البعيدة. يب���دو أن النار قد 
اش���تعلت في مكان ما. تفتح النوافذ. تتدفق النس���اء واألطفال 
والعجائ���ز إلى الش���وارع. أس���مع أصوات س���يارات اإلطفاء 

واإلسعاف. ولزم صديقي الشاعر الصمت طوال هذا الوقت. 
رائح���ة الدم الطري لم تزل ملتصقة بي���دي. كان الدم الحار 
الطري لمراهق في عمر ابني. إّنه مهتاج ومضطرب وأنفاس���ه 
متقّطعة. يلّوح بقبضته الصغيرة متحدّيًا الجنود. ضَيعُته عند 
منعطف الش���ارع. هناك مكان يحترق. الشارع مليء بالدخان 
وغبار خانق. تركض النساء ويغلق الرجال محالتهم بسرعة. 
ب���دأ إطالق النار. يقف صديقي الش���اعر مرتعش���ًا إلى جانبي 
ويتح���ّدث إلى نفس���ه. كان وج���ه الموت مألوف���ًا، كأّنه امرأة 
مغري���ة تتجول ف���ي المدينة. وقع نظري على ش���اب ال أعرفه 
وه���و منحٍن. طّوقت إح���دى يديه جذع ش���جرة. حملُته. فكان 
ثقياًل. قد انقطعت أنفاس���ه. أصابت رصاصة منتصف صدره. 
ناديُت على أحد الماّرة. استوقفت رجاًل. طرقت باب بيت. كان 
ش���ابي المجهول ال يتحرك. وصديقي الش���اعر لم يزل صامتًا 

إلى جانبي، وعيناه المسحورتان شاخصتان إلى »الموت«.
بدأ الظالم ينتشر شيئًا فشيئًا. أين أنا؟ أنا وحيد. أنا ضائع. 
أمامي صحراء صامتة تزحف إلى أمكنة مظلمة مجهولة. يدق 
قلبي. ال يس���مع صوتي إال الرياح. أمش���ي متخبط���ًا، والليل 
سيرخي سدوله قريبًا. يتسّرب خوف غامض إلى جسدي وهو 
يمسح مؤخرة عنقي بيديه الباردتين. أسرع خطواتي وتجرح 
أحذيتي قدمي. أبحث عن ش���جرة، عن قرية، عن إنسان. أدور 
متجهًا إلى اليس���ار. ترمقني الصحراء وصخب غامض انتش���ر 
ف���ي المكان. تق���ع عيناي على طريق ضيق���ة تقودني كعالمة 
س���حرية إلى م���كان مجهول. أحاول المضي ُقُدم���ًا وأنا أترّنح 
نتيج���ة اإلرهاق والعطش. تنتهي الطري���ق الضيقة بين حين 
وآخر لتبدأ رحلتها مرة أخرى في مسافة بعيدة. أفكر أنني لن 
أصل أبدًا، لكنني مضطّر إلى مواصلة الطريق. فأملي الوحيد 

هو أن أجتاز هذه الطريق الضيقة الوعرة. 
هل أحلم؟
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أتوقف حائرًا أمام ما أراه في وسط تلك الصحراء الصامتة، 
من حديقة خضراء قبعت صامتة في كنف حائط أبيض، كأنها 
حلم س���قط من الجنة. يناديني باب مواَرب، فألقي نظرة إلى 
الداخل. أجد الحديقة هادئة في عزلتها، لها صفان من أش���جار 
الحور الباس���قة بموازاة الحيطان وأربع من أش���جار الس���رو 
المعّمرة في قل���ب أربع بقع خضراء غمرتها ش���قائق النعمان 
واألزه���ار البري���ة الغريبة. هن���اك في وس���ط الحديقة بركة 
واس���عة يميل لون مياهه���ا العذبة إلى زرقة الس���ماء. يغطي 
ب���الط الحديقة غب���ار رقيق. ال أجد موضع ق���دم وال بصمة يد 
وال عالم���ة تدل عل���ى لحظة مضطربة وال م���ا يذّكرنا بصورة 
اّمحت معالمها. في ناحية الش���مال، على أعلى س���لم حجري، 
تقع شرفة واسعة. جلس في قلب الشرفة بيٌت قدسي أبيض، 
ظهره إلى السماء. البيت شفاف وخفيف، كأّنه حلم أو صورة 
خيالية ُرسمت في الفضاء. كأنه تجل من تجليات ذات مقدسة 

أو كأنه آية نورانية ُنزلت من السماء.
أتقدم بخطى مضطربة مترّددة. أخاف من أن يختفي البيت 

لو صرفت النظر عنه أو ينهار إذا تنّفست بصوت عال. 
أجلس على حافة البركة ألغسل وجهي. أستمتع ويا لها من 
متعة! تلمع صورة البيت في أعماق المياه وتس���بح األشجار 
الخضراء على س���طحها الرخامي. ألتفت حولي، فال أجد أحدًا. 

ُنسي البيت األبيض في صخب التاريخ وفوضى األحداث. 
يغرين���ي الماء بنس���ماته الباردة، فأخلع مالبس���ي ألنزلق 
تحت الماء. أفتح عيني ألرى زرقة السماء وقد انتشرت في قاع 
البركة. كأنني أسبح بين المجرات. تزيل المياه بأنفاسها الغبار 
الذي التصق بروحي عبر آالف الس���نين، فترتعش روحي من 
الفرح، كأّن يدًا خفية تغسلني في ينبوع ماء الحياة. أتمّدد على 
سطح الماء. انزلقت أشعة الشمس من خصر الحائط، فارتفعت 
قامات أشجار السرو في غبشة المغيب. تقع عيناي مرة أخرى 
عل���ى البيت، فتعلو دقات قلبي. م���ا أبعده عن التكلف. كم هو 
حن���ون ومحترم. ما أطهره كأنه انتهى توًا من غس���ل مقّدس. 
يذّكرني البيت بوجٍه مألوٍف لقريب طواه النس���يان جلس على 
حاف���ة حلٍم جميٍل، في بداية الذكريات القديمة. يذكرني بامرأة 
خرافيٍة بجسدها السماوي وعينيها المصنوعتين بالماء. تشبه 
الم���رأة صورة أمي في حفلة عرس���ها بنظرته���ا العذراء التي 
يش���وبها الخجل وبين أصابعها تلك ال���وردة بأوراقها األربع. 
تقف المرأة الخرافية بعيدًا عنها، خالدة تس���بح باستمرار في 

نهر الزمن. 
أخرج من الماء مرتعش���ًا. غروب الشمس في الصحراء بارد 
وعذب. أرتدي مالبس���ي. أمس���ك أحذيتي بيدي، وأبدأ السير 
حافيًا. أعّد اثنتي عش���رة درجة. أرى تربة على الش���رفة تبدو 
أنها لمن س���بق وصّلى ناس���يًا إياها وراءه. افترشت الشرفة 
ببساٍط أبيض منقوش باألزهار الزرقاء الصغيرة. أدخل صالة 
مضيئة لها ج���دران عارية من النق���وش ومصطبات للجلوس 
والتف���ّرج. ُزّين���ت زوايا الج���دران، وهي تلتصق بالس���قف، 
باألزه���ار المصنوعة من الجص، والزخارف المطّعمة بالمرايا 

متواضعة. على جانب���ي الصالة هناك بابان نصف مفتوحين 
ينفتحان على غرفة أخرى، كما يطالن على مكاٍن خفي للعزلة. 

تناديني دهاليز متداخلة وساللم ملتوية شبه مظلمة.
  أتنف���س بصعوب���ة عندما أنتهي من صعود الس���اللم. من 
الممكن رؤية العالم بجهاته األربع من هنا. السماء قريبة جدًا، 
وتنته���ي الصحراء عند األفق. أجل���س طوياًل. في أي زمن أنا؟ 
أين أنا؟ أشعر بالنعاس. نوم لذيذ يتسّرب إلى جفوني لكنه ال 
يصل إلى دماغي. تظهر النجوم واحدًا تلو اآلخر. تعوم نظرتي 
في الجو، وال تأخذ أفكاري صياغة محددة، كأّنها دوائر هاربة 

على سطح الماء. 
تعّطل���ت أطرافي. فقد جس���دي ثقله الفيزيائي، فتشّوش���ت 
مالمحي. كأنني استمرار للش���رفة واألشجار والصحراء. كأن 
عيني تهّدلتا النجوم. كم أنا بعيد عن الناس واألش���ياء. كم أنا 
بعيد عن العالقة الهندسية بين األجسام، والتناسب العقلي بين 
الظواهر. كم أنا بعيد عن العّد المتواصل للدقائق واألرقام. كم 
أن���ا بعيد عن العالقات المزخرفة واألفكار المدّونة. كم أنا بعيد 
عن وثيقة الش���ريعة الكبيرة، وكتاب األخالق السميك وطرق 
العيش السليمة وأسلوب الحياة. ما أبعدني عن سلطة الماّدة 
وأصالة التاري���خ وثبوت األفكار وأح���كام الحيض والنفاس 
وتجلي العق���ل األول وعالم المثال. م���ا أبعدني عن المواجهة 
بين الش���رق والغرب والمستكبر والمستضعف. ما أبعدني عن 
أحكام الطهارة ودفن الموتى. ما أبعدني عمن قال بموت الرب 

ومن خاف الموت ومن انتظر وقوع معجزة.
أس���تيقظ عن���د الفجر. أنظ���ر حولي متحي���رًا، وأنهض من 
مكاني. أنا جائع، لكنني أشعر باالرتياح والخفة نتيجة زوال 
التعب. تهب نس���مات عذبة. يصيح ديك في م���كاٍن ناٍء. بعيدًا 
على س���فح الجبل قرية صغيرة يقظة. ألبس أحذيتي. عندما 
أس���مع وقع أقدام أنزل إلى األس���فل. جلس عج���وز ذو لحية 
كثيفة بيض���اء عند حافة البركة يتوّض���أ. ألقي التحية عليه، 

فيهز رأسه وهو يرّدد األدعية.  
بقي���ت آثار أقدام���ي على األدراج المغب���ّرة. حين أصل إلى 
جانب الباب أتوقف، وأدير رأس���ي إلى ال���وراء ألنظر خلفي. 
يبدو البيُت في غبش���ة الفجر وكأّنه ال ينقصه شيء، فيرتعش 
قلبي. يقول لي ش���يئًا، ش���يئًا يروق لي، شيئًا ال يمكن البوح 
به، لكنني أستوعبه إذ يجعل الهدوء والطمأنينة يتسّربان إلى 

تحت جلدي. 
ل���م تعد طريق العودة مجهولة لي. الصحراء هادئة 

وصامتة وخالية من الهواجس المرعبة. حين أصل 
إلى السهل األخضر، أجتاز طريقًا مختصرة من بين 
المزارع. قريبًا من الطريق تتوقف ش���احنة ألركبها. 

الس���ائق ش���اّب له لحية س���وداء وبشرة 
محروقة من الشمس.

ُألصق���ْت بناف���ذة س���يارته ص���ور 
عشرات الماللي. على مسافة قريبة 
م���ن المدينة أنزل عن���د مقهى من 
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الشاحنة، فأنتبه فجأة إلى جوعي الشديد. إّنه صباح بضوئه 
وحرارته الصيفية.

أعود إلى غرفتي ف���ي فندق المدينة. اتصلوا بي من طهران 
ع���ّدة مرات. قد جاء صديقي الذي كنت على موعد معه ورجع، 
تاركًا ل���ي وراءه مذكرة كتب فيها ع���ن حصول حادث طارئ. 
فعلي الرجوع بس���رعة. اعتصم طالبي واألس���اتذة يخططون 
لالعتصام. أجم���ع أغراضي. أحمل حقيبتي ألعود. الس���احة 
المركزي���ة للمدين���ة مزدحم���ة. الش���احنات مملوءة بالبش���ر. 
ينتقلون من قرية إلى أخرى وهم يرّددون ش���عاراٍت ويصلون 
على النبي بأصوات عالية. يلطخون خلف الش���احنات بدماء 
خروف ذبحوه. يلّوح شباب يرتدون قمصانًا سوداء قبضاتهم 

في الهواء.
المحالت مغلقة، المدينة ش���به معّطلة، يدّق عجوز مريض 
زجاج س���يارتي، وهو يس���عل. بيده ورقة عج���ز عن قراءتها 
لضع���ف بصره. أقرأ الورقة. كتب عليه���ا عنواُن بيٍت في قرية 
بعي���دة. البيت خلف أش���جار الدلب، حيث يص���ل المنحدر إلى 

نهايته.
الطري���ق مزدحمة عّمتها الفوضى نتيجة عبور الش���احنات 
والعرب���ات والحمير. ف���ي مدينة ق���م أزمة حقيقي���ة للمرور. 
يشيعون جنازة. أصبر قلياًل. يصّلي الموكب على النبي بصوت 
عال. تتحرك النساء بمالبسهن السوداء وقد التصقن ببعضهن 
بعضًا. يتعلق طفل س���ائل على مصّد سيارتي بقوة وإصرار. 
الجّو مليء بالغبار والدخان ورائحة البنزين والنفط. أش���عر 
بالحرارة. أتصبب عرقًا. ال يمكنني أن أتنّفس. أوقف الس���يارة 

إلى جانب الطريق. أصبر حتى ُتفتح الطريق. 
عند المقام يوقفونني مرة أخرى. يريدون بطاقة السيارة، 
ويفّتش���ون صندوق الس���يارة. الجرائد عل���ى المقعد الخلفي، 
فيتصّفحونه���ا ويصادرونه���ا. ينتابني الذه���ول. أمضغ عقب 

سيجارتي وأبصقه. أزمر وأصرخ. تدّق امرأة الزجاج األمامي 
للسيارة بقبضتها. تشتم يبكي طفلها.

 حين أصل إلى الطريق الرئيس���ية، أقود الس���يارة بسرعة 
فائقة. تأتي الش���احنات من الجهة المقابلة بسرعة مجنونة ال 
تعرف الرحمة. لو وصلت إلى طه���ران حيًا آلمنت بالمعجزة. 
حلقي ج���اّف وال أثر للرطوبة في فمي. أفتح زجاج الس���يارة 
باحثًا عن الهواء وقطرة مطر. على مدى البصر امتدت الصحراء 

والتراب والجبال الصخرية ومعامل اآلُجر. 
ف���ي صباح الغد عن���دي اجتماع. لم أس���تطع إكم���ال مقال 
كنت قد وعدُت بإنهائ���ه. وعلي أن أحضر حفل تأبين لعّم أحد 

أصدقائي. 
تزمر سيارة خلفي طالبة مني فتح الطريق أمامها. تتجاهل 
أن الطريق أمامي مغلقة وليس بإمكاني الس���ماح لها بالعبور. 
تزم���ر ثانية زمورًا ممت���دة ال تنقطع إال لتب���دأ بإلحاح يرافقها 
التحدي والش���تائم. أش���عر بالرغبة إلى النزول من الس���يارة 
وأصفعه بقوة. أحب أن أقاتل ش���خصًا ما وأهّزه بشدة. امتأل 
الجو برائحة المازوت والدخان. الس���ماء منغلقة واألفق أسود 
حال���ك. الغيوم الثقيلة األس���منتية تخّيم علي. الجو القاس���ي 
الخش���ن يرتطم بنظرتي. أش���عر بالكآب���ة وتملؤني هواجس 
األيام المضطرب���ة القادمة. فإذا بخيال البيت ينبثق من أعماق 
األف���ق الرمادية من فتحة إلهية، كأن���ه موهبة نزلت من الجنة 
ليتقَدم إلّي طاهرًا َعِطرًا في هدوء. أراه هناك بأنفاسه المفعمة 
برائحة الجنة، وقد اختفى خلف األش���ياء. أنا على يقين بأنه 
س���وف يزورني بين حي���ن وآخر بزي���ارات مفاجئة، وأعرف 
أنه س���يقف إلى جانبي في لحظات المغيب المثقلة بالرطوبة 
والحرارة عب���ر األيام الصاخب���ة ولحظات التاري���خ المزّورة 
والليالي المظلمة الخائبة. وسيكون إلى جانبي حين توافيني 
المنية لينزل السكينة على قلبي. أتحدث عن ذلك الخالد القابع 
هناك، والذي ال يش���وبه نقص، عن سيدة 

روحي العظيمة.

»ُجل���ي ترق���ي« م���ن أه���م الكاتبات 

اإليراني���ات اللواتي عّبدن طريق الكتابة 

أم���ام الم���رأة اإليرانية. فب���دأت الكاتبة 

كتاب���ة القص���ة والرواي���ة من���ذ أوائ���ل 

الس���بعينيات، حي���ث تعّد م���ن الرائدات 

اإليرانيات في مجال الكتابة اإلبداعية.

روح���ي  »س���يدة  قص���ة  وُنش���رت 

العظيم���ة« ع���ام 2000 ف���ي مجموع���ة 

قصصية عنوانها »م���كان آخر«. وَظفت 

الكاتبة في هذه القصة لغة الرمز لتعالج 

أجواء الثورة اإلس���المية التي انتصرت 

ع���ام 1979 ف���ي إي���ران ولُتطلعنا على 

تحول الشعب اإليراني في تلك الفترة.
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عبد العزيز محمد الخاطر

البنية السرطانية 
للسلطة العربية

الس���لطة العربية ليس���ت واحدة رغم أن الجميع يمارسها، 
العامل الرئيس���ي في رسم مالمحها وطبيعتها هو نصفها اآلخر 
أو ملعبها أي الش���عب الذي هو محل ممارسة السلطة هي تعمل 
فيه وهو يعمل فيها، تبدأ الس���لطة بوعود براقة وتنتهي بس���م 
زعاف يحمي محيطها االستراتيجي ومجالها الحيوي. نموذجا 
السلطة العربية القائمة اليوم هما النموذج العشائري المعاصر، 
والنموذج العس���كري الجمه���وري، كالهما ل���ه بنيته وكالهما 
يس���عى للبقاء ما أمكن، ويبقى االختالف في مدى انغراس���هما 
في بيئتهما، الطبيعة العش���ائرية أش���مل ف���ي ذلك ولذلك تجد 
اس���تقرار األنظمة العش���ائرية أكب���ر وضوحًا وذل���ك لطبيعة 
المجتمع ذاته كما يظهر ذلك في الطلب المس���تمر على التوريث 
من جانب الس���لطة العس���كرية الجمهورية وهي النموذج اآلخر 

لشكل السلطة العربية وهنا أود أن أشير إلى عدة نقاط: 
1: إن الس���لطة العربية عمومًا س���لطة ذات بنية سرطانية 
تس���ري في المجتمع حت���ى تتمكن منه تمام���ًا فيصبح هو في 

حاجتها بشكل أكبر من حاجتها إليه.
2: إن النم���وذج العس���كري أكثر إقصاء للغي���ر من النموذج 
العش���ائري نظرًا الختالف طريقة تسلمه للسلطة عن النموذج 

العشائري المتواتر.
3: في حين أن من طبيعة السلطة العشائرية محاباة األقارب 
والمقربين والمجتمع العش���ائري يقوم على ذلك أساس���ًا على 
أمل منه أن يكون الجميع من العش���يرة فإن السلطة العسكرية 
تنشئ داخليًا نظامًا مشابهًا له تستولي فيه على كل شيء مما 
يجعلها جمهورية قبلي���ة، وما قام به بن علي في تونس، وما 
ه���و قائم في مصر اليوم وفي العراق أيام صدام ش���واهد على 

»أسرنة« النظام أو عشرنته.
4: أرج���و أال يعتبر هذا ال���كالم تبري���رًا ألوضاعنا العربية 
فكلنا في الهم شرق وعامل الزمن في النهاية يتجه نحو تفكيك 
السلطة العش���ائرية كما العس���كرية كذلك، ولكن تبدو التكلفة 
حاليًا أكبر لدى األنظمة العسكرية الجمهورية منها من األنظمة 
مه���ا في رقاب  العش���ائرية المتدادها على مس���احة أكبر وتحكُّ
ش���عوب أكثر مع العامل االقتصادي األق���ل وفرة مما هو كامن 

لدى النموذج العشائري اآلخر.
5: طالم���ا أن النموذجي���ن مرض���ى تاريخي���ًا ألن العص���ر 
تجاوزهما إال أن النموذج العش���ائري يبدو إنس���انيًا أقرب إلى 
العصر الحتضانه إفرازات النموذج اآلخر الساقطة أو الهالكة، 
فأنظمة الخليج العشائرية يبدو أنها سائرة في احتضان المزيد 
من جالدي النظ���ام الجمهوري العس���كري العربي وهي بادرة 
قدتكون إيجابية لدى تلك الشعوب فسرعان ما يجد الجالد ملجأ 

عندما يفكر في الفرار وتخليص الشعب من براثنه.
6: يجب أن أش���ير ب���أن مثل هذا الكالم لي���س على عواهنه 
فف���ي فترة ماضية كان النظام الجمهوري هو من يوفر الحماية 
للهاربين من عنف النظام العش���ائري والطائفي والقبلي. إنها 
أي���ام النظام العروب���ي الناصري الذي التح���م بجماهير األمة. 
فالعيب إذن ليس في النظام بقدر ما هو في وظيفته ومن يمثله 

وارتباطه بأمته وجماهيره وتطلعاتها.
7: إذا لم تتمكن الش���عوب التي دفعت الثمن غاليًا للتخلص 
من أنظمتها الديكتاتورية من إقامة أنظمة تعددية بحيث يصبح 
الثمن المدفوع مستحقًا وسقطت ثانية في فجوة الوعود البراقة 
وفي مقدمتها تون���س التي ينظر إليها كمثال اليوم فإن الكارثة 
س���تتكرر واالحباط سيكبر وس���تصبح مجتمعات النموذجين 
العشائري والعسكري أمام استحقاقات من جديد في حين تكون 
الث���روة الملطفة الناضبة قد نف���دت ربما أو في طريقها العاجل 
للنف���اد فيتح���ول العالم العرب���ي كله إلى جحي���م، وغني عن 
التعري���ف ما لثروه دول الخليج من دور كبير في الحفاظ وفي 
استمرار التعايش في دول الجمهوريات العسكرية العربية وكم 
أنف���ق عليها للمحافظة على بنيتها ومكوناتها الداخلية حتى أن 

بعض هذا اإلنفاق أتى على حساب أهل الوطن ذاته!.
8: الواضح مم���ا حصل في تونس أن البطالة ثورة كامنة، 
فهل ندرك ذلك؟ وارتفاع األسعار قنبلة موقوتة وكال النموذجين 
للس���لطة العربية اليستطيعان معهما ردًا أو اتقاء، فالحكومات 
إذن ه���ي فرضًا وواجب���ًا حكوم���ات خلق وظائ���ف ومكافحة 
التضخم وليس���ت حكومات القطط السمان أو هوامير الصحراء 

فهل يعتبر أولو األلباب؟.

مقال
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ملف يكتبه:

اإبراهيم العري�ض

ال يشبه الديكتاتور إال الروائي!
يقف أحدهما � غالًبا � في مكان مختلف، لكنهما يشتركان في عمل واحد هو إعادة 
اختراع العالم. الروائي يخلق على الورق بش���ًرا يشبهون البشر وواقًعا يشبه 
الواقع وال يتطابق معه، والديكتاتور يخترع ش���عبه السعيد المصطف لتحيته 

على جانبي الطريق وبرلمانه المصفق كلما تفوه بحماقة من حماقاته!
وليست مصادفة أن يحاول اثنان من عتاة المستبدين العرب )صدام والقذافي( 
كتابة الرواية، وليس مصادفة أن يحتفظ كاتب مثل غابرييل غارس���يا ماركيز 

بصداقة قوية مع فيدل كاسترو، ولكنه يكتب رواية يذم فيها ديكتاتوًرا آخر.
ماركيز واحد من روائيي أميركا الس���مراء الذين استطاعوا حبس الديكتاتور 

في سلسلة مباركة من الروايات تتناولها »الدوحة« في هذا الملف.
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بدأت الحكاية تأخذ طابعها الرس���مي ذات يوم من العام 1967، وتحديدًا 
في مقهى أنيق كان يؤمه في ضاحية هامبستيد اللندنية رهط من الكتاب 

األميركيين المقيمين في العاصمة البريطانية أو المارين بها.

الجنرال 
في متاهة الرواية

السيد الرئيس: الظالم حاضرًا غائبًا
هن����ا ال بد لن����ا بداية أن نفتح هاللي����ن لنقول إنه 
ال يمكنن����ا الق����ول، إن أدب أمي����ركا الالتيني����ة هو 
المؤس����س األول لما ب����ات ُيعرف منذ زم����ن بعيد ب� 
»أدب الديكتاتوري����ة«. وم����ع هذا يمك����ن القول، في 
المقابل إن روايات من ماركيز ويوس����ا وكاربانتييه 
وغيرهم، قدمت للعالم طوال القرن العشرين، بعض 
أقوى األعمال في هذا المجال. وفي الوقت نفس����ه ال 
بد من أن نتس����اءل لماذا عج����ز األدب العربي طوال 
القرن العشرين وحتى اآلن، عن تقديم أية إنجازات 
حقيقية الفتة في هذا المجال، مع أن حياتنا العربية 
السياس����ية امتألت، خالل النصف الثاني من القرن 
الماضي، وربما على طول تاريخنا منذ قرون عدة، 
حكامًا ديكتاتوريين، معظمهم لم يقّل قس����وة وعنفًا 
وجنون����ًا ع����ن أولئك الذي����ن عرفتهم بل����دان أميركا 
الالتينية، فوجدوا في األدب مرآة صّورت أحوالهم 
وأحوال شعوبهم تحت وطأة حكمهم، ومن جوانب 
كاف����ة، ربم����ا يكون م����ن أبرزها الجانب اإلنس����اني 
كما، مثاًل، في »خري����ف البطريرك« و»الجنرال في 
متاهت����ه« لماركي����ز، أو »ع����رس التي����س« ؟ تصعب 
اإلجابة عن هذا الس����ؤال بالتأكيد. ولكن ربما يكون 
علينا أن نبحث عما هو قريب منها في مواقف عربية 
وإس����المية موروثة، تعّب����ر عنها أف����كار مثل »كما 
تكون����ون يولى عليكم« أو »ال بد من نصرة الحاكم، 
ع����اداًل كان أم جائرًا«. وهذا من دون أن ننس����ى أن 
ديكتاتوريي النصف الثاني من القرن العش����رين في 
البلدان العربية واإلس����المية كانوا شعبويين عرفوا 
غالبًا كيف يس����تميلون الكّت����اب والمبدعين للتصدي 

معًا »لمجتمعات متخلفة«.

 كان م����ن بين الحض����ور في ذلك الي����وم الكاتب 
المكس����يكي كارل����وس فوينت����س الذي كان أش����هر 
المجموعة والكوبي اليخو كاربانتييه واألرجنتيني 
خولي����و كورتاثار وعدد من الكت����اب اآلخرين األقل 
ش����هرة. وكان فوينتس قد ق����رأ لتّوه كتاب����ًا للناقد 
والكات����ب الش����هير أدمون����د ويلس����ون يرس����م فيه 
صورًا قلمية لش����خصيات الحرب األهلية في أميركا 
الش����مالية. وخ����الل الحديث بين األصدق����اء يومها، 
تس����اءل فوينتس: ل����م ال نضع كتاب����ًا جماعيًا يضم 
صورًا قلمي����ة لديكتاتوريين من أمي����ركا الالتينية؟ 
تحّم����س الحض����ور للفكرة حماس����ًا كبي����رًا خاصة 
أن العن����وان المقت����رح كان مغريًا: »آب����اء الوطن«. 
وتعهد بارغاس يوس����ا بالكتابة عن مانويل أورديا 
فيم����ا اخت����ار خورخ����ي أدواردز خوس����يه مانويل 
فالماثيدا وخوسيه دونوس����و ماريانو ميلالروخو 
وق����رر كورتاثار أن يكتب ع����ن إيفا بيرون.. غير أن 
المش����روع سرعان ما طوي ليكتب العديد من الكتاب 
الكب����ار روايات متعددة ومتنوع����ة عن دكتاتوريين 
حقيقيين ووهميين ولكن ليس استيحاء من الجلسة 
اللندني����ة بل على خطى رائد معاصر في هذا المجال 
هو ميغويل آنخل آس����تورياس الذي كان س����بقهم 
في القرن العش����رين مبكرًا بكتاب����ة روايته الرائعة 
»السيد الرئيس«.. التي حتى وإن كانت رائدة فإنها 
كما سنرى لم تكن األولى حقًا.. وإن كانت النموذج 
الذي س����ار عل����ى هديه نحو نصف دزين����ة من كبار 
كّتاب الفورة »الالتينية« منش����ئين أعمااًل حملت بين 
أسماء أخرى عناوين »أنا األعلى« و»عرس التيس« 
و»اللج����وء إل����ى المنه����ج« و»خري����ف البطريارك« 
و»الجنرال في متاهنه« وه����ي األعمال التي نتوقف 

عندها في السطور التالية.
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رواية أس���تورياس »السيد الرئيس« 
التي تعتب���ر عادة، واس���طة العقد في 
المسار التاريخي لهذا النوع من األدب، 
ولعلها، إلى هذا، تعتبر األقل مباش���رة 
بين الروايات المش���ابهة لها، حتى وإن 
كان عنوانها يوح���ي بعكس هذا تمامًا. 
وذلك ألن���ه إذا كان ديكتاتوريو »عرس 
التيس« و»أنا األعلى« لروا باس���توس، 
و»الجن���رال  البطري���رك«  و»خري���ف 
ف���ي متاهت���ه« لماركيز، يظه���رون في 
ه���ذه الرواي���ات في ش���كل واضح، بل 
ي���كاد الواح���د منهم ال يغ���ادر صفحات 
الرواي���ة الخاصة به كما س���وف نرى، 
بالكاد  اس���تورياس،  ديكتات���ور  ف���إن 
يظه���ر. أن���ه الغائب، ال���ذي - مع هذا - 
يس���جل حض���وره األكبر ف���ي.. غيابه. 
أم���ا عموميته وكلية حض���وره في هذا 
الس���ياق فيؤمنهما كون البلد الذي تدور 
في���ه الرواية مجهواًل غير مس���ّمى فيها. 
وكذلك فإن الديكتاتور ال اسم له.. وهل 
تراه في مطلق األحوال يحتاج اسمًا غير 
»السيد الرئيس«؟ بل هل تراه يحتاج ألن 
يحضر بنفسه، في وقت نجده حاضرًا، 
مثل ذلك الش���بح ال���ذي كان يخيم على 
أوروبا من دون أن يراه أحد في مستهل 
»البي���ان الش���يوعي« ل���كارل مارك���س 
وفردريك انغلز؟ الديكتاتور في »الس���يد 
الرئي���س« موج���ود ف���ي حي���اة الناس 
والبلد، في أفكارهم وعلى ألسنتهم، في 
إنه  ومس���تقبلهم.  حاضرهم وماضيهم 
أشبه بالعنكبوت الذي يكثف من نسيج 
الشبكة التي تقام حوله، إلى درجة أنه 
ال يعود يظهر ف���ي مركزها. لكنها هي، 
وكل م���ا حوله وحولها ينبئان بوجوده 

ويجعالنه كل شيء وأي شيء.
في هذه الرواية التي كتبها استورياس 
عام 1946، ال تدور األحداث حول السيد 
الرئي���س، إنما حول جريمة قتل اقترفها 
متس���ّول ذات لحظ���ة وكان ضحيته���ا 
الجن���رال باراليس س���ورينتيس، الذي 
كان يعتبر واحدًا من أكبر أعمدة النظام 
ومس���اعدي الس���يد الرئيس. وهكذا، إذ 
تحدث الجريمة ويتم القبض على الرجل 
البائس ال���ذي اقترفها، تبدأ محاكمة هذا 

»السيد الرئيس«
أّم الروايات
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األخي���ر. وبالطب���ع لن تك���ون محاكمة 
عادي���ة. ول���ن تكون محاكم���ة واضحة 
المعالم واضح���ة المقدمات والنهايات، 
بل إنه���ا محاكمة س���تبدو أش���به بظل 
لها، تلك المحاكمة التي تعتبر األش���هر 
في عالم األدب: محاكمة الس���يد ك. في 
فالس���ياق  »المحاكمة«.  كاف���كا  رواي���ة 
يدخلنا هنا ليس في دهاليز عقل القاتل 
فقط، وليس في دهاليز النظام والمدينة 
والدولة اللتين يحكمهما هذا النظام، بل 
في شكل أكثر تحديدًا وقوة، في دهاليز 
عال���م الديكتاتورية نفس���ها. في عقلية 
الحك���م الديكتاتوري. وفي ش���كل أيضًا 
أكثر تحديدًا، في دهاليز عقول الناس، 
ممثلي���ن هن���ا بأولئك الش���هود، الذين 
ينكش���فون أمامنا بالتدريج، أناس���ًا لم 
يروا أي شيء مما حدث لكنهم في الوقت 
نفس���ه، رأوا كل ش���يء. وهم قادرون 
اآلن على قول أي ش���يء عن أي شيء، 
ف���ي طواعية غير مفّك���رة، لعل أول ما 
تحيلنا إليه هو كتاب الفرنسي بوبسيه 
»العبودي���ة الطوعية«. فف���ي الظاهر ال 
يرغم أحد أحدًا على تقديم أية ش���هادة. 
وال على قول أي شيء، ولكن هل يمكن 
ألحد، حقًا، أن يقاوم فكرة أن النظام - 
وبالتالي صاح���ب النظام - في »حاجة 
إليه« وبالتالي عليه اإلس���راع في تلبية 
تل���ك الحاج���ة، أي في التط���وع لتأكيد 
أن القات���ل الحقيق���ي للجن���رال الثقيل، 
إنما هما جن���رال آخر يدع���ى كاناليس 
وش���خص يدعى كارفاجيل. والدليل أن 
هذين يعتب���ران من أعتى أعداء الس���يد 

الرئيس؟
اللعب���ة  مح���ور  يكم���ن  إذًا،  هن���ا، 
الحقيقي: أن توجه االتهام إلى من أنت - 
أصاًل - في حاجة إلى التخلص منه. إنها 
اللعبة الكالسيكية بامتياز. وحول هذا 
المحور تتوالى األحداث والشخصيات، 
من فتاة أرادت أن تنّبه كاناليس إلى ما 
يدّب���ر له فتصل بعد أن يكون هذا األخير 
تمكن م���ن الفرار.. إلى الس���يد الرئيس 
نفسه الذي سرعان ما سنكتشف أنه هو 
الذي دّبر، أصاًل، فرار عدوه كاناليس، 
ألسباب لن تتضح لنا، فيما ُيقبض على 

الفتاة وتع���ّذب وُتمنع حتى من إرضاع 
طفلها فيموت الطف���ل وتباع الفتاة إلى 
بي���ت الرذيل���ة لتصب���ح، وق���د انهارت 
تمامًا، فتاة هوى، قبل أن تفقد عقلها.. 
ومن دون أن نتابع هنا س���رد األحداث 
المتالحقة، وال حتى تفس���يرها، نقول 
فق���ط إن هذا كل���ه يدخلنا وس���ط عالم 
عبثي، بالكاد نفقه سيرورته في شكل 
واضح إال عل���ى ضوء ق���راءة الرواية 
حت���ى النهاي���ة. وهذه الق���راءة تجعلنا 
أمام اخت���الط بين الع���ام والخاص )إذ 
ذات لحظة مثاًل، سنكتش���ف، أن سبب 
الع���داء المس���تحكم بي���ن الديكتاتور - 
الس���يد الرئيس - والجن���رال كاناليس، 
سبب ش���خصي جدًا، حتى من دون أن 
نعرف كنه هذا الس���بب(. وهنا نجد ابنة 
كاناليس التي يتزوجها الش���اب الجميل 
الوس���يم آنج - ال���ذي ليس في حقيقته 
سوى الش���يطان عينه، هو الذي يعتبر 
المس���اعد األول للس���يد الرئيس. بداية 
يخيل إلينا أن آنج يتزوج ابنة كاناليس 
لينقذها م���ن الموت، لكننا س���رعان ما 
نجده وقد تركه���ا تتدهور، لتصبح أول 
األمر عشيقة الس���يد الرئيس، ثم امرأة 
منتهية. لم���اذا؟ لعله الحق���د والكراهية 
العميق���ة بين الس���يد الرئيس والجنرال 
الهارب. بيد أن ه���ذا كله، ال يعدو - في 
نهاي���ة األمر - نط���اق االحتماالت. ذلك 
أن هذا الس���ياق في الرواية يبقى أمينًا 

لكافكاويتها حتى النهاية.
 كل ه���ذه األحداث ه���ي - في نهاية 

المط���اف - هنا ال لترينا ما يتس���بب به 
حكم الس���يد الرئيس من تدهور جسدي 
ب���ه، والخاضعي���ن  المحيطي���ن  ل���دى 
لبطش���ه، كما لدى أعدائه وحس���ب، بل 
كذل���ك التدهور األخالقي ل���دى الناس. 
فف���ي ظل حك���م الطاغية يصب���ح الفرد 
مجرد شيء. أما الذي يحاول أن يقاوم 
- كما قد يفعل آنج ذات لحظة وقد وعى 
ما يح���دث له ومن حول���ه، فإن الموت 
العنيف أو االنتحار، أو االختفاء هكذا من 
دون أثر، يكون نصيبه. أما هذا كله فإن 
استورياس يصل به، في الفصل األخير 
وعنوانه يحمل أكثر من داللة: »المدفون 
حي���ًا«، إلى ذروة تض���ع القارئ، ليس 
أمام درس في السياس���ة، أو درس في 
األخالق، أو درس في التاريخ، بل أمام 
درس ف���ي كتابة الرواي���ة، حيث بعدما 
يكون الكاتب قد مشى بنا فصاًل بعد فصل 
وصفحة بعد صفحة في عوالم تتصاعد 
بالتدريج،  أوراقها  وتكشف  بالتدريج، 
يصل بنا إلى خاتمة مدهش���ة، نتساءل 
بعد اكتش���افها: كيف ترانا لم نخّمن هذه 

النهاية منذ الصفحات األولى للرواية؟
رواي���ة  وكافكاوي���ة  عبثي���ة  إذًا،   
اس���تورياس »الس���يد الرئي���س« هذه، 
لكنه���ا مع هذا ليس���ت رواية من نس���ج 
خي���ال الكاتب وحده. بل هي مس���تقاة 
- وإن ف���ي ش���كل غرائبي خ���الق - من 
الحكاي���ة الحقيقية لرئاس���ة الديكتاتور 
الغواتيمالي مانويل اس���ترادا كابريرا، 
الذي حكم هذا البلد بين 1898 و1920. 
أما استورياس )1899 - 1974(، فإنه 
بدأ كتابة روايته هذه في آخر س���نوات 
العش���رين، لكنه لم ينجزها إال في عام 
1933، ولم ينش���رها للم���رة األولى إال 
بعد ذلك بثالثة عش���ر عامًا، لتحقق من 
فورها نجاحًا ساحقًا، واضعة صاحبها 
وهو في الس���ابعة واألربعين من عمره 
في مصاف كبار أدباء القارة الجنوبية، 
هو الذي عرف كش���اعر وروائي وكاتب 
أيض���ًا  ولك���ن  مس���رحي وصحاف���ي، 
كدبلوماس���ي خدم حكوم���ات بلده، في 
فترات كانت هذه الحكومات ليبرالية أو 

يسارية.

الديكتاتور في 
»السيد الرئيس« 
موجود في حياة 

الناس والبلد، في 
أفكارهم وعلى 

ألسنتهم، في 
حاضرهم وماضيهم 

ومستقبلهم
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»أنا األعلى«
الطاغية يروي الحكاية

بعد رواية آس���تورياس نجدنا أمام رواية تعتبر عادة من أه���م نتاجات أدب الديكتاتورية 
في أدب أميركا الالتينية حتى وإن كانت ال تصل في ش���هرتها إلى أعمال ماركيز وبارغاس 
يوسا أو كاربانتييه وآس���تورياس في هذا السياق. ونعني هنا رواية »أنا األعلى« للكاتب 

الباراغوياني آوغوستو روا باستوس. 
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العسكريين والش���عب - يعتبر صاحب 
الح���ق ف���ي تس���ّنم المرك���ز األعلى في 
البالد. غير أن الدكتور فرانسيا لم يكن 
ديكتاتورًا بطبعه، بل على العكس من 
هذا، كان رجل فك���ر ومن أنصار حركة 
التنوي���ر التي كانت ف���ي خلفية الثورة 
الفرنسية.. ومن الواضح خالل النص 
– كم���ا خالل الواق���ع التاريخي - أن ما 
حّرك فرانسيا للعمل على تحرير وطنه 
إنم���ا كان الث���ورة الفرنس���ية نفس���ها. 
غي���ر أن المرء يتغّير تمام���ًا تحت وابل 
الس���لطة. وه���ذا طبع���ًا م���ا يقوله روا 
الرواية، ولكن على  باستوس وتقوله 
لسان صاحب العالقة. وصاحب العالقة 
هذا إذ يروي مسار حياته ومسار حكمه 
يفعل ذلك من دون أن يشعرنا بأنه يعي 
حق���ًا كنه التغّير الذي أحدثته الس���لطة 
لدي���ه.. أن لديه من الب���راءة ما يجعله 
مندهش���ًا في كل مرة وجد من يعارض 
فكرة له، أو يأخ���ذ عليه خرق إصالح 
ما، مش���كلته أن الناس ال تفهمه، وألن 
األم���ر كذلك ينبغ���ي أن يعاقب الناس، 
إنه في الرواية االنزالق التدريجي نحو 
الهاوية والسخف وربما الجنون أيضًا.. 
لكن األمر لدى الدكتور فرانسيا هو غير 
ذلك: أن المحكومين هم المجانين إذ ال 
التنويرية،  اإلصالحية  أفكاره  يقبلون 
أما الحكم في األمر فهو القارئ نفس���ه. 
وألن آوغوستو روا باستوس يريد من 
قارئه أن يفهم بالتناقض ما يكمن خلف 
النّص ال���ذي يمليه الدكتور فرانس���يا، 
كان ال بد له قبل أي أمر آخر أن يشتغل 
على اللغة. ومن هنا نفهم أولئك النقاد 
ومؤّرخ���ي األدب الذين اعتب���روا تمّيز 
روا باس���توس في هذه الرواي���ة تمّيزًا 
لغوي���ًا.. وكذل���ك في مجال اس���تخدام 
اللغة – لغة الدكتور فرانسيا في إمالئه 
الن���ص - لبناء أس���طورة الذات. ولعل 
الالف���ت في البعد اللغ���وي هنا أنه عّبر 
بكل قوة ولؤم عن قسط كبير من براءة 
لدى الدكتور فرانس���يا ف���ي تعامله مع 
حكايت���ه وإيمانه بأنه قد أمضى حياته 

في »خدمة الشعب والوطن«.

في شكل عام ال تختلف هذه الرواية 
كثي���رًا، في مضمونها عل���ى األقل، عن 
أكثر من دزين���ة من رواي���ات أميركية 
التيني���ة تتناول موض���وع الديكتاتور. 
أما االختالف – بل التمّيز بالنس���بة إلى 
كث���ر م���ن المؤرخين والنق���اد – فيكمن 
ف���ي مجاالت أخ���رى. ولع���ل أبرز هذه 
المجاالت أن الراوي هنا هو الديكتاتور 
نفس���ه. ومن الفوارق األساسية أيضًا 
أن���ه إذا كان معظ���م الكّتاب ق���د جعلوا 
لديكتاتورهم اس���مًا مستعارًا، فإن روا 
التاريخي  باس���مه  س���ّماه  باس���توس 
الحقيقي، أي الدكتور فرانسيا – ولعل 
ف���ي اإلمكان هن���ا المقارنة مع تس���مية 
غابريال غارس���يا ماركي���ز لديكتاتوره 
س���يمون بوليفار باس���مه الحقيقي في 
»الجن���رال في متاهته« بي���د أن ماركيز 
أكث���ر مم���ا كان يكتب رواي���ة بالمعنى 
التخييل���ي للكلم���ة، كان بالفعل يؤّرخ 
لحياة بوليفار محّرر أميركا الالتينية، 
بأس���لوبه الروائ���ي الش���ّيق -. وم���ع 
هذا سنس���ارع هنا إلى تأكيد أمر شديد 
الطراف���ة والداللة مع���ًا: حين جعل روا 
باستوس بطله ديكتاتورًا من الماضي 
يملي على س���كرتيره الخاص تفاصيل 
حيات���ه وإرادته خ���الل أيامه األخيرة، 
فإنه – أي الكاتب إنما استخدم ديكتاتور 
الماض���ي الحقيقي قناع���ًا للحديث عن 
ديكتاتور كان يحكم الباراغواي، وطن 
الكاتب، في الزمن نفسه الذي كان يكتب 
الرواية فيه. ومن هنا تبدو الرواية كّلها 
لعبة مرايا وتأرجح سّري بين الماضي 
والحاض���ر، يلعب فيها القناع اآلتي من 
الماض���ي الحقيق���ي دور الكاش���ف عن 

ممارسات ديكتاتور الزمن الحاضر.

وديكتاتور الزم���ن الحاضر هو  هنا 
- في خلفية الصورة - الجنرال الفريدو 
الباراغواي،  ديكتات���ور  ستروس���نر، 
الذي عرف بقس���وة حكم���ه وبأنه كان 
من أكثر ديكتاتوري���ي أميركا الالتينية 
تعس���فًا وظلمًا للش���عب، كم���ا كان من 
أط���ول الديكتاتوريي���ن حكم���ًا. وم���ن 

هنا لعل المأخذ األس���اس ال���ذي أخذه 
المؤرخون على رواية روا باس���توس 
كُم���ن في ف���وارق عدة بي���ن الحاكمين. 
وم���ن الناحية التاريخية تلعب الفوارق 
إذ  المعاص���ر،  الديكتات���ور  لمصلح���ة 
يقول لن���ا التاريخ إن دكتور فرانس���يا 
لم يكن أبدًا على الس���وء الذي كان عليه 
ستروس���نر، أما روا باستوس فإنه لم 
يداف���ع عن روايته إزاء هذه المآخذ، بل 
تركها تتحدث عن نفسها حتى من دون 
أن يؤك���د أو ينفي أن فرانس���يا الرواية 

انما هو قناع لديكتاتور الواقع.

كما أش���رنا، أن الدكتور فرانسيا هو 
الذي يروي الحكاية وبالتحديد يمليها. 
وم���ن هنا تأت���ي العبارة الت���ي جعلها 
الكاتب عنوان���ًا للرواية »أنا األعلى« إذ 
هي العبارة التي تفتتح الرواية نفسها 
حيث، إذ يش���رع الديكتات���ور في إمالء 
النّص وسكرتيره جالس يتلهف لسماع 
أولى كلماته هنا كي يدّونها فرانس���يا: 
»أنا األعل���ى، ديكتاتور الجمهورية آمر 
أن يصار حين موتي إلى انتزاع رأسي 
من جسدي ووضعه فوق عمود مرتفع 
وسط س���احة الجمهورية طوال ثالثة 
أيام حيث يدعى الش���عب إلى الحضور 
عب���ر دّق متواص���ل ل���كّل األجراس في 
الب���الد..«. هك���ذا إذا تفتت���ح الرواي���ة 
لتتواصل في ما يرويه هذا الحاكم الذي 
حكم الباراغواي بالفعل بين 1811 وعام 
وفاته 1840. وقد تس���لم فرانسيا حكم 
الباراغواي بعدما كانت له اليد الطولى 
في تحريرها من االس���تعمار اإلسباني. 
وهذا ما جعله – وس���ط توافق عام بين 

يشرع الديكتاتور 
في إمالء النّص 

وسكرتيره جالس 
يتلهف لسماع 

أولى كلماته كي 
يدونها
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»خريف البطريارك« 
الكل في واحد

يكن في أي ح���ال من األحوال ديكتاتورًا 
عادي���ًا. فالح���ال أن ماركيز ن���ّوع كثيرًا 
عل���ى هذا الموض���وع وكّثف أكث���ر. فإذا 
كان زمالؤه الذي���ن ذكرناهم واآلخرون 
الذين لم نذكرهم، قد جعلوا كل ديكتاتور 
يتحدث عن واحد منهم شبيهًا بديكتاتور 
معين عرف���ه التاري���خ الحقيقي، بحيث 
تأتي الشخصية األدبية شفافة إلى درجة 
تش���ي معها بمن يقف خلف الشخصية، 
فإن ديكتاتور ماركيز، أتى ش���بيهًا بعدد 
كبير م���ن الديكتاتوريين ف���ي آن واحد: 
أن���ه خالص���ة فرانكو وصدام حس���ين، 
هتلر وموسوليني وباتيستا وموريخو، 
وساالزار.. هو كل هؤالء معًا، وهو كل 
واحد من هؤالء في الوقت نفسه. ولكأن 

كبارًا. ماركيز ما كان يمكنه، وهو ما هو 
علي���ه، إال أن يخص الديكتاتور، برواية 
تتحدث عنه من أولها إلى آخرها. وكذلك 
م���ا كان ف���ي إم���كان ماركي���ز أن يجعل 
روايته عادية، تشبه غيرها من روايات 
الديكتاتوريين. كذلك فإن ديكتاتوره لم 

في إط���ار أدب الديكتاتوريين لم يكن 
في وس���ع الكولومبي الكبي���ر غابريال 
غارسيا ماركيز، إال أن يكتب بدوره رواية 
أساس���ية عن الديكتاتور، حتى وإن كنا 
نعرف أن في معظم أعماله ديكتاتوريين 
صغارًا، سابقين أو الحقين، صغارًا أو 
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ماركيز شاء هنا أن يختتم السلسلة بعمل 
يتح���دث عن كل أولئ���ك القتلة الظالمين 
الدمويين الذي���ن مألوا صفحات التاريخ 
ظلمًا وقمعًا، عبر واحد يرسم صورتهم 
جميعًا، ال س���يما في لحظات س���قوطهم 
المريعة. وبهذا في ش���كل خاص تختلف 
رواي���ة »خري���ف البطريرك« ع���ن كل ما 
س���بقها وما تالها في ه���ذا المجال. هي 
ليس���ت رواية عن ديكتات���ور، بل رواية 

عن الديكتاتور مع »أل« التعريف.
لكنها ليس���ت هذا فقط، بل إنها تتميز 
بكونه���ا رواي���ة هزلية إل���ى أبعد حدود 
الهزل. ت���كاد في جوهرها أن تكون عماًل 
صاغ���ه تش���ارلي ش���ابلن انطالق���ًا من 
تص���وره لباس���تر كيتون وق���د قّيض له 
أن يحكم، ثم حدث له أن فقد س���لطانه. 
إذًا ديكتات���ور »خري���ف البطريرك«، هو 
ش���يء آخر تمامًا، إن���ه حاكم ال نتوقف 
ع���ن الضحك من���ه وعليه ول���و للحظة 
الرواي���ة،  صفح���ات  ط���وال  واح���دة، 
وهذا عل���ى رغم تش���اركه م���ع إخوانه 
الديكتاتوريي���ن اآلخرين في كل الجرائم 
والمآس���ي التي يتس���بب بها حكمهم في 
أي مكان أو زمان عاش���وا فيه. ومن هنا 
إذا كانت الرواية تمتلئ بالقتل واإلحباط 
واليأس والظمأ إلى الس���لطة، والطمع 
والرع���ب الدائم والنميمة والس���عي إلى 
الحماية الخارجي���ة، ثم الوحدة المطلقة 
للديكتاتور، ف���إن هذا كله صار له، بين 
يدي ماركيز طع���م آخر تمامًا: على يدي 
ماركيز تحول الواقع التراجيدي إلى فعل 

هزلي مدهش.
منذ البداية، هن���ا، يجب أن نقول إن 
الديكتاتور الذي يجري الحديث عنه، هو 
ديكتاتور عادي من النوع الذي حكم وال 
يزال يحكم في بل���دان أميركا الالتينية، 
كما في بلدان أخرى م���ن العالم الثالث، 
ناهي���ك ع���ن حكمه ف���ي عدد م���ن بلدان 
أوروب���ا الغربية، حتى أواس���ط القرن 
العشرين )إسبانيا، البرتغال، اليونان(، 
وبلدان ف���ي أوروبا الش���رقية. لكنه في 
الوقت نفسه جنرال عجوز، له من العمر 
ما بين 107 سنوات و232 سنة. لماذا؟ 
لسنا ندري.. وماركيز نفسه ال يقول لنا 
لماذا.. لكنه، في ش���كل موارب، يوحي 

بأن ه���ذا الديكتاتور الذي تتتابع أخباره 
الديكتاتوريين  أم���ام أعينن���ا، ه���و كل 
مجتمعي���ن ف���ي ش���خصه الكري���م. إنه 
طاغية دم���وي يعيش في هذي���ان دائم 
ورهاب ال يتوقف. كما أن أوضاع بالده 
المتواضع���ة ال تتوق���ف ع���ن دفعه في 
اتج���اه مغامرات تقع عن���د نقطة الفصل 
بين المضحك والمبكي. ومن هنا يتحول 
كل م���ا يفعل���ه إلى ما يش���به الكابوس. 
ويتكفل قلم ماركيز بالباقي، حيث يحّول 
كل فعل من أفعال البطريرك إلى صورة 
أدبية مدهش���ة إن لم تكن مذهلة. وتصل 
األم���ور إلى ذروتها حين يقع الديكتاتور 
ف���ي غ���رام ملك���ة جم���ال الفق���راء التي 
انتخبت م���ن تّوها له���ذا »المنصب«، فما 
العمل والحس���ناء مانويال سانشيز فتاة 
ذات ش���خصية قوية، والديكتاتور، في 
الغرام، ذو ش���خصية ضعيفة وعاجزة 

في الوقت نفسه؟
على هذا النحو تنبني أحداث »خريف 
البطري���رك«، انطالق���ًا من س���ؤال يبدو 
واضح���ًا أن ماركيز طرحه على نفس���ه 
وعل���ى أدبه طوياًل: هل يمكن لش���خص 
يحكم بس���لطات مطلق���ة أن ينفذ بجلده 
من الفس���اد الذي تولده هذه السلطة؟ إن 
ماركيز يجعل من روايته كلها جوابًا عن 
هذا الس���ؤال، ال س���يما منذ اللحظة التي 
يبدأ فيها حديث���ه المجازي، عن االنهيار 
الجس���دي والعقلي للديكتات���ور، والذي 
يتواك���ب مع ق���رب انتهاء حكم���ه. وهنا 
عن���د هذه النقطة قد يك���ون من المفيد أن 
نش���ير إلى أن ماركيز، أكث���ر مما حاول 
أن يرس���م ص���ورة لديكتاتور، س���عى 
إلى نس���ف الصورة المعه���ودة له. ومن 
هن���ا فإن بطريركه، وبحس���ب دارس���ي 

ماركي���ز، ال وج���ود ل���ه »خ���ارج متاهة 
العبارات واأللفاظ التي تستعاد في شكل 
متواصل وتتكرر م���ن دون أن تكون أي 
إمكانية للتحقق من دالالتها.. هذا إذا كان 
ماركيز ق���د جعل لها داللة. وألن للرواية 
هذا الطابع، س���رعان ما نكتشف ونحن 
نقرأها أننا في صدد عمل تش���تغل اللغة 
فيه أكثر مما يشتغل فيه أي شيء آخر. 
تبدو الرواية من أولها إلى آخرها وكأنها 
جمل���ة طويلة متواصلة إل���ى الالنهاية، 
أو م���ن جمل طويلة تتواصل مع بعضها 
بعضًا. وهذه الجمل تش���كل، في ش���كل 
ع���ام، خط���اب البطري���رك ال���ذي يصل 
مباش���رة إلى القارئ كاش���فًا بالتدريج 
ع���ن وحدة الديكتاتور وتش���تت أفكاره، 
ووج���وده ف���ي آن معًا. ومع ه���ذا، فإن 
الرجل باق في الس���لطة، بفضل دموية 
أدواته وخوف مس���اعديه منه وعليه.. 
ث���م، بخاصة، احترام ش���عبه ل���ه.. إذ 
يقول لنا ماركيز هنا إن ما من ديكتاتور 
يمكنه أن يحكم إن لم تكن أكثرية الشعب 
معه، ال تنظر إليه إال عبر صورة رسمت 
ل���ه وبقيت في الذاك���رة والوجدان، على 
الرغم م���ن تناقضها الكل���ي مع صورته 
الحقيقية المنه���ارة. والفت هنا كيف أن 
ماركيز يصّور هذا كله وبقوة، من خالل 
المشهد الذي تكتشف فيه جثة الديكتاتور 

ميتًا داخل القصر الرئاسي.
إذًا، ساهم غابريال ماركيز بدوره في 
هذا النوع األدبي الذي يكاد خالل العقود 
األخي���رة أن يك���ون نوعًا خاص���ًا بأدب 
أميركا الالتينية، لكن مساهمة ماركيز، 
كما نرى هنا، ليس���ت مس���اهمة عادية. 
بل ال بد من أن نش���ير في هذا الصدد إلى 
أن ماركي���ز كتب هذه الرواية ونش���رها 
عام 1975، أي عامين بعد س���قوط حكم 
الوحدة الش���عبية )اللندي( في التشيلي 
ليأتي إلى الحكم مكانه، يومها، وبفضل 
خطة رسمتها ال� »سي آي إيه« ونفذتها، 
الجن���رال بينوش���ي، الذي ق���د يرى كثر 
في بطري���رك ماركيز ص���ورة له، على 
الرغم من أن بينوش���ي هذا، كان صديقًا 
لماركيز.. كذلك نش���ير إلى أن ماركيز له 
مس���اهمة تالية في النوع ولكن أيضًا من 

جانب لم يكن في اإلمكان توّقعه.

ديكتاتور ماركيز، 
خالصة فرانكو 

وصدام حسين، 
هتلر وموسوليني 

وباتيستا وموريخو، 
وساالزار
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»الجنرال في متاهته« 
بطل التحرير في خرفه األخير

أصغي���ت  ع���دة،  س���نوات  »ط���وال 
إل���ى الب���ارو موتيس وه���و يحدثني عن 
مشروعه لكتابة نص حول آخر رحلة قام 
بها س���يمون بوليفار على نهر ماغدالينا. 
وهو حين نش���ر »ايل أولتيمور س���ترو« 
كمقاط���ع اس���تباقية تمّهد إلنج���ازه ذلك 
العم���ل الموعود، بدا لي ه���ذا الكتاب من 
النض���ح، كما ب���دا لي أس���لوبه وإيقاعه 
م���ن االكتمال، بحيث رح���ت أنتظر قراءة 
النص كله خالل فترة وجيزة. ومع هذا، 
بعد ذلك بس���نتين، خالجني الشعور بأن 
موتي���س رمى بمش���روعه كل���ه في مهب 
النس���يان، كما يحدث معنا، نحن معشر 
الكّتاب، في أحيان كثيرة، حتى بالنسبة 
إل���ى أحالمن���ا العزيزة علين���ا. ومن هنا 

س���محت لنفس���ي بأن أطلب من صديقي 
موتيس اإلذن بأن أكت���ب، أنا، الحكاية. 
وهكذا، بعد عشر س���نوات من االنتظار، 
أصبت المرم���ى تمامًا. ولذا، فإن عرفاني 
يذه���ب إلى موتي���س قب���ل أن يذهب إلى 
أي إنس���ان آخر..«. بهذه العبارات، قدم 
غابريال غارسيا ماركيز في عام 1989، 
لصدور كتابه »الجنرال في متاهته« الذي 
كان ه���و إس���هامه الكبير اآلخ���ر في هذا 
النوع األدبي، والذي صدر في ذلك الحين 
ليترج���م من فوره إلى الكثير من اللغات، 
كما ه���ي الحال مع كل كتب ه���ذا المبدع، 

على األقل منذ »مئة عام من العزلة«. 
حتى اليوم، ال يزال نقاد ودارس���ون 
كث���ر، حائرين حول تصنيف هذا الكتاب. 

فهل هو رواية أم هو مجرد س���يرة لبطل 
تحري���ر أمي���ركا الالتيني���ة، أم هو كتاب 
موارب عن ديكتاتور ما، أم نوع من سيرة 
ذاتية مواربة للكاتب نفسه؟ والحقيقة أن 
»الجن���رال في متاهته« هو كتاب عن ذلك 
كله، مع التش���ديد دائمًا وأب���دًا على أنه، 
ف���ي المق���ام األول، رواي���ة، ورواية من 
النوع الذي يتقن ماركيز االشتغال عليه. 
ذلك أننا نع���رف أن صاحب جائزة نوبل 
هذا، ندر له أن وض���ع رواية، أو حتى، 
قصة قصيرة، من دون أن يكون للنص، 
س���ند ما، مستقى من الواقع، سواء أكان 
ذلك واقعًا عايش���ه بنفس���ه، أم صادفه 
ف���ي الكتب وفي ثنايا التاريخ. بيد أن هذا 
الواقع، المعيوش في ش���كل أو في آخر، 
س���رعان ما يتحول بين يديه إلى ش���يء 
آخر تمام���ًا، إل���ى نّص حكائ���ي ممتع، 
لكن���ه في الوقت نفس���ه حاف���ل بالدالالت 
المتنوع���ة. وم���ن هن���ا، إذا كن���ا نعرف 
حقًا أن »الجنرال ف���ي متاهته« هو كتاب 
يسير، تحت قناع يمزج، في شكل خالق، 
التاريخ الحقيقي بالغرائبية بسبر أغوار 
النفس، بإعادة النظر في أس���طورة ما، 
فإن ق���راءة الكتاب تقول لن���ا، من خالل 
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وصف األيام األخيرة من حياة بوليفار، 
م���ا أراد ماركيز أن يقول���ه من حول تلك 
»الصدم���ة« الكبرى التي تش���كلها مجابهة 
الف���رد للتاريخ، س���واء أكان ه���ذا الفرد 
إنس���انًا بس���يطًا أم قائدًا عسكريًا أم بطل 
كولوني���اًل  أم  ديكتات���ورًا،  أم  تحري���ر، 
متقاع���دًا أم مجرد ش���اب مته���م بالقتل، 
أم طفلة دفن���ت ذات ي���وم. فالحقيقة أن 
العالم الذي يخلقه ماركيز من حول حدث 
بسيط، أو شخصية مركبة، عالم ينتمي 
إلي���ه ش���خصيًا وربما - حت���ى - ينطلق 

منه، ويصب في عمق أعماقه. 
انطالقًا من هنا، ال يعود اختيار الكاتب 
للحظ���ة التاريخية التي ي���ود أن ينطلق 
منها، اختيارًا عشوائيًا. وهذه اللحظة في 
»الجنرال في متاهت���ه« تقع تحديدًا خالل 
الفترة التالية ليوم 8 مايو/أيار 1830، 
لتتوق���ف، تحدي���دًا، يوم 17 ديس���مبر /

كانون األول من العام نفس���ه.. وتترافق 
هذه الفترة التاريخية مع الشهور األخيرة 
من حي���اة بوليفار، إذ يب���دأ في التاريخ 
األول رحل���ة منف���اه األخي���رة، خ���ارج 
كولومبيا، ليصل في التاريخ األخير إلى 
نهاي���ة حياته م���ن دون أن يصل، طبعًا، 
إلى المنفى المبتغى. وإذ يرصد ماركيز، 
أحداث وتطورات هذه الش���هور األخيرة، 
إنم���ا يقوم ف���ي الوق���ت نفس���ه، برحلة 
داخل حي���اة الجنرال وأفكاره وذكرياته، 
م���ا يمكنه م���ن إعطاء ص���ورة جوانية، 
م���ن الصعب الق���ول إنها تتناس���ب حقًا، 
م���ع الصورة المعه���ودة لبط���ل التحرير 
في أميركا الالتينية والذي تحمل اس���مه 
عشرات المدن والصروح ناهيك عن دولة 
كاملة هي بوليفيا. غير أن ما يهم ماركيز 
م���ن حياة الرجل، ليس س���نوات عظمته 
البطولية والتحريرية،  ومجده، وأفعاله 
بل سنوات س���قوطه، تاريخيًا ونفسيًا.. 
وربما في ش���كل يذكر بمصي���ر ديكتاتور 

»خريف البطريرك«. 
منذ بداية »الرواية« ندرك أن بطلها ال 
يعرف أبدًا أنه إنما يخوض اآلن، رحلته 
األخيرة، حتى وإن كان واعيًا أن مسيرته 
إنما ابتدأت مع تخليه عن الس���لطة. ومن 
الواضح أن ماركيز إذ التقط »بطله« عند 
تل���ك اللحظة، فإن���ه انطلق من أس���ئلة 

ع���دة، يفترض أن بوليف���ار راح يطرحها 
على نفس���ه: ما ال���ذي يح���دث؟ وهل أنا 
حقًا مري���ض إلى درجة تجع���ل اآلخرين 
يس���ألونني أن أكت���ب وصيت���ي؟ وكيف 
السبيل إلى الخروج من هذه المتاهة؟ ولئن 
كانت »الرواي���ة« كلها محاولة من ماركيز 
لإلجابة عن هذه األس���ئلة، فإنه ليس من 
الض���روري أن تك���ون اإلجابة ج���زءًا مما 
تس���تبطنه أفكار بوليفار، فالرواية تسير 
في خط، والجنرال في خط آخر، والمهم 
بالنس���بة إلى ماركيز هو أن يسرد - فيما 
يصّور لنا الجنرال وموكبه ينحدران على 
طول نهر ماغدالينا، الموصل من بوغوتا 
العاصم���ة )كولومبيا( حتى س���ان بدرو 
اليخاندرين���و )حي���ث س���تكون نهايته(، 
مرورًا ببارانكويال )مس���قط رأس ماركيز 
نفس���ه بعد ذلك بنحو قرن من الزمن( -، 
تلك الرحلة عبر نهر شكل جزءًا من طفولته 
هو ال���ذي، يقول لنا ف���ي تقديم الرواية، 
إنه كثيرًا ما أخذه إل���ى بوغوتا، المدينة 
التي لم يحبها أبدًا، مع أنها كانت منطلقه 
األساسي. المهم هنا هو أن الكتاب يرافق 
تلك الرحل���ة التي يعبر خالله���ا بوليفار 
مدنًا وبلدات، كان س���كانها يس���تقبلونه 
اس���تقبال األبطال غير داري���ن أنه تخلى 
عن السلطة وأنه اآلن في طريقه إلى نوع 
م���ن المنفى، وكذل���ك أن الرجل مريض، 
وهذا األمر نعرف���ه نحن القراء، حيث إنه 
يشكل المادة الرئيس���ية التي يصفها قلم 
ماركيز، حيث إن أقوى الصفحات هنا هي 
تلك التي يصور فيها هلوس���ات بوليفار 
وقد اس���تبدت ب���ه الحمى، فيقدم���ه إلينا 
غارقًا بي���ن أحالمه وذكرياته وتوقعاته، 
مس���تبعدًا لحظ���ات مج���ده ومعارك���ه.. 
وبخاصة حكاي���ات غرامياته المتحررة، 
ووالدة األوط���ان الت���ي صاغه���ا ورّكبها 
على مزاج���ه وصواًل إلى حكاي���ة القارة 
األميركية الالتينية الت���ي أعاد اختراعها 
بعدما انتزعها من االس���تعمار اإلسباني. 
إن ه���ذا كله يقدمه إلينا ماركيز في س���رد 
يتأرج���ح بي���ن األح���الم والكوابي���س.. 
ولك���ن - كذل���ك - في س���رد يجع���ل نهر 
الماغدالينا، نه���ره الخاص، بطاًل موازيًا 
لبطل الرواية، وفي ش���كل يجعل القارئ 
على يقين م���ن أن رحلة بوليفار ما كانت 

لتغري الكاتب لو لم يكن النهر المعني هو 
نهر الماغدالينا، حت���ى ولو أصبح النهر 
هنا مجرد كناي���ة ورمز: كناية عن الزمن 
الذي يسير ويس���ير، حتى يوصل البطل 
الخ���رف - بفعل المرض ال بفعل الس���ن - 

إلى بحر يرمز إلى الموت. 
 ومهما يكن من أم���ر هنا، فإن ماركيز 
نفس���ه ال يفوت���ه أن يق���ول ف���ي معرض 
حديثه ع���ن »الجنرال ف���ي متاهته«: »إن 
ما أثار اهتمامي في ه���ذه الحكاية، أكثر 
كثيرًا م���ن أمجاد بوليف���ار، إنما هو نهر 
الماغدالينا نفسه. ذلك أنني عرفته خالل 
طفولت���ي ومخرته، انطالقًا من ش���اطئ 
بحر الكاراييب، حيث كان مولدي السعيد، 
حتى بوغوتا، البعي���دة والمربكة، حيث 
منذ أيامي األولى فيها شعرت أنني غريب 

أكثر مما في أي مكان آخر..«. 
والح���ال أن م���ن يقرأ س���يرة ماركيز 
الذاتية، وكل ما كت���ب عن حياته، يدرك 
فح���وى هذا الكالم، وي���درك في طريقه، 
أنه لم يك���ن من قبيل الصدف���ة أن يلتقي 
قل���م صاحب »خريف البطري���رك« يومًا، 
بحكاية األيام األخيرة لسيمون بوليفار، 
أما الذي���ن، حين طالعوا أم���ر »الرواية« 
منذ اإلع���الن عنها، واعتق���دوا أن كاتبهم 
المفضل أراد أن يروي فيها سيرة مؤسس 
أميركا الالتينية، فإنهم، اعترفوا الحقًا، 
من خالل اإلقبال عليه���ا، أن خيبة أملهم 
لم تط���ل، ألن التعوي���ض )على واقع أن 
الكتاب لم يتناول س���وى األشهر األخيرة 
من حياة بوليفار - أش���هر خرفه ومرضه 
وصواًل إلى موته -( جاء على شكل رواية 
تكاد تجمع في صفحاتها، القليلة نسبيًا، 
معظم المواض���ع، الذاتية والعامة، التي 
شغلت بال ماركيز، كما شغلت قلمه، منذ 
حرك هذا القلم للمرة األولى، حيث كان، 
بعد، صحافيًا شابًا، يشق طريقه، متمرنًا 
على وج���وده الكتابي الالحق، من خالل 
مقاالت وتحقيقات، عاد واس���تخدمها في 
رواياته وكل كتاباته الالحقة، خالقًا فيها 
عوال���م جديدة لم يكن، حتى هو نفس���ه، 
مدركًا أنها ستش���كل يومًا، متن���ًا إبداعيًا 
أضاء النصف الثاني من القرن العش���رين 

وال يزال يفعل حتى اليوم. 
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»حفلة التيس«
الذاكرة الجريحة

الحقيقي���ة فتتعل���ق باغتي���ال ديكتاتور 
الش���عبوي،  الدوميني���كان،  جمهوري���ة 
رافائيل ليونيداس تراخيلو، الذي انتهت 
حيات���ه كما انته���ى حكمه ال���ذي دام 31 
س���نة، في ع���ام 1961، بفع���ل مؤامرة 
حيكت ضده وأدت إلى التخلص منه. غير 
أن يوس���ا ال يعالج هذا الحدث التاريخي 
المعروف في شكل مباشر، بل مواربة، 
وتحديدًا من خ���الل محامية أميركية من 
أصل دومينيكاني تدعى أورانيا كابرال، 
تع���ود إلى وطنه���ا األم بعد ثلث قرن من 
مبارحته���ا ل���ه، حي���ث اس���تقرت طوال 
تلك الحقبة ف���ي الواليات المتحدة حيث 
عاش���ت )منذ كانت في الرابعة عش���رة( 
وتعلمت ودرست المحاماة، من دون أن 
تقرر العودة إلى الوطن.. وبس���رعة هنا 
سنعرف لماذا: فهي كانت االبنة الصبّية 
لواحد من كبار رج���ال الحكم المحيطين 
بتراخيل���و والمخلصين ل���ه. أما اليوم، 
فإن أورانيا تعود إلى الوقوف إلى جانب 
أبيها المحتضر بعد كل تلك الس���نوات.. 
ولكن بخاصة ك���ي تطرح عليه عددًا من 
األسئلة التي ال ش���ك كانت تشغل بالها 
من���ذ زمن بعي���د. وتتعل���ق بالديكتاتور 
الراحل وبحياتها هي العائلية وأكثر من 
هذا: بجبن أبيها أمام سطوة الديكتاتور.. 
جبنه إلى درجة أنه لم يتمكن من الدفاع 
عن ابنته أمام فساد تراخيلو، بل آثر أن 
يسكت عما حدث لها، وظل ساكتًا وهي 
في الغربة تعيش حياتها وجرحها الدائم. 
وسنكتشف في النهاية أن محاولة إغالق 
هذا الجرح، هي ما أت���ى بأورانيا اليوم 

إلى هذا البلد بعد كل تلك السنوات.
على ه���ذا النحو، وبقدرت���ه الروائية 
الخارقة، التي تضع���ه في الصف األول 
بي���ن كبار كّتاب جيله، تمكن يوس���ا من 
أن يرب���ط حكاي���ة الديكتات���ور بحكاية 
المحامي���ة النيويوركي���ة.. أي أن يربط 
حكاي���ة عائلية بحكاية س���لطة ووطن. 
وه���و ك���ي يفعل ه���ذا، جع���ل الرواية، 
أساس���ًا، ثالثية األبعاد، حيث إنه، في 
لعب���ة كّر وف���ّر بين الماض���ي والحاضر 
)رآه���ا نقاد كث���ر صعبة بالنس���بة إلى 
الق���ارئ إال إذا جازف ب���أن يقرأ الرواية 
أكثر م���ن مرة(يضعنا أمام متاهة حكاية 

أدي���ب كبير من أدباء أمي���ركا الالتينية، 
أن ينتج ذات لحظة في مس���اره، قطعة 
أدبية مدهش���ة تدور حول ديكتاتور ما، 
عرفه بلده أو بلدان أخرى. وهكذا قرأنا، 
مثاًل، »خري���ف البطري���رك« و»الجنرال 
ف���ي متاهته« لغابريال غارس���يا ماركيز 
و »السيد  لرواباس���توس  األعلى«  و »أنا 
الرئي���س« آلس���تورياس و »اللجوء إلى 
الفائز  المنهج« ألليخو كاربانتيي���ه. أما 
بجائزة نوبل األدبية، في العام 2010، 
ماريو بارغاس يوس���ا، فإن له عددًا من 
أعم���ال تتناول، في ش���كل أو في آخر، 
قضي���ة الديكتاتوري���ة، ال ش���ك في أن 
أفضله���ا وأعمقه���ا وأكثره���ا انتماء إلى 
قضية األدب، كما إلى قضية السياس���ة، 
روايته »عرس التي���س« التي تعتبر من 
أح���دث أعمال���ه، إذ إنها ص���درت العام 
2000 قبل أن تترجم بسرعة إلى الكثير 
من اللغات وتصبح، عالميًا، واحدة من 

أبرز روايات »أدب الديكتاتورية«.

مثلها ف���ي هذا مثل عدد م���ن روايات 
هذا األدب في أمي���ركا الالتينية، تنطلق 
رواية »عرس التيس« من أحداث روائية 
حقيقية، س���رعان ما يدمج فيها الكاتب 
أحداثًا وشخصيات متخيلة. أما الخلفية 

األدب  أن  صحيح���ًا  يك���ون  ال  ق���د 
ال���ذي يتح���دث ع���ن الح���كام الطغ���اة 
)الديكتاتوريين( أدب نما وازدهر وعرف 
أعظم أعماله في أميركا الالتينية، ومع 
ه���ذا يمكن ال بأس م���ن التذكير من جديد 
بأن هذا النوع من األدب له خصوصيته 
الكب���رى في تل���ك المنطقة م���ن العالم، 
كم���ا رأين���ا ف���ي الصفح���ات الس���ابقة، 
واضح���ة  ع���دة  ألس���باب  وبالتحدي���د 
أبرزها أن بل���دان أميركا الالتينية عرفت 
من���ذ بداياتها، وحتى الي���وم أردأ أنواع 
الطغ���اة، يمينيين أو يس���اريين كانوا، 
وغالبًا م���ا تبّدوا ش���عبويين إلى درجة 
ال تط���اق. فإذا أضفنا إلى ه���ذا أن قدرة 
األدب األميرك���ي الالتيني خ���الل الثلث 
األخير من القرن العش���رين ق���د تزامنت 
مع ح���راك متواص���ل من ح���ول قضية 
الديكتاتوري���ة والديموقراطية في عدد ال 
بأس به من بلدان تلك المنطقة، تصبح 
لدين���ا خلفية جيدة لتفس���ير ازدهار هذه 
النزعة األدبية، ناهيك عن أن نطق عدد 
كبير من بلدان تلك الق���ارة بلغة واحدة 
هي اإلس���بانية، جعل م���ن الصعب على 
الرقابات مهما اس���تفحل أمرها وشرها، 
أن تح���ول دون ظه���ور تل���ك األعم���ال 
وانتش���ارها. ومن هن���ا كان طبيعيًا لكل 
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كبرى في التاريخ وتفتح الكثير من اآلفاق 
الس���تقراء الوجه الخفي لذل���ك التاريخ 
والتس���اؤل حق���ًا، عما يمك���ن أن يكون 
- دائم���ًا بالتأكيد - ف���ي خلفية األحداث 
الكبرى، فإن الجانب األقوى في الرواية 
يظل، بكل تأكيد، الجانب المتعلق بالبعد 
الثالث )حياة الديكتاتور وش���خصيته(، 
حيث يقدم يوس���ا هنا، مساهمة إضافية 
وقوية إلى حد كبير في رس���م شخصية 
هذا الديكتاتور، سيكولوجيًا وسلوكيًا.. 
وصفًا ي���كاد ينطبق على الع���دد األكبر 
التاريخ  الذين عرفهم  الديكتاتوريين  من 
)م���ن كاليغ���وال وني���رون إل���ى ص���دام 
وموس���وليني  وتشاوشس���كو  حس���ين 
وهتل���ر وص���واًل إل���ى أحدثه���م وأقلهم 
درامية بالمعن���ى اإلبداعي للكلمة: معمر 

القذافي(.

المحامية أورانيا ورغبتها في استنطاق 
أبيها وإخراجه من صمت���ه. كما يضعنا 
أيض���ًا أمام حكاية تنتم���ي إلى الماضي 
عند الديكتات���ور وأيامه األخيرة، تروى 
لنا خ���ارج نطاق ما عاش���ته المحامية، 
طفل���ة. ثم نحن، ف���ي بعد ثال���ث، أمام 
كواليس الس���لطة، في قل���ب رجال هذه 
الس���لطة المتآمرين الذين رتب���وا نهاية 
تراخيل���و بدقة مدهش���ة. وه���ذه األبعاد 
الثالثة ف���ي الرواية تتداخ���ل على مدى 
صفحاتها )نحو 600 صفحة( في ش���كل 
أخ���اذ، ال يترك للق���ارئ فرصة اللتقاط 
أنفاسه، على الرغم من صعوبة االنتقال 
م���ن زمن إلى آخ���ر. وإذا كان���ت حكاية 
أورانيا تس���توقف القارئ وتثير تعاطفه 
حقًا، وإذا كان���ت حكاية المتآمرين، في 
شكس���بيريتها المدهش���ة تذكر بلحظات 

 فالح���ال أننا هن���ا، إذا نحينا اس���م 
تراخيلو جانبًا، وتمعّن���ا في الصفحات 
التي يكرس���ها يوسا في »عرس التيس« 
لهذا الطاغية التراجيدي، هذا الحاكم الذي 
يمضي وقته كله - تقريبًا - في السرير، 
وغائبًا عن الناس حتى وإن كنا سرعان 
ما نكتشف أنه مريض وعاجز، من دون 
أن يردعه ه���ذا عن إرس���ال وزرائه في 
مهمات في الخارج كي يغازل نس���اءهم 
خالل غيابهم، وهو ال���ذي يلقب، توددًا 
- طبع���ًا - بالتيس وبفاعل الخير وبأبي 
األمة، يعتقد دائمًا أنه إنما يحكم باس���م 
س���لطة إلهية أعطيت له، ما أّهله ليكون 
عّرابًا لمئات األطفال في كل أسبوع!  وهو 
- عادة - ودود مع أعوانه وأتباعه، أما 
إذا أخطأ واحد منهم، فإن أسماك القرش 
س���تجده وجبة طيب���ة له���ا.. ولئن كان 
أقرب معاوني���ه، يقرأون الصحف بلهفة 
عن���د كل صباح، فما هذا إال ألن س���يدهم 
اعت���اد أن يعلن عقابه لهم على صفحات 
الصح���ف إن غضب عليه���م، من دون أن 
يكونوا على علم مس���بق بما ينتظرهم. 
والحقيق���ة أن ه���ذا كله ي���روى لنا على 
صفحات الرواية، إنما انطالقًا من رحلة 
أورانيا وأبيها، في الذاكرة وفي التاريخ 
- المزيج هنا بين الحقيقي والمتخيل -، 
وف���ي هذا اإلطار تب���دو النقطة األهم في 
الرواي���ة - من الناحي���ة التاريخية على 
األق���ل - ما يوصف لنا من أن ما س���مح 
لتراخيل���و ب���أن يكون ديكتات���ورًا، إنما 
كان تحويل أعوان���ه له. إلى نصف إله، 
ما أمن له منذ س���نوات حكم���ه األولى، 
تأييدًا ش���عبيًا كاسحًا، تحول مع الزمن 
إل���ى حماية له، ويتطابق هذا التفس���ير 
التاريخ���ي، مع واقع لم يع���د في إمكان 
العي���ن أن تخطئه: واق���ع أن الديكتاتور 
ال يبق���ى لزمن طويل، إال بفضل جماهير 
- مخدوع���ة ومضللة - تحمي���ه كل تلك 
الفترة، وحتى أيامه األخيرة حيث تروح 
متخلي���ة عنه بالتدريج ألس���باب عدة.. 
فيك���ون الديكتاتور أول المندهش���ين من 
انقالب »الجمهور«. وهذا البعد يتضح في 
»عرس التيس« حت���ى وإن كان ما لدينا 
هنا مؤامرة كواليس في القصر هي التي 

تؤدي إلى التخلص من هذا الديكتاتور.
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ف���ي ع���ام 1978 ع���رض المخ���رج 
الشيلي ميغيل ليتين فيلمه »اللجوء إلى 
المنهج« المقتبس عن الرواية المعروفة 
باالس���م نفس���ه للكاتب الكوب���ي اليخو 
كاربانتييه. تم إنتاج الفيلم باالشتراك 
بين كوبا وفرنس���ا والمكس���يك، وهي 
البلدان الثالثة الت���ي تم تصويره فيها، 

ليس���تغرق عرض���ه في نهاي���ة األمر ما 
يزيد على الساعات الثالث، من دون أن 
يكون في هذه الم���دة الزمنية الطويلة، 
ما من ش���أنه أن يبث في قاعة العرض 
أي لحظة م���ن الملل. فعل���ى الرغم من 
بعض الب���طء غير العادي في مش���اهد 
معينة فيه، بدا الفيلم بس���يطًا مترابطًا 

في تعبيره، ومرافقته لفصل طويل من 
حي���اة ديكتاتور وهم���ي أبدعته مخيلة 
األديب الكوبي وكاميرا المخرج الشيلي، 
ولكن باالس���تناد إلى عش���رات الصور 
واألس���ماء والحقائ���ق التاريخي���ة ذات 
العالقة بعدد من الذين حكموا، وما زالوا 
يحكمون، بلدانًا عدة في العالم الثالث، 
وفي أميركا الالتينية في ش���كل خاص. 
الفيلم إذًا، يغوص، عبر قالبه الروائي 
ف���ي صلب قضية الس���لطة والجماهير، 
السلطة والتحديث، والسلطة والتخلف 
وهو - إلى هذا - يقدم صورة س���اخرة 
ومريرة ف���ي آن معًا، لما يكمن خلف ما 
اصطلح على تس���ميته ب���� »البالغ رقم 

واحد«.
تبدأ الرواي���ة كما الفيل���م من بعدها 
وتنتهي في شارع تيلسيت في باريس، 
باريس العهد الذهبي. وتفتتح الصورة 
األول���ى، كما يقفل المش���هد األخير على 
وجه »الرئيس األعل���ى«، رئيس إحدى 
ال���دول في أمي���ركا الالتيني���ة، الراعي 
الفالح، الذي ح���دث أن قاده البالغ رقم 
واحد، إلى قصر الرئاس���ة في بلده بعد 
أن توصل - في ش���كل من األش���كال - 
إل���ى قيادة الجي���ش. غي���ر أن الرئيس 
إنس���ان متنور محب للفن���ون واآلداب، 
وللجن���س اللطي���ف، وهذا م���ا يجعله 
مفضاًل قضاء القس���ط األعظم من وقته 
الثمي���ن ف���ي باري���س، عاصم���ة النور 
والفكر واإلش���عاع، وهو إن كان قد قرر 
العودة إل���ى بلده بناء على اس���تدعاء 
الدول���ة ل���ه للتصدي النقالب عس���كري 
مغامر، فإنه يفعل هذا وهو مثقل القلب 
حزي���ن. ل���ذا يع���ود س���ريعًا، ويقضي 
على الثورة األول���ى، وعلى االنتفاضة 
الثاني���ة والثالثة الت���ي تصحبها مذبحة 
كبيرة في مدينة »نوفا كوردوبا«.. وهو 
في انتصاراته ه���ذه، يعتمد دائمًا على 
جبروت وإخالص قائد جيش���ه الجنرال 
والء  ذو  ه���ذا،  وهوفم���ان  هوفم���ان. 
عجي���ب ال يخي���ب. ومن هنا، ال يش���عر 
الرئي���س األعل���ى بأدنى خ���وف حين 
يطل���ب منه مجلس الوزراء، بعد مذبحة 
»نوفا كوردوب���ا«، التوجه إلى باريس 
لالس���تجمام، بل يرح���ل راضي النفس 

»اللجوء إلى المنهج«
طاغية باريسي ُمَتنّور
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الرسام األلماني جورج غروش )1893 - 1959( واحد من الدادائيين 
الذين لم يفصلوا بين الفن والسياس���ة، وهو رس���ام كاريكاتيري قبل 
أن يتحول إلى التش���كيل أثناء إقامته بفرنس���ا، وألنه صاحب فكر حر 
كباقي معارض���ي النازية حينها، فقد كانت حياته معرضة للخطر مما 
حت���م عليه الهروب نح���و أميركا عام 1932، ول���م يرجع غروش إلى 

بالده إال بعد فترة من زوال النازيين.
م���ن بين أب���رز أعماله، اختار غ���روش أن يهدي لوحت���ه »الموكب 
الجنائزي« موقعة: إلى أوس���كار بانيتزا، الذي حوكم وُأسر مرات إلى 
أن ارت���أت الس���لطة االرتياح منه بزجه في مصح���ة لألمراض العقلية 
بميوني���خ، مما جعل الكاتب بانيت���زا )1853 - 1921( قضية رأي عام 

في ألمانيا عام 1904.
لألس���باب ذاتها س���وف يجد غروش نفس���ه إلى ج���وار رفيقه في 
التم���رد، فقامت بين الرجلي���ن عالقة روحية اقت���رب فيها غروش من 
قضية بانيتزا، أيقونة التمرد عل���ى الديكتاتورية التي أرادها غروش 
موضوع إهدائه، الذي حقق ل� »الموكب الجنائزي« وزنًا تاريخيًا وفنيًا 

مهمًا عن الحرب العالمية األولى.
لقد كان غروش الممسوس في نظر السلطة، ينظر إلى هزائم جيوش 
ألماني���ا على أنها ذروة الجن���ون التي أتت على المدن واألش���خاص، 
وترك���ت البالد تحترق في ملهاٍة يعبث فيها السياس���يون وأش���باههم 
بالمجتم���ع األلماني، وفي لوحات���ه »متروبوليس، االنتحار، انفجار، 
مري���ض الح���ب...«، يعكس غ���روش حالة من الب���ؤس والموت دون 

توقف.
من دم���ار المدين���ة، إلى اإللغاء القاس���ي لألف���راد، يصف غروش 
لوحته الش���هيرة »الموكب الجنائزي« قائاًل »في ش���ارع غريب، ينزلق 
لياًل موكب ش���يطاني تش���ارك فيه كائنات ليس لديها ما هو إنس���اني 
على اإلط���الق...« فريق الضحايا والجالدين مع���ًا، صورة دقيقة عن 
جنون الح���رب، والتقاتل بين البش���ر، وفوق جث���ث الضحايا، تجف 
ألوان غروش مش���دوهة أم���ام غنائم الديكتاتور وه���و يجرف الجميع 

نحو الزوال.

مطمئنًا، قب���ل أن تصدمه في العاصمة 
الفرنس���ية، المفاج���أة األولى: لقد وجد 
هنا، زهور المجتم���ع الفني والثقافي، 
كل أولئك الذين يحبه���م ويغدق عليهم 

نعمه، يولون له ظهر المجن.
في الوطن ال يحتاج الرئيس األعلى إلى 
جهد كبير للقضاء على مساعده المتمرد 
ذي األص���ل الجرماني، وانتصاره هذا، 
يواكبه ارتفاع في أسعار المواد األولية 
يغدق على البلد رخ���اء ما بعده رخاء، 
ف���كان ال مفر من بن���اء »كابيتول« جديد 
في قل���ب العاصمة.. وخي���م االزدهار، 
غير أن هذا لم يمنع القنابل من االنفجار 
واالغتياالت من التكاثر والمناش���ير من 
االنتش���ار، فيضط���ر الرئي���س األعلى، 
نور العلم وبح���ره، إلى إقفال الجامعة 
بقوة الس���الح، كما يضطر وهو األديب 
المتن���ور، إلى إصدار  المني���ر  المتأدب 
أوامره بإحراق الكتب الحمراء، وإغالق 
المكتب���ات. ويس���ير هذا اإلج���راء جنبًا 
إل���ى جنب مع انتهاء الح���رب العالمية، 

وبالتالي هبوط أسعار المواد األولية.
هذه المرة يكون التمرد ذا شكل جديد.. 
يقوده طالب قادر على تهييج الجموع، 
وعلى رغم انتصار الرئيس األعلى على 
تح���رك ه���ذا الطالب وجماعت���ه، إال أن 
الثورة تمتد في البالد، إلى درجة تجعل 
السفير األميركي يهرع إلى القصر لحّض 
الرئيس على الرحيل، فيجمع هذا كل ما 
تحت يديه م���ن جواهر وأموال، ويتنّكر 
ف���ي زي رجل جريح، ويت���رك المدينة 
برفق���ة مربيته وبعض صحبه. وهكذا، 
نصل مع���ه مجددًا إلى باريس، عاصمة 
النور والثقافة واإلش���عاع، حيث يصل 
إلى فندق فاخر، ويفاجئ ابنته الش���ابة 
تحتف���ل بعيدها مع صحبه���ا.. وهؤالء 
جميعًا يرافقون الرجل الكبير، بالرقص 
والغن���اء حتى س���ريره المعلق.. وبعد 
هذا تمضي األيام والليالي، حيث يرتاح 
صاحبنا إلى مصيره، ويس���تعيد ذكرى 
طفولت���ه وأح���الم صب���اه. ولكنه ذات 
صباح.. على غير عادته، ال ينهض من 
س���ريره.. لقد مات.. هكذا وبكل بساطة 

وراحة بال.

جورج غروش
George Grosz
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اأفـق

أعظم  وأنا  ضدي.  كلهم  خونة.  متمردون،  جاحدون،   
على  بداخله  يحتوي  الذي  التاريخ  التاريخ.  في  إمبراطور 

إنجازاتي التاريخية.
بحق أبوللو زعيم آلهة الفن.. وحق جوبيتر إله الخصب.. 
ومزراس إله الحرب.. وباخوس إله الطبيعة.. لكم هي منهكة 
حياة الطاغية، من يدري كيف سوف يكون المتأخرون وهم 

أسوأ مني؟
نع���م أتكلم غالبًا ش���عرًا، فهو يأتي مني تلقائيًا وبش���كل 

طبيعي. 
في المس���تقبل س���وف يقولون عن أي طاغي���ة: »ذلك هو 
ني���رون«، ولكن هذا ليس صحيح���ًا، فكل طاغية مختلف عن 
اآلخر، وس���وف يأتي طغاة من كل صن���ف ولون، فنادوهم 

بأسمائهم وال تشبهوهم بي. 
أنا ضحي���ة الميديا، وهي 
كلم���ة التينية، م���ن لغتي أنا 

األصلية، وليست إنكليزية.
الذي أراد  أن���ا  ليتني كنت 
هذه المكانة. أمي المفترس���ة 
هي الت���ي أرادت���ه، ومجلس 
الش���يوخ ص���وت لصالحها.. 
وهلل لها الش���عب.. وعلمني 
سينيكا. واآلن تركوني كلهم. 
كان عمري ستة عشر عامًا 
فق���ط، كنت صبي���ًا من أنزيو 
مليئ���ًا باألح���الم، ول���م أكن 
أري���د أن أصبح أبًا لهذا البلد. 
لم أك���ن أبحث عن جوبيتر أو 
مارس، وإنما كنت أبحث عن 
أبولل���و، بل ع���ن ماريزا إيل 
سيلينو، كنت أريد أن أعزف 

على القيثارة في فرقة روكلوس. أنا فنان موس���يقار عازف 
قيثار منش���د أشعار مائع ش���اعر جوال رسام نحات، واألهم 
من هذا كله: أنا ش���اعر. سوف أنش���د لكم فيما بعد أشعاري. 

ولكن ها أنا ذا هنا، تحيط بي حبائل الحقد والتآمر. 
بكل م���ا فعلته من أجل هذا البلد. مؤرخون، قضاة، رجال 

دين، صحافيون، فالسفة.. جميعهم مالعين وغشاشون. 
يقولون إنني دمرت روما، ولكنها أكاذيب، فما قمت به ليس 
إال مش���روعًا س���كنيًا عمالقًا. ال تنصتوا إلى الميديا. فأنا ضد 
المقاولين اللصوص، ليتني كنت أنا الذي عقد معهم صفقات 
مثلما فعل من سيأتي من بعدي. أنا منعت تشييد البيوت التي 
تزيد على خمسة وعش���رين مترًا، وشيدت ساحات وبوابات 
للمدين���ة. قصري اإلمبراطوري »ال دوموس أوريا«، حس���نًا، 
فيل���ال صغي���رة  إال  لي���س 
لطيفة، تناسب مقام الدور 
ال���ذي أقوم ب���ه. هل تراني 
أس���كن في غرفة مفروشة 
وبداخلها عجائب هندس���ية 
لم ترها عين بشر من قبل، 
الهيدروليكية  األعضاء  مثل 

وعجائب أخرى؟. 
ف���ي  الس���الم  وحقق���ت 

اإلمبراطورية. 
لن يؤذيكم البريطانيون 
وال األرمن، فق���د هزمتهم، 
أي���ة إصاب���ة، فأن���ا  دون 
أفضل اس���تراتيجي أنجبته 

البشرية. 
يقول���ون إنن���ي دموي. 
حس���نًا، هل يجب أن أدافع 
عن نفس���ي، وها هنا تقع 

نيرون 
الطاغية الذي لم يفهمه أحد

ستيفانو بيني
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مؤامرة كل يوم، بل مؤامرتان، واحدة بعد الغداء وأخرى بعد 
العش���اء؟ الجميع يتآمرون. مجلس الشيوخ أكثر مني دموية 
بكثي���ر، أنا أردت أن أنق���ذ العبيد من حكم اإلع���دام، فحنقوا 
جميعًا، إنهم ش���يوخ حانقون. عصابة من العواجيز القساة. 
كانت أجربينا أمي قاس���ية أيضًا، أسوأ من إريني، كان البد 

وأن أتركهم يقتلونها.. وإال كانت ستقتلني هي. 
وأنا قم���ت بأعمال عظيمة: بدأت بن���اء برزخ كورنثوس. 
صحيح أنن���ي لم أنته من بنائه ولكنني حاولت. ومش���روع 
ديكانت، وهو مشروع مجيد، ولكنه ال يساوي شيئًا، ولكنني 
لم أضحك على أحد، ولم أقل إنني س���وف أبني جس���رًا على 

مضيق ميسينا. 

 البد من وقت إلنجاز مش���روعات معينة. أعطوني فرصة. 
لقد بدأت منذ وقت قليل ش���ق الطريق من س���الرنو إلى ريجو 
كاالبريا، وس���وف ينتهي الطريق في غضون عشر سنوات، 

سوف ينهيه خلفائي، أقسم لكم. 
يقول���ون إنني نرجس���ي. صحي���ح، فأنا جميل ج���دًا، قد 
ترونن���ي اآلن مهدودًا، ولكنني كنت روماني���ًا جمياًل، تتدلى 

خصالت شعري البرونزية على أكتافي. 
يقول���ون إنني منحل، وأنني أضي���ع حياتي مع الفتيات. 
ولكنني سوف أتزوجهن كلهن. وسنيكا وبترونيو وسفتونيو، 

كلهم أكثر انحالاًل مني، كذابون وخنازير وآفاكون. 

كفاكم مكائد، فأنا رجل جميل وطيب وطويل القامة، ولكن 
إذا راح���وا يهزؤون بي يجن جنون���ي. المتآمرون؟ نعم، لقد 
صنعت قانون تفصيل على المقاس.. عقوبة اإلعدام للخونة.. 
قتلتهم بالعشرات، ولكنهم لم ينتهوا بعد. هؤالء المناضلون 
الالتي���ن، كوربون���ي وبيزون���ي وفينيوني، س���وف أقتلهم 
جميعًا.. فأنا ال أزعم أنني ديموقراطي. ولس���ت طاغية يضع 
القناع ويبتس���م. لست أنا المس���يحي الطيب. بحق باخوس 

وجوبيتر ومزراس، واآلن بحق المسيح هذا أيضًا. 
المس���يحيون؟ ال أفهمهم، فهم مختلف���ون وراثيًا، يضعون 
الخطيئة في كل ش���يء كما نضع نحن صلصلة الفسيخ على 
الطع���ام. القديس بط���رس والقديس بولس، ل���م أكن أنا من 
قتلهما، هل هذا واضح؟ ماذا تقولون؟ عدو المسيح؟ أنا لست 

كذلك، بل أنا الضحية. 
س���وف أقول لكم الحقيقة: أنا أكره السياس���ة. أنا أغني، 
أنا أعزف، أنا أؤلف الموس���يقى. أنا عندي يخت، س���فينة.. 
وأحم���ل معي ف���ي جولة عب���ر البحار كل أصدقائ���ي.. نقوم 
بأشياء جميلة، أغني لهم، وأطبخ السمك.. أرقص بالمايوه 
التانغ���ا.. حينها أكون س���عيدًا. السياس���ة، فظيعة مريعة. 
ماسورة مجاري مليئة بخدم الخونة القوادين. كما هي منهكة 
حياة الطاغية، من يدري كيف سوف يحيا المتأخرون منا؟. 

ربيع الراب
األغنية في 

الثورات العربية 

العدد القادم
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�ضيد اللوؤلوؤ

في عام 1996 دعيت للمش���اركة في مؤتمر النقد األدبي الذي 
تقيم���ه جامعة اليرموك باألردن، وفي إحدى جلس���ات المؤتمر 
- وكان ي���رأس الجلس���ة العالمة المغربي الدكت���ور عبد الهادي 
الت���ازي - قام أحد الباحثين يلقي بحثه، وإذا به يكثر من ترديد 
صيغة )هذا المبدأ الرئيس( و)المدخل األس���اس( فتدخل الدكتور 
عبد اله���ادي قائاًل له: لم���اذا تقول )الرئيس( وه���ي )نعت( لما 
قبلها، هال قلت كما يقول المصريون: )المبدأ الرئيسي( و)المدخل 

الرئيسي( فقولهم هو الصواب.
ومنذ هذا اليوم شغلني تفسير مقولة الدكتور التازي، وأخذت 
أبح���ث عن س���بب قوله: إن ما يقوله المصري���ون هو الصواب، 
وتبينت أن كالمه ال ينطبق على كلمة )الرئيس( إال عندما تكون 
نعتًا، أما عندما تقع موقعًا إعرابيًا آخر، فإنها تحتفظ بصيغتها 

األساسية )الرئيس(.
إذن المشكلة تظهر عندما تقع نعتًا، ألن وقوعها نعتًا يقتضي 
أن تكون مشتقة، أو شبيهة بالمشتقة، إذ ال يجوز النعت بالجامد 
إال في مواقع محددة، ليس من بينها هذه الحالة، وهنا كان من 
الضروري الكشف عن صيغة هذه الكلمة )الرئيس ووزنها فعيل( 
ولي���س لها إال احتماالن: األول أن تك���ون )صيغة مبالغة( لتدل 

على الكثرة، لكن شرط صيغة المبالغة 
- وهي تابعة الس���م الفاع���ل - أن يقبل 
معناها الزيادة والنقصان غالبًا، ألنني 
إذا قلت: هذا الرجل عالم، أو عليم، فإن 
ذلك يدل على أن علم���ه ينقص ويزيد، 
فإذا وصفت إنس���انًا بأن���ه )رئيس( لم 
تك���ن الكلمة م���ن صي���غ المبالغة، ألنه 
ال يوص���ف به���ذا الوص���ف إال إذا كانت 
الرئاسة ثابتة له دون نقص أو زيادة، 
ومن ثم تنتقل الكلمة من صيغ المبالغة 
إلى )الصفة المش���بهة( باس���م الفاعل، 
ألن م���ن خصوصي���ة ه���ذه الصيغ���ة: 
أنه���ا ال تتقب���ل الزي���ادة أو النقص���ان، 
فعندم���ا أقول: هذا رج���ل طويل، تكون 
)طويل( صفة مش���بهة باس���م الفاعل، 

ألن ه���ذا الطول ال يحتمل زيادة أو نقصان���ًا، ولذا يقول النحاة 
والمفسرون: إن )اسم الفاعل وصيغ المبالغة( عندما تأتي نعتًا 
لل���ذات اإللهية في مث���ل قولنًا: إن اهلل ربنا عال���م وعليم، تكون 
الصيغت���ان من صيغ الصفة المش���بهة، ألن علم اهلل ال يزيد وال 
ينق���ص لكن كلمة )الرئيس( ال تصلح أن تكون من صيغ الصفة 
المش���بهة، ألن شرط هذه الصيغة أن يكون فعلها )الزمًا( أي: ال 

ينصب المفعول به، والفعل )رأس( من األفعال المتعدية.
معنى هذا أن صيغة)الرئيس( خرجت من منطقة المشتقات، 
وأصبح���ت م���ن الجوامد )والجامد م���ا لم يؤخذ م���ن غيره مثل 
»دمش���ق« والمش���تق، ما أخذ م���ن غيره، مث���ل »)عالم( مأخوذ 
من المص���در )علم( وقد ج���اء الحل اللغوي الذي يس���مح لكلمة 
)الرئيس( أن تقع نعتًا، وذلك بإلحاق )ياء النسب( بها، فتصبح 

)الرئيسي( ألن ياء النسب تقرب الجامد من المشتق.
يقول ابن مالك في ألفيته:

ك���ذا وذي  ** وش���بهه  بمش���تق كصع���ب وزرب  وانع���ت 
والمنتسب

أي أن النعت يكون بالمش���تق وشبه المشتق كاسم اإلشارة 
واسم الموصول، أو ما كان متصاًل بياء النسب، ويكون الصواب 
أن أقول )هذا المبدأ الرئيس���ي(، وبالمثل 
تأتي كلمة )األساس( وهي جامدة بحكم 
الوضع اللغوي، ومن ث���م فإن وقوعها 
صفة، يقتض���ي أن تلحق بالمش���تقات 
بإلحاق )ياء النسب( في آخرها، فأقول: 
)هذا البناء األساسي متين( وال أقول كما 
يقول المتحذلقون: )هذا البناء األس���اس 

متين(.
ومن عجب أن بعض المثقفين حاولوا 
السخرية من هذا االستعمال قائلين: هل 
الرئيسي(  الرئيسي( و)رأيت  أقول )جاء 
ولم يدرك���وا أن الكلمة في هذا الس���ياق 
ليست )نعتا( ومن ثم فإن الصواب: )جاء 
الرئيس( و)رأيت الرئيس( و)هذا األساس 

متين( و)رأيت األساس المتين(.

د. محمد عبد المطلب

الرئيس والرئيسي
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للحبيبة مذاق البلح
الرجل الذي يفكر بامرأة يحبها؛ امرأة 
في بي���ت آخر غير الغرف���ة المكتظة التي 
يتقاس���مها مع زوجته وطفلته؛ هذا واحد 
من المالم���ح غير المعروف���ة عن المخرج 
الس���وري محمد ملص والتي تفصح عنها 
يومياته الصادرة عن دار رفوف/ دمشق. 
صاحب أفالم عديدة اش���ُتهر منها »أحالم 

المدينة« و»الليل«.
ملص في يوميات���ه المنتقاة ال يأخذنا 
إل���ى »اللوكيش���ن«؛ م���رًة يدخلن���ا غرفة 
المونت���اج فن���رى ضجره وحيرت���ه إزاء 
المش���هد األول ال���ذي س���يبدأ ب���ه الفيل���م 
واهتمامه بَشعر المونتيرة، أما الفيلم فال 
نعرف عنه ش���يئًا. بخالف الحبيبة التي 
لها مذاق البلح ولقبلتها مذاق تشيخوفي، 

والتي يعود إلى ذكرها مرارًا.
ينتقي مل���ص من مفكرته يوميات أراد 

لها أن ترسم صورًا ألشخاص أو مناسبات 
أو أمكن���ة؛ صن���ع اهلل إبراهيم، ش���ريف 
شاكر، ش���خصيتان يفرد لهما فصلين من 
اليوميات. صنع اهلل إبراهيم الذي تقاسم 
معه غرفة في بيت طلبة معهد السينما في 
موس���كو، والذي كان يص���رخ بين الحين 
واآلخر: »يا عالم! أنا عايز امرأة«، عبارة 
ال تكفي للداللة على صنع اهلل، لكنها ربما 
تكون الوحيدة المفاِرقة لما هو شائع عنه. 
في فصل يحم���ل عنوان »مفكرة عضو في 
لجنة التحكيم« يس���رد جزءًا من مداوالت 
لجنة تحكيم مهرجان قرطاج الس���ينمائي 
1986، فيؤكد الظن���ون حول االنحيازات 

غير الفنية لبعض أعضاء اللجان.
اليومي���ات ال ت���روي الفض���ول تجاه 
تجربة ملص السينمائية، لكن السينمائي 

حاضر من خالل السرد البصري

عبر محاوراته مع الدكتور نصر حامد أبو زيد،ومن خالل واقع الثورات العربية يدلل 
رؤوف مس���عد، في تقديمه للكتاب، على الحالة التي تعيشها الحضارة اإلنسانية اآلن، 

بعد أن سادت مقوالت صدام الحضارات التي استفاد منها الحكام الديكتاتوريون.
ويفتتح مسعد الكتاب بالملف الخاص بقضيةحامد أبو زيد واتهامه بالردة، لتمضي 
طرائق الحوار بعد ذلك عبر »اإلس���الم واآلخر«، »وضع المرأة«، »الشريعة اإلسالمية 
وتقنينه���ا«، العن���ف ف���ي األديان، »حقوق اإلنس���ان في اإلس���الم«، »حزب إس���المي 

سياسي«؟
وف���ي فص���ل الدين عن الدولة يرفض أب���و زيد انفصال الدين ع���ن الدولة، ويقول إن 
القضية ليس���ت قضية دين بقدر ما ه���ي قضية مجتمعية، فالدي���ن تصنعه المجتمعات. 
وليس الدين هو الذي يصنع المجتمعات، بالطبع المس���ألة معقدة. لكن بشكل جوهري، 

يصنع الناس دينهم. صدر الكتاب عن دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. 
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في مجموعته الش����عرية الجديدة »س����بعة طيور«، ُيش����يِّد الشاعر المغربي 
»محم����د بنيس« عالمًا عاريًا، يبدو وكأنه م����ا يزال في طور التكوين. ومنذ 
الوهل����ة األولى نجد أنفس����نا حيال وجود عاصف، يتش����كل بعنف في كل 

لحظة، عصيًا على التهذيب أو الكبح.

جسد الوجود.. شبح الذات

قصة خلق تتحقق شعريًا عبر الحلقات 
المتالصقة للديوان )دار توبقال - 2011(. 
ثم���ة ذات واحدة يمكن العث���ور عليها في 
خالء العالم، محاط���ة بالحضور الكثيف 
للعالم الطبيع���ي: مياه، جبال، عواصف 
وغيوم، يابس���ة لم تعرفها الخرائط، ليل 
ونهار لم يكتس���با بعد الداللة، وجدران لم 

تتحول بعد إلى بيوت. 
ماذا ع���ن »الذات الش���اعرة« إذن؟ هي 
مبدئي���ا ذات عزالء، كأنها هنا ذات أولى، 
غ���ادرت الفردوس لتوه���ا، كأنها صورة 
من »آدم«، بال بيت حتى، تخبر التيه في 
عراء شاسع، وتختبر وجودها ألول مرة، 
ولم تدر بعد كيف السبيل إلى إقامة حوار 

معه. لم تفقد بدورها أواصرها ببريتها. 
لك���ن.. ثم���ة مفارقة رغم ذل���ك، فهذه 
الذات هنا آخ���ذة بالكتابة. يؤس���س هذا 
لوع���ي قطع ش���وطًا في وج���وده، صاغ 
لغة، واخترع طريق���ة لحفظها. نحن إذن 
أمام »قناع« تتحرك عبره الذات الشاعرة، 
لكنه ليس قناع النبي أو الرائي، بل قناع 
نقيض تمامًا، يزيح وجه اليقين من أجل 

االنخراط في الشك.
الكتابة هنا ال تلي الخبرة بالعالم، بل 
تتزام���ن مع تحققها. هك���ذا يلتبس العالم 

باللغة، حتى ال ن���كاد نعرف، هل العالم 
نص يتحقق حين يكتب، أم أنه هو نفسه 

يحاول اختراع لغة تسميه؟
)في الفض���اء الذي يتآل���ف من كلمات 
البعي���د/ ف���ي الفض���اء الش���قيق/ الذي 
يتناس���ل/ مما أقول وماال أقول/غيمة/ 

كنت أحسبها جسدًا/ أبدًا ال يزول(.
لعل ذلك يقودنا مباش���رة لتملي اللغة 
الحاضرة هنا. تس���تعين الذات الش���اعرة 
على حواره���ا مع الوجود بلغ���ة كثيفة، 

تبدو وكأنما تجاهد لمنحها وجودًا خاصًا. 
ليس���ت اللغة هنا محض وس���يط، ليست 
الدوال أسطحًا ش���فافة نعبرها لفضاءات 
داللي���ة موجودة س���لفًا. من هن���ا يصير 
االستخدام اللغوي نفسه موقفًا من إعادة 

تشكيل الوجود عبر اللغة.
الدوال ال تحيل لمرجعيات متفق عليها، 
أو آلفاق داللية جاه���زة خلف العالمات، 
بل تب���دو اللغة وكأنما ش���غوفة بتفكيك 
المس���تقر من إحاالت. إنه تأكيد آخر على 
ما يعتمل عب���ر النصوص من خلق. ليس 
ثمة من عالم يقدم جاهزيته، أو معنى تم 

االتفاق عليه بعد. 
من هن���ا، تب���دأ عملية تعري���ف دائبة 
لكافة العالمات، لتش���كيل معان تخاصم 
المعرف���ة االصطالحي���ة: )أبي���ض: هواء 
يفتق الدوائر/ أس���ود: تراب يكلم معشر 
العابرين/ أصف���ر: نار تنزل من درجاتها 
األح���الم/ أزرق: ماء تغط���س في دفء 
لذته الحروف(. هذا النقض لالتفاق، اللوذ 
باللغة خارج إعادة إنتاج لعبة التواصل، 
هو في ظني ما يجعل الذات الشاعرة تمعن 
أكث���ر في توحدها. يصير »هناك« وجهًا ل� 
»هنا«، كما يؤك���د عنوان إحدى القصائد، 
وتتح���ول الج���دران ع���ن كل خبرتنا بها 
لتصبح مرادفًا للوجود السماوي المفارق 
تمامًا لش���رطها األرضي ) الجدران تطلق 
أجنحته���ا ظالاًل هبة كان���ت لك في هجرة 
أنت موالها/ الضجي���ج بالجدران محيط 

في السماء غميمات مدالة(.
ذل���ك الاليقي���ن الح ل���ي أيض���ًا على 
مس���تويات التش���كيل، بدءًا من المراوحة 
القائم���ة بي���ن النث���ر والتفعيل���ة، فبينما 
يتحقق عدد من القصائد كأش���عار نثرية، 
تنحاز أخرى للوزن. إن هذا االمتزاج يخلق 
اإليقاع الع���ام للنصوص في قراءة كلية، 
بين القل���ق والطمأنينة، بين االنس���جام 
وعدم االنس���جام، بين النظام والفوضى. 
وبالقدر نفس���ه، تحدد تلك اآلليات موقع 

الذات.
ليس ذلك فقط، لكن توزيع الس���طور 
الشعرية على الصفحات يبدو متألبًا على 
أي رؤية ثابتة، بين سطور مقسمة كيفما 
اتفق لش���كل القصيدة، وأخرى موصولة 
الصفح���ة، ال تفصله���ا س���وى  بامت���داد 

طارق اإمـام
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»األدب المقارن والدراس���ات المعاصرة لنظرية 
األدب« ص���در حديث���ًا عن الهيئ���ة المصرية العامة 
للكتاب، للناقدة الدكتورة »أمينة رش���يد«- أستاذة 
اآلداب  المق���ارن بكلي���ة  الفرنس���ي واألدب  األدب 

جامعة القاهرة.
ويتن���اول الكت���اب العالق���ة بي���ن الجمالي���ات 
واأليديولوجي���ا، وص���ورة اآلخر ف���ي إطار رؤية 

شاملة لتطور األدب المقارن.
ويشتمل على جزءين، األول يضم ثالث دراسات 
هي محتوى وش���كل روايات األرض بصفتها نوعًا 
وج���د ف���ي معظ���م اآلداب المعروف���ة، والمظاهرة 

والمعركة الش���عبية في الرواية، ودراس���ة تفصيلية لعالقة الشخصية الرئيسية 
للرواي���ة مع واقع ممزق بين النهايات المبهمة م���ن ناحية ومعاناتها الخاصة من 

ناحية أخرى.
أما الجزء الثاني فيتناول فرعًا متج���ددًا لألدب المقارن ويقدم الوضع النظري 

لمعضلة صورة اآلخر.
يذكرأن الدكتورة أمينة رشيد سبق لها إصدار »قصة األدب الفرنسي«، و»تشظي 
الزمن في الرواية الحديثة«، كما وقعت بحوثًا ودراسات عديدة منشورة بدوريات 

مختلفة.

الفواصل.. ب���ل وتنداح أحيان���ًا دون أي 
فاصلة، مقدمة غواي���ات صورية وكأننا 
أم���ام لوح���ات دادية قادمة مباش���رة من 
الوجود المس���تقل وغير المشروط للحلم 
ولشطط المخيلة. إنها تقنية أخرى عميقة 
الداللة تحيل إلى موقف الذات، )هل الذات 
بدورها صورة؟( التي تتراوح بين لحظة 
التأم���ل الكثيفة ولحظات الس���رد التي ال 
تخفي ولعها بحكايات ما كامنة في األفق 

الشعري.
كيف تحضر الذوات األخرى؟ . إن الذات 
الشاعرة تبدو وكأنما موجودة وحدها في 
قلب العال���م، المهجور من أش���باهها، لذا 
فهي صوت مفرد، حتى عندما يس���تدعي 
ذاتًا أخرى، فإنه يناجي نفسه على هيئة 
اآلخر: »هجرة بين األن���ا واألنت أبصرها 

مجسدنة«.
في مرحل���ة متقدمة م���ن التجربة يبدأ 
اآلخ���رون ف���ي اإلط���الل. حض���ور يب���دأ 
باألش���باح، أش���باح ذوات غير مسماة.. 
وهي تمثل أطيافًا لوجود جمعي، يمكن أن 
نتشكك في كونه تجسد ذات يوم. يصعب 
التع���رف فيها على ف���رد، أو ذات بعينها: 
) تصفو المس���افة نحو أش���باح تكلمني(. 
تدريجيًا، ستش���ير األش���باح إلى أسماء، 
غاب���ت أجس���اد أصحابها. هك���ذا تحضر 
قصائد تستحضر »محمد ديب«، و»محمود 
دروي���ش« وغيرهم���ا. م���ن جدي���د، تصر 
الذات الش���اعرة على استحضار أشباحها 
في عالقاته���ا بفضاءات وجوده���ا البكر. 
يحضر ديب، كش���بح ش���عري، في فضاء 
مدينة تتشكل، حيث البطل هو »النوافذ«، 
والتجس���د هو المكان.. ويمث���ل درويش 
عبر »س���بعة طي���ور«، في بعد س���ماوي 
مف���ارق للوج���ود األرضي.. حي���ث تقرأ 
الذات وجوهه في طيور متراوحة األلوان 
تستدعي  كأنما  والخصائص،  والس���مات 
إقام���ات حياته عبر رفرف���ات موته. وفي 
كل الحاالت، س���يكون من الصعب اختبار 
الش���خوص الش���عرية في ظ���ل أصولها 
الواقعي���ة وف���ق أي مح���اكاة. إنه س���بر 
يحول حتى »اآلخرين« إلى امتدادات لألنا 
وانعكاس���ات لصورته���ا، كأنما هي ترى 
في العالم مرايا لكش���ف أبعادها، ولتأكيد 

حضورها المفرد.

صورة اآلخر  في مرآة األدب

ضمن العدد األخير من منشورات الزمن في الرباط، 
ومجل���ة إب���داع في القاه���رة، صدرت  رواي���ة »أحالم 
أينش���تاين«، ترجمها ع���ن اإلنكليزي���ة الكاتب العراقي 

المقيم في المغرب الدكتور علي القاسمي.
والرواي���ة، المترجم���ة إل���ى أكثر م���ن ثالثين لغة 
عالمي���ة، من تألي���ف العاِل���م واألديب األميرك���ي أَلن 
اليْتَمن، أس���تاذ الفيزياء النظري���ة والكتابة اإلبداعية 
في جامع���ة أم آي تي، وتتألف م���ن قصص قصيرة، 
تروي كلُّ واحدة منها »ُحلمًا« من أحالم ألبرت أنشتاين 
ط، في شكٍل سرديٍّ  صاحب النظرية النس���بيَّة، وتبسِّ
بديع محاوَر النظرية النس���بية ألينش���تاين. كما تجمع 
بين الموضوعية العلمية والحلم كتقنية تناس���ب سرد 
أحداث من الخي���ال األدبي، وافتراضات تتعّلق بالكون والزمان، وانعكاس���اتها 

على حياة الناس وطباعهم.

»أحالم أينشتاين« إلى العربية
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مؤشرات اإلصالح االقتصادي

الليبرالي..  االق��ت��ص��ادي  »اإلص���الح 
مخرج أم مأزق؟« دراسة مقارنة لتجارب 
وتشيكيا  والهند  وتركيا  والمغرب  مصر 
عنوان دراسة جديدة للكاتب االقتصادي 
أحمد السيد النجار يبحث فيها عن أسباب 
وآل��ي��ات ون��ت��ائ��ج ب��رن��ام��ج اإلص���الح 
النظام  طبقه  الذي  الليبرالي  االقتصادي 
وذلك   ،1991 عام  منذ  في مصر  الحاكم 
تم  التي  المماثلة  البرامج  مع  بالمقارنة 

تطبيقها في كل من الدول المذكورة.
الدراسات  مركز  عن  صادر  والكتاب 
باالهرام  واالستراتيجية  السياسية 
كل  ف��ي  البرنامج  تفاصيل  وي��ت��ن��اول 
بصورته  معه  التعامل  تم  وهل  دول��ة، 
األيديولوجية الفجة كما طرحه صندوق 
تعديله  تم  أم  الدوليين،  والبنك  النقد 
وتقييمه للتوافق مع الظروف االقتصادية 

واالجتماعية للدولة.
وبدأ البرنامج في مصر بتحرير سعر 
الصرف للوصول إلى سعر صرف موحد 
في  الصرف  سعر  تعويم  ثم   1991 عام 
القطاع  خصخصة  مبدأ  وإق��رار   ،2003
العام من  خالل بيعه للرأسمالية المحلية 
لتشمل  الخصخصة  وامتدت  والعالمية، 
بعدم  تتعهد  الحكومة  كانت  قطاعات 
قطاع  مثل  سابق  وقت  في  خصخصتها 

االتصاالت.
العام  القطاع  بيع  كارثة  واستمرت 
من خالل الصفقات الفاسدة ببيع شركة 

على  يزيد  ال  بمقابل  للزيوت  طنطا 
تملكها  التي  األرض  قيمة  من  فقط   ٪  8
والمصانع  المخازن  عن  فضاًل  الشركة. 
واسم الشركة صاحبة الشهرة العالمية، 
فاضحًا  الفساد  وكان  الصفقات  وتوالت 
الغاليات،  وفادحًا في خصخصة شركة 
وبنك اإلسكندرية، وعمر أفندي، والبنك 

المصري األميركي، وغيرها..
ليمثِّل  الضرائب  قانون  َس��ّن  ويأتي 
هو اآلخر تحواًل جوهريًا لصالح الطبقة 
العليا، وأدى تعديل قانون منع االحتكار 
مكافحة  إج��راءات  في  تراجع خطير  الى 
عقوبة  فيه  يعد  ل��م  حيث  االح��ت��ك��ار، 
باالقتصاد،  أض��روا  الذين  للمحتكرين 
الجمارك  قيمة  تخفيض  إلى  باإلضافة 

المستهلكين،  دون  المستوردين  لفائدة 
التشريعات مجموعة معينة  وتخدم هذه 
من رجال األعمال الذين دخلوا في زواج 

كاثوليكي بالسلطة.
اإلص��الح  لبرنامج  بالنسبة  وأم���ا 
فإنه  المغرب  في  الليبرالي  االقتصادي 
السلبية  النتائج  من  ع��دد  إل��ى  أدى  قد 
على  المغرب  سيطرة  أهمها  واإليجابية 
التضخم، والديون الخارجية، واضطراب 
سعر الصرف الذي أصبح يتمتع بدرجة 
الراهن،  الوقت  في  االستقرار  من  جيدة 
تحقيق  في  المغرب  فشل  المقابل  وفي 
اليزال  حيث  ومتواصل  قوي  نمّو  معدَّل 

نموه متذبذبًا.
وفي تركيا حقق اإلصالح االقتصادي 
بعضها  النتائج  من  مجموعة  الليبرالي 
إيجابي والبعض اآلخر سلبي، فالركود 
عامي  التركي  االقتصاد  ضرب  العميق 
تركيا  نجحت  ذلك  ومع  و1999.   1998
للناتج  قوية  نمو  معدالت  تحقيق  في 

المحلي اإلجمالي.
وف���ي ال��ه��ن��د ال��ت��ي ب����دأت اإلص���الح 
فقد  نفسه،   1991 العام  في  مصر  مع 
خالل  ناجحًا  اق��ت��ص��ادي��ًا  ن��م��وًا  حققت 
ذلك  ويعود  األول���ى.  العشر  السنوات 
اإلصالح  برنامج  على  األحزاب  لتوافق 
اعتبار  وإقامة  الليبرالي،  االقتصادي 
لحقوق العاطلين بمنحهم إعانات شهرية 
الهند لم تجتزئ اإلصالح  أن  جيدة، كما 
االقتصادي الليبرالي لتأخذ منه ما يالئم 
الرأسمالية الكبيرة فحسب كما هو الحال 
اإلصالح  بسلة  أخذت  وإنما  مصر،  في 

تها. الرأسمالية برمَّ
اإلصالح  نموذج  دراس��ة  على  وبناء 
يمكن  التشيك  جمهورية  في  االقتصادي 
اإلص��الح  سياسات  إن  إج��م��ااًل  ال��ق��ول 
في  تسببت  ق��د  الليبرالي  االق��ت��ص��ادي 
اقتصادي  اضطراب  في  األولى  المرحلة 
بالغ  وتضخم  عميق  رك��ود  ف��ي  تمثل 
ومتدهورة  مضطربة  وعملة  االرت��ف��اع 
العمالت  وب��اق��ي  ال���دوالر  تجاه  القيمة 
الحرة الرئيسية، لكن اإلدارة االقتصادية 
على  السيطرة  م��ن  تمكنت  التشيكية 
عناصر االضطراب االقتصادي بعد ذلك 

واستعادت االستقرار المالي والنقدي.

كتب

علي النوي�سي

خاضت مصر والمغرب تجربتي إص����الح »اقتصادي ليبرالي« مثلها مثل 
الهند وجمهورية التشيك. ولكن النتائج لم تكن بحجم التوقعات.
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مدريد.. ضحكات ودموع

المزح���ة غي���ر المرتقب���ة والمغ���زى 
العمي���ق للمالحظة والقيمة األساس���ية 
للكلمة والتريث الخبي���ث والتولد الذكي 
لمعان���ي الكلم���ات هي ما يميز مس���رح 
كارل���وس أرنيتش���يس )1866– 1915( 
رائد المسرح اإلس���باني في المسرحيات 

القصيرة ذات الفصل الواحد.
وقد صدر للكاتب عدد من المسرحيات 
تحت عن���وان »مدريد األصيلة« الصادرة 
عن سلسلة الجوائز التي تصدرها الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بترجمة للدكتور 

صبري التهامي زيدان.
تتضمن مس���رحية »مدري���د األصيلة« 
ذات الفصل الواحد عدة اسكتشات تدور 
جميعه���ا في مدريد، وهذه االسكتش���ات 
أو الفصول القصيرة هي »الفقراء«، عن 
الذي���ن ال يريدون العم���ل ويلجأون إلى 

التسول.

أم���ا اس���كتش »المذنب���ون« فيتناول 
الحي���اة الوطنية في مدري���د الذي يعزو 

ر إسبانيا إلى مصارعي الثيران. تأخُّ
 » »جائزة نيكاتور أو لمن أجلب الحظَّ
عن الذي���ن يفرطون في هواية الميس���ر 

اليانصيب.
»المحاي���دون« ع���ن اآلراء المتعلق���ة 
بالحرب العالمية األولى، و»اإلس���كافي 
الفيلس���وف« ع���ن طبيع���ة الش���خصية 
االس���بانية بي���ن التندي���د والصبر، بين 
التحمس والتغيير والتشكك في إمكانية 

تحقيقه.
يعيش���ون  عمن  بالحب«  »المتيم���ون 

الحياة بدون عمل.
»ضحكة الشعب« هجوم صادق وحاد 
ضد الذين يس���تمتعون ويتسلون بإيذاء 
اآلخري���ن بارتكابهم أفعااًل ش���نيعة أما 
»الملحدون« فهو عم���ل يتكون من ثالث 

لوحات عن الذي���ن يتفاخرون على المأل 
بأنهم ملح���دون، و»األثرياء« عن أنصار 
توزيع كل شيء والمش���اركة فيه حتى 
ل���و لم يك���ن مل���كًا له���م.. و»الطماعون 
الجش���عون« تؤك���د أن الم���ال ال يعن���ي 
الس���عادة، و»القرين���ان العلمي���ان« عن 
توجيه الطلب للمجتمع لطلب المس���اعدة 
من أج���ل هؤالء المحرومي���ن من الثروة 

داخل مجتمع ينهم بها.

 عل���ى طريق���ة الش���اعر والروائ���ي 
الروس���ي ميخائيل ليرمنتوف في عمله 
المبتكر »بطل من هذا من الزمان« يجترح 
اللبنانيان جهاد بّزي وبش���ير عّزام بطاًل 
لروايتهما األولى المشتركة »ملك اللوتو« 
الص���ادرة حديثًا ع���ن دار رياض الريس 

للكتب والنشر.
بط���ل الرواي���ة الجدي���دة »المبتكرة« 
في عصرن���ا الحال���ي، عص���ر الحيوات 
االفتراضية وتداخ���ل الخيال مع الواقع: 
فواز فواز يبدأ رحلته في الحياة - الرواية 
منذ لحظ���ة تلقيح البويض���ة وما قبلها، 
لينفتح مصي���ره على كل االحتماالت في 
كل ثاني���ة، الموت أو االس���تمرار، وألن 
الروائيي���ن جه���اد وبش���ير عق���دا العزم 
بدئيًا على مواصل���ة الكتابة، فإن البطل 
يواص���ل مس���اره الوجودي عب���ر لعبة 

بين ليرمنتوف وعالم بال خرائط
ارتجالية مركبة بين عقلين روائيين، كل 
منهما يناف���س اآلخر بقدراته الفانتازية، 
متجاوب���ًا في الوقت نفس���ه م���ع ما كتب 
وما بني علي���ه الفصل التالي، مثل لعبة 
ش���طرنج، ال تحلو إال بحرفية الالعبين 

وضراوة المعركة على الرقعة المقس���مة 
بالتساوي بينهما.

يكت���ب جهاد ب���زي فصاًل وي���رد عليه 
بشير عزام بفصل، أو بالعكس، باسمين 
مستعارين هما باتريك وجوزيف، اللذان 
ال يعدوان كونهما بطلين أيضًا، يتخفيان 
وراء الس���رد ال���ذي يواكب حي���اة فواز، 
والدت���ه االعتباطية، طفولته، دراس���ته 
عند شيخ القرية، تحوله أخيرًا إلى بائع 

لوتو )يانصيب( في شوارع بيروت.
رواي���ة تجريبية مدهش���ة وش���يقة، 
تس���تدعي مخزونًا كبيرًا من المرجعيات 
والقراءات والخبرات المتضافرة، يلعبها 
الراويان بجرأة وتعّر فاضح أحيانًا، وال 
يجدان حرجًا ف���ي االعتراف بالوقوع في 
التكرار الساذج مثاًل، حين يفصح أحدهما 
عن أن عملهما الروائي هذا »ملك اللوتو« 
ال يضي���ف جدي���دًا رغم كل ه���ذا العصف 
الذهني والعبث اإلبداع���ي، فهو ليس إال 

»عبارة عن رسائل بين شخصين«.
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كتب

دع التاريخ يسخر من نفسه

في كثي���ر من قص���ص كت���اب "مرايا 
– م���ا يش���به تاريخ���ًا للعال���م"، الصادر 
عن دار رفوف/دمش���ق، ل���م يكن الكاتب 
بحاجة  غليان���و  إدواردو  األورغويان���ي 
إلى لمس���ة القص الساخرة، إذ كان يكفي 
أن ينتق���ي م���ن التاريخ م���ا يتكفل بتلك 
المهمة. حوالي س���تمائة قصة في الكتاب 
ال���ذي ترجمه صال���ح علمان���ي، تتوزع 
دونم���ا منهج واضح س���وى تلك الرغبة 
في االقتصاص م���ن العالم على حماقاته 
المستمرة، أو لتذكيرنا بأننا أحفاد أولئك 
الحمق���ى!. قد ال يختل���ف األمر في بعض 
األحيان بين الماضي والحاضر، فالعدالة 
في جحي���م الديكتاتورية مث���اًل لم تتغير 
حتى في التفاصيل؛ تحت عنوان "العدالة 
في أزمنة فرانكو" نقرأ: "فوق، في أعلى 
المنصة، ملتفًا بعباءته السوداء، يجلس 
رئي���س المحكم���ة. إلى اليمي���ن، يجلس 
المحام���ي. إلى اليس���ار، المدع���ي العام. 
وبض���ع درجات إلى األس���فل يوجد مقعد 
المتهمي���ن الذي م���ا زال فارغ���ًا. محاكمة 
جدي���دة س���وف تب���دأ. يتوج���ه القاضي 
ألفونسو هيرناندث باردو إلى الحاجب، 

ويأمره: - فليدخل المحكوم".
ثمة معلومات معروفة على نحو عام، 
لك���ن غليانو يتتبع تفاصيله���ا ويجمعها 
فتمنحن���ا دهش���ة المعرفة األول���ى؛ هكذا 
يقص علينا حكاية الماء الملعون: "الماء 
كان سيء الس���معة في أوربا المسيحية. 
فالماء يجب تجنبه، إال عند التعميد، ألنه 
يمنح متعة وألنه يدعو إلى الخطيئة. وفي 
محاكم التفتيش، كانت كثرة االس���تحمام 
دلي���اًل عل���ى الهرطق���ة. وعندم���ا فرضت 
المسيحية س���لطتها في إسبانيا كحقيقة 
الت���اج بتدمي���ر الحمامات  أم���ر  وحيدة، 
العام���ة الكثيرة التي خلفها المس���لمون، 
ألنها مصدر ضياع روحي. ليس هناك أي 
قديس أو قديس���ة وضع قدمه في حوض 

حمام، وكان االس���تحمام أمرًا نادرًا بين 
المل���وك، فمن أجل ذل���ك توجد العطور. 
والملكة إيزابيل الكاثوليكية كانت نظيفة 
الروح، لكن المؤرخي���ن يتجادلون حول 
ما إذا كانت قد اس���تحمت مرتين أم ثالث 
الفرنس���ي  في حياتها. والملك الش���مس 
األنيق، أول رجل استخدم الكعب العالي، 
استحم مرة واحدة فقط بين عامي 1647 

و1711، وفعل ذلك بوصفة طبية". 
مش���روعه  ضم���ن  غليان���و  يتج���ول 
الهذيان���ي، كما يس���ميه، بهاجس التقاط 
ما هو حميم وهامش���ي ف���ي المقابل مما 
هو مك���رس ومع���روف ُمظِه���رًا في ذلك 
فظاظ���ة الس���ائد والغال���ب، خاص���ة أن 
بعضًا من الس���ائد قديمًا ما يزال مس���تمرًا 
وإن بتجلي���ات مختلف���ة، فنق���رأ قصصًا 
قديم���ة وحديثة عن التميي���ز على صعيد 
العرق أو الدي���ن أو الجنس تم اختيارها 
وصياغته���ا بحرفية عالي���ة بحيث تذهب 
إل���ى توليد وجهة النظ���ر دون أن تصرح 
بها أو تفرضها. لذا تبدو انتقائية غليانو 
ش���خصيًة بالقدر الذي تقبل فيه بالتعميم 
حتى عندما يختار لحظات التأسيس التي 
يرتئيها فنراه مثاًل يرد "تأس���يس منظمة 

التجارة الدولية" إلى اختيار هرمس إلهًا 
للتجارة من بين آلهة األولمب بعّده أفضل 
من يك���ذب، وعلى هذا المن���وال تطالعنا 
عناوين مثل "تأس���يس الجمال، تأسيس 
تأس���يس  الكتابة،  تأس���يس  التل���وث، 
الحانة، تأس���يس الدجاجة، التأس���يس 
األدب���ي للكلب". أم���ا ما يصل���ح ليكون 
تأسيس���ًا لوحش���ية االس���تبداد فيخت���ار 
ل���ه غليان���و عنوانًا مخات���اًل هو "صورة 
أس���رية في اليونان"، حيث يسرد علينا 
القصة التالية: "كان أتريوس يشعر بأن 
الت���اج يهتز عل���ى رأس���ه. فينظر بطرف 
عينه إل���ى أقربائه. الجوع إلى الس���لطة 
يلم���ع في عي���ون ابن���ي أخي���ه. وبدافع 
الش���ك ذبحهما، قطعهما قطعًا صغيرة، 
وطبخهما، وقدمهما طبقًا وحيدًا في مأدبة 
أقامها ألخيه ثيس���توس، وال���د الميتين. 
أغاممنون، ابن أتريوس، ورث العرش. 
وأعجبت���ه كليتمنيس���ترا، زوج���ة عمه، 
لتك���ون الملكة. وبعد س���نوات كان عليه 
أن يقط���ع عنق إيفجين���ا، ابنته األجمل. 
الربة أرتيميس طلبت منه ذلك، كي تقدم 
جيوشها من الساتورات والنينفات ريحًا 
طيبة لس���فنه المنطلقة إل���ى الحرب ضد 
مملكة طروادة. وف���ي نهاية الحرب، في 
ليلة قم���ر مكتمل، دخل أغاممنون بخطى 
ظاف���رة إلى قص���ره في ميس���ينا. رحبت 
به الملكة كليتمنيس���ترا وقدمت له حمامًا 
س���اخنًا. وعند خروجه من الحمام، لفته 
بشبكة حاكتها بنفسها. تلك الشبكة كانت 
فإيجس���توس، عش���يق  أغاممنون.  كفن 
كليتمنيسترا، غرس فيه سيفًا ذا حدين، 
ثم قطعت هي رأسه بفأس. وبتلك الفأس 
نفسها، بعد بعض الوقت، انتقم أورست 
وإليكت���را لألب المقت���ول، فقد ق���ام ابنا 
أغاممن���ون وكليتمنيس���ترا بتمزيق أمهما 
وعش���يقها، مقدمين بذلك اإللهام للشاعر 

أسخيلوس وللدكتور فرويد".
صورة ال تختلف عن "صورة أس���رة 
م���ن روما" بطلها نيرون، وال تختلف عن 
أنواع من الوحش���ية ف���ي العصر الحديث 
ينثرها غليانو هن���ا وهناك، لكن تاريخ 
وحشية االس���تبداد يبقى منقوصًا بما أن 
الكت���اب ُأنجز قبل المج���ازر التي رأيناها 

مؤخرًا في منطقتنا.

عمر قدور
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قراصنة وميليشيات 
في مكتبات فرنسا

الّسباق على الجوائز األدبّية الّسنوية 
في فرنس���ا انطلق مبكرًا. منذ األس���بوع 
األول من ش���هر أغس���طس/آب، أبانت 
كبري���ات دور الّنش���ر نواياه���ا وأماطت 
اللثام عن أهم العناوين التي س���تراهن 

عليها خريف 2011. 
األرق���ام ال���واردة من باريس تش���ير 
إل���ى ص���دور 654 رواية جدي���دة، من 
بينه���ا 435 رواي���ة فرنس���ية، والبقية 
رواي���ات مترجمة من الّلغ���ات األخرى، 
حي���ث ترّك���ز أه���م الرواي���ات الّصادرة 
على محاولة مواكبة الّراهن الّسياس���ي 
محلي���ًا ودولي���ًا، سياس���يًا واقتصاديًا 
مجلة  اس���تطالع  واجتماعيًا. وبحس���ب 
المتخصصة  األدبية   »Livres Hebdo«
ف���إن »الحرب« و»الصراعات المس���لحة« 
بمختلف تجلياتهما سيش���كالن ثنائيتين 
محوريتين ضمن أهم إصدارات الموسم 
الجديد. ذلك ما نلتمسه مثاًل في رواية »فن 
الحرب« أللكسيس جينيه والتي تضعها 
دار غاليم���ار ضمن أهم أولوياتها، حيث 
خّصصت لها حملة ترويجية واسعة في 

المجالت وفي الّصحف اليومية. 
وتحك���ي الرواية جزءًا م���ن يوميات 
ومن س���يرة كهل فرنس���ي عايش طيلة 
خمسين س���نة حروبًا فرنس���ية مختلفة 
ووجد نفس���ه في النهاية فنانًا تشكيليًا. 
أما دار »لوسوي« فستدخل المنافسة من 
أج���ل جائزتي »غونك���ور« أو »رينودو« 

برواي���ة »خ���ام« لداليبور فري���و. رواية 
تتنبأ بالّصراعات التي سيشهدها العالم 
منتصف القرن الحالي، خصوصًا في ظل 
تقّل���ص احتياطي موارد الطاقة. وينتقل 
المؤلف إلى النرويج ليس���رد في »خام« 
عن���ف المصالح السياس���ية المتش���ابكة 
فيما بينها ويدخ���ل القارئ دوامة صراع 
محتمل لما يتعدى س���عر برميل البترول 
الواحد 300 دوالر وتصير النرويج أول 

مصّدر للمحروقات في العالم.
من جهته، يعود ماتيو بالزي في رواية 
»كهول مجانين«)منش���ورات فالماريون( 
إلى حقب���ة االحتالل الفرنس���ي للجزائر 
ويق���دم قراءة جدي���دة أله���م الّصراعات 
الّداخلية التي عرفتها تلك الحقبة الممتّدة 
على طول أكثر من القرن ونصف القرن. 
ح���رب الجزائر س���تصنع أيض���ًا محور 
أحدث روايات ميشال شنايدر المعنونة 
»كظّل«)منشورات غراسي(، حيث يسرد 
جانبًا من مذكرات جندي فرنس���ي سابق 

في الجزائر اسمه برنار. 
وتس���تحضر مازاري���ن بينجو)ابن���ة 
الرئيس األسبق فرانسوا ميتيران( أجواء 
الح���رب العالمي���ة الثانية ف���ي روايتها 
األوجه  جوليار(.  »للذاكرة«)منش���ورات 
المتع���ددة لحقبتي الحربي���ن العالميتين 
ش���كلتا وما تزاالن تش���كالن واحدة من 
االنش���غاالت األهم للكّت���اب وللروائيين 
الفرنس���يين. موضوع جد حاضر مع كل 

دخول أدبي جديد. وتحاول ليليان بوكال 
في رواية »قبل أن تصمت الغابات« رسم 
بورتريهات أربعة جنود ألمان متواجدين 

على جبهة النورماندي.
ككّل س���نة، تع���ود أس���ماء روائي���ة 
ألفها جمه���ور القّراء، أمث���ال البلجيكية 
آميلي نوتوم���ب التي أص���درت مؤخرًا 
»قت���ل  المعنون���ة  العش���رين  روايته���ا 
األب«)ألبن ميش���ال( تس���رد فيها أوهام 
طفل مهووس بالس���حر ينتق���ل للعيش 
من نيفادا األميركية إلى لوس أنجلوس 
رغبة منه في التعل���م ومتابعة عروض 
أشهر الس���حرة. ويطّل بول أوستر على 
المكتبات الفرنس���ية برواية »سونس���ي 
بارك«، حيث يعود إلى هذا الحّي الشهير 
في نيوي���ورك محاكيًا بعض وحش���ية 
القيم  األميركي���ة وانهي���ار  الرأس���مالية 

االجتماعية.

م���ن جان���ب األس���ماء العربي���ة التي 
تكتب بالفرنس���ية، وفي وقت فّضل فيه 
كل م���ن الطاهر بن جلون ونينا بوراوي 
إص���دار أعمالهما الجديدة ش���هر يونيو/
ل���ألول  )»بالن���ار«  الماض���ي  حزي���ران 
و»متوحش���ة« للثانية( يصدر ياس���مينة 
خضرا )اسمه الحقيقي محمد مولسهول( 
)جوليار(.  اإلفريقي���ة«  »المعادلة  رواية 
فبعدم���ا واك���ب صاح���ب »موريتوري« 
الراهن السياس���ي العالم���ي المتقّلب من 
مكتبه في باريس وكتب عن أفغانس���تان 
في »س���نونوات كابول«، ثم عن العراق 
في »صف���ارات بغداد« يكتب العس���كري 
الجزائري السابق في روايته الجديدة عن 
ويحكي  الصومالية  الس���واحل  قراصنة 
قصة اختطاف ألمانيين كانا في طريقهما 

إلى جزر القمر.
عل���ى خ���الف الس���نة الماضية حيث 
مالت الكفة، من البداية، لصالح ميشال 
ويلب���اك وروايته »الخريط���ة واإلقليم« 
الت���ي نال���ت »غونك���ور« تب���دو حظوظ 
الروايات الصادرة السنة الحالية متكافئة 
وغي���ر متفاوت���ة فيما بينه���ا. والطريق 
معّبدة من أجل المنافسة والظفر بواحدة 
من أهم جوائز 2011 ونيل ثقة القّراء في 

فرنسا. 
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إبراهي���م  اهلل  صن���ع  رواي���ة  تأت���ي 
األخيرة »الجلي���د« )دار الثقافة الجديدة/
مصر/2011( لتطرح مس���ألة التوس���يع 
الروائ���ي لمنج���ز متحق���ق س���ابقًا في: 
»أمريكانلل���ي« و»القان���ون الفرنس���ي«.. 
فالشخصية األساس في العملين السابقين 
)شكري( تستعاد لتتحقق إضاءة الغائب 
عن مرحلة تكوينها الدراسي والمعرفي. 

وتتأطر »الجليد« في ضوء الس���ابق، 
في س���ياق مرحل���ة سياس���ية مطبوعة 
بالتوت���ر والغليان.. فمن حي���ث الجانب 
السياس���ي، تعكس اإلش���ارة إلى فضاء 
»موس���كو« حيث تتفاعل أحداث الرواية، 
مرحلة المد االش���تراكي ف���ي الحقبة التي 
س���اد فيه���ا الحك���م الش���مولي للرئيس 

»بريجنيف«. 
ثم إن انتماء الشخصية لمصر، يجسد 
ص���ورة العالق���ة السياس���ية الثنائي���ة: 
الس���وفياتي.. وبالضبط  االتحاد  مصر/ 
باس���تدعاء م���اض برزت فيه ش���خصية 
الرئيس »جمال عبد الناصر«. وراهن أدار 
آلي���ات حكمه »المؤمن أنور الس���ادات«.. 
الش���خصية)ضمير  تنقي���ب  خ���الل  ومن 
المتكل���م( ف���ي المدون���ة الصحافية، يثار 
البع���د الوثائقي، وإن بش���كل أخف عبر 
إشارات للبعد العالمي والعربي.. وتمثل 
على السواء سياس���يا، المتابعة الدقيقة 
لواقع القضية الفلس���طينية، وما عرفته 

من مالبسات وتحوالت وامتدادات. 
ويظهر الجانب االقتصادي في نوعية 
العالقات التجارية بين الفرد والمؤسسة، 
إلى هيمنة السوق السوداء على العمالت 
والمنتوجات، وس���واد نوعية معينة من 
البضائع، وتشكل الطوابير في كل مكان 

ومراقبة االستخبارات لكل شيء. 
إن التركي���ز اجتماعي���ًا عل���ى فض���اء 

صنع اهلل إبراهيم في: »الجليد«
نقـد النظام الشمولي

موس���كو، حصر للوس���ط الذي تدور فيه 
األحداث، وبالتالي ه���و تحكم في إنتاج 
معناه���ا.. ويب���دو الفض���اء م���ن خالل » 
الجلي���د« ص���ورة لتجمع طالب���ي عالمي 
غايته المعرفة عن طريق الدراسة والتعلم 

في تخصصات مختلفة.. 
ومن خ���الل الجان���ب الثقافي نتعرف 
على نوعية الثقافة، إلى الفن الس���ائد... 
ويستكش���ف ه���ذا الجان���ب انطالق���ًا من 
المع���ارض المقامة واألفالم المعروضة.. 
واالحتف���اء بالموس���يقى العالمي���ة، إلى 
الق���راءات، وبخاصة في جن���س الرواية 

العالمية. 
ويمكن القول إن ما يحيل عليه العنوان 
الجغراف���ي  بالبع���د  »الجلي���د«، يرتب���ط 
للفض���اء موس���كو. فمن خ���الل أكثر من 
جملة وصفية، يرد ذكر االس���م »الجليد« 
ليرس���م ص���ورة ع���ن الطبيع���ة الباردة 
للفض���اء، والت���ي أثرت على ش���خصية 
»شكري«.. من جانب آخر فالداللة األبعد 
ترمز إلى ما يسم العالقات بين الشخوص 

المتفاعل���ة ف���ي الرواي���ة، وبالضبط في 
معه���د التكوي���ن، حي���ث يفع���ل الفقدان 
بالتأثير س���لبًا على هذه العالقات.. ومن 
ناحية ثالث���ة، فإن التحوالت التي تطول 
المد اليساري االش���تراكي، حتمت إعادة 
النظر في العالقات السياس���ية بين الدول 
التي تربطها جسور واالتحاد السوفياتي 
)مصر، س���ورية، فلسطين(.. ف� »الجليد« 
تجس���يد لب���رودة االتص���ال والتواص���ل 
المشكلة للعالقات في ظرف دقيق)1973(، 
والتي اقتضت إعادة مراجعتها.. على أن 
التلقي الش���مولي للرواي���ة الموزعة بين 
مقاطع أش���به بالش���ذرات المرقمة يجعل 

»الجليد« تنفتح على:
السيرة الذاتية: من منطلق كونها تؤرخ 
� فقط � لسنة من حياة شخصية »شكري« 
التي تعرفنا عل���ى جوانب من حياتها في 
»القان���ون الفرنس���ي« و»أمريكانلل���ي«.. 
أقول إنه���ا تكاد تك���ون الس���يرة الذاتية 
الذهنية، مادام التركيز يقع على الجوانب 

الدراسية المعرفية والعاطفية.. 
واليوميات: ف� »الجليد« التحدد تواريخ 
يومية تجعلها كذلك، وإنما نجد االنتقاالت 
المش���هدية داخل الرواية، تجعل طبيعة 
الكتابة أقرب إلى اليوميات.. فاالنتقاالت 
مغلقة على حياة طبعت بالقلق والحركية 

شبه السلبية. 
يرتك���ز إنت���اج المعنى ف���ي »الجليد« 
على بالغة اإليحاء والس���خرية.. ويتمثل 
اإليح���اء في حالة س���رد واقع���ة معينة، 
أووص���ف تفصي���ل بدقة، حي���ث يترقب 
المتلقي تعليقًا من لدن السارد، أوتأوياًل. 
إال أن األخير، يفس���ح للمتلق���ي العارف 
والعال���م إمكان���ات التفس���ير والتأويل.. 
والواقع أن هذا المظهر الصوغي الروائي، 
يطول تجربة صنع اهلل إبراهيم منذ »تلك 
الرائح���ة«، وإل���ى »الجليد«. وأم���ا البعد 
الس���اخر، فينتج م���ن مفارق���ة التوقع.. 
فالمتلق���ي يعتقد، يتصور، يتخيل نتيجة 
معين���ة لوال أن العكس هو ما يحدث.. ثم 

يترتب البعد الساخر والمثير.. 
فبالغة اإليحاء والسخرية تشمل:

� واقع النظام الشمولي سياسيًا.. 
� والمظاه���ر االجتماعي���ة حيث تنعدم 
الحري���ات، إال حرية الجس���د، في ضوء 

�سدوق نورالدين 
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كون الراه���ن بمثابة مؤش���ر على تحول 
الحق نحو ليبيرالية متوحشة.. 

الروائي���ة  بالتج���ارب  والتمثي���ل   �
العالمية، دون ذكر نموذج روائي عربي 

واحد.. 
»طالعن���ي وج���ه لينين محف���ورًا في 

الخشب وفوقه الفتة تعلن:
 »إلى األمام نحو انتصار الشيوعية«..« 

)ص/16(
».. وكان بريجني���ف يطل علينا طول 

الوقت من على الحائط«. )ص/21(
»حلق���ت ذقن���ي بالموس الس���وفياتي 
الحديدي وأنا أتعجب من أمر السوفيات: 
أو  وعاج���زون  الصواري���خ  يصنع���ون 
غير مهتمين بصناع���ة موس آدمي.. «.. 

)ص/11(. 
»ع���دت إل���ى الغرفة وأن���ا أغني: هذه 
بيضت���ي أنا.. على نس���ق إحدى األغاني 
الوطنية التي تقول: هذه أرضي أنا، وأبي 

قال لنا مزقوا أعداءنا.. « )ص/15(. 
المحاك���م  إن  بالعربي���ة  ل���ي  »ق���ال 
األردنية حكم���ت باإلعدام على 36  فدائيًا 
فلس���طينيًا.. وإن جول���دا مايير رئيس���ة 
إسرائيل أش���ادت بما أس���مته »شجاعة 

الملك حسين وفروسيته..« )ص/24(. 
إن »الجلي���د« إضافة لم���ا ذكر، تعمق 
مفهوم الرواي���ة الثقافي���ة.. وهو مفهوم 
يتأتى استش���فافه من���ذ  »تلك الرائحة«.. 
ففي »الجليد« نق���ف على المعجم اللغوي 
الروس���ي حي���ث تق���دم الرواي���ة مفاتيح 
لغوي���ة روس���ية، مع اعتم���اد ترجمتها، 
مما يس���هل صيغ���ة التواص���ل والتفاهم 
والتح���اور.. ويمكن الوق���وف على ذات 
المنح���ى ف���ي رواي���ة اإلفريق���ي »أحمدو 
كوروما«: »اهلل يفعل ما يشاء«.. والمعجم 
الفني واألدبي،وضمنه تس���رد نماذج من 
روائع موسيقية، إلى أشرطة سينمائية، 
وأعمال روائي���ة عالمية.. فالتلقي وبقدر 
ما يتابع س���يرة »ش���كري« يفي���د ثقافيًا 

ومعرفيًا من »ثقافة الروائي«.. 
تبق���ى »الجليد« تجرب���ة متميزة على 
وأعتق���د  والم���ادة..  الص���وغ  مس���توى 
جازم���ًا ب���أن قراءتها الش���املة تس���تلزم 
تمث���ل الروايتي���ن: »القانون الفرنس���ي« 

و»أمريكانللي«. 

في كتابه »لكل أرض ميالد.. أيام 
التحري���ر« الصادر عن قط���اع الثقافة 
ف���ي دار أخبار اليوم، يرصد الروائي 
المص���ري إبراهي���م عب���د المجيد عبر 
تجربته مع المظاهرات منذ انتفاضة 
يناير ع���ام 1977 وحت���ى ثورة 25 
يناي���ر 2011، حكاي���ا يمث���ل الجزء 
األكبر فيها ثورة 25 يناير، دونها من 
خالل يومياته ومتابعاته، وحتى ال� 
»status« الخاص به على الفيسبوك 
والذي كتبه أيام الثورة، بل وضمنه 
الكتاب  تعليق���ات األصدقاء، ليب���دو 

حكاية مترابطة في قالب روائي.
يرص���د عبد المجي���د أيضًا صورة 
الش���باب المصري الذي بدأ في كنس 
موق���ف  ف���ي  وتنظيفه���ا  الش���وارع 

يدعو إلى الشجن والبكاء.
والكات���ب خب���ر وس���ط القاه���رة 
وشوارعها.. مداخلها ومخارجها عبر 
ذاك���رة حديدية ت���روي »اللحظة« وال 

تتركها تمر دون تحليل.

رأي الميدان بركانًا

االش���تراكية«،  »أزمة  كتاب���ه  في 
الصادر ع���ن دار خطوات/دمش���ق، 
يحاول الكاتب اليس���اري سالمة كيلة 
اس���ترجاع المقوالت التي راجت قبل 
عقدين عن انتهاء عصر االش���تراكية، 
آخذًا على تلك المقوالت عدم مطابقتها 
للواقع، خاصة لجهة قياس التجربة 
السوفياتية على النظرية الماركسية، 
وم���ن ث���م إعالن م���وت الماركس���ية 
الحقبة السوفياتية. وهو، إذ  بنهاية 
ه إلى التجربة  ال ينف���ي النقد الذي وجِّ
االش���تراكية، ينطلق من الدفاع عنها 
بحك���م أنه���ا كانت بمثاب���ة الضرورة 
التاريخية لنق���ل مجتمع متخلف إلى 
البني���ة الحداثية. وي���رى المؤلف أن 
المث���ال النظري لم ُيمتَحن أصاًل، ألن 
االش���تراكية قد حقق���ت التطور الذي 
كان���ت البرجوازية ق���د حققته، وإن 

بأساليب أخرى وعبر طبقات مختلفة. 
ما  المؤلف،  بحس���ب  فاالش���تراكية، 
تزال ضرورة للمجتمع���ات المتخلفة 
كي تنجز مجتمع���ًا صناعيًا وحداثيًا 
و»ذا ثقاف���ة برجوازي���ة حقيقي���ة«، 
لكن الس���ؤال الذي يطرحه هو: كيف 
نس���تفيد من ه���ذه التجرب���ة من أجل 
تفادي التناقض بين البنيتين التحتية 
نؤس���س  أن  وبالتال���ي  والفوقي���ة؟ 
لتكوين يس���مح بإعادة بناء السلطة 

حال تحقيقها مهماتها األولى؟

االشتراكية طريق 
إلى البورجوازية!
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كتب

»يوج���د تفس���خ. المجتم���ع ينه���ار لكنها 
ليس���ت النهاية. ثمة شقوق بين األنقاض 
وأستطيع أن أرى النور من تحتها. لكني 
ال أعرف كيف. األمور تنهار لكن موتنا لم 

يعلن بعد«.
هذه ه���ي الصرخة التي أطلقتها رواية 
»غرفة العناية المركزة«، والصادرة حديثًا 
عن دار الشروق في طبعتها الثانية، بعد 
طبعة أول���ى في دار ش���رقيات أوصلتها 
لتترش���ح للقائم���ة الطويلة ف���ي جائزة 

البوكر العربية.
»تق���ع أحداث ه���ذه الرواي���ة في عام 
1995، وه���ي تقوم عل���ى خيال محض، 
وأي تش���ابه بين مضمونها وبين أحداث 
أو أش���خاص أو هيئات قائمة في الواقع 
هو م���ن قبي���ل المصادفة« عب���ارة صدر 
بها عز الدين ش���كري، وه���ي مقدمة تبدو 
الزم���ة حين نعرف خلفي���ة الروائي الذي 
عمل دبلوماس���يا وكأنه أراد أن يدفع عن 
الرواية شبهة االتصال بالواقع ربما حذرًا 
وتحفظًا م���ن أن يربط القارئ االفتراضي 
بين عمله السياس���ي وبين أحداث بعينها 

في الرواية. 
الرواية ح���ول حدث رئيس���ي  ت���دور 
هو انفج���ار مبنى الس���فارة المصرية في 
الس���ودان على يد مجهولين، وهذا الحدث 
ال���ذي قرأنا له تفس���يرات وتفصيالت من 
وجهات نظر مختلفة عبر الس���رد يش���ير 
إلى الخط السياس���ي الواضح على امتداد 
الرواي���ة. السياس���ة ف���ي كل تفاصيله���ا 
وأيديولوجياته���ا كان���ت حاض���رة عب���ر 
السرد، لكن الهم الرئيس كان كشف السرد 
لتفسخ المجتمع المصري في شتى نواحي 
الحي���اة، وت���وزع الحياة السياس���ية في 
مصر م���ا بين موالين للنظام القائم يومئذ 

والمدافعي���ن عنه واإلس���الم السياس���ي، 
والش���يوعية وغيرها من األيديولوجيات 

التي تقتسم الشارع المصري. 
كذل���ك القبط���ي حضر كأح���د مكونات 
الش���عب المصري الثقافية رغبة في طرح 
إش���كالية القضية القبطية ف���ي المجتمع 
المصري المتعدد والمتن���وع في مكوناته 
الثقافية، وقد يجعل���ه هذا التنوع عرضة 
للطائفية التي لم تظهر هنا بشكل فج، بل 
جاءت بش���كل فني عبر تفاصيل إنسانية 
تش���كل جرس إنذار على وضعية القبطي 

في المجتمع. 
وال يتدخ���ل المؤل���ف ليف���رض عل���ى 
القارئ قناعاته أو خلفيته األيديولوجية، 
فه���و مهم���وم بكيفي���ة انهي���ار األمور في 
مصر وأسباب تفسخ المجتمع، فلم يقدم 
لنا خطابًا سياس���يًا ش���ارحًا لهذا األمر، 
بل ش���رح المجتمع من خالل ش���خصيات 
انتقاه���ا بعناي���ة فائق���ة، وم���ن خ���الل 
تفاصيل جاءت أفقية عبر مس���احة السرد 
لتدق أج���راس اإلنذار في ذهن القارئ عن 

خطورة االستبداد والتمييز الديني وفساد 
النخبة السياسية والمثقفة، ورغم كل هذه 
األجراس التي تدق لتعلن تفسخ المجتمع 
إال أن أبط���ال الرواي���ة ق���ادرون على أن 
ي���روا الضوء م���ن حيث ه���م محاصرون 
تحت األنق���اض، لكن كل ما في األمر أنهم 
ال يعرف���ون كي���ف يش���قون طريقهم إلى 

الخارج.
ت���دور أح���داث الرواي���ة ح���ول أربع 
ش���خصيات رئيسية هي ضابط مخابرات 
ُيع���د الس���ارد الرئيس���ي ال���ذي يجمع كل 
تقريب���ًا، وصحافي  الرواي���ة  ش���خوص 
ومحامية متخصصة في اإلسالم السياسي 
أو الجماعات اإلسالمية ومحام مسيحي، 
حوصرت الشخصيات األربع تحت مبنى 
القنصلية المصرية في السودان في أعقاب 
هجوم انتح���اري. ويحك���ي كل منهم في 
سرد منفصل كيف وصل إلى هذا المكان.

منطلق السرد األول على لسان ضابط 
المخاب���رات أحم���د كام���ل ال���ذي يكش���ف 
المسكوت عنه في أجهزة األمن المخابراتية 
وأمن الدولة الت���ي كان من المفترض أنها 
تحم���ي الدولة المصري���ة فتحولت إلى أن 
تحمي النظام المصري. ضابط شارك في 
حرب االستنزاف، ثم حرب 1973، عاصر 
انكسارات وانتصارات الدولة المصرية، ثم 
انتهى به األمر أن يكون ضابط مخابرات 
في القنصلي���ة المصرية بالس���ودان. من 
خالل س���رديته األولى يط���رح الكاتب كل 
خيوط الرواية وش���خوصها، فهو بمثابة 
الخيط الناظم لكل األحداث والشخصيات. 
يعيش أحمد كامل أزم���ة وجود حقيقية، 
فال يجد في الروح متسعًا لشيء: »كل ذلك 
أصبح غي���ر ذي معنى. لم يع���د يهمني. 
فقدت القدرة عل���ى االنفعال.. على الحزن 
وعلى الفرح سواء. انفجر قلبي داخلي ثم 

سكن الغبار وانتهى األمر«.
ل���م يكن انفجار الس���فارة هو االنفجار 
تعيش���ها  انفج���ارات  ثم���ة  الوحي���د، 
الش���خصيات جميعها، وثمة تفسخ ينخر 
في جسد األمة. وتتش���ابك العالقات بين 
الش���خصيات األربع في حبكة قوية تدفع 
إلى متابعة القراءة وتنم عن معرفة وثيقة 
الدبلوماسي  بالسياسة واإلعالم والسلك 

في مصر. 

المجتمع والسياسة 
زة في العناية المركَّ

هويدا �سالح
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مقال

طبقات األدب العربي
األدب العرب���ي، في تص���وري، له طبق���ات متعددة، على 
األق���ل بتعدد البل���دان التي يتألف منها العال���م العربي الكبير. 
بالنس���بة لنا، نحن الغربيي���ن، ال يزال العال���م العربي كتلة 
واح���دة، وبهذا االعتبار نرى أيضًا إنتاج���ه األدبي الذي يبدو 
متماسكًا لسبب وحيد وهو أنه مكتوب بلغة واحدة. أنا أيضًا 
في الجامعة حاضرت لسنوات عديدة »األدب العربي«، ولكن 
أي أدب، وألي بل���د؟ وف���ي أي عصر؟ على المس���توى العملي 
يبدأ منهج األدب العربي في الجامعة من العصر الجاهلي، ثم 
يعرج على »ألف ليلة وليلة«، ويعبر بسرعة العصور الحديثة 
منذ النهضة وحتى يصل إلى اإلنتاج األدبي لكبار أدباء القرن 
العش���رين، ثم تتسع الدائرة لتش���مل أيامنا الحاضرة.. ولكن 
بالطبع البد أن ندرس ش���يئًا عن الق���رآن الكريم، والذي يتم 
تضمين���ه ضم���ن النصوص الت���ي ينبغي تدريس���ها في إطار 
دروس األدب. يكاد األمر يش���ابه تدري���س »األدب األوروبي« 
في فكرته العامة، أو كما في بعض بلدان جنوب أوروبا، أدب 
االمبراطوري���ة الرومانية منذ الع���ام 2000 قبل الميالد حتى 
أيامنا هذه، لنهضم بس���رعة وعلى عج���ل مؤلفين مثل دانتي 
وشكس���بير وديكارت وبوكاتشو وأومبرتو إيكو.. كل هذا في 
غضون ش���هور قليلة، ونخلط بين األدب والمصادر الدينية، 
أي تدري���س اإلنجي���ل والتوراة حتى ولم يك���ن لهما أية صلة 
ب���األدب األوروبي. والنتيجة هي أنه رغ���م حوار الحضارات 
ال���ذي كثر التطبيل له، ما زلن���ا نواصل جهل بعضنا باآلخر، 

ونواصل تمسكنا بأفكارنا المسبقة. 
ولكن م���ا حدث مؤخرًا هو أن بع���ض الجامعات اإليطالية 
بدأت في التمييز والتقسيم، فقدمت نوعين مختلفين من »األدب 
العربي الكالس���يكي« و»األدب العرب���ي الحديث والمعاصر«، 
وينض���وي تحت هذه التس���مية األخيرة فت���رة تاريخية جيدة 
التحدي���د، أي من النهض���ة حتى عصرنا الحدي���ث. ومع ذلك 
فإننا نجد بين مختلف أنواع اإلنتاج األدبي في البالد العربية 
االثنين وعش���رين )األعضاء في جامعة الدول العربية( بعض 
االختالفات. ومما ال مناص منه أن تاريخ األدب، وألنه يتبع 
عل���ى نحو بديه���ي التاري���خ االجتماعي-السياس���ي لمختلف 
البل���دان، البد من أن يض���م عناصر تميز اإلنت���اج األدبي في 
موريتانيا، على س���بيل المثال، عن اإلنتاج األدبي في لبنان 
أو ف���ي مصر، أو حتى عن اإلنتاج األدبي ف���ي اليمن أو ليبيا 
أو الس���عودية. ولكن كما نقول نحن، في مثال شهير، »نعمل 
من كل عشب حزمة«، ومقابله العربي »يعمل من الحبة قبة«. 

فاللغة العربية هي دائمًا اللغة العربية، وال يهم من أين أتت، 
ومن صاحبها. وأقل أهمية أيضًا ماذا تمثل من واقع.

أتذكر منذ بضع س���نوات أن صحافيًا من صحيفة إيطالية 
هامة، أجرى حديثًا صحافيًا مع الكاتب المصري الكبير إدوارد 
الخراط، حول مدينة اإلسكندرية الجميلة. ولكن عنوان الحوار 
جاء »في ظل سيوف اهلل«، وكأن المحرر قد تجاهل أن المؤلف 
إنما هو مس���يحي/قبطي، فبدا أنه يعيد طرح العربي كمعادل 
للمتطرف اإلسالمي. ومن بين األشياء السخيفة األخرى التي 
جرت ما زلت أذكر كيف أن الكاتب بهاء طاهر، قبل دعوته إلى 
إيطاليا، في أعوام التسعينيات، كان يسود اعتقاد بأنه كاتبة 
أنثى )Baha باإليطالية تب���دو أليق بالكلمات المؤنثة(، على 
عكس أحالم مستغانمي التي اعتبروها رجاًل )للسبب نفسه(. 
ولك���ن زال كل ه���ذا عندما حض���ر الكاتب وحض���رت الكاتبة 

وانقشع كل شك. 
واليوم ظهرت مواهب جديدة على الساحة األدبية، ويصل 
مجهول���ون بعملهم األول إلى نجاح كان يمكنه أن يثير حس���د 
نجيب محفوظ نفس���ه وهو صاحب جائ���زة نوبل، والذي من 
المؤكد أن رواياته القت رواجًا، ولكنه بدون االعتراف الدولي 
المرم���وق ما كان س���وف يحصل على النجاح الذي يس���تحقه 
لدينا. وقد ترجمت العديد من أعمال الكتاب الش���بان في أوقات 
س���ريعة في الغرب، في محاولة للس���ير على مس���ار الرواج 
التجاري الذي وصلت إليه الرواية الشهيرة »عمارة يعقوبيان« 
لألس���واني، بينما الكثير م���ن الكتاب المهمي���ن، من الجيلين 
الجدي���د والقديم، ال يزالون يعانون م���ن التجاهل، أو تقتصر 
معرفتهم على المستوى األكاديمي، وفي بعض الحاالت، يتم 
نشر أعمالهم بواس���طة دور نشر صغيرة ال تتمتع بالحضور 

القوي في جميع أنحاء البالد.
إن قواعد الس���وق عند كبريات دور النش���ر تميل دائمًا إلى 
البحث عن المكاس���ب الس���ريعة، وقد يؤدي ه���ذا إلى تلويث 
اإلب���داع األدبي الذي يمك���ن أن يصل من أي م���كان. فغالبًا ما 
تطلب الس���وق الغربية م���ن الكتاب العرب أعم���ااًل متواضعة 
المستوى، وتتم ترجمة كتب كان من شأنها أن تصيب بالفزع 
ناش���رين من عصور أخ���رى، وهكذا يتكي���ف الكتاب مع هذه 
الطلبات ويكتبون ما يعج���ب وما يمكن أن يبيع أكبر عدد من 
النسخ. ولكن لحسن الطالع هناك كتاب ال يركعون أمام هذه 
الس���وق، حتى وإن ظلت كتبهم مجهولة، وربما لألبد، لمن ال 

يقرأ العربية. فمن هو األفضل؟

 إيزابيلال كاميرا
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حوار: حممد الربيع

النحات أحمد البحراني
عودة الفنان إلى بابله

تأخ���ذه ذهاب���ًا إلى أس���رته المقيمة في 
السويد: زوجته الس���يدة راقية، وابنته 
البكر ريم، وإبراهيم صاحب األس���ئلة. 
وتأخذه جيئة إلى قط���ر التي احتضنت 
تجربت���ه اإلبداعي���ة وكان���ت نافذته إلى 

عوالم شتى. 
قبل عودته إلى العراق كانت الجمعية 
القطرية للفنون التشكيلية قد استضافت 
معرض���ًا له عك���س الجان���ب اآلخر من 
ش���خصيته مصور وملونًا، ضماَّ تس���عًا 
وعش���رين لوحة بمقاسات مختلفة منها 
ما اس���تخدم في���ه م���ادة اإلكريليك على 
الكانف���اس، وما اس���تخدم في���ه تقنية 
الطباع���ة والمون���و برينت إل���ى جانب 
ثالثة أعمال نحتية. ش���كلت استعراضًا 
بصريًا، وصفه بإعادة االعتبار لخبرته 

كرسام. وقال لي حول تلك التجربة:
 تجم���ع ه���ذه التجربة بين الحس���ي 
والبص���ري، وتخت���زل خبرة س���نوات 
حولته���ا إل���ى حكاي���ة بصري���ة، قدمت 
فيها صورة لألعماق ال للس���طوح، فأنا 

كان إبراهيم، ابنه الصغير ذو األعوام 
الثالثة عندما ُيس���أل: أين أبوك؟ يجيب 
بال تردد: ف���ي الطيارة، فصاغ إلبراهيم 
ثالث عش���رة قطعة نحتي���ة وجداريات 
من حديد، ليس���ت كنحوتات وجداريات 
النحاتين، ترتكز عل���ى األرض وتصعد 
باتجاه الس���ماء. كانت معلقة تتدلى من 

سقف ما باتجاه األرض. 
عندما عاد إلى مسقط رأسه في بابل 
ه���ذا العام قال إلبراهيم: قف بجوار تلك 

النخلة ألصورك، فسأله ابنه الصغير:
ماهي النخلة؟. 

جريح���ة  وبيوت���ًا  ثيران���ًا  فص���اغ 
وأشجارًا، ويصوغ اآلن نخلة وعلمًا. 

هو الفن���ان والنح���ات العراقي أحمد 
البحراني، الذي ظلت مصائره تدور بين 
بأس الحديد وس���لطان الل���ون، وبأس 
أس���ئلة إبراهيم، والحني���ن الممض إلى 

عراق تناهبته األرزاء واألهواء. 
بعد خروجه من العراق عام 2003، 
عاش البحراني »في الطائرة« التي كانت 

الحكاية البصرية التي يقدمها لنا النحات العراقي أحمد البحراني تعتمد على 
تطوي����ع الحديد، ومنحه عفوية الطين ف����ي غمار الذاكرة، وتوثيق الخراب 
الذي خلفته الحرب عل����ى العراق. هي حكاية الذات واالرتباط الجمالي بما 

تبقى من الجدران وأحالم العودة والحنين.
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جزء من منطقة س���اخنة على مس���توى 
األح���داث والوج���ود، فكان الب���د لي أن 
أرس���م طبقات هذه الذاكرة التي جرفتها 
الغربة والفقد وأحزان الرحيل، والرسم 
هنا يمث���ل طرح���ًا جدي���دًا وتنويعًا في 
خبرت���ي الجمالية، مع ثبات أس���لوبي 

وشخصيتي كفنان. 
بع���د عودته إلى العراق بعد تس���عة 
عش���ر عامًا، أجريت معه ه���ذا الحوار، 
باحث���ًا عن ب���ؤر التوت���ر الجدي���دة في 

تجربته. 

§ سألته: ماذا في 
كنانتك؟

أش���ار إل���ى س���بع منحوت���ات 
حديثة: ثي���ران، وديوك، وبيوت من 

الحدي���د يجللها الس���واد، ويمت���د عليها 
خط أحمر من ال���دم، ويحوم فوقها غيم 

أسود، وقال:
 هذه األعمال جزء من مجموعة العودة 
إلى العراق، اس���تلهمت فيه���ا موروثي 
م���ن المعطى الحض���اري الضخ���م مثل 
كل المبدعين العراقيي���ن، دون أن أكرر 
ما أبدع���ه الفنان الس���ومري أو البابلي 
العظيم، وعكس���ت فيها هموم مرحلتي 
وعصري، فأنا ضد االستعادة الساذجة 
للقديم، وأعتبرها س���رقة غبية ألعمال 
الفنان العراقي القدي���م. هذه األعمال 

توثِّق للخراب الذي ش���هدته، آلثار 
الح���رب على الج���دران واألرواح 
واألجس���اد، وأضاف: هل تصدق 

أنني رغم ه���ذه التجربة الطويلة، 
ل���م أق���م معرضًا ف���ي العراق، س���وى 
معرضي األول الذي اقتناه الفرات كاماًل. 
لذلك س���أعود هذا الع���ام ألقيم معرضًا 
لمنحوتات���ي في حضرة أس���د بابل في 
المدين���ة األثرية التاريخية، وس���أطلق 

عليه عنوان:المعرض الش���خصي األول 
للنحات أحمد البحراني. 

الذي  § م���ا حكاية معرض���ك 
اقتناه الفرات؟

هي حكاية ارتباطي وجوديًا وجماليًا 
بوطن���ي، حكاي���ة الحبل الس���ري الذي 

يربطني بأرضي كإنسان وفنان. 
ما حدث أنه في مقتبل طفولتي كنت 
أتس���لل إلى ش���اطئ الف���رات كي أنحت 
أشكااًل برمل ش���اطئه، وعندما اكتشف 
والدي أنني هناك، أدركه الخوف علّي، 
وخفت من العق���اب، لكنه عندما 
رأى م���ا فعلت طل���ب مني أن 
أش���رح له معنى األش���كال، 
ف���كان لذلك معن���ى رمزي في 
نفسي، وكأن والدي هو أول من 
افتتح لي معرض���ًا. وعندما عدت 
مرة أخرى إلى الش���اطئ، وجدت المد 
أخذ معرضي إل���ى أعماق الفرات، الذي 
صار منذ تل���ك اللحظ���ة أول من اقتنى 

أعمالي الفنية. 

§  قلت للبحراني: حدثني عن 
انفعاالتك في الطريق إلى قريتك 

»طويريج« :

منذ العام2003 وأنا أكابد مش���اعر 
متناقض���ة، بس���بب تأجي���ل قراري 
الع���راق، والعودة  إل���ى  بالعودة 
إلى بغداد حلم قديم بالنس���بة لي 
كعراقي م���ن الريف، ظ���ل يتجدد. 
وبعد رحيل الديكتاتور، وجدنا أنفسنا 
جميعًا أمام السؤال التاريخي:ماذا بعد؟ 
وبين الطريقة التي س���قط بها ونتائج 
ه���ذا الس���قوط اختلط الحاب���ل بالنابل. 
فكان السؤال الكبير: هل هذا هو العراق 

كان البد لي أن 
أرسم طبقات 

هذه الذاكرة التي 
جرفتها الغربة 

والفقد وأحزان 
الرحيل
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وضج الناس حولي يرحبون بعودتي، 
فقد كن���ت معروفًا لدى معظمهم بس���بب 
تصميمي ل���كأس الخلي���ج، وبين زخم 
العاطفة والصمت، أخ���ذت طريقي إلى 
الفرات األوس���ط بين البساتين وحقول 
الحنط���ة واألرز ف���ي المش���خاب، رأيت 
الناس طي���ورًا ترفرف بأجنحتها في كل 
االتجاهات بدون انتطام، رأيت الوجوه 
يعلوه���ا الرهق وَهّم العي���ش اليومي، 
رأي���ت المالم���ح واألل���وان ق���د أدركه���ا 

ر.  التصحُّ
أمي،  بكيت في حضرة 
وكان أول م���ا طلب���ت 
ص���ورة أب���ي، فقد 
بأن  أحل���م  كن���ت 
ي���رى بع���ض ما 

أنجزت. 
ق���ت  طر
األهل  أب���واب 
والجيران بيتًا 
خ���الل  بيت���ًا 
وبين  إقامت���ي، 
القري���ة  ش���وارع 
أواًل  أدركتها  الت���ي 
اتخذت سبيلي لزيارة 
للنح���ت،  األول  معلم���ي 
فاضل األخرس وأخيه شاكر، 
فاض���ل صانع الطائ���رات الورقية 
في طفولتنا، الذي هو بالنس���بة لي 
أول معلم نحت إذ كان ينحت الخشب 
ويل���ون األوراق ويحولها إلى طائرات، 
زرته في بي���ت الصفيح ال���ذي يقطنه، 
ودهش حين رآني وأومأ لي بالس���ؤال 

األخرس: أين كنت؟. 
زرت األس���تاذ جعفر معلم الرس���م، 
وس���عد ونزار صاحَبْي مكتب���ة القرية، 
زرت طفولتي وصباي. أعدت اكتش���اف 
األش���ياء واأللوان واألحج���ام، ووقفت 
على الدمار الكبير ال���ذي أصاب بغداد، 
وأقم���ت محاض���رات في الف���ن والنحت 
والتش���كيل ف���ي الجامع���ة والمنتديات. 
التقيت أستاذي الدكتور زهير صاحب، 
الذي تحدث عن تجربت���ي باعتداد أثلج 
صدري، قلت لألصدقاء من الفنانين: ما 
تفعلون���ه مهما كان���ت نوعيته، أكبر من 

الذي أردناه وحلمنا به؟
في خاتم���ة األم���ر حزم���ت حقائبي 
وصع���دت إلى الطائ���رة، وعندما بلغنا 
أجواء العراق تح���ول التفكير والمنطق 
إلى كتلة ش���عورية غامضة، كنت أطل 
من النافذة عل���ى األرض والتضاريس، 
لم أس���تعد تركيزي إال بعد أن اس���تمعت 
إلى اللهجة العراقي���ة في مطار النجف، 

كل م���ا فعلنا، ألنكم تنتجون فنًا في ظل 
هذا العدم. قلت لهم: ل���كل منا معاناته، 
لكن تظل معاناتكم أكبر وأجل، في ظل 

هذا الموت اليومي. 
يعرفونن���ي  الن���اس  أن  فوجئ���ت 
رغ���م غيابي الطوي���ل، وأن ش���هادات 
ماجستير ودكتوراه تنجز حول أعمالي 
وتجربت���ي، وأنهم يعت���دون بتصميمي 

لكأس الخليج.

§ من اللحظ���ات المفصلية في 
هذه الرحل���ة زيارتك لمدينة بابل 
األثرية، كيف تصف ما حدث، وما 

تجلياته في أعمالك الجديدة؟

بين بوابة عشتار وأسد بابل ومسلة 
حموراب���ي وش���ارع الموك���ب، ج���ددت 
عالقتي بمص���ادر إلهامي، أن���ا النحات 
البابل���ي الذي تناهبت���ه المنافي، أعدت 
اكتش���اف جذوري، وقفت مبه���ورًا أمام 
ه���ذه البناء الفني ال���ذي يقاوم الطبيعة 
والزم���ن، ويظل معاصرًا وحديثًا، كأنه 
أنتج للتو. لقد استعدت قوتي الروحية 
والنفس���ية والمعنوي���ة في ظ���الل هذه 
الفخامة والعظمة، وتجددت في عروقي 
الدماء. وأهم ما اس���توثقت منه في تلك 
اللحظات هو صدق رؤيتي في استلهام 
التاريخ ال استنساخه، لقد كان النحات 
البابلي والس���ومري واألشوري عظيمًا 
ألنه كان مستقبليًا في اللحظة ذاتها التي 
كان فيها معبرًا عن زمانه وعصره، لذلك 
أقول إني أؤدي مهم���ة الموثِّق للحاضر 

والمبشر بالمستقبل. 

تحوي���ل  اس���تطعت  كي���ف   §
جداريات الطين إلى جداريات من 

حديد؟

عالقت���ي بالطين جزء أساس���ي من 
تكويني الوجودي والفني، وقد اجتهدت 
أن أهب الحديد عفوية الطين وعذوبته، 
وأن اس���تنطق الحدي���د وأجعل���ه يضج 
بالصف���اء والعاطفة. وأه���م نقادي في 
ه���ذا المضمار هم طفالي ريم وإبراهيم، 

ت�ضكيل
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اللذان يعبران بكلم���ة واحدة عن جوهر 
جم���ال العم���ل. وكلما رضي���ا عن عمل 

راهنت عليه. 

§ ماذا عن عالق���ات التصوير 
والنح���ت ف���ي تجربتك ه���ل هما 
تجربت���ان منفصلت���ان أم وجهان 

لفعالية واحدة؟

هما وجهان لفعالية واحدة، فأنا نحات 
حين أرس���م، أرس���م بيدي وال أستخدم 
الفرش���اة مطلقًا، فصناعة اللوحة عندي 
ه���ي عملية بن���اء متصلة للبي���ت، لذلك 
أرس���م بيدي. واللون االس���ود هو لون 
ذاكرت���ي، فقد تربيت بين بابل وكربالء، 
في قري���ة يهيم���ن فيها اللون االس���ود، 
وتش���كلت ذاكرت���ي البصرية ف���ي فترة 
الثمانينيات، س���نوات الح���رب والموت 
والسواد، إلى جانب موروثي من أحزان 
الحس���ين، والس���واد العظيم الذي تمثله 

المرحلة الحالية من عمر العراق. 
§ إذا أردت أن تنح���ت جدارية 

شرف، فمن سيكون أبطالها:

س���يكون أبطاله���ا: وال���دي رحم���ه 
اهلل ال���ذي اس���توعب ش���خصيتي كفنان 
ورعاه���ا، وزوجت���ي العزي���زة راقية، 
وابن���ّي, فقد كانوا س���ندي ف���ي الغربة 
والمنفى، تحملوا قسطًا كبيرًا من اآلالم 
بعيدًا عني، ودفعوا معي ضريبة الفن. 
وأستاذي عبد الرحيم الوكيل، الذي آمن 

بتجربت���ي منذ البداي���ة، ومازلت أضع 
مليون اعتبار لرأيه الس���ديد وتوجيهاته 

العميقة. 
وبي���ن الع���راق المعل���م ودولة قطر 
الت���ي يملؤني العرف���ان واالمتنان لها، 
والت���ي وفرت ل���ي االس���تقرار واألمان 
ال���ذي مكنن���ي م���ن مواصلة رس���التي 
الفنية. واالطالع واالنفتاح على المشهد 
اإلبداعي اإلنس���اني، أظل جزءًا من هذا 
الكوني، وأحاول أن أس���اهم  المش���هد 
ف���ي بن���اء ذاكرت���ه الجمالي���ة وإعماره 
بالحب، فللجميع متس���ع لإلس���هام في 
بناء الحضارة اإلنس���انية، وأنا أسعى 
لتقدي���م تعبير مس���تقبلي بلغة العصر. 
فالف���ن الحقيق���ي يس���تمد جذوت���ه من 
أصالة االنتماء إلى جذوره الحضارية، 
واالنفتاح برحابة وحب على اآلخرين، 
والنط���ق بلغ���ة إنس���انية ال تعت���رف 
بالحواج���ز والحدود بين بني االنس���ان 

في كل مكان. 

اجتهدت أن أهب 
الحديد عفوية 

الطين وعذوبته، 
وأن أجعله يضج 

بالصفاء والعاطفة
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ل���م يك���د ش���بان مي���دان التحرير في 
القاه���رة يلتقط���ون أنفاس���هم ابتهاج���ًا 
بانتصارهم، حتى سارع كثر من منتجي 
الدرام���ا المتطاء جواد الث���ورة والرهان 
عليه لتحويل مزاج الجمهور نحو أعمالهم 
في موس���م رمضاني س���مته األساسية 
اختالف���ه عن أي موس���م آخ���ر. كيف ال 
والب���الد العربية تعّمه���ا التظاهرات من 
تونس ومصر والبحري���ن وليبيا واليمن 
وسورية. والشعوب منتفضة على واقع 
أرهقها س���نوات؟ أما الكامي���را فحاضرة 
اللتق���اط اللحظة، وهل أفضل من الدراما 
لرّي ب���ذور الثورة في وج���دان الماليين 
من المحيط إل���ى الخليج، والدخول إلى 
بيوتهم فعقولهم قبل أن تس���تقر صورها 

في محكمة التاريخ؟
ولئن كانت مصر وسورية الوحيدتين 
بين بل���دان االنتفاض���ات تل���ك، اللتين 
تمتل���كان س���جاًل حاف���اًل م���ن الص���ورة 
المتحركة م���ن خالل الدرام���ا، كان ال بد 
أن تتجه األنظار نحوهما إبان أي حديث 
ع���ن دراما من وحي الث���ورات. ولم يكن 
صعبًا على المراقب أن ُيس���قط س���ورية 
من حساباته، طالما أن الحركة الشعبية 
لم تتوضح بشكل شبه قاطع هناك، إال 
قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان، بما 
ال ُيتيح أي فرصة للنجاة بمسلس���ل فني 
واح���د من وحي ثورة بالد الش���ام. ومع 
هذا، حضرت الث���ورة الليبية في الدراما 
الس���ورية، خصوص���ًا الكوميدية منها، 
مث���ل »صايعين ضايعي���ن« و»الخربة«، 
وسواهما من المسلسالت التي استوحت 
»أفيهات« من وحي خطابات العقيد معمر 
القذافي التي ضاهت أرباب الكوميديا من 

حيث التهريج. 
وليس بعي���دًا من تداعي���ات الثورة، 
قد يك���ون مسلس���ل »ش���يفون« للمخرج 
الس���وري نج���دة أن���زور دف���ع ضريبة 
التحركات الش���عبية، إذا اعتمدنا على ما 
تردد على لسان بطله مصطفى الخاني، 
الش���هير بدور »النمس« في مسلسل »باب 
الحارة«، وقوله إن أسبابًا رقابية منعت 
فرصة عرضه على التليفزيون السوري 
رغم أن الرقاب���ة أجازت في وقت لم يكن 
فيه ثورة، الن���ص والتصوير والترويج 

المسلسالت الرمضانية 
تتأرجح عند بوابة الربيع العربي

فيكي حبيب - بريوت

لقطة من مسلسل »المواطن إكس«

فراس ابراهيم وسالف فواخرجي في مسلسل »في حضرة الغياب«

دراما
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للمسلسل. وربما يكمن سبب »المنع« في 
كون المسلس���ل يحاكي نبض الشارع من 
خالل تن���اول ثورات الفيس���بوك. طبعًا 
المسلس���ل ل���م ُيع���رض، وبالتالي فإن 
الجزم ف���ي صحة هذه األقاوي���ل وما إذا 
كان توقيت عرضه في مثل هذه الظروف 
الحرجة التي تعيشها سورية، من شأنه 
أن ُيش���كل خطرًا على النظام، تبقى غير 
أكيدة إال بعد معاينة ذلك بمشاهدة العمل 

حين ُيفرج عنه. 
في المقابل يرى البعض أن مسلسالت 
سورية أخرى مثل »الوالدة من الخاصرة« 
تحمل في طياتها جرأة كبيرة وتغمز من 
فس���اد رج���االت النظ���ام، وبالتالي فإن 
توقيت عرضه���ا ال يخدم أهل الس���لطة، 
َد  خصوصًا أن حبكة المسلس���ل الذي جسَّ
بطولت���ه عابد فهد وس���الف فواخرجي، 
تدور من حول رجل أمن س���وري فاس���د 
ينّكل بالن���اس. وليس تن���اول مثل هذه 
المواضيع غريبًا على الدراما الس���ورية، 
وتكف���ي معاين���ة مسلس���الت قديمة مثل 
»مرايا« للحديث عن »تجّرؤ« الدراما على 
تناول م���ا قد يظنه المش���اهد م���ن قبيل 
المحظ���ورات، وإن كان كث���ر يرون أنها 
ليست إال جرأة بين مزدوجين، ويعزونها 
إلى خطة مدروس���ة من النظ���ام لإليهام 
بأن هامش الحرية كبير، أو حتى بجعل 
المش���اهد ُيَنفِّس عن غضبه ف���ي الدراما 
طالم���ا أنه غير قادر عل���ى المواجهة في 
الش���ارع ف���ي ظل اإلمس���اك باألم���ن بيد 
م���ن حديد. لكّن الث���ورة فاجأت الجميع، 
وصار على أصحاب ه���ذه النظرية أخذ 

الحيطة والحذر.

 خطب وّد الثورة

أم���ام ه���ذا الواق���ع، يمك���ن القول إن 
الدرام���ا المصرية وجدت نفس���ها وحيدة 
في خطب وّد الثورة. وسرعان ما راحت 
تقفز إلى األس���ماع فور س���قوط النظام 
المصري السابق عبارة »دراما الثورة«، 
حتى خّيل للمش���اهد العربي أن شاش���ة 
رمضان 2011 س���تلتقط نبض الش���ارع 
وتقدم سيناريوات ُتحاكي بطوالت ميدان 
التحرير ومخاوفه وتطلعاته. وزاد األمر 

للمسلسالت  الترويجية  اإلعالنات  قناعة 
التي أمكن رصد قاس���م مشترك واحد في 
ما بينه���ا: مفردات الثورة. ولكن، لم تكد 
تم���ر أيام قليل���ة من ش���هر الصوم حتى 
بدأت الخيبة ترتس���م على الوجوه. فمن 
بي���ن المسلس���الت المصرية الت���ي ناهز 
عددها األربعين وتوزعت على شاش���ات 
الفضائي���ات المختلف���ة، وجد المش���اهد 
نفس���ه في غربة عن روح الثورة.. حتى 
جلس���ات  »مسلس���ل«  أن  رأوا  كث���رًا  أن 
محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك 
كان األق���وى بي���ن المسلس���الت جميعًا، 
واألكثر اس���تقطابًا للجماهير من المحيط 

إلى الخليج. 
وهكذا س���جل الواقع هدف���ًا جديدًا في 
مرمى الخيال. وال عجب في ذلك، فغالبية 
الس���يناريوات التي تابعناها في رمضان 
مكتوبة قبل »25 يناير«، وما حاول منها 
ركوب الموج���ة وإنقاذ م���ا يمكن إنقاذه 
ضّل الطريق. فمث���اًل، رغم كل محاوالت 
تام���ر حس���ني وجهوده الحثيث���ة إلبعاد 
تهمة محاب���اة النظام المصري الس���ابق 
عن نفس���ه، لم ينجح في إقناع الجمهور 
ب�»توبته«، كما لم ينجح في إقحام الثورة 
في مسلسله »آدم« الذي كان مكتوبًا قبل 
»25 يناير« وجرت إضافة مشاهد الثورة 
عليه ليتناس���ب والمس���تجدات الكبيرة. 
وال شك في أن وضع حسني في »قائمة 
الع���ار« لع���ب دورًا كبيرًا في خس���ارته 
جمهورًا كبيرًا كان ينتظر مسلسله الدرامي 
األول إلى جانب مي عزالدين بعدما شكَّال 

معًا ثنائيًا جمياًل في السينما. واألكيد أن 
استقبال المسلسل كان سيغدو مختلفًا لو 
كان لحسني مواقف أخرى في السياسة، 
كم���ا أن ما اعتبره كث���ر »إقحامًا« للثورة 
في مسلس���له كان ليتحول إلى »رس���الة 
عرف���ان«، خصوصًا أن مضم���ون العمل 
يدور ح���ول الوحدة الوطني���ة من خالل 

العالقات اإلسالمية-المسيحية. 

حّي الوحدة الوطنية

الوحدة الوطنية أيضًا ش���كَّلت محور 
مسلسل »دوران شبرا« للمخرج السينمائي 
خالد الحجر في تعاون بين شركة »أفالم 
مصر العالمية« وش���بكة »بي بي سي«. 
ومن حّي ش���برا المعروف بخصوصيته 
من حيث التعايش اإلسالمي والمسيحي 
مسلسالن آخران، هما »البيت« )من تأليف 
حس���ام حليم وإبراهي���م الموجي وألبير 
مكرم، وإخراج عماد فؤاد وبطولة حنان 
مطاوع(، و»ش���برا تي ف���ي« )من بطولة 

أحمد رزق وإخراج عبد العزيز حشاد(.
والالفت أن هذا النوع من المسلسالت، 
حتى ولو زعم لنفسه ارتباطًا ما بروحية 
»ما-بع���د- الث���ورة«، فإن ال ش���يء كان 
يحول بينه وبي���ن أن ُيحقق من دون أن 

تكون هناك ثورة وال يحزنون. 
وإذا كانت الثورة ف���ي خلفية أحداث 
المسلسالت اآلنفة الذكر، فإنها في واجهة 
مسلس���الت أخرى من أبرزه���ا »المواطن 
إك���س« )من إخ���راج عثم���ان أب���و اللبن 

ليلى علوي في »الشوارع الخلفية«
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ومحمد بكير وتأليف محمد ناير وبطولة 
إياد نصار وأحمد فؤاد س���ليم ويوس���ف 
الش���ريف وأمير كرارة( الذي يدور حول 
حادثة قتل سرعان ما تتحول إلى قضية 
رأي ع���ام، ربطه���ا كثر م���ن المتفرجين 
بحادثة مقتل رمز ث���ورة 25 يناير خالد 
س���عيد، خصوصًا أن المسلسل يرصد ما 
قبل الث���ورة ودور الش���باب فيها، فضاًل 
عن دور مواقع التواصل االجتماعية في 
ترتيب االحتجاجات والنزول إلى الشارع. 
َل بهذا  وال ري���ب أن هذا المسلس���ل َس���جَّ
الموض���وع - ولو على س���بيل التورية، 
ارتباطًا أساسيًا بالثورة وأهلها، يمكنه 
في حد ذاته أن يدفع إلى القول إن الثورة 

صار لها مسلسالتها وإن بشكل خجول.
»ش���باب الفايسبوك« هم أيضًا محور 
الج���زء الثاني »باب النهار« من مسلس���ل 
»صفحات شبابية« الذي يرصد دور هؤالء 
التحركات الشعبية  في إنطالق ش���رارة 
األولى. ف���ي حين يرصد الج���زء األول، 
وعنوانه »أيٍد واحدة« الوضع السياسي 

في مصر الذي أدى إلى الثورة. 
مسلس���الت أخرى واكب���ت الثورات، 
ولك���ن من خ���الل العودة إل���ى التاريخ. 
هن���ا يطل مسلس���ل »الش���وارع الخلفية« 
)من بطولة جمال س���ليمان وليلى علوي 
وإخراج جم���ال عبدالحميد( المقتبس عن 
رواية لعبدالرحمن الشرقاوي، تدور في 
أربعينيات القرن العش���رين حول ضابط 
ف���ي الجيش المص���ري يدف���ع غاليًا ثمن 
رفضه االمتث���ال لألوامر وإط���الق النار 
عل���ى المتظاهري���ن. وف���ي األربعينيات 
أيضًا تدور قصة المسلسل اللبناني »باب 
إدريس« )من إخراج سمير حبشي وكتابة 
كلودي���ا مارش���يليان وبطولة يوس���ف 
الخال ونادين نس���يب نجيم( حول الثوار 

ونضالهم ضد االنتداب الفرنسي. 
أم���ام مثل ه���ذه المسلس���الت، ورغم 
تميزها الفني، يحق لنا أن نتس���اءل في 
غم���رة زهو الربيع العربي: ألم يحن بعد 
الوق���ت، للوص���ول إلى معالج���ات أكثر 
جذري���ة للتاري���خ، خارج إط���ار بصمة 
األبي���ض واألس���ود التي ال ه���دف لها إال 
التذكي���ر بأمج���اد الماض���ي وبطوالت���ه 
المحلية، بعيدًا عن أس���ئلة جذرية مثل: 

ه���ل كان الماضي أبيض إلى هذه الدرجة 
من ناحية وأس���ود من ناحية أخرى؟ ثم 
ألم ُيخلق الشرخ في تاريخنا االستقاللي 
انطالقًا من حقائق أخرى، أقل إيجابية، 
ُتفض���ل األعم���ال التاريخية ع���ادة غض 
النظ���ر عنها دون أن تس���أل نفس���ها إذا 
كنا أبط���ااًل إلى هذا الحد، ولماذا فش���لت 
االس���تقالالت بأعمق مما فشل االستعمار 

في بالدنا؟ 
وال ش���ك في أن الربي���ع العربي في 
بنائ���ه ذهنياتنا الجديدة يس���تحق إعادة 
التاريخية المعهودة.  نظر في المسلمات 
غير أن هذا التساؤل لن يمنعنا من القول 
إن هذه األعمال التي تعود بالتاريخ إلى 
الوراء بدت أكثر صدقًا في تجس���يد روح 
الث���ورة من مسلس���الت كثيرة ب���دا أنها 
لم تأخذ م���ن الثورة الجديدة إال ش���كلها 
الخارج���ي ومفرداته���ا لدغدغة مش���اعر 
المشاهدين واصطيادهم إلى حلقاتها من 

دون أن تنجح في اختراق المضمون. 

ثورة ذهنية؟

هذا بالنس���بة إلى أب���رز األعمال التي 
أت���ت لصيقة بالتحركات الش���عبية. لكّن 
شاش���ة رمض���ان لم تكتف بمسلس���الت 
معدودة من وحي الثورات، إنما أفرزت 
واقع���ًا جدي���دًا، واألهم أنها كش���فت عن 

تغير في الذهنيات ال يمكن أن يمّر مرور 
الكرام. فحين يمنع األزهر عرض مسلسل 
»الحسن والحسين« ثم نراه على شاشة 
مصري���ة وشاش���ات فضائي���ة، فإن أية 
قراءة لهذا الموضوع ال يمكن أن تتجاهل 
المس���تجدات. وحي���ن يتج���رأ مسلس���ل 
س���عودي مث���ل »طاش ما ط���اش« على 
تعرية قضايا كثيرة في مجتمع محافظ، 
رغم أنه يعرف أن سهامًا كثيرة ستطاله، 
فإن الخطوة ال تبتع���د عن روح الثورة. 
وحين تفش���ل وزارة اإلع���الم الكويتية 
في إيقاف مسلس���الت تتناول مواضيع 
تعتبر من المحرمات، فإن في األمر أكثر 
من س���ؤال. وحي���ن ُيفرج عن مسلس���ل 
مث���ل »عابد كرمان« )مأخ���وذ عن رواية 
للراح���ل ماهر عبدالحميد مس���توحاة من 
ملفات المخابرات العس���كرية، سيناريو 
وحوار بش���ير الديك، إخراج نادر جالل 
وبطول���ة تي���م الحس���ن( بعدم���ا منعته 
الرقاب���ة المصرية في الموس���م الماضي 
بسبب مشاهد تثير غضب إسرائيل، فإن 
في األمر يقين���ًا ما. وحين، يخرج محّبو 
الشاعر الراحل محمود درويش بتظاهرة 
أم���ام مق���ر تليفزي���ون فلس���طين لوقف 
مسلسل »في حضرة الغياب« )من إخراج 
نجدة أن���زور وبطولة ف���راس إبراهيم( 
بحجة أنه يس���يء إلى شاعرهم الكبير، 
فأمر ُيسَتشّف منه أن زمن السكوت وّلى، 

كالتظاهر  الديموقراطي���ة،  الس���بل  وأن 
مث���اًل، أضحت حقًا عند ه���ؤالء ال مجال 
للتن���ازل عن���ه، وإن كان الباع���ث على 
االحتجاج »س���خيفًا« ف���ي نظر البعض، 
فيما البالد تشتعل. وقد يكون هؤالء على 
حق، إذ يبدو التظاهر من أجل االعتراض 
على مسلس���ل تليفزيوني مهما حمل من 
إساءات، سخيفًا في هذا التوقيت بالذات. 
لكّن المس���ألة ليس���ت هنا. المس���ألة في 
مكان آخر، في اكتش���اف المواطن حق، 
أوهمته األنظمة أن استخدامه جريمة إن 

لم نقل خيانة عظمى.
انطالق���ًا م���ن ه���ذا كله يبرز س���ؤال 
أساس���ي: إذا كان عال���م الفضائيات قد 
تب���دى خ���الل الش���هور الفائتة، س���واء 
أكان ذل���ك بش���كل س���لبي أم إيجابي، 
وعلى شاشات رسمية أم على شاشات 
متحررة م���ن أعباء الخطاب الرس���مي، 
منهم���كًا بمجري���ات األح���داث الثوري���ة 
نفس���ها، جاعاًل منها »مسلسالت« يومية 
تجتذب المتفرجي���ن خالقة دورًا لإلعالم 
لم يكن أحد ليحلم به قبل ش���هور قليلة، 
فإن م���ا ال بد من مالحظته هو أن الواقع 
التخييل���ي - في المسلس���الت - يظل في 
حاج���ة إلى ه���دوء أكثر وإلى مس���افات 
زمنية أطول، قبل أن يشتغل بدوره في 
لعبة التغيير الثوري. اللعبة التي تكون 
- ع���ادة - أكثر خطورة وفاعلية إذ تأتي 

من هذه الطريق. فمن البديهي أن الفارق 
ر الواقع كواقع من  كبير بين أعمال ُتصوِّ
منطلق تس���جيلي )يخاطب وعيًا مباشرًا 
يك���ون تحريضيًا ف���ي أحس���ن أحوال، 
وق���ادرًا على رفض الواق���ع ال أكثر، من 
الناحي���ة السياس���ية غالب���ًا( وبي���ن ما 
يصّور الواقع في العاب درامية )تخاطب 
الش���عور في الداخل(، فتكون أكثر قدرة 
على تحوي���ل رفض الواق���ع إلى عملية 
بناء اجتماعي، تش���تغل على الذهنيات 
نفس���ها ناقلة إياها من مستوى رد الفعل 
إلى مس���توى الفعل. من مس���توى إدانة 
الواقع والعمل على تغييره إلى مستوى 
خلق ذلك التغيير بش���كل مب���دع يجعل 
للمتفرجين مهمات مس���تقبلية في مقابل 
مهمات الثورة على الماضي التي يخلقها 

الوعي المباشر التحريضي.
م���ن هن���ا، إذا كان في وس���ع المرء 
أن ينظ���ر بإيجابي���ة ما إل���ى التغييرات 
»البس���يطة« التي طاول���ت ذهنية بعض 
الدرام���ا العربية في ع���دد ال بأس به من 
البل���دان، فإنم���ا تنطلق ه���ذه اإليجابية 
من إحس���اس بأن الوقت ال يزال أبكر من 
أن ينتق���ل أه���ل الدراما وينقل���ون معهم 
جمهورهم من مس���توى رف���ض الماضي 
إل���ى مس���توى البح���ث عن المس���تقبل، 
والمهمت���ان مختلفتان ف���ي عمق األمور. 
ونحن إنما نقول هذا انطالقًا من إدراكنا 

نجوم مسلسل »باب إدريس«
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ه���ل كان الماضي أبيض إلى هذه الدرجة 
من ناحية وأس���ود من ناحية أخرى؟ ثم 
ألم ُيخلق الشرخ في تاريخنا االستقاللي 
انطالقًا من حقائق أخرى، أقل إيجابية، 
ُتفض���ل األعم���ال التاريخية ع���ادة غض 
النظ���ر عنها دون أن تس���أل نفس���ها إذا 
كنا أبط���ااًل إلى هذا الحد، ولماذا فش���لت 
االس���تقالالت بأعمق مما فشل االستعمار 

في بالدنا؟ 
وال ش���ك في أن الربي���ع العربي في 
بنائ���ه ذهنياتنا الجديدة يس���تحق إعادة 
التاريخية المعهودة.  نظر في المسلمات 
غير أن هذا التساؤل لن يمنعنا من القول 
إن هذه األعمال التي تعود بالتاريخ إلى 
الوراء بدت أكثر صدقًا في تجس���يد روح 
الث���ورة من مسلس���الت كثيرة ب���دا أنها 
لم تأخذ م���ن الثورة الجديدة إال ش���كلها 
الخارج���ي ومفرداته���ا لدغدغة مش���اعر 
المشاهدين واصطيادهم إلى حلقاتها من 

دون أن تنجح في اختراق المضمون. 

ثورة ذهنية؟

هذا بالنس���بة إلى أب���رز األعمال التي 
أت���ت لصيقة بالتحركات الش���عبية. لكّن 
شاش���ة رمض���ان لم تكتف بمسلس���الت 
معدودة من وحي الثورات، إنما أفرزت 
واقع���ًا جدي���دًا، واألهم أنها كش���فت عن 

تغير في الذهنيات ال يمكن أن يمّر مرور 
الكرام. فحين يمنع األزهر عرض مسلسل 
»الحسن والحسين« ثم نراه على شاشة 
مصري���ة وشاش���ات فضائي���ة، فإن أية 
قراءة لهذا الموضوع ال يمكن أن تتجاهل 
المس���تجدات. وحي���ن يتج���رأ مسلس���ل 
س���عودي مث���ل »طاش ما ط���اش« على 
تعرية قضايا كثيرة في مجتمع محافظ، 
رغم أنه يعرف أن سهامًا كثيرة ستطاله، 
فإن الخطوة ال تبتع���د عن روح الثورة. 
وحين تفش���ل وزارة اإلع���الم الكويتية 
في إيقاف مسلس���الت تتناول مواضيع 
تعتبر من المحرمات، فإن في األمر أكثر 
من س���ؤال. وحي���ن ُيفرج عن مسلس���ل 
مث���ل »عابد كرمان« )مأخ���وذ عن رواية 
للراح���ل ماهر عبدالحميد مس���توحاة من 
ملفات المخابرات العس���كرية، سيناريو 
وحوار بش���ير الديك، إخراج نادر جالل 
وبطول���ة تي���م الحس���ن( بعدم���ا منعته 
الرقاب���ة المصرية في الموس���م الماضي 
بسبب مشاهد تثير غضب إسرائيل، فإن 
في األمر يقين���ًا ما. وحين، يخرج محّبو 
الشاعر الراحل محمود درويش بتظاهرة 
أم���ام مق���ر تليفزي���ون فلس���طين لوقف 
مسلسل »في حضرة الغياب« )من إخراج 
نجدة أن���زور وبطولة ف���راس إبراهيم( 
بحجة أنه يس���يء إلى شاعرهم الكبير، 
فأمر ُيسَتشّف منه أن زمن السكوت وّلى، 

كالتظاهر  الديموقراطي���ة،  الس���بل  وأن 
مث���اًل، أضحت حقًا عند ه���ؤالء ال مجال 
للتن���ازل عن���ه، وإن كان الباع���ث على 
االحتجاج »س���خيفًا« ف���ي نظر البعض، 
فيما البالد تشتعل. وقد يكون هؤالء على 
حق، إذ يبدو التظاهر من أجل االعتراض 
على مسلس���ل تليفزيوني مهما حمل من 
إساءات، سخيفًا في هذا التوقيت بالذات. 
لكّن المس���ألة ليس���ت هنا. المس���ألة في 
مكان آخر، في اكتش���اف المواطن حق، 
أوهمته األنظمة أن استخدامه جريمة إن 

لم نقل خيانة عظمى.
انطالق���ًا م���ن ه���ذا كله يبرز س���ؤال 
أساس���ي: إذا كان عال���م الفضائيات قد 
تب���دى خ���الل الش���هور الفائتة، س���واء 
أكان ذل���ك بش���كل س���لبي أم إيجابي، 
وعلى شاشات رسمية أم على شاشات 
متحررة م���ن أعباء الخطاب الرس���مي، 
منهم���كًا بمجري���ات األح���داث الثوري���ة 
نفس���ها، جاعاًل منها »مسلسالت« يومية 
تجتذب المتفرجي���ن خالقة دورًا لإلعالم 
لم يكن أحد ليحلم به قبل ش���هور قليلة، 
فإن م���ا ال بد من مالحظته هو أن الواقع 
التخييل���ي - في المسلس���الت - يظل في 
حاج���ة إلى ه���دوء أكثر وإلى مس���افات 
زمنية أطول، قبل أن يشتغل بدوره في 
لعبة التغيير الثوري. اللعبة التي تكون 
- ع���ادة - أكثر خطورة وفاعلية إذ تأتي 

من هذه الطريق. فمن البديهي أن الفارق 
ر الواقع كواقع من  كبير بين أعمال ُتصوِّ
منطلق تس���جيلي )يخاطب وعيًا مباشرًا 
يك���ون تحريضيًا ف���ي أحس���ن أحوال، 
وق���ادرًا على رفض الواق���ع ال أكثر، من 
الناحي���ة السياس���ية غالب���ًا( وبي���ن ما 
يصّور الواقع في العاب درامية )تخاطب 
الش���عور في الداخل(، فتكون أكثر قدرة 
على تحوي���ل رفض الواق���ع إلى عملية 
بناء اجتماعي، تش���تغل على الذهنيات 
نفس���ها ناقلة إياها من مستوى رد الفعل 
إلى مس���توى الفعل. من مس���توى إدانة 
الواقع والعمل على تغييره إلى مستوى 
خلق ذلك التغيير بش���كل مب���دع يجعل 
للمتفرجين مهمات مس���تقبلية في مقابل 
مهمات الثورة على الماضي التي يخلقها 

الوعي المباشر التحريضي.
م���ن هن���ا، إذا كان في وس���ع المرء 
أن ينظ���ر بإيجابي���ة ما إل���ى التغييرات 
»البس���يطة« التي طاول���ت ذهنية بعض 
الدرام���ا العربية في ع���دد ال بأس به من 
البل���دان، فإنم���ا تنطلق ه���ذه اإليجابية 
من إحس���اس بأن الوقت ال يزال أبكر من 
أن ينتق���ل أه���ل الدراما وينقل���ون معهم 
جمهورهم من مس���توى رف���ض الماضي 
إل���ى مس���توى البح���ث عن المس���تقبل، 
والمهمت���ان مختلفتان ف���ي عمق األمور. 
ونحن إنما نقول هذا انطالقًا من إدراكنا 

أن األم���ور الحقيقية ال تس���تقيم، دائمًا، 
إال ف���ي الحقبة التالي���ة، أي حين تكون 

الثورات العربية، سواءأ
 نجح���ت ف���ي قل���ب الحكم جذري���ًا أم 
جزئيًا- قد ترس���خت وانتقلت من مرحلة 
التغيي���ر في المواقف إلى مرحلة التغيير 
ف���ي الذهنيات. وهو أمر يس���تغرق زمنًا 
طوياًل.. وال نلوم أهل الدراما على البطء 

في حركتهم في اتجاهها.
من هنا ال ش���ك أن االمتح���ان األكبر 
ألهل الدرام���ا ونتاجاتهم، س���يكون في 
مراحل ما - بعد - رمضان، وربما قبل كل 
ههم على الفور إلى تحقيق  شيء في توجُّ
أعماله���م دون أن يأخ���ذوا رمضانيته���ا 
هم من  ف���ي اعتبارهم، ومن ثم ف���ي ُدُنوِّ
مواضي���ع نعتقد أن الوق���ت صار مالئمًا 
لمواجهته���ا بجرأة توازي جرأة ش���بان 
مي���دان التحري���ر أو س���احة بورقيبة أو 
ش���وارع صنعاء ودرع���ا والحيز الليبي 
بكامله - بين س���احات أخرى مرش���حة 
بدوره���ا لخوض لعب���ة التغيير الثوري 
الحقيقي التي ستس���تحق إلى األبد اسم 
»الربيع العربي«. وال بأس من أن نقول 
إن ه���ذه المواضي���ع، لن تك���ون معبرة 
ع���ن الربيع العربي بش���كل صادق ولن 
تساهم في صنعه، إن لم تتناول قضايا 
مث���ل دور المرأة ف���ي المجتمع والنظرة 
إلى اآلخر، وقبول االختالف، والعالقة 
بين المواطن والدول���ة، وأفول العصر، 
وصراع األجيال انطالقًا من الصراع بين 
األبناء واآلباء الذين هم الرمز واألساس 
لوج���ود كل ديكتات���ور.. وص���واًل إلى 
دور األقلي���ات في المجتمع���ات العربية 

والحرية، محدودة كانت أم مطلقة..
ويقين���ًا إن الدن���ّو م���ن مث���ل ه���ذه 
»المحرَّمات« سيكون في الموسم الثاني 
بعد انطالقة الربي���ع العربي، االمتحان 
الكبي���ر للمبدعين الع���رب.. ولم ال نقول 
أيضًا لكل ش���باب الربي���ع العربي؟ علمًا 
بأن التعامل م���ع الدرام���ا التليفزيونية 
ف���ي زمننا هذا، ه���و المفتاح األس���اس 
لالرتباط به���ذا الربيع والتحضير له كي 
يكون ربيعًا دائمًا.. ال مجرد غيمة عابرة 
وس���ط تاريخ متواصل يكون فيه تداول 

السلطة عنصر االنعتاق الوحيد.

تيم الحسن وريم البارودي في »عابد كرمان«
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نساء المتعة والممانعة
�سعيد خطيبي

في زاوية نائية من عالمنا الّرحب، في 
قرية صغيرة من المغرب، قامت ثورة لم 
تذكرها كت���ب التاريخ ول���م تتعّرض لها 
تقارير الّصحف. إنها ثورة الّنس���اء على 
الرج���ال، ثورة المرأة عل���ى البطريركية 

التي يصّورها فيلم »نبع الّنساء«.  
األص���ول  ذو  الفرنس���ي  المخ���رج 
الروماني���ة رادو ميهايلين���و)53 س���نة( 
زار الّس���نة قبل الماضية المغرب وأجرى 
اس���تطالعًا ميدانيًا حول قص���ة واقعية 
س���مع عنها قبل س���نوات. تقول القّصة 
إن مجموعة من النس���اء القروّيات أعلّن 
إضراب���ًا جماعيًا وقّررن ع���دم مضاجعة 
أزواجهن مجددًا بعدما سئمن الممارسات 
التعس���فية المفروضة عليهن، خصوصًا 
منها إجبارهن يومي���ًا على نقل الماء من 
بئر القرية الوحيدة والبعيدة إلى البيت. 
قصة تشّتت حولها بعض الرواة وتنّوعت 
فيه���ا الروايات. ولكن الجميع اتّفق حول 
جوهره���ا. وج���اءت فكرة تجس���يد هذه 

الواقعة في فيلم سينمائي بعنوان »نبع 
النساء«)س���ينزل صاالت العرض مطلع 
نوفمبر المقبل( من أجل تقريب المش���اهد 
أكثر من بعض تحّوالت المجتمع المغربي 
المعاص���ر ووضع���ه ف���ي صل���ب هموم 

ومشاغل المرأة المغربية الحالية.
الفيل���م ال يختصر الّص���راع القائم في 
العالقة الّتصادمية بي���ن الّذكر واألنثى، 
بل يقّدم نظرة ش���املة عن ظروف عيش 
المرأة اجتماعيًا ونفسانيًا ويحّملها أحيانًا 
وزر بعض خياراتها. ورغم كل ما تعرض 
إليه م���ن انتقادات عقب عرضه األول في 
الطبعة األخيرة م���ن مهرجان »كان«  في 
فرنس���ا، وما عيب عليه من تماد في نقل 
ص���ورة نمطي���ة وفلكلورية ع���ن المرأة 
المغاربي���ة، فقد تضّمن الفيلم ذاته نظرة 
واقعية في التعامل مع الجنسين وتفادى 
تكرار الخطابات والكليشيهات المتعارف 
عليها، مس���تثمرًا الظرف الّسياسي العام 
الذي لّف المنطقة العربية مطلع الس���نة 

الجاري���ة، خصوصًا مع ان���دالع ثورتي 
تونس ومص���ر، من خالل إدراج تغيرات 
طفيفة على الس���يناريو وتضمينه بعض 
اإلش���ارات والتلميحات التي لعبت دورًا 

مهمًا في منحه قيمة وراهنية أكبر. 
تلع���ب ليل���ى بختي )27 س���نة( دور 
البطولة وتتقم���ص دور »ليلى«. فبعدما 
نالت ف���ي فبراير الماضي لقب الس���يزار 
ألفض���ل ممثلة واعدة في فرنس���ا وبعدما 
حّلق���ت عاليًا ف���ي س���ماء النجومية بعد 
نجاح فيلم »كل ما يبُرق«)2010( ها هي 
ليلى بختي تمّثل في »نبع النس���اء« ألول 
مّرة بالّلغ���ة العربية وتصّرح: »مع )نبع 
النساء(، أعتقد أن والدتي ستكون فخورة 
ب���ي أكثر من أي وقت مضى، ألنني أمّثل 
بالعربية وبلهجتي المغاربية«. ونجد إلى 
جانبها ثلة من أشهر الممثالت المغاربيات 
في فرنسا، أمثال حفصية حرزي – التي 
برزت بعد مش���اركتها في فيلم »كسكسي 
بالبوري«)2007( لعبد اللطيف كش���يش 
– ف���ي دور »لبنى ازميرال���دا«، صبرينة 
وزاني ف���ي دور »رش���يدة« والجزائرية 
بيونة في دور أرملة والفلسطينية هيام 

عباس في دور »فاطمة«.
رادو ميهايلين���و ال���ذي ب���دأ تجرب���ة 
اإلخ���راج م���ع فيلمي »الخيان���ة«)1993( 
و»صباح الخير أنطوان«)1997(، واشتهر 
خصوصًا بفيلمي »قطار الحياة« )1998( 
و»اذهب، شاهد وصر ما شئت«)2005( 
– الحاصل على جائزة الس���يزار ألفضل 
سيناريو – يحاول عبر فيلمه الجديد نقل 
صورة مغاي���رة عن الم���رأة المغاربية. 
ص���ورة تحيد ع���ن األط���ر والتصنيفات 
الت���ي تحصرها ف���ي خانت���ي »الخنوع« 
و»االستس���الم«. وبغ���ض النظ���ر ع���ن 
التفاوت في الّتحكم في الّلهجة المغربية 
بين الممثالت بحكم انتماءاتهن المتعددة 
وبعده���ن ع���ن أرض الوط���ن – وهو ما 
تق���ّر به ليلى بختي – فقد تمكنت نس���وة 
الفيلم من بع���ث ثورة القري���ة المغربية 
النائية وإدراجها ضمن س���ياقات راهنة 
في انتظار أن تستلهم منها نساء عربيات 
أخريات الّدرس ويعلّن مثلهن انخراطهن 
في صّف الحركة التمردية على تعس���ف 

الذهنية البطريركية. 

�ضينما
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مروة رزق

بالرغ���م من مرور س���تين عام���ًا على 
وفاته���ا إال أن األرجنتيني���ة إيفا دوراتيه 
بي���رون أو )إيفيتا( الت���ي دخلت التاريخ 
كامرأة مثي���رة للجدل: يوقره���ا البعض 
باعتباره���ا قديس���ة؛ ويبغضها آخرون، 
فيرون أن أطماعها ل���م تعرف حدودًا، ال 
تزال س���يدة األرجنتين األولى الس���ابقة 
تثي���ر اهتم���ام مخرج���ي الس���ينما الذين 
أعدوا عنها أفالمًا س���ينمائية ووثائقية. 
من أش���هر هذه األفالم فيلم )إيفيتا(، من 
إنتاج هولي���وود وبطولة المغنية مادونا 
والممثل اإلس���باني أنطونيو بانديراس، 
والذي تم عرضه عام 1994. ومع ذلك لم 
يفكر أحد آنذاك في تحويل هذه الشخصية 
الشهيرة إلى شخصية كارتون. وهذا هو 
ما فعلته ش���ركتا اإلنت���اج األرجنتينيتان 
آثيبيتيا س���يني وإليس���يون ستوديوز، 
مع الصحافية األرجنتينية ماريا س���وان 
وقاموا بإنت���اج فيلم كارتون���ي وثائقي 

عنها يحمل اسم »إيفا األرجنتين«.
يتش���جع المنتج���ون لعم���ل أفالم عن 
حياة ه���ذه المرأة التي لقبت بمعش���وقة 
الفقراء والمس���اكين في األرجنتين لسرد 

تفاصي���ل حياتها الش���يقة قب���ل وبعد أن 
أصبح���ت س���يدة األرجنتي���ن األولى إلى 
جانب أن وفاتها المبكرة بمرض السرطان 
)33 عام���ًا( واختفاء جثمانها المحنط 20 
عام���ًا وطوافه ح���ول العال���م طيلة هذه 
المدة، كله���ا عناصر جديرة لتصبح نصًا 

سينمائيًا.
ويعتمد الفيلم على التحقيق الذي قام 
به رودلف���و والش حول مصير جس���دها 
الهائم والذي تحول���ت روايته عنها )تلك 
المرأة( إلى واحدة من أهم روايات األدب 

األرجنتيني. 
لم تتعد تجربة إيفا بيرون السياس���ية 
س���بعة أعوام، كانت المتحدث الرس���مي 
باسم »خوان بيرون«، وقامت بجهد هائل 
من أجل دعم ش���عبّيته، فعندما أطاح به 
تمرُّد عس���كري عام 1945 تحركت إيفيتا 
بنش���اط بي���ن الجماهي���ر، ونجح���ت في 
إعادته إلى موقعه رئيس���ًا للحكومة، كما 
س���اعدته في الوصول إلى منصب رئيس 
الدولة –بعد زواجهما، وبقت إلى جواره 

حتى عام 1952 وهو عام وفاتها.
كانت إيفا المنحدرة من أس���فل السلم 

االجتماع���ي قب���ل التعرف عل���ى زوجها 
خ���وان دومينج���و بي���رون ممثل���ة ف���ي 
المس���ارح الصغيرة واإلذاع���ة، وبعد أن 
أضحت س���يدة األرجنتين األولى اقتحمت 
وتعّرض���ت  الخيري���ة  األعم���ال  مج���ال 
لس���خرية واس���تهزاء من نس���اء الطبقة 
الراقية، ورغم ذلك استطاعت خالل فترة 
وجيزة تأس���يس »صندوق إيفا لألعمال 
الخيرية« ولم تتوان عن استغالل منصبها 
ومركزه���ا لتوزي���ع المس���اعدات وتقديم 
الخدم���ات للمحتاجين، حّت���ى أنها كانت 
تق���وم بزي���ارات مفاجئة للق���رى وتدخل 
بيوت الفالحين والفقراء لتقدم لهم المواد 
الغذائي���ة وألطفالهم الحل���وى، كما كانت 
تقوم بجمع وش���راء المالبس األوروبية 
وإعطائها لهم حّت���ى وصل اهتمامها بهم 
إلى حدِّ إغراق أطفالهم بالُلعب التي كانت 

تحصل عليها من جميع أنحاء العالم.
وعندما أصيبت إيفا بمرض السرطان  
بدأ نظام خ���وان بي���رون تتداعى أركانه 
بعنف، ورغم ذلك لم تستس���لم بل ظلت 
مصّرة على حضور اللقاءات السياس���ية 
والجماهيرية، وف���ي صباح 26 يوليو/ 
تم���وز 1952 مات���ت »إيف���ا بي���رون« عن 
عم���ر 33 س���نة، اس���تدعى زوجه���ا أحد 
الخبراء اإلس���بان ليقوم بتحنيط جثمانها 
واس���تعادة مالمحها قبل المرض، وفور 
موتها اجتاحت األرجنتين حالة من الرعب 
لموتها ومشى في جنازتها مليونا شخص 
وتوفي س���بعة أشخاص تحت األقدام من 

شدة الزحام.
ولك���ن عندما س���قط حك���م الديكتاتور 
»خ���وان بيرون« ع���ام 1955 قام الرئيس 
الجدي���د لألرجنتين بفت���ح قصور وبيوت 
الرئيس الس���ابق فكانت المفاجأة الكبرى 
عندما أثبتت السلطات العسكرية الجديدة 
أن إيفيت���ا اختلس���ت أموال المش���روعات 
والمؤسس���ات الخيرية التي كانت ُتشرف 
عليها. وقامت السلطات بعرض مجوهراتها 
ومالبسها باهظة الثمن على الفقراء والتي 
صة لهم ورغم  جمعتها من األموال المخصَّ
ذلك كله فقد ظ���لَّ الفقراء يحبونها، فكان 
الرّد من الجميع »نحن جميعًا ملك إليفيتا 
فلتأخذ ما تش���اء ولتفعل ما تشاء ولكننا 

سنظل نحبها إلى األبد«!!!

إيفا بيرون
بطلة فيلم كارتون
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اس���تولت هند رس���تم عل���ى »عرش 
الفتنة« ف���ي الس���ينما المصري���ة طوال 
عقد ونص���ف، وأصبحت من���ذ منتصف 
معظ���م  أغلف���ة  نجم���ة  الخمس���ينيات، 
المج���الت الفني���ة التي تابع���ت، بدأب، 
أخبارها وأفالمه���ا وأحاديثها وأدوارها 
الجديدة – وما أكثرها – وفي عام 1957 
حققت س���بعة أفالم، وثمانية في العام 
التال���ي، ثم س���بعة ع���ام 1959، وبدت 
األقوى حضورًا من منافس���اتها: برلنتي 
عب���د الحمي���د، ه���دى س���لطان، تحي���ة 
كاريوكا، شادية، س���امية جمال، فهذه 
الفت���رة المنتعش���ة باآلم���ال، بعد ثورة 
1952 وعق���ب حرب الس���ويس 1956، 
ش���هدت نهوضًا في الثقاف���ة المصرية، 
بما في ذلك الس���ينما، وظهرت مجموعة 
س���تغير مالمح البن���ت المصري���ة على 
الشاشة: لبنى عبد العزيز، نادية لطفي، 

ليلى طاهر، سميرة أحمد.. وأخريات.
دخلت هند حس���ين مراد رس���تم عالم 
الس���ينما من أضيق األب���واب، من باب 
الكومب���ارس الذي ظلت محش���ورة فيه 
ط���وال )15 فيلم���ًا(، لم تظهر إال وس���ط 
مجموعة من الفتيات المحيطات بالبطلة، 
يضحك���ن حي���ن تضحك، يح���زن عندما 
تحزن، ي���رددن مقطعًا م���ن أغنيتها إذا 
غنت. يمكنك أن تلحظها ممتطية صهوة 
ج���واد على يمين ليلى م���راد التي تغني 
»اتمخطري يا خيل« ف���ي »غزل البنات« 

ألنور وجدي 1949.
ليست الصدفة وحدها هي التي تحول 
الكومب���ارس إلى ممثلة فنجمة، البد أواًل 
أن يتوافر في تلك الكومبارس مواهب أو 
قدرات تفتح لها طريق العمل والمستقبل. 
وف���ي حال���ة هن���د رس���تم، المواظب���ة 
على الحض���ور يوميًا إلى االس���توديو، 

حت���ى إن لم تك���ن مطلوبة، ك���ي تتابع 
طريقة  وتس���توعب  المخرج،  توجيهات 
أداء الممث���الت، وتخت���زن ف���ي ذاكرتها 
عش���رات المالحظ���ات المهم���ة، وتتعلم 
كيفية الوقوف أمام الكاميرا، وفن األخذ 
والعطاء مع شريك المشهد، وتستوعب 
أس���اليب التعبير ع���ن االنفعاالت، األمر 
الذي أدى، بالضرورة إلى نجاحها الكبير 
في أول بطولتين لها: »الجس���د« و»بنات 
الليل«، من إخراج أستاذها األول، حسن 

اإلمام.
ربما وجد حسن اإلمام، بعينه الالقطة، 
ش���يئًا م���ن التش���ابه بين هند رس���تم، 
والنجم���ة الت���ي اختطفتها ي���د المنون، 
وهي في ش���رخ الشباب »كاميليا«، ذات 
الشعر األصفر، الناعم، وتقاطيع الوجه 
المتس���قة، والش���فاه الممتلئة، والجسم 
الممش���وق، فضاًل عن طريقة االبتس���ام 

المتطابق���ة، ولكنه أدرك الفارق العميق 
بينهما: »كاميليا«، تجيد األدوار الخفيفة، 
ذات الطابع »الميلودرامي«، حيث الحزن 
الحادة،  واالنفعاالت  المعنوي،  واأللم، 
المركبة.. وهذا ما سيجده، بسخاء، عند 
هند رس���تم، وس���ينطلق ب���ه، إلى آخر 

مدى.
قب���ل فيلمي »الجس���د« و»بنات الليل« 
بعام واحد، أظهر حسن اإلمام اكتشافه، 
في مش���هد واحد، طويل، ف���ي »المالك 
الظالم« 1954، وه���ي تقدم رقصة على 
أنغ���ام أغني���ة »آه من اله���وى« األقرب 
إل���ى التانجو البطيء. ل���م تكن الرقصة 
ش���رقية، ولكنه���ا كانت حديث���ة، على 
طريقة ريتاهي���وارث، بطابعها الفاتن، 
الذي يهيم به حس���ن اإلمام. وتعمد، مع 
مص���وره القدير، وحيد فري���د تقديم هند 
رس���تم على نحو متفرد وخالب،فعدسة 

الكامي���را تضي���ق حت���ى تلغ���ى جميع 
الحاضرين ف���ي حفل عي���د الميالد، مع 
تركيز اإلض���اءة على وجه هند رس���تم 
تارة، وجسمها، بفستانها مكشوف الظهر 
والصدر، ت���ارة أخرى، واأله���م أن هذا 
المش���هد، بنعومته، وحيويته، ورونقه 
الجمالي الخاص، أشار بوضوح إلى ما 

تستحقه هند رستم من بريق.
كتب حس���ن اإلمام قصت���ي الفيلمين، 
يتضمنان ما يميل له من أحداث جسام، 
انقالب من حال لحال، حب بريء ونزوات 
طائش���ة، آم���ال كبي���رة وي���أس قاتل، 
األلوان هنا حادة، أبيض ناصع وأسود 
مغرق في عتمت���ه، فالبطلة، في كل من 
الفيلمي���ن ترن���و للنور، ولكنه���ا تتمرغ 
في الوحل، تدفعه���ا الظروف للعمل في 
بعض المهن المهينة والوضيعة، ويظهر 
الفارس الذي يبدو كما لو أنه سينتشلها 

م���ن الق���اع، وهو ف���ي الحالتي���ن كمال 
الش���ناوي، ولكن الظ���روف، والواقع، 
وعدم ق���درة المجتم���ع عل���ى الغفران، 
مس���ائل تجعله يفشل في مس���عاه، فال 
يصب���ح أمامها إال أن تم���رض وتموت.. 
الفيلم���ان، يؤخذ عليهما م���ا يؤخذ عادة 
على »الميلودراما« من اإلسراف في تقديم 
المواق���ف المفجعة، وإث���ارة العواطف، 
كأن تمرض البطلة بداء الس���ل في الفيلم 
األول، أو تتن���ازل عن وليدها في الفيلم 
الثان���ي، باإلضاف���ة إل���ى االعتماد على 
الصدف���ة المهيمنة على األحداث، وإلغاء 
إرادة اإلنس���ان وعدم االعت���راف بقدرته 
على المس���اهمة في صن���ع مصيره، أو 
تغيي���ر الواقع.. لكن، ف���ي جانب آخر، 
تمنح ه���ذه »الميلودرام���ات«، فرصة ال 
يستهان بها، للممثل، كي يعبر عن شتى 
أنواع االنفع���االت الحادة. وهذا ما قامت 

غياب
�ضينما

هند رستم
ثالثة وجوه 
لملكة الفتنة

كمال رمزي - القاهرة
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بعام واحد، أظهر حسن اإلمام اكتشافه، 
في مش���هد واحد، طويل، ف���ي »المالك 
الظالم« 1954، وه���ي تقدم رقصة على 
أنغ���ام أغني���ة »آه من اله���وى« األقرب 
إل���ى التانجو البطيء. ل���م تكن الرقصة 
ش���رقية، ولكنه���ا كانت حديث���ة، على 
طريقة ريتاهي���وارث، بطابعها الفاتن، 
الذي يهيم به حس���ن اإلمام. وتعمد، مع 
مص���وره القدير، وحيد فري���د تقديم هند 
رس���تم على نحو متفرد وخالب،فعدسة 

الكامي���را تضي���ق حت���ى تلغ���ى جميع 
الحاضرين ف���ي حفل عي���د الميالد، مع 
تركيز اإلض���اءة على وجه هند رس���تم 
تارة، وجسمها، بفستانها مكشوف الظهر 
والصدر، ت���ارة أخرى، واأله���م أن هذا 
المش���هد، بنعومته، وحيويته، ورونقه 
الجمالي الخاص، أشار بوضوح إلى ما 

تستحقه هند رستم من بريق.
كتب حس���ن اإلمام قصت���ي الفيلمين، 
يتضمنان ما يميل له من أحداث جسام، 
انقالب من حال لحال، حب بريء ونزوات 
طائش���ة، آم���ال كبي���رة وي���أس قاتل، 
األلوان هنا حادة، أبيض ناصع وأسود 
مغرق في عتمت���ه، فالبطلة، في كل من 
الفيلمي���ن ترن���و للنور، ولكنه���ا تتمرغ 
في الوحل، تدفعه���ا الظروف للعمل في 
بعض المهن المهينة والوضيعة، ويظهر 
الفارس الذي يبدو كما لو أنه سينتشلها 

م���ن الق���اع، وهو ف���ي الحالتي���ن كمال 
الش���ناوي، ولكن الظ���روف، والواقع، 
وعدم ق���درة المجتم���ع عل���ى الغفران، 
مس���ائل تجعله يفشل في مس���عاه، فال 
يصب���ح أمامها إال أن تم���رض وتموت.. 
الفيلم���ان، يؤخذ عليهما م���ا يؤخذ عادة 
على »الميلودراما« من اإلسراف في تقديم 
المواق���ف المفجعة، وإث���ارة العواطف، 
كأن تمرض البطلة بداء الس���ل في الفيلم 
األول، أو تتن���ازل عن وليدها في الفيلم 
الثان���ي، باإلضاف���ة إل���ى االعتماد على 
الصدف���ة المهيمنة على األحداث، وإلغاء 
إرادة اإلنس���ان وعدم االعت���راف بقدرته 
على المس���اهمة في صن���ع مصيره، أو 
تغيي���ر الواقع.. لكن، ف���ي جانب آخر، 
تمنح ه���ذه »الميلودرام���ات«، فرصة ال 
يستهان بها، للممثل، كي يعبر عن شتى 
أنواع االنفع���االت الحادة. وهذا ما قامت 

بين شكري سرحان وعماد حمدي
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به هند رستم بمهارة، وعلى نحو يثبت 
قدراتها كممثلة نابهة، متفهمة، أكبر من 
كونها مجرد جسد فاتن.. هنا، تنتقل هند 
رس���تم، بمالمح وجهها، بسالسة، من 
إحساس آلخر، فنظراتها تترقرق بالحب 
قبل أن تفصح عن���ه كالمًا. وها هي في 
»بن���ات الليل« تحتضن طفلته���ا الغائبة 
عنه���ا طوي���اًل، بعينيها، قب���ل أن تنهمر 

عليها تقبياًل.
من إخ���راج حس���ن اإلمام، س���تظهر 
هند رس���تم ف���ي أكثر من عش���رة أفالم، 
لعل أشهرها »ش���فيقة القبطية« 1963، 
و»الراهبة« 1965. وفيهما يحاول اإلمام 
أن يبرز نقاء الروح والميل إلى الطهارة، 
الب���راءة، عن���د صاحبة  والش���وق إلى 
الجس���د ال���ذي يريد بع���ض »الرجال« أن 
يجعلوا منه مجرد مطفئ للش���هوات، ثم 

مثير للرغبات من جديد.
فيم���ا بعد، تغ���دو هند رس���تم ثالث 
ش���خصيات، فأحيانًا تطالعن���ا عابثة، 
تنص���ب  متآم���رة،  ماجن���ة، ش���ريرة، 
فخاخها على األبرياء، سواء من الرجال 
أو النساء. وأحيانًا تبدو طيبة، كريمة، 
عطوفة، تحنو عل���ى اآلخرين، خاصة 
الضعفاء ومن هم ف���ي ورطة.. ثم، في 
النمط الثالث: المرأة التي تعرضت لظلم 
يبلغ حد االجحاف، وتحاول، بإرادة من 
حديد، أن تثأر من جالدها، مستعينة في 

ذلك بذكائها، وفتنتها.
مع صالح أبو س���يف، تجسد وجهين 
متباعدي���ن، متناقضي���ن، ف���ي »ال أنام« 
1957، ت���ؤدي دور زوج���ة وال���د فاتن 
حمامة، يحيى شاهين، وهي مستهترة، 
ت���ردد، وتحاول  تم���ارس خياناتها بال 
التقريب بين عش���يقها، رش���دي أباظة، 
وابنة زوجها. هنا، تبدو هند رستم جمرة 
ملتهبة، أو شظية من الجحيم، ملتهبة، 
بالغة النشاط، فمنذ مشهدها األول، وهي 
تجري باندفاع على رمال الش���اطئ، إلى 
مشهدها األخير، وهي تنظر باستخفاف 
إلى ما س���ببته من متاع���ب وألم، يتدفق 
أداؤها ساخنًا، متجانسًا، مقنعًا، يؤكد 
أنها تمس���ك تمام���ًا بأبعاد الش���خصية، 

وتبين أغوارها، بوضوح.
أما في »بين الس���ما واألرض« لصالح 

أبو س���يف 1959، الذي يق���دم مجتمعًا 
معلق���ًا في الفض���اء، فإن هند رس���تم، 
بحيويتها المعه���ودة، تؤدي دور نجمة 
س���ينمائية تريد الصعود إلى الس���طوح 
ألداء مش���هد س���ينمائي داخل المصعد، 
المختلفة، يالحقها  االجتماعية  بنماذجه 
متحرش ال يش���ق له غبار، يؤدي دوره 
س���عيد أب���و بك���ر، ويتجلى ف���ي ردود 
األفع���ال عن���د هند رس���تم قدرته���ا على 
تنوع األداء والس���يطرة على انفعاالتها. 
يرتس���م على وجهها، في البداية، درجة 
ما من الضيق، تبتعد عن المتحرش الذي 
يتابعها، وعلى نحو يمتزج فيه االنزعاج 
بالغض���ب، تق���ول »أوف«، لكن الرجل، 
بإص���رار دن���يء يص���ر.. وفيما يش���به 
التحذير النهائي تردد كلمتين حاسمتين 
»وبعدين بق���ى«.. وفج���أة، حين يأتي 
المخاض الم���رأة داخل المصعد، تتحول 
هند رس���تم إلى »قابلة«، بالغة الرحمة، 
تساعد المرأة، على الوضع، وال تتوانى 
عن خلع بلوزتها كي تستر المرأة.. وها 
هي، تحنو على الجنين وهي تحمله بين 

ذراعيها.
ف���ي الس���ينما المصري���ة، كم���ا ف���ي 
س���ينمات معظم بلدان العال���م، تحظى 
أف���الم االنتق���ام بقبول واس���ع، ورواج 
يلف���ت النظ���ر، ففيم���ا يب���دو أن معظم 
الناس، بدرج���ات متفاوتة، يش���عرون 
بغبن ما وقع عليهم، من ش���خص آخر، 
أو من مؤسس���ة، أو م���ن المجتمع كله، 
وبالتالي يتماهى مع ش���خصية المنتقم 
ال���ذي يرغب في تصفية الحس���اب.. هند 
رس���تم ف���ي »األخ الكبي���ر« لفطي���ن عبد 
الوهاب 1958، و»رجل بال قلب« لسيف 
الدين ش���وكت 1960، و»نساء وذئاب« 
لحس���ام الدين مصطفى 1960، و»دماء 
على النيل« لنيازي مصطفى 1961، على 
سبيل األمثلة ال الحصر، تنطلق إرادتها 
في الثأر، وسيلتها في هذا سحر فتنتها، 
فهي تس���تدرج غريمها،أو أحد المقربين 
له، إلى ش���باكها كي توقع به. في »األخ 
الكبير«، تقدم كل ما لديها، لحبيبها فريد 
شوقي، الذي ال يفي بوعده لها بالزواج. 
تدرك أن���ه يخدعه���ا. تضع نفس���ها في 
طريق ش���قيقه، أحمد رمزي، الذي يجن 

منها، تحوله إلى مدمن.. وفي »رجل بال 
قلب« تعمل خادم���ة عند الرجل الصارم، 
صاحب المزرعة، يحيى شاهين، المعقد 
من النس���اء، بعد أن ضب���ط زوجته مع 
رجل آخ���ر فقام بقتل���ه. القات���ل الفظ، 
تتحرك رغباته تجاه الوافدة، وبدورها، 
تؤججه���ا، ليس ع���ن طري���ق التعري، 
ولكن بأس���لوب ناعم، فحي���ن تثبت له 
»زرار« القمي���ص ال���ذي يرتدي���ه، تقطع 
الخي���ط بأس���نانها، وتتعم���د أن تلمس 
بش���فتيها صدره، فيكاد الرجل أن يجفل 
وقد تفتحت حواس���ه. الحقًا، ندرك أنها 
شقيقة القتيل، جاءت كي تثأر له.. وكما 
فعلت في »األخ الكبير« وكما س���تتصرف 
في »نساء وذئاب«، تلقي بسحرها على 
اب���ن القاتل ف���ي »رجل بال قل���ب« فتثير 
الضغينة بين األب واالبن، تنتهي بمقتل 
األب عل���ى يد زوجت���ه المدان���ة ظلمًا.. 
وفي »نساء وذئاب«، نكتشف أن االبن، 
حس���ن يوس���ف، الذي تري���د أن تحرق 
قلب وال���ده عليه، ما ه���و إال ابنها التي 
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ظن���ت أن الذئاب قد أكلت���ه بعد أن تركته 
بين الزراع���ات، هربًا من الفضيحة التي 

تسبب فيها والده، عماد حمدي.
وإذا كانت معظم ه���ذه األفالم تنتهي 
بنهاية فاجعة، ف���إن القليل منها ينتهي 
بختام س���عيد، ف���ي »دماء عل���ى النيل« 
لنيازي مصطف���ى 1961، تقرر االنتقام 
م���ن فريد ش���وقي قاتل زوجه���ا، وعلى 
طريقته���ا، تس���تنجد بالقات���ل ال���ذي ال 
يعرفها، ترحل معه على مركب في النيل، 
وعند إحدى الجزر تطلق عليه رصاصة، 
تصيب���ه وال تقتله، ومع وحش���ة الليل 
وصوت عواء الذئ���اب ينتابها الخوف، 
تعالجه، يربط بينهما الحب، يكشف لها 
سر زوجها الخائن، المتزوج من أخرى. 
هنا تثبت هند رس���تم قدرتها على التقاط 
واستخدام اللهجة الصعيدية، فضاًل عن 
حرفيتها في التعبير بعينيها عن مشاعر 

الضغينة حتى وهي تبتسم.
بعي���دًا ع���ن تل���ك األل���وان الدامية، 
والرمادي���ة، حقق���ت هند رس���تم نجاحًا 

كبيرًا في أدوارها الكوميدية، ذلك نجدها 
مألت الكثير من أفالم فطين عبد الوهاب 
بالبهج���ة والم���رح، مثل »إش���اعة حب« 
1960، و»تفاحة آدم« 1966، باإلضافة 
ألفالم عيس���ى كرامة، مثل »إس���ماعيل 
ياسين في مستشفى المجانين« 1958، 
وبينما  المفاج���آت« 1959..  و»لوكاندة 
تستخدم هند رس���تم فتنتها لإليقاع بمن 
تري���د ف���ي أف���الم الميلودرام���ا، فإنها، 
ف���ي الكوميدي���ات، ال تلتف���ت وال تحس 

بجمالها، بل تأتي المفارقات من كونها، 
ه���ي الفاتن���ة، الت���ى تهي���م حب���ًا.. في 

إسماعيل ياسين.
المهن التي انخرطت فيها هند رستم، 
ش���أنها ش���أن زمي���الت جيله���ا، مه���ن 
متواضع���ة، فإما راقص���ة أو خادمة أو 
قعي���دة البي���ت، وهي في ه���ذا تعبر عن 
مجتم���ع لم يحق���ق للمرأة ف���رص العلم 
والعم���ل، وهو األمر ال���ذي اختلف عقب 
ث���ورة 1952، حي���ث فتح���ت الم���دارس 
الت���ي انتش���رت عل���ى ط���ول الب���الد، 
أبوابه���ا للبنات، ثم دخل���ن الجامعات، 
وبالض���رورة، كان الب���د أن يعمل���ن في 
الصحافة والهندس���ة والط���ب، ومهن لم 
تظهر بوض���وح في أف���الم األربعينيات 
م���ن  كان  والحق���ًا،  والخمس���ينيات.. 
الطبيع���ي أن تنطلق نجمات ناش���ئات، 
يعبرن عن واقع جديد.. وليست مصادفة 
أن تطالعن���ا لبنى عب���د العزيز، في أول 
مشهد لها على الشاش���ة، في »الوسادة 
الخالية« 1957، مرتدية مالبس تلميذات 
مدارس »الفنون النس���وية«، وأن يكون 
أول دور للناش���ئة، نادي���ة لطفي، في 
»س���لطان« لني���ازي مصطف���ى 1958، 
حيث تعمل صحافي���ة، وأن تتخفى هي 
وس���عاد حس���ني، في مالبس الرجال، 
كي يعملن مهندس���ات في »للرجال فقط« 
لمحمود ذو الفقار 1964.. وهذا ال يعني 
أن ثم���ة خطوط���ًا فاصل���ة أو خطوطًا 
قاطع���ة، بين جي���ل وجي���ل، فالموجة 
الجديدة ال تلغي الموجة السابقة، ولكن 
تلحق بها، وتتجاوزه���ا غالبًا.. لذا فإن 
بالبطوالت،  الوافدات، وقيامهن  ازدهار 
استجابة لواقع جديد، يؤدي بالضرورة، 
إلى شحوب الراسخات، وقد يخرجن من 
الشاش���ة، مثل هند رس���تم التي اعتزلت 
عام 1979، بعد أن حققت ثمانين فيلمًا. 
الكثير منها س���يظل نابض���ًا بالحضور، 
وفي القلب منها »باب الحديد« ليوس���ف 
ش���اهين 1958، ال���ذي ظه���رت فيه هند 
رس���تم، برونق فريد، لم يتحقق مثيله، 
من قبل أو من بعد، حيث مألت الشاشة، 
بالفتن���ة والحيوي���ة، فضاًل ع���ن األداء 
الذي جعل  المتفهم، الساطع،  الصادق، 
الفيلم، واحدًا من قمم السينما المصرية.

وسيلتها في 
االنتقام سحر 
فتنتها، فهي 

تستدرج غريمها  
إلى شباكها كي 

توقع به

األنثى المغوية في فيلم »صراع في النيل«
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وضع���ت المغني���ة البريطانية آمي 
وينهاوس حدًا لحياتها، وطوت س���جّل 
الفضائ���ح  تجرب���ة موس���يقية لفاَّته���ا 
والعبثي���ة. نجوم كثر قّدم���وا تعازيهم 
لعائلة المغنية أمثال اليدي غاغا ودميان 
مارلي. وصرح مختصون في ش���ؤون 
الف���ّن والنجومية بأن اس���م وينهاوس 
س���يظل راس���خًا في الذاكرة الجماعية 
طيلة القرنين القادمي���ن. ولكن، بعيدًا 
ع���ن الّدوافع واألس���باب الفعلية لوفاة 
صاحبة »فقط أصدق���اء« يبقى البعض 
يتس���اءل عن سّر تقاطع س���ّنها لحظة 
مغادرته���ا الحي���اة الدنيا مع س���ّن من 
يطلق عليهم تس���مية »نادي27«، وهي 
مجموعة من مش���اهير ال���روك والبلوز 
الذين رحلوا جميعًا في سّن واحدة: في 

الّسابعة والعشرين.
لم تش���فع الّش���هرة آلمي وينهاوس 
ول���م تمنحها س���وى حي���اة مهّربة من 
دفات���ر الّش���قاء. فبع���د طفول���ة هادئة 
ش���مالي لندن، س���محت له���ا بالتعرف 
وبالّتعل���ق بأعم���ال فرانك س���يناترا، 
ش���رعت، تدريجيًا، مع مطلع سنوات 
المراهقة، في ش���ّق طريقه���ا في عالم 
الغناء، وأصدرت في س���ّن العش���رين 
ألبومها األول »فران���ك« )2003( حيث 
نلتمس تأثره���ا بالجاز. ألبوم وضعها 
في واجهة اهتمام���ات الجمهور والّنقاد 
الذين وجدوا في صوتها ش���بهًا بصوت 
األميركيتي���ن ماس���ي غ���راي وس���ارا 
فوغان. ث���م ألبومه���ا الثان���ي واألكثر 
 »Black to Black«  )2006( ش���هرة
حي���ث يمتزج الروك والب���وب والجاز. 
المتضّمن أغنية »ريهاب« والذي اعتلى 
ع���ام ص���دوره قائم���ة المبيع���ات في 
بريطانيا )بيعت منه أكثر من 11 مليون 
نسخة عبر العالم(. بالموازاة مع حياة 
الّصخب واألضواء م���ّرت المغنية ذاتها 
بنفق مظلم بس���بب إدمانه���ا المخدرات 
مما تسبب لها في إثارة خالفات عائلية 
متكررة،و إلغاء بعض حفالتها وجّرها 
إلى هاوية الرحيل وااللتحاق بمشاهير 
رحل���وا مثلها في ظ���روف مقاربة وفي 

سّن واحدة.

غياب

آمي وينهاوس
هاوية الّسابعة والعشرين
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سير مؤجلة
تجلت حقيقة »نادي27« بعد الرحيل 
المفاج���ئ ألربع���ة م���ن نج���وم الروك 
والبلوز، بين سنتي 1969و1971، في 
سن الس���ابعة والعشرين، وهم: براين 
جونس، جيم���ي هوندري���ك، جانيس 
والتحق  موريس���ون.  وجي���م  جوبلين 
بهم كورت كوبين س���نة 1994 ثم آمي 
وينهاوس مؤخرًا. س���ؤال محّير يبقى 
يدور في ذهن المختصين: لماذا رحلوا 
في سّن مبكرة؟ ولماذا في سّن السابعة 
العش���رين تحديدًا؟ ولم���اذا في ظروف 

متشابهة فيما بينها؟
جيم���ي هوندري���ك )1942 - 1970( 
الذي يعتب���ر واحدًا من أه���م المجّددين 
في موسيقى القرن العشرين، ومن أهم 
العازفين على آلة القيثارة الكهربائية، 
ُعثر عليه ميتًا في غرفة فندق في لندن، 
وأبانت التحليل الطبية أن سبب الوفاة 
يتمثل في تعاطي جرعات مضاعفة من 
الكح���ول. رحل وترك إرثا فنيًا وتأثيرًا 
واسعًا على موسيقيي القرن العشرين، 
على غ���رار جانيس جوبلي���ن )-1943

الت���ي  »الياق���وت«،  الملقب���ة   ،)1970
رحلت بعد أس���بوعين فق���ط من رحيل 
هوندري���ك، في غرفة فن���دق أيضًا في 
لوس أنجلوس، بس���بب تعاطي جرعة 
زائدة م���ن الهيرويي���ن.  وأصدر مارك 
ري���دل فيلم���ًا حولها، يس���رد تفاصيل 
حميمة من حياته���ا، بعنوان »الوردة« 

  .)1979(
عل���ى خالف االس���مين الّس���ابقين، 
لقي براي���ن جون���س )1942 - 1969( 
، مؤّس���س الفرقة البريطانية الشهيرة 
»رولينغ س���تونز«، مصرع���ه غرقًا في 
مس���بح بيته، بعد إدم���ان على تعاطي 
الكحول. ودارت وم���ا تزال تدور حول 
وف���اة براي���ن، بالنظر إلى ش���عبيته، 
كثير من الش���ائعات وم���ن الفرضيات 
التي تص���ب في خانة االعتق���اد بموته 
قت���اًل وبتدبير جه���ة معين���ة. أما جيم 
موريسون )1943 - 1971( فقد رجحت 
التحاليل الطبية سبب وفاته إلى سكتة 

قلبية. فبعد زيارته المغرب وإس���بانيا 
واش���تهاره بمواقف سياس���ية تقدمية 
ومعارضت���ه التدخ���ل األميرك���ي ف���ي 
الفيتنام، وجدت الش���رطة المغني ميتًا 
في حمام شقة في باريس. ومن جهته، 
ل ك���ورت كوبين )1967 - 1994(،  فضاَّ
مغن���ي وعازف فرق���ة نيرفانا،  وضع 
ح���دًا لحيات���ه برصاص���ة في رأس���ه، 
بعدم���ا وّقع رس���الة وداع كت���ب فيها: 
»أفضل االحتراق مرة واحدة بدل الموت 

ببطء«.
هذه شذرات من سير مغنين ومشاهير 

في الروك وفي البلوز، رسموا تجارب 
فنية أث���رت و ما تزال تؤثر على أجيال 
من مس���تمعين ومن موسيقيين وصلوا 
بعده���م. نجه���ل الكثير ع���ن حياتهم، 
وال نع���رف عنهم س���وى القليل ونبقى 
نتساءل عن س���ّر رحيلهم المبكر. كثير 
من عشاق ومحبي »نادي27« المشؤوم 
يواصلون اس���تثمار مخيلتهم واختالق 
قصص وأس���اطير عن جوانب مختلفة 
من بيوغرافيا النجوم  المبهمة. يحّنون 
إليه���م ويعيدون، باس���تمرار، صياغة 

بعض جوانب سير الراحلين المؤجلة.
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الفارق���ة نتلفت  اللحظات  في وه���ج 
حولنا نبح���ث عنه ونفتق���ده.. أين هو؟ 
كان يفت���رض أن يك���ون هن���ا.. ما الذي 
منعه؟ بعد المس���افة أم وحش���ة الطريق 

وقلة الزاد؟
�دي �لقدر.

و�دي �للي كان و�دي �مل�سري.

نودع �ملا�سي وحلمه �لكبري.

نودع �الأفر�ح نودع �الأ�سباح. 

ر�ح �للي ر�ح ما عد�ش فا�سل كتري. 

�إيه �لعمل يف �لوقت ده يا �سديق؟

غري �إننا عند �فرت�ق �لطريق.

نب�ش قد�منا.. على �سم�ش �أحالمنا.

نلقاها بت�سق �ل�سحاب �لغميق.

كان يفترض أن يكون يوسف شاهين 
هن���ا مع رفي���ق درب���ه ص���الح جاهين 
يش���اركان في هذه اللحظات التي ناطحا 
الصخر دهرًا من أجلها.. وكأن يوس���ف 
ش���اهين قد قاوم المرض والرحيل مرات 
وم���رات من أج���ل أن يكون هن���ا بينهم 
ش���ابات وش���باب هذا الجي���ل المتعولم 

الجديد الذي راهن عليه طوال أفالمه، فلم 
يخب ظنه وفاجأ الجمي���ع في 25 يناير 
بثورته التي أبهرت العالم وهو يتابعها 
على مدار 18 يومًا على الهواء مباش���رة 
وكأنها مشهد مبدع من إخراجه كان قاب 
قوسين أو أدنى من أن يكون هنا بينهم، 
فقد شارك في إرهاصاتها القريبة بعد أن 
ظل عمرًا ينسج خيوط ثوبها يحاول أن 
يمسك مالمح ش���كلها الذي يراوغه يكاد 
يفلت من بي���ن أنامله فيزداد تش���بثا به 
ويصر في عتمة الصمت أن يس���تحضره 
أن ينيره ويس���تصرخه يطلقه عصفورًا 
نحو الم���دى ف���ي )العصف���ور( و)بهية( 
تصرخ ف���ي عتمة الهزيم���ة )ال هنحارب 
هنحارب( أو شابًا وصبية ينطلقان من 
ركام المذبح���ة صوب ش���مس أحالمهما 
وأحالمنا في »عودة االبن الضال«... هل 
يمك���ن أن يكون جو هناك في إحدى هذه 
البناي���ات التي تحيط بالمي���دان »ميدان 
التحري���ر« يصور بنفس���ه المش���هد الذي 
انتظره طوياًل، والجموع تهتف »الشعب 
يريد إسقاط الرئيس الشعب يريد إسقاط 
النظ���ام«، فيس���قط الرئي���س ويتهاوى 
النظ���ام فتنش���د الجموع )مص���ر يامه يا 
بهي���ة يام طرحة وجالبية الزمن ش���اب 

وأنت شابه هو رايح وأنت جايه(.
ه���ل التقطت كاميرته تل���ك اللحظات 

الس���احرة والت���ي تناقلته���ا الشاش���ات 
تتالم���س فيها أكت���اف الرج���ل الملتحي 
والش���ابة الجميلة السافرة في برد يناير 
القاهري وخلفهم���ا أكثر من وجه عجوز 
متغضن ينش���دون معًا )ال يهمني اسمك 
مكان���ك يهمن���ي اإلنس���ان ول���و ملوش 
عن���وان.. يا ن���اس يا مكبوت���ه هي دي 
الحدوته حدوته مصرية(.. وكأنه أخرج 
ه���ذا المش���هد بنفس���ه إنه هن���ا بالقطع 
بذكري���ات ولقط���ات وأغني���ات أفالم���ه 
بحواريي���ه.. ونجوم���ه الت���ي صنعه���ا 
وآالف من مريديه يسري نصر اهلل وخالد 
يوس���ف وخال���د النب���وي ومحم���د منير 
وخال���د الصاوي وعمرو واكد وش���ابات 
وشبان لم يس���مع بهم لكنهم تربوا على 
تلعثم مش���اهده وأفكاره وهو يحاول أن 
يفك أس���رار اللغز ويتنب���أ باآلتي يغرق 
في ذات���ه س���نوات يجلده���ا.. يجلد من 
خاللها فش���ل المثقفين م���ن أجيال خلت 
في)االختيار(، ثم يحن���و عليهم يلتمس 
لهم األعذار ف���ي )المصير(، ثم يعود إلى 
صخر الواقع وجداره يخش���مه بأظافره 
ينفخ ف���ي أبواقه لعله يس���قط وها هو 
يتداع���ى فطرقاته وعش���رات م���ن رفاق 
الدرب لم تذهب سدى فهذه اللحظة وهذا 
الجيل لم يس���قط من السماء لم يأت من 
ف���راغ، فقد ش���اهدنا آباءه���م وأجدادهم 

الغائب الحاضر في الذكرى الثالثة لرحيله:

يوسف شاهين
حدوتة مصرية في ميدان التحرير

عبدالرحمن حم�سن املقدم - الدوحة

ذكرى
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م���ن قب���ل ف���ي »األرض« و»العصف���ور« 
و»المهاجر« و»المصير« »واآلخر« و»هي 
فوضى« فقد ش���ارك شاهين في كتابتها 
أهم أدباء وكتاب مصر، فيوسف شاهين 
نموذجية  بانورام���ا  وأفالمه  بش���خصه 
شاملة لمثقفي جيل ثورة 52 وجيل 68 
وما بينهم وم���ا بعدهم ب���كل تناقضاته 
وإخالصه وأحالمه وإحباطاته وتذبذبهم 
ما بين ذاتيته���م وغيريتهم مجموعة من 
تجارب الفشل كانت حتمية كي يولد هذا 

الجيل وبعد كل هذا المخاض العسير.
لق���د ب���دت تل���ك الوج���وه النض���رة 
المتوجس���ة في تلك الليل���ة في التحرير 
وه���ي تتجم���ع عن���د الكعك���ة الحجرية 
تدفئ بعضه���ا في بعضها وال تعرف أين 
س���تقضي ليلتها في زنازي���ن النظام أم 
ترقص فوق جثته وكأنها مش���هد النهاية 
ف���ي آخ���ر أفالمه )ه���ي فوض���ى( الذي 
صنعه مع تلميذه المتمرد خالد يوس���ف 
الذي كان هناك ف���ي الميدان يصرخ عبر 
الفضائيات طالبًا متطوعين لحماية إرث 
مصر وتاريخها في المتحف المصري من 
بلطجية النظام.. ل���م تكن نبوءة عراف 
وال مصادف���ة تلك النهاي���ة التي يتجمع 
فيه���ا أهل الحي تقودهم األم لتهاجم بهم 
قس���م الش���رطة في فيلم )ه���ي فوضى( 
كما فعل بالفعل مئ���ات المتظاهرين في 
عش���رات المدن أثناء الثورة كانت رؤية 
ثاقبة تضفرت جدائلها من حكمة شاهين 
اب���ن الثماني���ن ونب���ض ه���ذا الجيل في 
ع���روق تلميذه فأدرك���ت أن هذه اللحظة 
آتي���ة ال ريب فيها، فالكأس قد فاضت أو 
تكاد من بطش األمن واس���تالب الكرامة 
وتجب���ر األوغاد البد أنه هناك من إحدى 
الش���رفات المطل���ة على المي���دان يراقب 
رك���وع جحافل العس���كر وصرير نعالهم 
وجنازيرهم وهي تع���دو كالخراف أمام 
جحافل القبضات الندية الغضة والصدور 
العارية تصد صلب مدرعاتهم وطلقاتهم 
تمامًا كما انهار ذلك الشرطي تحت أقدام 
أهل الح���ي وهم يقتحم���ون قلعته عليه 
في مش���هد النهاية في آخ���ر أفالمه، كان 
البد وأن يك���ون هنا في ذلك اليوم يفغر 
فمه وعينية من هذا التكوين الس���ينمائي 
المذهل الذي فاق كل خيال خيول وبغال 

وجم���ال وبلطجية م���ن حثال���ة أفقرها 
وروضها النظام تحمل ش���ومًا وسيوفًا 
وعصي���ًا ونص���ااًل تش���ق الجم���ع.. هل 
خطر بباله مثل هذا المش���هد يوم موقعة 
الجمل؟ هل يشبه دخول الهجانة لتأديب 
القري���ة العاصية ف���ي فيلم��ه )األرض(، 
أم يفوق���ه ويتخط���اه بحكم م���ا مر من 
الزم���ن وما تعلمت���ه ضب���اع النظام من 
توحش.. كما )أبو س���ويلم( س���قط هنا 
تح���ت س���نابك الخيل؟ وغ���رس قبضته 
ف���ي األرض.. كان ق���د مر عل���ى رحيله 
عامان ونص���ف العام حين انفجرت هذه 
الثورة من حيث لم يتوقع حتى صناعها 
من جيل راهن ش���اهين علي���ه دومًا في 
كل أفالم���ه، يحيى في )إس���كندرية ليه( 
و)حدوته مصرية( وعم������ر في )الوداع 
يا بونابرت( وغيرهم كان قلب يوس���ف 
ش���اهين الغض وهو في الثمانين يستمد 
ش���بابه وحيويت���ه م���ن اس���تعادة تلك 
الحيوي���ة الش���ابة والمتم���ردة.. وهاهم 

ش���باب الث���ورة ل���م يخذل���وه ش���باب 
و»جوجل«  و»اليوتيوب«  »الفيس���بوك« 
الذي���ن انفتحوا عل���ى العالم واحتضنوه 
وهضم���وه دون أن يفقدوا الهوية.. مثل 
)يحيى( الراحل إلى أميركا ليس���تزيد من 
العلم والمعرفة ليعود بها إلى هنا.. البد 
أنه يعرف هذه الوجوه الش���ابة هنا في 
الميدان جيدًا وغيرهم هناك في الحارات 
والعش���وائيات.. فقد احتضنتهم عدسته 
في )القاهرة منورة بأهلها( وهم يعانون 
ويكاب���دون ويتم���ردون دون أن يفقدوا 
األمل، وها هي القاه���رة بالفعل منورة 
بأهلها لكنها تفتقده تفتقد يوسف شاهين 

أو جو، وهي تغني معه:
�ل�سارع لنا  �إحنا لوحدنا

دول م�ش مننا �لنا�ش �لتانيني 

يف مكانهم و�قفني دول نا�ش �أنانيني 

                   دول م�ش مننا..
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علوم

يعان���ون درجة متوس���طة من اإلعاقة اإلدراكي���ة، وهي حالة 
تس���بق ظهور مرض ألزهايمر، وذلك بمعهد أبحاث ألزهايمر. 
وم���ن المنتظر اإلع���الن قريبًا ع���ن نتائج ه���ذه التجارب فور 

االنتهاء من تقييمها.
ومن المعروف � وفقًا لعالم األعصاب الدكتور )ش���وان هاي 
كاو( الباحث الرئيسي في الدراسة � فإن القهوة المحتوية على 
الكافيين تمدنا بزيادة طبيعية في مستويات عامل النمو السابق 
ذك���ره في الدم. ومن غير المفهوم حت���ى اآلن الطريقة الدقيقة 
لكيفية حدوث ذلك، وهناك تفاعل تعاوني بين الكافيين وأحد 
المكونات الغامضة بالقهوة يؤدي إلحداث هذه الزيادة المفيدة 

في مستويات عامل النمو المذكور بالدم. 
ويح���اول الباحثون ب���ذل جهدهم للتعرف إل���ى هذا المركَّب 
المجهول حتى اآلن، حتى يمكن تطعيم القهوة والمش���روبات 
الخفيفة عموم���ًا به، من أجل توفير الحماية طويلة األجل ضد 

مرض ألزهايمر، خاصة عند الكبار. 
وفي س���بيل ذلك، أج���رى الباحثون مقارن���ة بين تأثيرات 
كل م���ن القهوة المحتوية على الكافيين والقهوة غير المحتوية 
عليه مع الكافيين وحده في كل من الحيوانات المصابة بمرض 
ألزهايم���ر، والطبيعي���ة غي���ر المصابة به، علمًا ب���أن العالج 
بالقه���وة الم���زودة  بالكافيين قد رفع  مس���تويات عامل النمو 

)GCSF(، بشكل واضح في الدم.

فنجان القهوة
حصانة ضد فقدان الذاكرة

فنج���ان القهوة الذي ربما يتناوله الكثي���رون منا على مدار 
اليوم، يح���وي مركبًا غامضًا لم يتم التع���رف إليه بعد، ومع 
ذلك يق���ول العلماء أنه يش���كل نوعًا م���ن الحماية ضد مرض 
ألزهايم���ر Alzheimer، فق���د ذك���رت نتائج دراس���ة حديثة 
ُنش���رت نتائجها أخيرًا في مجل���ة »Science today« أن هذا 
المركب يتفاعل مع الكافيين الموجود في المشروبات الخفيفة، 
وقد يكون س���ببًا وراء دور فنجان القهوة اليومي في الحماية 

من مرض ألزهايمر. 
ووفقًا لهذه الدراس���ة، التي أجراها على حيوانات التجارب 
فريق من الباحثين بجامعة جن���وب فلوريدا، فإن هذا التفاعل 
يدفع مس���تويات أحد عوامل النمو الحرجة لالرتفاع في الدم، 
ويب���دو أنها تلعب دورًا ف���ي محاربة عملي���ة اإلصابة بمرض 
ألزهايمر، وتقول نتائج األبحاث إن تعاطي القهوة المحتوية 
على مادة الكافيين تحوي أحد عوامل النمو، ويس���مي العامل 
 ،)GCSF( المنبه لمس���تعمرات الخاليا الحبيبي���ة أو اختصارًا
وه���ي م���ادة تنخفض بص���ورة واضحة في ح���االت اإلصابة 
بمرض ألزهايمر، وأبدى استخدامها تأثيرًا محسنًا للذاكرة عند 

حيوانات التجارب المصابة بهذا المرض.
ويق���وم الباحثون في معهد أبح���اث ألزهايمر بالتحقق من 
النتائ���ج العالجية باس���تخدام هذا العامل، م���ن خالل تجربة 
ت���م االنتهاء منها توًا على عدد م���ن المصابين بألزهايمر الذين 

ح�سن فتحي
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ل���م يعد القول )تفاح���ة يوميًا تبعدك 
عن الطبي���ب(، هو الصحيح، ولكن بات 
األصوب أن نق���ول اآلن إن بضع حبات 
م���ن الفراول���ة يوميًا ُتبع���دك عن زيارة 

الطبيب.
ه���ذه النصيح���ة انتهت إليها دراس���ة 
علمي���ة حديث���ة أجري���ت بمعهد س���ولك 
للدراس���ات البيولوجية، إذ تكفي بضع 
حبات م���ن الفراولة يومي���ًا  أن تجعلك 
بمن���أى، ليس فق���ط عن زي���ارة طبيب 
واحد، بل عن فريق طب���ي متكامل، بما 
في ذلك أخصائيو الغدد الصماء وأطباء 

األورام. 
نتائج ه���ذه األبح���اث، التي أجريت 

بمعام���ل بيولوجي���ا األعص���اب بمعه���د 
س���ولك، ُنش���رت في 27يونيو 2011، 
أن  كي���ف  العلم���ي  التقري���ر  ويش���رح 
فايستين، وهي إحدى المواد الفالفونية 
الموج���ودة بصورة طبيعي���ة بوفرة في 
ثمار الفراولة وبمع���دالت أقل في بعض 
الخضر والفاكهة، وأنها تسهم في تقليل 
مضاعفات مرض السّكري. وكان باحثو 
ه���ذا المختبر ق���د أوضحوا م���ن قبل أن 
مادة فايس���تين تساعد على بقاء الخاليا 
العصبي���ة النامي���ة في مزارع األنس���جة 
بالمختب���ر وش���حذ الذاكرة ف���ي الفئران 
السليمة صحيًا، وبوسع مادة فايستين 
أن تس���تهدف عدة أعضاء بالجسم، مما 

حبات من الفراولة
تبعدك عن الطبيب

يوحي بق���وة أن عق���ارًا بمف���رده يمكن 
اس���تخدامه لتقليل مضاعف���ات مجموعة 

كبيرة من األمراض. 
ويتح���دث البح���ث المنش���ور � وفق���ًا 
للدكتور دافيد س���كوبرت أستاذ ورئيس 
معم���ل بيولوجي���ا األعص���اب والباحث 
الرئيس���ي � ألول م���رة عن عق���ار يمنع 
مضاعف���ات مرض الس���ّكري م���ن النوع 
األول )المعتم���د على األنس���ولين( على 
كل م���ن الكل���ى والم���خ ف���ي حيوانات 
التج���ارب، وبجان���ب ذلك، فه���و يظهر 
األس���اس الجزيئي المحتم���ل عن كيفية 

عمل العالج.
ويذكر أن )بام ماهر( كبيرة الباحثين 
المشاركين في الدراسة هي التي تمكنت 
منذ عشر س���نوات من التعرف إلى مادة 
الحامية  الفالفوني���دات  فايس���تين كأحد 

لألعصاب.
ومن المعروف أن المواد الفالفونوية 
في النبات تعمل كواٍق من الشمس، وحاٍم 
لألوراق والثمار من الحشرات، وبالرغم 
من أن تركيز الفريق البحثي كان بش���كل 
أساس���ي على بيولوجيا األعصاب، فإن 
بام وفريقها يقولون إن مادة فايس���تين 
يمكنه���ا كباقي المواد الفالفونية األخرى 
أن ُتحس���ن بش���كل كبير م���ن طيف كبير 
من االضطرابات المعتاد مش���اهدتها عند 
مرض���ى الس���ّكري من النوعي���ن األول، 
والثاني )المعتمد على الدواء( مثل مرض 
الكلى ومرض ش���بكية العين، وأمراض 
الت���ي يفق���د فيه���ا المريض  األعص���اب 
اإلحس���اس بأطراف���ه. والختب���ار ذلك، 
قام���وا بتقييم تأثير المكم���الت الغذائية 
المحتوية على مادة فايستين عند فئران 

التجارب.



154155 154155

فرقة الحيتان 
الناجية

يقول العلماء في جامعة كاليفورنيا، 
مؤسس���ة  الحفريات  وعلم���اء  بيركلي، 
سميثسونيان أن نجاة الحيتان الرمادية  
من دورات التبريد واالحترار العالمي على 
مدى ماليين الس���نين القليلة الماضية، 
ربم���ا يعود العتمادها على  نظام غذائي 
أكث���ر تنوعًا مما هي عليه اليوم، بما في 
ذلك الرنج���ة والماكريل، باإلضافة إلى 

أنها تستهلك الكائنات القاعية اليوم. 
وق���د م���رت األرض، في خ���الل 2.5 
مليون عام بأكثر من 40 دورة كبرى من 
االحترار والتبريد، تركت كل منها تأثيرًا 
كبيرًا على الحي���اة النباتية والحيوانية 
في العالم. ووفقًا لعالم األحياء التطوري 
ديفي���د ليندبرج في جامع���ة كاليفورنيا 
إن موج���ة الب���رد الجلي���دي األخير، ما 
بين 50،000 و10،000 س���نة مضت، 
أدت الختفاء معظ���م الثدييات األرضية 
الكبيرة من خالل مزيج من تغير المناخ 

واإلسراف البشري .

علوم

فيتامين سي ضد السرطان
يعتبر فيتامين س���ي من أشهر أنواع 
الفيتامين���ات وأكثرها أهمية من الناحية 
الصحي���ة بالنس���بة لإلنس���ان،  فهو في 
مقدم���ة الفيتامين���ات الت���ي يس���تخدمها 
األطب���اء في عالج أم���راض كثيرة أهمها 
ن���زالت الب���رد وغيره���ا م���ن األمراض 
الفيروس���ية، عبر خالصته المتمثلة في 

الحقن أو الكبسوالت.
واكتش���ف األطباء مؤخرًا أن فيتامين 
س���ي يلع���ب دورًا مهمًا ف���ي الوقاية من 
أخطر انواع السرطانات، حيث أكد علماء 
أميركيون أن حقن المصابين بالسرطان 
بجرعات عالية من فيتامين س���ي يمكن 
أن يوقف انتش���ار المرض ل���دى الفئران 

المصابة.
وح���ذَّر باحثو األكاديمي���ة األميركية 
الوطني���ة للعل���وم في الوقت نفس���ه من 
أخذ جرعة مرتفعة من الفيتامين بطريق 
الفم، وشددوا على ضرورة تناوله حقنًا 
في منطقة البطن أو في الدم بشكل عام.
وتوق���ع العلماء أن يؤدي اس���تخدام 
الفيتامي���ن إل���ى نتائ���ج مباش���رة لدى 
اإلنس���ان أيض���ًا، خاصة ف���ي مواجهة 
األورام الت���ي تمتل���ك ق���درة كبيرة على 
مهاجمة الجس���م والتي ال ُتشخص غالبًا 

بالشكل الصحيح.
وبحس���ب األطباء، فإن فيتامين سي 
ينتمي إلى ما يعرف بمضادات التأكسد، 
والت���ي تمن���ع تأكس���د جزيئ���ات المواد 

ن السرطان. االخرى التي تسهم في تكوُّ
وقام الباحثون، تحت إش���راف مارك 
ليفي���ن م���ن المعه���د الوطن���ي األميركي 

للصح���ة ف���ي مدين���ة بيتس���يدا بوالية 
المصاب���ة  الفئ���ران  بحق���ن  ماريالن���د 
بالس���رطان بجرعات مركزة من فيتامين 
سي في منطقة البطن، فوجدوا أنه أوقف 
انتشار السرطانات السريعة االنتشار في 
البنكرياس والمبايض والمخ بنسبة 41 
إلى 53 %، ولم تتضرر الخاليا السليمة 
ج���راء اس���تخدام الفيتامي���ن بجرع���ات 

عالية.
وتع���زز نتائ���ج ه���ذه الدراس���ة، ما 
توصل���ت إليه دراس���ة أخ���رى أكدت أن 
فيتامين س���ي يس���اعد ف���ي الوقاية من 
السرطان لكنه يعمل بطريقة تختلف عما 
كان العلماء يعتقدون، غير أن الباحثين 
ينصح���ون بع���دم التهافت عل���ى تناول 
فيتامين س���ي، ألن دراستهم ال تزال في 

مراحلها األولية.
وعلى س���ياق متصل، أك���د باحثون 
أميركي���ون أن قل���ة مس���تويات فيتامين 
س���ي ف���ي ال���دم، يزي���د م���ن احتم���ال 
تعرض اإلنس���ان إلى اإلصاب���ة ببكتريا 
هيليكوباكتر بايلوري المسببة للقرحة، 

وسرطان المعدة.
وأخي���رًا.. يمكن���ك الحص���ول عل���ى 
فيتامي���ن س���ي ع���ن طري���ق الفواك���ه 
والخض���راوات الطبيعية، ف���ي الموالح 
مثل الليمون واليوسفي والبرتقال وكثير 
من الفواكه مثل الجوافة والفراولة، وفي 
الخضراوات مثل ورق العنب والملفوف 
والفجل والخ���س ،  كما أنه أيضًا موجود 

بوفرة في الطماطم.
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حتى النباتات يوجد فيها الشراس���ة و»سفك الدماء« 
وهذا ما نراه في النباتات اآلكلة للحيوانات والحشرات، 
فهذا نبات مفترس. يأكل الضفادع والحشرات والطيور 
الصغيرة والفئ���ران.. يقوم بإغراء الفريس���ة باأللوان 

والروائح والسّكر التي تفرزها غدد خاصة.
إن تصميم هذا النب���ات يضمن للحيوان االنزالق إلى 
داخل اإلبريق، وتوجد شعيرات تقوم بإحاطته ومنعه 
من الهروب. وهذا النبات مزود بأنزيمات خاصة يفرزها 
لتساعده على هضم الفريسة التي يستغرق هضمها عدة 

أيام.
هذا النبات يتمتع بحساسية عالية وقدرة على التحكم 
والس���يطرة ولديه »دماغ« يفكر به، ولديه خاليا »أشبه 
بالخاليا العصبية« لدى اإلنس���ان، ولديه أجهزة مراقبة 
ورصد... وهو مزود بوسائل تضمن له صيد الحشرات 

والحيوانات الصغيرة بسهولة... سبحان اهلل!

نبات 
يأكل اللحوم!

أظهر تحليل لمجموعة جديدة من الصور الفضائية لبقعة ساخنة 
غريبة على الجانب البعيد للقمر، أنها أشبه ما تكون بمنطقة بركانية 

صغيرة تكونت بفعل موجات العجينة السليكونية المتقلبة.
ويعمل الموقع غي���ر المعتاد لتلك المنطق���ة والتركيب المدهش 
للحمم البركانية المتكونة على تقديم دالئل محيرة للتاريخ الحراري 
للقمر. وتمثل هذه النقطة الساخنة تركيزًا لعنصر الثوريوم المشع 
القاب���ع بين الفوهتين البركانيتين القديمتي���ن والبالغتي الضخامة 
)بلكوفيتش، كومبتون( اللتين تم كش���فهما للم���رة األولى في عام 
1998 بواسطة المقياس الطيفي للمسبار القمري الذي يعمل بأشعة 

جاما.
وعندم���ا تم عرض وتكبي���ر بيانات المقياس الطيفي في ش���كل 
خريط���ة، كانت خاصي���ة الثوريوم المعروفة باس���م »كومبتون - 
بلكوفيت���ش« تبدو كعين الثور، خاص���ة عندما أظهرت أعلى تركيز 
للثوريوم في مركز الفوهة، وسمحت الكاميرات الضوئية المستخدمة 
في عمليات المراقبة الحديثة - التي تمت بواس���طة المسبار القمري 
»ريكونيس���انس«- للعلماء لتميز المالمح البركانية في التضاريس 
الس���طحية لمركز المنطقة الش���بيهة بعين الثور، وكشفت التحاليل 
الفائق���ة ثالثية األبعاد لتضاريس المنطق���ة عن مالمح جيولوجية 
تش���خيصية، ليس فق���ط للنش���اط البركاني، ولكن أيضًا لنش���اط 

بركاني أكثر ندرة لصخور السليكا.
ومن المتوقع طبق���ًا للباحث الدكتور برادلي جوليف، األس���تاذ 
بقس���م األرض وعل���وم الفضاء بجامعة واش���نطن بس���ان لويس 
ورئي���س فريق تحليل الصور الفضائي���ة، أن يجبر وجود المنطقة 
البركاني���ة العلم���اء على 
الس���ائدة  أفكارهم  تعديل 
الجيولوجي  التاريخ  عن 
دليل  للمنطق���ة. وإليجاد 
التركيب  علمي على ه���ذا 
غير المأل���وف الواقع في 
تل���ك المنطق���ة، وال���ذي 
يظه���ر عل���ى أنه نش���اط 
نس���بيًا.  بركان���ي حديث 
ف���إن ه���ذا يع���د - وفق���ًا 
لبرادل���ي - م���ن النتائج 
أساسي  بش���كل  الجديدة 
التي تجعلن���ا نعيد النظر 
أو نفكر مرة أخرى بشأن 
كيفي���ة نش���وء النش���اط 
البركان���ي  أو  الح���راري 

على سطح القمر.

اكتشاف تكوين بركاني 
فريد فوق القمر
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اأقالم

 �لرماد.. يا
ّ
يا بن �آذي 

�لبحُر حتتك 

هل تر�ه ب�سّه قد باح لْك؟

و�الأر�ُش يف عينيك

قل يل 

هل تر�ها زلزلت ياقوتها 

و��ستوطنت يف مف�سلك ؟

ّ
 منتظر�ً بلوغ �ل�سط 

َ
لو كنت 

فاملجد�ف �أ�سبح ليناً

و�س�ع ذ�ك �لعمر �سار ممّزقاً

ْ
 كاحللم غ�ّساه �حللـَك 

 مل �أجد �إال �لفر�غ 
َ
 ج�سمك 

ُ
الم�ست 

ومل �أح�ّش بنب�سك �لدفّاق

 يف �ل�سيان 

قل يل

 هل تر�ك ن�سيته؟

�إذ ر�ح يفقد وزنه

ْ
يف كّل عا�سفة تدغدغ خمدعك 

�أم هل ترى

�آليت �أن تغدو غريباً

 مثل �سوء خافت

ْ
 ال �سوء لك 

�أم هل ترى �أ�سبحت قندياًل هزياًل

زيته ماء مهني

ْ
 يف فجر ٍ هلك 

ّ
 جف 

خلدون إبراهيم - سورية

ال ضوء لك
أريـجوطن العشق

متادي يف �لع�سق عمر�ً وعمر�ً

�أزيدك حباً بني �ل�سطور

�سحر�ً من �حل�سن فاق �لعطور

يتيه من �لوجد فيه �الأحبة

ين�سد �إىل كل قلٍب عبور

ما بني حرٍف وحرٍف تغرد

فت�سمت دنيا �لن�ساء �لغيور

وجتعلني �أنت�سي رغم �أين

ر�سمت على �لدرب قلباً يثور

�أع�سق يف دنيا حبك قلباً

يجتاح قلبي بحب ج�سور

يزلزل كل �آهاتي �حلزينة

ويبدلني نب�ش بَ�سٍم طهور

ويقلعني من حياة عقيمة

فن�سمو معاً يف �سماء �لطيور

نرفرف ع�سقاً يف دنيا�لرب�ح

فيغلب هو�نا ماء �لبحور

مصطفى قرني سيد - مصر

�أرجوك رفقاً يف �لعتابِ 

فقد تعبُت من �لنوى

ذ�ك �لهوى

�ساغ �حلروف مبقلتّي

فكيف �أُفلت من بر�ثن ناظرّي

�ل�سوق  �سجيج  من  �أهرب  وكيف 

يف ليل �جلوى

lll 	

ياذلك �مل�ستاق ليلك قد �سجى

�أين �لنجاة من �لهوى

وهل هنالك من جنا

�لنهر يف عينّي �سق طريقه

ظماأً لوطن �لع�سِق

لالأطيارِ 

لل�سبح �ملتيم بالرجا

قل يل بربك كيف �أحت�سن �ل�سباح

و�سطر قلبّي يف �لدجى ؟

محمود عباس داود

عضو اتحاد كتاب مصر

ت
وي

لك
- ا

ي 
صم

بق
 ال

يا
ثر

ي:
فن

 ال
مل
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ا
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نستقبل مساهماتكم في »أقالم« على البريد اإللكتروني  aklam_d@yahoo.com  أو صندوق البريد:22404 الدوحة-قطر

دخ���ل البيت مهمومًا، ألن رب العمل طرده ش���ر ط���ردة، زعق في وجهه، 
وق���ال له كالمًا يندى له الجبين عرقًا، من قبيل.. ومن قبيل.. ولهذا دخل وهو 
مش���وش البال.. أينتحر أم ينتقم لشرفه المهدور؟نام قلياًل، واستفاق مذعورًا 
من كابوس، رأى فيه نفس���ه حاماًل مدي���ة وقد أجهز على رب عمله. لم يقل له 
كالمًا يندى له الجبين عرقًا.. من قبيل.. أو من قبيل.. أجهز عليه بطعنة نالت 
منه، فس���قط مضرجًا بدمائه، لم تكن دماء حمراء، كان لها لون الس���واد، لم 
يتبدد خوفه إال عندما دخلت عليه زوجه حاملة صينية الش���اي، كان للش���اي 
طعم الثأر، وقد أس���راَّ لزوجه ما حدث مع رب عمله. لم يبد عليها أي حزن أو 

هّم. قالت له:
- ماذا ترى في ذلك؟ أتسكت عن ضيمك فتنكفئ على وجهك عابسًا، كاظمًا 

غيظك. تبًا لك من رجل يشتري الدنيا بالذل.. قم إليه ونفذ كابوسك.

الحسن بنمونه - المغرب

 أيتها الحياة ؟!..
أريد أن أهرب من قدري ...

هل من مفر؟!
أيها النسر الذي يلتهم

قلبي
كل صباح

أال تكفيك األعالي؟!
أيتها األحالم؟!..

ألم تملين من االنحدار
إلى القرار؟!

أتنتظرين أن أعلن الرحيل؟!
أتنتظرين سقوطي ؟!

ألم يكفيك ..
كم احترقت

في مواقد االشتعال؟!

محمد العزوزي/ المغرب

آهات من الحياة الكابوس

العينان الدافئتان
تحت مظلة نائية, لم تندرس آثارها بعد جلست, وعيناها 
الدافئتان الحزينتان ترس���مان على بقايا األصداف البحرية 

قصة، ما استطاعت أن تنهي أحداثها النهاية السعيدة.
كانت تنظر إل���ى البعيد البعيد، ترقب أش���رعة القوارب 
القادمة من سفر طويل، تنتظر العيد يحمله النورس الرمادي 
المتعب من الغربة في ج���زر البحار والمحيطات, التي بهت 
لونه���ا األزرق، كأنما تنتحب على الس���نوات التي أضاعتها 
وراء المسافات الهثة خلف لحظة سكون وكتابة عمر مليء 

بألوان األصداف وقد استراحت على الرمال اآلمنة. 
كن���ت أراها ترس���ل للموج���ات المحطمة ف���وق صخور 
الش���اطئ ع���زاًء تعمل بداًل منه���ا أمواجًا م���ن الربيع الدافئ 
والحامل كّل صدي���د األيام الش���قية.. كان ذلك الصباح هو 
اليوم األول ل���والدة معرفة أولية.. معرفة خفت أن أظهرها 
لها فأبدو ش���ابًا متهافتًا على الفتيات.. ش���ابًا ال يقوى على 
تحدي جمالها اإللهي الذي حباها اهلل إيّاه.. لقد منحها العلي 
القدي���ر وجهًا براقًا فيه من صفاء األفق الش���يء الكثير، أما 
عيناها النورسان المتعبان فقد ارتاحتا فوق خدين موردين 

كأّنما الجّلناراس���تعار منهما حمرته وصّبها في بحر الحياء 
والخجل الطافحين من وردتي وجهها الناعمتين.. 

في كّل مرة أنظر عل���ى الكهفين الغامضين كنت أضيع، 
وأجد نفسي ضعيفًا ال أقوى على معرفة كنه هذه النظرات، 
وم���ع ذلك كنت أبحث عن األع���ذار : بأّنها فتاة ة ولكّل فتاة 
س���ّر ومن الصعب اإلحاطة ب���ه.. إلى أن جاء ذلك الصباح، 
حيث كنت جالس���ًا أرقب سقوط الش���مس على األفق البعيد 
الغافي وراء تال فيف األمواج البحرية.. كانت صدفة جميلة، 
إذ في الوقت الذي هممت لمشاركتها استراحتها تحت الخيمة 
الش���اطئية، أبدت هي ذاتها نفس ما كن���ت أتوق إليه، لكّن 
ش���عورًا بالخوف والرهبة انتابنا، فلم يبد أحدنا الشجاعة 
للتحدث بل رمق كلّّ مّنا اآلخر بش���يء من الخجل والمواربة 
وبروع���ة أّخ���اذة، لقد ش���عرت آنذاك بش���الل م���ن الدفء 
يسري فّي ويقتلع الرعشة الباردة من أطرافي، ويحوطني 
منطلقًا إلى مقلتيها الملونتين بلون الس���هول المزروعة فاًل 

وياسمينًا.

خالد عارف حاج عثمان - سورية - الالذقية



158159 158159

اأقالماأقالم

أوراق المتشرد

و�لوجع  �لع�سِب  على  جر�حاتي  �أدون 

�الأبدي

�أنا �ل�سائع �ملت�سُد 

مينحني مو�سُم �ل�سكْر تيجانُه.. 

غدي م�ستٌل طاعٌن يف ��ستهاء �لرخام 

و�أوُل عمري �ندالع �الأنا�سيِد 

يف �لفجر و�لطعنة �لقادمة.. 

فاأعرُف �أين �أموُت على �سفة �لع�سق يوماً 

ويوماً �أموت على خنجر �ملاء متهما با�ستعال 

�حلمام.. 

�أنا �ملت�سد 

�حلُم �أين �أ�سرُي على ترف �ليا�سمني 

تتوجني طلقة �لورد من كف �أمي.. 

وتطلق زغردة �لعر�ش 

ثم تبارحني عا�سقاً طوقته مو�عيُد ليلى.. 

وحني ت�سم جبيني �إىل �سدرها 

وتفتح قلبي على يدها 

ترى طفلها �ملت�سكع يف�سي لها 

بالذي ي�سكُب �لنار بني �ل�سلوع 

باأر�سفة �لغربة �لبائ�سة.. 

�حللم  دورة  يف  �أتوجُع  �أو  �نحاُز  �أيــن  �إىل 

و�مل�ستهى 

با�سمِك �ل�سو�سني �جلميل؟ 

عنيٌف هو �ل�سوق بني دمي 

ويديك �ملر�سعتني بال�سوء.. 

هذ� �غرت�بي 

وهذي قناديلك �ملو�سمية تزهر يل 

وتلّوُح يل يف �حتاه �حلقول.. 

عنيٌف هو �ل�سوق بني �لنزيف 

وبني حر�ئقه يف �لذهول.. 

وج�س �لقرنفل مت�سٌع للرحيل 

�ساهرين  �سافرو�  �إن  للمحبني  ومت�سٌع 

مباهجهم بالطفولة.. 

�أو �ساهرين مو�جعهم يف مكابدة �لياأ�ش 

ومنت�سين على مفرد�ت �لذبول.. 

غريٌب ويف �ل�سدر بالد ت�ستبدين فيها 

و�أنِت عليها حتكمني 

غريٌب وال �أمتطي وجعي 

ال �أقول لِك �حتفلي بجنوين.. 

�أنا �النتحاري يل فيِك �سيدتي 

من �لتعب �حللو، 

و�ل�سغف �حللو ما ي�سكر �لقلب.. 

فيِك من �لروعة ما يبهج �لعمر، 

�إين الأ�سهر ع�سقي عليِك 

و�أغمد �سكري وذ�كرتي فيِك.. 

�إين �أكلم كل �مل�سابيح يف �سجر �لليل، 

كل �لع�سافري يف �ساحة �لقلب 

عنِك وعن �سحرِك �الأزيل.. 

و�أ�ستقبل �الإلهام فيِك 

�أنا �ملت�سد 

حقُل �الأنا�سيد ي�سق من �سبق �جلرح 

حتى �نفجار �ل�ستول.. 

�أرى وجهك �حللو بني ��ستهاء �لزغاريِد، 

بني غياب �ل�سنونو على وجع �ملزهرية.. 

يبد�أ عمري على �سفتيِك 

�ملــاء  يف  �مل�سافر  قلبي  �أحــــو�َل  ــاأدخــل  ف

و�ل�سوق.. 

تخت�سين �سباح �ملحبني.. 

غني الأ�سهد جرحي على �حللم، 

و�لع�سُق بالدي.. 

منور أحمد - سورية - الحسكة

وفاٌء.. 
َل الزمنا حمَّ

ال تبتئ�ش.. �إن جار جار..

ودع �لفر�ر

ملن به �رحتلت ديار

َمَت �جلو�ُر بو�حة �سكنت �سَ

تغازلها �لروؤى

يف غيبة �ل�سّمار

�إّن �لديار هي �لديار

حتنو على �الأمل �لر�سيع

وال جتاهر بالعو�ر

و�إذ� ��ستد�ر لها �ل�سحوب

�أو ��ستطال بها زمان �النهيار

هي يف ثياب �لكربياء رجولة

تهب �لكر�مة من يغار

وتعي�ش موؤمنة �جلو�رح

ما تر�ءى �لليل

و�نح�س �لنهار

.. �إن �حلياة هي �ملحبُة

يف �لنجوع تعي�ش

يف كنف �لطبيعة

- دون بهرجة -

وتكره.. �أن تعي�ش �لذَل

يف كنف �الإباء �مل�ستعار

يس الفيل - مصر
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نستقبل مساهماتكم في »أقالم« على البريد اإللكتروني  aklam_d@yahoo.com  أو صندوق البريد:22404 الدوحة-قطر

فــاأُدخُلها وجنلــــ�ُش �ســاعتنِي يـــمامـُة رقّــــٍة تـاأتـي لـبـابــــي  

فتُنكــــره وتــرفــ�ش كــلَّ بنْيِ  ُحلمي  
ّ
و�أجعُلها على كر�ســـي

�إىل �ســـــدري لــتَ�سمـع دقّتنِي حُتــّلــق ثــم تقفز ثــم تـــــاأوي  

عــجيـٌب مل ميــرَّ بــعــا�ســقــنِي غــريـٌب حبُّنـا و�ل�سمُت فـيــه  

؟ �أم �لـــ�سيطــاُن يــدفــعنــا ملنَْيِ �أحـبٌّ ذ� �أجيبي �أم �ســـــر�ٌب؟  

ومــا معنى �رتعا�ٍش يف �ليديِن؟ وما حر�ٌش على وعـٍد ولُقـيـا؟  

ِن
ْ
تـــركنــا �لـَعنْيَ تُكمـلـه ِلــَعيـ ومــا حــــرٌف كتبناه وخـفنـا؟  

لـــي�سحـــــَو فجاأًة يف نظرتنِي؟ ومـــا مــا�ٍش دفـنّـاه بـذكــرى  

 �ســــابـــٌح يف جّلتنِي
َ
وقـــلبــــي حبيبي، ح�سبَُك �نفجرت دموعي  

د. عبدالسالم السيد حامد - جامعة قطر

غريٌب ُحبُّنا
مشيئُة الَقَدر

عرفته إذ كان أبوه يقسو عليه قسوة شديدة، 
وعلمت بأمره وقت اعتزامه الرحيل هربًا من تلك 
القس���وة، إال أن القدر يشاء أن يرتمي ذلك األب 
في حض���ن ابنه مطعونًا، فل���م أر منه إال نحيبًا 
ونش���يجًا تتفطر له أكباد الجب���ال لو كان لها أن 
تتفطر.. أُتراه لو كان س���يبكي ش���عرًا، هل كان 

سيترنم ويقول:
عْت �أنفا�ُسُه وتقَطّ

نََف�ٌش تَبَاَعَد عن نََف�ْش

و�لنب�ُش يَْخُفُت

�أح�ُسُب �لنب�ساِت يف لََهٍف

�أبغي ب�سي�ساً من �سعاِع �لنور يَْبُزُغ يف َغَل�ْش

وتهّدجت كلماتُُه يف َحْلِقِه

فكاأنه ي�سكو �إيَلّ وما نَبَ�ْش 

محمد عبد الرحيم الخطيب - مصر - شبرا 

اإلخوة األعزاء في مجلة الدوحة 
التحية لكم جميعًا في إحدى أمس���يات 

رمضان المبارك.. 
وصلنا العدد الخامس واألربعون من 
مجلة الدوحة وفي طياته »الكرسي ومن 
حمل«، وقد كانت دهش���تي مشتتة حتى 
هذه اللحظة بين اإلعجاب والتأمل وكثير 

من األمل والحزن معًا.
األم���ل كان ف���ي قناعتي ب���أن المبدع 
العرب���ي ال ي���زال بخير ب���دءًا من صاحب 
المبادرة وانتهاًء بمن ساهم فيها. واألمل 
الثان���ي مضمن فيما ل���م يقله النص أو ما 
قاله بين الس���طور بأن الدع���وة للتغيير 
واإلبداع في التغيير بدأت تؤتي ثمارها.. 

الحمد هلل. 
والح���زن كان كبي���رًا ألننا وش���عوبنا 
عشنا مآسي ال تمت إلى اإلنسانية بصلة 
وال إلى الدين بعهد وال إلى األخالق بحبل. 
حكام���ًا كما قال الكتاب نم���ور من ورق، 

يخافون زغزغ���ة العصافير في فجر يوم 
بهيج يتمرغون عل���ى القذارة ويتحدثون 

عن صفاء الكوثر.. والحمد هلل كذلك. 
ال أدري لكنن���ي أظن أن الكرس���ي مأل 
مكان���ه تمام���ًا من كرس���ي الع���رش إلى 
كرس���ي المطبخ م���رورًا بم���ا بينهما. لقد 
تحدث الكرس���ي كالمًا عجيبًا وصدق من 

قال »الصمت كالم«. 
هل من إمكان ألن تكون دوحة الدوحة 
القادمة شيئًا عن العلم الذي علم اإلنسان 

ما لم يعلم. أرجو ذلك..

د. ميرغني عثمان بن عوف - السودان

§ المح���رر: نعدك بملف ش���امل إلى 
جانب الباب الشهري الثابت، حيث تضع 
الدوح���ة »الثقاف���ة التعليمي���ة« م���ن بين 
اهتماماتها األصيلة بوصفها مجلة ثقافية 

متنوعة.

عن الكرسي ومن حمل

كا
ير

أم
 -

 J
ea

n
-M

ic
h

el
 B

as
qu

ia
t:

ي
فن

 ال
مل

لع
ا



160161 160161

�صفحات مطوية

عبدالرحمن الكواكبي »طبائع االستبداد«
طبعة »الدوحة« عدد يونيو 2011

امل�ستبد والبقر

.. والخالصة: أن المس���تبد يّتخذ المتمّجدين سماس���رة لتغرير 
األمة باس���م خدم���ة الدين أو ح���ّب الوطن، أو توس���يع المملكة، 
أو تحصي���ل مناف���ع عامة، أو مس���ؤولية الدول���ة، أو الدفاع عن 
االس���تقالل، والحقيق���ة أن كّل ه���ذه الدواع���ي الفخيم���ة العنوان 
في األس���ماع واألذهان ما هي إال تخييل وإيه���ام يقصد بها رجال 
الحكومة تهييج األمة وتضليلها، حتى إنه ال ُيس���تثنى منها الّدفاع 
عن االس���تقالل، ألّنه ما الفرق على أمِة مأسورة لزيد أن يأسرها 
عمرو؟ وما مثلها إال الّدابة التي ال يرحمها راكب مطمئن، مالكًا كان 

أو غاصبًا.
المس���تبدُّ ال يستغني عن أن يس���تمجد بعض أفراد من ضعاف 
القل���وب الذين هم كبقر الجنة ال ينطح���ون وال يرمحون، يّتخذهم 
كأنموذج البائع الغش���اش، على أّنه ال يس���تعملهم في شيء من 
مهام���ه، فيكون���ون لديه كمصحف ف���ي خّمارة أو س���بحة في يد 
زندي���ق، وربم���ا ال يس���تخدم أحيانًا بعضهم في بعض الش���ؤون 
تغليطًا ألذهان العامة في أناَّه ال يعتمد استخدام األراذل واألسافل 

فقط، ولهذا ُيقال: دولة االستبداد دولة ُبلٍه وأوغاد.

عني عن العيوب كليلة

صوفيا لين بول »حريم محمد علي باشا..«
رسائل من القاهرة »1842-1846« ترجمة د. عزة كرارة

م���ن الغري���ب حق���ًا، أن تظل الفتي���ات حتى 
يتزوج���ن، بمع���زل ت���ام ع���ن الجن���س اآلخ���ر 
باس���تثناء أقرب المقربين لهن م���ن الذكور، ثم 
يتقبلن ش���خصًا غريب���ًا، لم تكن له���ن به صلة 
م���ن قبل كزوج مهيمن عل���ى حياتهن! هذا وضع 
بش���ع بالنس���بة للمرأة اإلنجليزي���ة حتى ليبدو 
مجرد التفكير في مثل هذا النظام شيئًا اليحتمل 
)مع أني س���معت أن القان���ون ال يفرض مثل هذا 
التش���دد(. لهذا أراه لزامًا علي أن أالحظ وأش���يد 
بما هو حس���ن, وأحاول أن أتناسى ما أستنكره 

بشدة في أحوال المجتمع الشرقي.
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يف اخلالفة

نعم ه���م يعتب���رون الخليفة مقيدًا بقيود الش���رع، 
ويرون ذلك كافيًا في ضبطه يومًا إن أراد أن يجمح، 
وف���ي تقويم ميله إذا خيف أن يجن���ح. وقد ذهب قوم 
منه���م إل���ى أن الخليف���ة إذا ج���ار أو فَج���َر انعزل عن 

الخالفة.
وقد فرقوا من أج���ل ذلك بين الخالفة والملك، بأن 
»الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض 
والش���هوة«، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى 
النظ���ر العقلي ف���ي جل���ب المصالح الدنيوي���ة ودفع 
المضار، والخالفة هي حمل الكافة على مقتضي النظر 
الش���رعي إلخ«. ولذلك يقرر ابن خل���دون أن الخالفة 

الخالصة كانت في الصدر األول إلى آخر عهد علي.
»ثم صار األمر إل���ى الملك، وبقيت معاني الخالفة 
من تحري الدين ومذاهبه، والجري على منهاج الحق. 
ول���م يظه���ر التغير إال في ال���وازع ال���ذي كان دينًا ثم 
انقلب عصبية وس���يفًا، وهكذا كان األمر لعهد معاوية 
ومروان وابن���ه عبدالملك، والص���در األول من خلفاء 
بني العباس، إلى الرش���يد وبعض ول���ده، ثم ذهبت 
معاني الخالفة ولم يبق إال اس���مها، وصار األمر ملكًا 
بحتًا، وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها، واس���تعملت 
في أغراضها، من القهر والتقلب في الشهوات والمالذ، 

وهكذا كان األمر لولد عبدالملك.

افتتاحية العدد األول من مجلة »الكاتب المصري« برئاسة تحرير طه حسين - 
أكتوبر »1945«

ول�سوف

.. وستعنى هذه المجلة بأن تعرض على الشرقيين آثارهم عرضًا 
قوام���ه النقد الخالص للف���ن والحق. وبأن تع���رض عليهم خالصات 
حس���نة للحركات األدبي���ة في أوروب���ا وأميركا، لن تقص���ر عنايتها 
على أدب دون أدب، ولن تؤث���ر باهتمامها ثقافة دون ثقافة، ولكنها 
س���تفتح األبواب على مصاريعها للتي���ارات األدبية والثقافية من أي 
وجه تأتي وعن أي ش���عب تصدر وفي أي لغة تكون. ذلك ألن العلم 
والفن واألدب أمور تحب لنفسها، وتتلقاها العقول والقلوب كما هي، 

فتسيغ منها ماتسيغ، وتنبذ منها ما تنبذ وتنتفع بها على كل حال.
وكم���ا أن هذه المجلة لن تؤثر بعنايتها ش���عبًا دون ش���عب فهي، 
كذلك لن تؤثر بعنايتها فريقًا من أدباء العرب دون فريق. وهي على 
هذه الس���ماح حريصة أش���د الحرص، تريد أن ترف���ع األدب عن هذه 
الخصومات التي تثيرها منافع الحي���اة العاملة العاجلة بين الناس. 
فه���ي إذن ال تنحاز إلى طائفة، وال تتعصب لمذهب، وال تقيد نفس���ها 
إال بحقوق مصر واألمم العربية في الكرامة والعزة والحياة الصالحة 

التي ال يشوبها نقص وال هوان.
هذه هي الغاية التي نس���عى إليها، والوس���ائل التي نسعى بها، 
والعهد ال���ذي نعطيه على أنفس���نا. ونحن واثقون بأننا س���نجد من 
المثقفي���ن كلهم في الش���رق العرب���ي كله ما يالئم ه���ذه الغاية وهذه 

الوسائل وهذه النية الخالصة من ثقة وعون وتأييد.



162163 162163

سعيد الكفراوي

حين أدركت أن لأللم معنًى واحدًا

أحيانًا كيما أهرب من لحظة قابضة أستدعي لحظات أخرى 
تس���اعدني على الخ���الص من ثبات ذلك الفض���اء غير المرئي 

المعتم الذي يثقل على الروح.
في أغلب األحيان أن���ا ال أعرف إن كان ما يحدث لي يحدث 
لكل هؤالء الذين على ش���اكلتي.. هؤالء الذين يعيش���ون آخر 

األمر على أحالمهم!!.
أتذكر أنني كتبت مرة قصة ال أعرف من أين جاءت، ومن أي 
األمكنة الس���رية في الروح نبعت، كل ما في األمر إنني كتبتها 
والس���الم. تركتها أليام ث���م عدت لها وقرأتها، وي���ا للغرابة!! 

بكيت..
يومها لم أعرف سببًا للبكاء،إال أنني بكيت وبقسوة.

ربما كان ذلك بسبب ذلك النش���يد الخفي لذلك الحزن الذي 
يش���يع هنا وهناك!!.. وربما ألنني هذا المس���اء قد انتهيت من 

قراءة بيسوا.
وربما بس���بب من حالة الموت الكامن فيم���ا كتبته، والذي 

يثير في الروح األلم!!.
lll

كانت القص���ة عن غالم قروي ألحقته جدته بكّتاب س���يدنا 
ليحف���ظ القرآن. كان س���يدنا كفي���ف النظر، من ه���ؤالء الذين 
يتعرف األش���ياء بأنامله، وكان بس���بب حرص���ه على عياله 
يعاملهم بقسوة زاجرًا إياهم وهم يرتلون في صوت واحد في 

ساحة تشبه صحن المسجد الجامع.
الحظ الغالم موالنا يش���ير بعصا فيصمت األطفال، ويطلب 
من بنت تجلس بجانب الج���دار القراءة.. طفلة أقل من عمره.. 
بيضاء وش���فيفة مثل القمر، على رأسها طرحة  وحول رقبتها 

عقد من الكارم.
عرف بعد ذلك أن اس���مها »الطاهرة«، وع���رف أنها ختمت 
القرآن في سن التاسعة، وكانت إذا رتلت نور القرآن بصوتها، 

تدفقت اآليات مثل ماء النبع.
أوصاه موالنا بالشيخة »الطاهرة«، وألنها كفيفة هي أيضًا 
فعليه إحضارها كل يوم من دارها، وأن يعود بها آخر النهار، 
ونب���ه عليه ب���أن يراعيها في المجيء وال���رّواح، وحذره بأنه 

سوف يكسر رقبته لو جرى للشيخة أي مكروه.
هذا العام توقف المطر.. وغابت الشمس طوال الشتاء وراء 

الغيوم.. أول ش���هور الربيع حدثته ع���ن الموت كثيرًا، وحين 
كانا يمران على المقبرة كانت تقف وتشير بإصبعها وتخبره: 

هذا مصير كل حّي.
مع مجيء الصيف رحلت حيث وجه اهلل من غير أن تمرض.. 

جن الغالم ولم يترك حصاة في طريقه من غير أن يرفسها.
lll

سافرنا نحن - الكتاب العرب - إلى الدانمارك أقصى شمال 
الدني���ا بدعوى م���ن ملتقى الس���نونو األدب���ي.. كان البرنامج 
يقوم على اللقاءات التي تش���مل قراءة قصائد الشعر، وسماع 
الموس���يقى، وقراءة القصص القصيرة كان الوفد من األفاضل 
إدوار الخ���راط وعباس بيضون، وص���الح الوديع وأحمد أبو 
دهمان، والراحلين رضوان الكاش���ف وباس���م حج���ار. كانوا 
قد ترجم���وا النصوص.. يق���رأ األديب العرب���ي مادته بلغته، 

وتقرؤها فنانة نرويجية بلغة أهل البالد.
عقدن���ا اللقاءات في أماكن متفرقة من كوبنهاغن.. البلدية.. 

أندية معزولة.. اتحاد الكتاب.. مقاهي منتصف المدينة.
أخبروني أنني سأقرأ الليلة، وسوف تقرأ قصتي مترجمة 
نجمة الدانمارك األولى.. فاتن حمامة يعني.. س���عدت باألمر، 
وفي المس���اء كان المكان نظيفًا وحسن اإلضاءة. سلمت على 
النجمة فأذهلني جمالها، وقلت في نفسي إنه ال يمكن أن يوجد 
مثل هذا الجمال في العالم، وتحسرت على حياتي التي ذهبت 

سدى وهمست: عليه العوض ومنه العوض.
كان���وا ترجموا لى: قصة »عزاء« عن البن���ت الضريرة التي 

ماتت والغالم الذي يحفظ القرآن بالكتاب.
بدأت الفنانة القراءة.. رأيتها تقف كمالك، وللصوت صدى 
يوقظ بداخلي م���ا يكفيني من أمان ال���روح.. واصلت القراءة 
وس���ألت نفس���ي. أين هي اآلن؟ هل تدور مع البنت والولد في 
أزقة قرية مصرية؟!.. أم أنها تصغي لصوت الترتيل؟! أم تقف 

لحظة وتشير بكفها ناحية عتبة المسجد.
حل الصمت وحدقت الشقراء في عيون الحاضرين. وعادت 

للقراءة.
اختلج صوتها وانخرطت في البكاء.. أدركت أنا ما هي فيه، 
وتأكدت أنها تحدق في م���وت البنت وقد اجتاحها ما اجتاحني 

من ألم عندما أطلت وحيدة على الفتحة المفضية للموت!!.
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محمد أركون
على باب النص المقدس

�سد الن�سيان

من تلميذ أمازيغي في المدرسة االبتدائية ببلدة عين األربعاء 
والفلسفة  اإلسالمي  الفكر  لتاريخ  أستاذ  إلى  الجزائر،  غرب 
الجزائري محمد  المفكر  َدَرس  السوربون، وقبلها  في جامعة 
أركون األدب العربي والقانون والفلسفة والجغرافيا بجامعة 
اللغة  في  مبرزًا  أستاذًا  بالسوربون  التحق  ثم  الجزائر، 
واآلداب العربية، وأستاذًا لتاريخ الفكر اإلسالمي والفلسفة 
بعد حصوله على دكتوراه في الفلسفة، كما عمل باحثًا مرافقًا 
في  برلين عاَمْي 1986 و1987 وفي 1993 ُعّين عضوًا في 

إدارة معهد الدراسات اإلسالمية في لندن.
المؤلفات،  من  العديد  واإلنكليزية،  بالفرنسية  أركون  كتب 
منها: الفكر العربي - تاريخية الفكر العربي اإلسالمي أو »نقد 
العلمنة   - علمية  قراءة  اإلسالمي:  الفكر   - اإلسالمي«  العقل 
والدين: اإلسالم المسيحية الغرب - من االجتهاد إلى نقد العقل 
اإلسالمي - من فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر 
اإلسالمي المعاصر؟ - اإلسالم أوروبا الغرب رهانات المعنى 
وإرادات الهيمنة - أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ - تاريخ 

الجماعات السرية.
الثابت  بنقل   )2010 سبتمبر   14  -  1928( أركون  يكتف  لم 
من فكر القدامى، ولم يكن إحيائيًا بما يكفي لتحظى مؤلفاته 
بالترحيب والقبول. كان مؤرخًا مخترقًا يفكر وال يحكي، يقول 
إنه يكتب ما ال يمكن التفكير به في الفكر اإلسالمي المعاصر، 
وإن تَعّلَق بماٍض فهو ال يقبل إال أن يكون سليل ابن رشد وأبي 
الثوريين  من  شاكلهم  وما  مسكويه،  وابن  التوحيدي  حّيان 
حميمية،  فكرية  عالقات  فضاء  له  فتحوا  الذين  اإلسالميين 

زادته صبرًا وإلحاحًا في الدفاع عن الحرية والتنوير.
غرد خارج السرب فجلب لنفسه العداء، والطامة الكبرى، كما 
كان يردد دائمًا، أن ال أحد يرتاح ألسلوبه الفيلولوجي النقدي 
لمقررات  الناس  يرتاح  مثلما  التاريخي،  النص  تناول  في 
التاريخي  جهلها  بكامل  البشرية  للذهنيات  المكونة  الفتوى، 
كان  وإن  والسياسية،  االجتماعية  الهيمنة  لسياج  المؤسس 
الدين  من  ليس  التاريخي  موقفه  أن  بحق  يعترف  أركون 
كقضية مجتمعية ضرورية، بل ضد دوره السياسّي الملّبس 

بمعجم ديني.
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القر�سي،  الها�سمي،  عبداملطلب  بن  عبداهلل  بن  ملحمد  كانت  زعامة  )تلك 

لي�ست ل�سخ�سيته ول لن�سبه ولكن لأنه ر�سول اهلل »وما ينطق عن الهوى« بل 

عن اهلل تعاىل وبوا�سطة مالئكته املكرمني. فاإذا ما حلق عليه ال�سالم باملالأ 

الأعلى مل يكن لأحد اأن يقوم من بعده ذلك املقام الديني(

تأليف 
علي عبدالرازق

مع تقديم للمفكر السوداني:
حيدر إبراهيم

وبهامشه:
نقد علمي لكتاب 
اإلسالم وأصول الحكم

تأليف: 
السيد محمد الطاهر بن عاشور 
مفتي المالكية بالديار التونسية

كتاب الدوحة العدد القادم
اإلسالم وأصول الحكم


