


  الترجمة والتنمية الثقافية     

رئي�س التحرير

تعد الترجمة عاماًل أساس���يًا من عوامل النهوض الحضاري، وهي إحدى 
الوسائل المهمة في تحقيق التنمية الشاملة. وتلعب الترجمة دورًا كبيرًا في 
تطوير اللغة دالليًا وتركيبيًا وتس���هم في نقل المعارف ونتاج الفكر العلمي 
واألدب���ي والثقافي بين الثقافات وتبني واقعًا فكريًا جديدًا لتطوير الحاضر 

وتخطيط المستقبل.
وق���د كان للع���رب موقف إيجابي م���ن الترجمة خ���الل العصرين األموي 
والعباس���ي, حيث ب���دأت الترجمة في زمن خالد بن يزي���د بن معاوية الذي 
كان مهتم���ًا بعل���م الكيمياء والنج���وم. والذي ترجم له هو )إس���طفن( وهو 
من اإلس���كندرية، وكانت ه���ذه الترجمة من اللغة اليوناني���ة والقبطية إلى 
العربي���ة. ويقال إنه في عهد مروان بن الحكم قام الطبيب الفارس���ي األصل 
)ماسرجويه( بترجمة كتاب في الطب من الفارسية إلى العربية. كما أن عمر 
بن عبدالعزيز أجاز ترجمة العلوم الطبية إلى العربية. ثم ازدهرت الترجمة 
في العصر العباسي ويمكن تقسيمها إلى فترتين: تمتد األولى من حكم أبي 
جعفر المنصور إلى وفاة هارون الرش���يد، وتب���دأ الثانية من حكم المأمون 
حتى منتصف القرن الرابع الهجري. وخالل هاتين الفترتين ترجمت كثير من 
الكتب في الطب والنجوم والفلك والحس���اب والمنطق والموسيقى. وأنشئ 

بيت الحكمة بوصفه دارًا للترجمة والنسخ.
ولم يكن االهتم���ام بالترجمة مقصورًا على الخلفاء وحدهم، بل اهتم بها 
رج���ال الدولة وأعيانها وعلماؤها، حيث يقال إن الوزير محمد بن عبدالملك 
الزيات كان ينفق على المترجمين والنّساخين حوالي ألفي دينار في الشهر، 
وإنه كلف حنين بن إسحاق لترجمة كتاب الصوت لجالينوس إلى العربية، 
ويقال أيضًا إن أحمد ومحمد والحسن أبناء موسى بن شاكر قد بذلوا جهدًا في 

ترجمة الكتب النادرة وكلفوا عددًا من المترجمين بترجمتها إلى العربية.
وقد أس���همت هذه الترجمة في التطور الحضاري الذي وصل إليه العرب 
وأصبح���ت فيما بعد أس���اس النهضة األوروبية الحديث���ة. أما الترجمة عند 
العرب ف���ي عصرنا الحاض���ر فلم تح���ظ باالهتمام المطل���وب وتعاني من 
معوق���ات عديدة، عل���ى الرغم من وج���ود خطة قومي���ة للترجمة وضعتها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكس���و( وأقرت سنة 1983. 
وللخروج من هذا المأزق يلزم التخطيط والتنس���يق بين نوعين من العمل: 
عمل عربي مش���ترك تقوده األلكس���و، وعمل وطني محلي ترعاه كل دولة 
على حدة من أجل إيجاد معاهد متخصصة في الترجمة ومراكز بحث لمتابعة 

حركة الترجمة وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمتها. 
ستبقى الترجمة مصدرًا أساس���يًا من مصادر التطوير والتحديث. وكلما 
تأخ���ر المجتمع في وضعها على س���لم أولويات���ه زادت الفجوة بينه وبين 

معالم التقدم والمعاصرة.
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منتدى التنمية الخليجي
أسئلة التغيير

محسن العتيقي

م���ا ال���ذي يعي���ق اإلصالح السياس���ي 
ف���ي دول الخلي���ج؟ س���ؤال يب���دو أنه 
يفرض نفس���ه بقوة في الربيع العربي 
الراه���ن، لكنه بالنظ���ر إلى الطموحات 
المنطق���ة  تل���ت اس���تقالل دول  الت���ي 
والمراح���ل السياس���ية المتعاقبة، نجد 
أن نداءات متكررة لتحديث نظام الحكم 
ف���ي المنطق���ة، ل���م تجد طريقه���ا نحو 
اإلجماع والتواف���ق. هناك من يقول إن 
تاريخ الص���راع الطائفي عل���ى الحكم 
واالضطراب���ات الداخلي���ة واإلقليمي���ة 
عطل���ت تطلعات اإلصالح السياس���ي، 
آخ���رون ي���رون أن المطالب الش���عبية 
يضي���ق به���ا ص���در ح���راس القبيل���ة 
والعش���يرة والطائفة، لك���ن، ماذا عن 
الحلق���ة األهم ف���ي إرادة اإلصالح التي 
يمثلها نظام الحكم نفسه؟ دون أن نغفل 
ذلك الس���ؤال ال���ذي ي���ؤرق العديد من 
مس���تقبل  بقضايا  والمهتمين  المحللين 
التنمية المس���تدامة في بل���دان الخليج 
في ظل التدبي���ر والتخطيط االقتصادي 

القائم.

ح���ول ه���ذه القضاي���ا والحاج���ة إلى 
معالجتها، عقد مؤخرًا بالدوحة منتدى 
التنمية الخليجي لقاءه السنوي الثالث 
م���ارس/   2  -  1 بتاري���خ  والثالثي���ن 
آذار  2012 تح���ت عنوان »السياس���ات 
العام���ة والحاج���ة لإلص���الح في دول 
مجل���س التعاون«. ولي���س جديدًا على 
اإلصالح،  دع���وات  إط���الق  المنت���دى 
فمن���ذ انطالقته ع���ام 1979 ف���ي لقائه 
األول ف���ي )أبوظب���ي(، ش���كل منتدى 

التنمي���ة الخليج���ي، وه���و تجمع يزيد 
حاليًا ع���ن المئة وأربعي���ن عضوًا من 
مثقفي���ن ومهتمي���ن بالش���أن العام من 
مختلف دول الخليج، مناس���بة لتقييم 
ومتابعة أداء المش���روعات العامة في 
أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط، 
حيث توالت لقاءات المنتدى الس���نوية 
والتخصصية بغي���ة إيجاد مناخ فكري 
وطالئعي يوفر سبل االتصال والتفاعل 
بي���ن دول مجلس التعاون حول قضايا 
نظ���م  المس���تدامة، وتطوير  التنمي���ة 
إدارته���ا بما يوفر للمنطقة االس���تخدام 
األمث���ل لموارده���ا في ظ���ل التطورات 

المستقبلية.

أفق بناء اإلصالح
ينبغ���ي القول إن لقاء ه���ذا العام يأتي 
استكمااًل للقاءات السابقة، التي نوقشت 
فيها في السنتين األخيرتين على األقل، 
قضية التعليم العالي والتنمية، وقبلها 
موضوع المجالس التشريعية في دول 
مجل���س التع���اون الخليج���ي. غير أن 
نبرة اإلصالح في لقاء الدوحة اتس���مت 
باإللحاح أكثر من أي وقت مضى، وهي 
نبرة شكلت القاس���م المشترك بين كل 
األوراق المطروحة في كاًل من البحرين 
والمملكة العربية الس���عودية والكويت 
وعمان، خاصة وأن كل من هذه الدول، 
كما نصت الكلمة االفتتاحية لمنسق اللقاء 
وأح���د األعض���اء المؤسس���ين للمنتدى 
د.علي خليفة الكواري، في حاجة إلى 
وضوح األبعاد السياس���ية المش���تركة 
ف���ي أفق بناء منظوم���ة إصالح وطني 

ينعكس على األداء التنموي المس���تدام 
المؤه���ل إلى مرحلة االتح���اد الخليجي 
النظام األساس���ي  لمقتضي���ات  طبق���ًا 
لمجل���س التعاون الذي ينص في مادته 
الرابعة على ضرورة إجراء إصالحات 
في دول التع���اون يهيئها إلى االنضمام 
إلى اتحاد ديموقراطي قادر على توفير 
متطلب���ات التنمية المس���تدامة. وهذا ما 
أجمع عليه إلى ح���د كبير النقاش الذي 
دار في لقاء المنتدى، انطالقًا من رصد 
المتدخلي���ن لالخت���الالت االقتصادي���ة 
واالجتماعية والسياس���ية وما يتطلبه 
الوضع من استغالل إمكانات اإلصالح 
الديموقراط���ي، بالنظ���ر إل���ى عرائض 
الجماع���ات  مختل���ف  ل���دى  اإلص���الح 
السياس���ية واألهلية النشطة، وبدرجة 
قصوى بالنظ���ر إلى تصاع���د المطالب 

واالحتجاجات الشعبية.

وعل���ى عك���س ما ق���د يك���ون متوقعًا، 
كشفت األوراق المطروحة والمناقشات 
والتعقيب���ات التي ت���دور بعد كل ورقة 
ع���ن أن تج���ذُّر الوع���ي السياس���ي في 
دول الخلي���ج، ليس أقل ش���أنًا مما هو 
ف���ي باق���ي ال���دول العربي���ة، فالذاكرة 
السياس���ية الس���عودية عل���ى س���بيل 
المث���ال عرفت على مدى فترات متعاقبة 
من الق���رن الماض���ي تش���كيل كيانات 
سياس���ية طالئعي���ة، كح���زب العم���ل 
الوطني  التحري���ر  جبهة  االش���تراكي، 
الديموقراطي���ة  الجبه���ة  الش���يوعية، 
الوطنية..  الثورة  الش���عبية، ومنظمة 
وف���ي الكوي���ت إب���ان اس���تقاللها عام 
1961 كان الم���د القومي العربي مرجعًا 
سياسيًا تحرريًا للحركة الوطنية التي 
تطلعت لالنتقال من اإلم���ارة التقليدية 
إلى دولة حديثة قائمة على المش���اركة 
الش���عبية. كذل���ك الحال ف���ي البحرين 
خ���الل األربعينات بعد ظه���ور األندية 
الوطني���ة على أس���اس ح���وار وطني 
لتنظيم اإليديولوجيات السياس���ية بين 
نخب مثقفة من الس���ّنة والش���يعة وما 
رافق ذلك من تأس���يس لنواة صحافية 
رائدة في المنطق���ة ك� )صوت البحرين 
1949، القافلة والوط���ن عام 1952(، 

متابعات
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حيث كان لهذه المنابر الفضل في نش���ر 
الوعي الديموقراطي والتصدي لالقتتال 
الطائف���ي، كما ش���كلت االجتماعات من 
داخل األندية السياس���ية النشطة إبان 
هذه الفترة نش���وء تيار وطني تمخض 
عنه تشكيل ما سمي ب� »الهيئة التنفيذية 
العلي���ا« على أس���اس علماني ومدني، 
لكنه سرعان ما ُأجِهضت هذه النضاالت 
فضاع���ت بذلك أولى الفرص الس���انحة  
للتواف���ق بي���ن الطائفتين ف���ي الذاكرة 

السياسية الحديثة للبحرين.

السياس���ية  الذاك���رة  م���ع  بالم���وازاة 
المعطلة، شكلت الثورة النفطية عاماًل 
ف���ي تأجي���ل النق���اش السياس���ي، لما 
ومخططات  الكبرى  المشاريع  تقتضيه 
النم���و من وق���ت وانتظ���ار، كذلك فإن 
انعكاس هذه المش���اريع عل���ى ارتفاع 
مع���دالت النمو َقلَّص نس���بيًا من وتيرة 
اهتم���ام المواط���ن الخليج���ي بالش���أن 
العام، فضاًل عن عوامل أخرى مرتبطة 
بتحديات ثقافية ودينية. وألن االقتصاد 
سياسة والسياس���ة اقتصاد كما يقال، 
فإن خل���ل المعادلة أصبح محط أنظار 
الفاعلين السياسيين في منطقة الخليج 
ة في صف���وف الحركات  وبدرج���ة ُمِلحَّ
االحتجاجي���ة الت���ي ال تنف���ك تعبر عن 

ش���ها للديموقراطي���ة والمش���اركة  تعطُّ
السياس���ية، ضمان���ًا لتوزي���ع جدي���د 
للثروة بما يحقق تنمية مستدامة لبلدان 
المنطقة. في السعودية كما في البحرين 
واإلمارات وعمان هناك أحالم شبابية 
صفوف  وفي  المس���تقبل،  تستش���رف 
المعارضة والنخبة السياسة والثقافية 
هن���اك من يس���عى إلى رب���ط الماضي 
بالحاضر اس���تكمااًل لما تم تعطيله في 
نظرهم من نضاالت مرجعية في تحديث 

الدولة ديموقراطيًا وشعبيًا.

جرس اإلنذار.. ما العمل؟
من بين أب���رز األوراق التي ش���خصت 
االختالالت في شقها المؤسساتي كانت 
الورقة المعنون���ة ب�«الفجوة بين رأس 
المال البش���ري واإلصالح المؤسس���ي: 
مدخل لسياسة وإدارة التنمية في دول 
مجلس التع���اون«، قدمه���ا د. خالد بن 
عثم���ان اليحيى مدي���ر برنامج بحوث 
اإلدارة العام���ة والحكوم���ة ف���ي كلية 
دبي لإلدارة الحكومي���ة، وتناول فيها 
التحديات الكبرى التي تواجهها اإلدارة 
االستراتيجية للتنمية. ومن خالل جرد 
مجموعة م���ن اإلحصائيات والرس���وم 

البياني���ة المتعلقة بالنم���و الهائل الذي 
عرفه االس���تثمار في التعليم والتدريب 
والتحدي���ث التقن���ي، يتس���اءل خال���د 
اليحيي عن مدى فاعلية االس���تثمار في 
ر  تنمية الرأسمال البش���ري إذا لم ُيَسخَّ
البش���رية الوطنية  في تمكين الطاقات 
المكتس���بة واالس���تفادة منها في تنمية 

وإدارة مؤسسات الدولة والمجتمع.

الس���كانية  التركيب���ة  راه���ن  ح���ول 
ومس���تقبلها، تطرق���ت ورق���ة د. عم���ر 
الشهابي، مدير مركز الخليج لسياسات 
التوس���ع  سياس���ات  إل���ى  التنمي���ة، 
العق���اري ف���ي دول مجل���س التعاون. 
وم���ن خالل عرض���ه لتكلف���ة مجموعة 
م���ن المش���اريع العقاري���ة الكبرى في 
الس���عودية والكويت واإلمارات، انتقد 
في عرضه التوس���ع المط���رد في عدد 
الش���ركات االستش���ارية األجنبي���ة في 
دول المنطق���ة عل���ى م���دى الس���نوات 
العش���ر األخي���رة، منبهًا إل���ى خطورة 
والمخططات  المش���اريع  ه���ذه  توجيه 
العقاري���ة العمالقة بش���كل مكثف نحو 
هويات عقارية منس���وخة تحت مسمى 
المناقض للخصوصيات  الدولي  العقار 
الثقافية والتاريخية المحلية، الش���يء 
الذي س���يعكس في نظره، على المدى 
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اجتماعي���ة  اخت���الالت  المس���تقبلي، 
وسياسية، يجب تداركها بإعادة النظر، 
على سبيل المثال في المشروع الضخم 
»رؤي���ة البحري���ن 2030« المنج���ز من 
 Skidmore، Owings« طرف شركة
Merrill &« األميركية. والحال، تشير 
الورقة، أن تبعات التركيبة الس���كانية 
وريع العق���ار لصالح األجانب، بما في 
ذلك »التجنيس السياسي« في البحرين 
لعب���ا »دورًا محوريًا في احتجاجات 14 

فبراير البحرينية.

تصحيح���ًا للوضع القائ���م يطرح عمر 
الش���هابي على ال���دول الت���ي تناولتها 
دراس���ته »زي���ادة وتوطين ج���زء من 
العمالة الوافدة التي اس���توفت شروط 
م���دة اإلقامة وإتق���ان اللغ���ة العربية، 
خاص���ة الوافدين العرب ذوي الكفاءات 
والمه���ارات العالي���ة الت���ي تحتاجه���ا 
الدولة«. باإلضافة »إلى تعليق مشاريع 
عقارية موجهة إلى المش���تري األجنبي 
المجتمعي���ة  جدواه���ا  دراس���ة  حت���ى 
األزم���ة  وأن  خاص���ة  واالقتصادي���ة« 
العالمية المالية أثبتت أن حمى المشاريع 
العقاري���ة ُمِضّرة على المدى البعيد، إال 
أن األخطر - أضاف الشهابي- يبقى في 

تبعاتها على التركيبة السكانية.

بين التقليد واالستهالك
الورقة الكويتية حملت عنوان »الحاجة 
إل���ى اإلصالح« قدمه���ا د. أحمد الديين، 
مش���خصًا معيقات تحقيق اإلصالح في 
الكويت المنصوص عليه بعد االستقالل 
أي منذ دستور 1962 مشيرًا أنه بالرغم 
من عدم اكتماله ديموقراطيًا فقد وضع 
أسسًا لدولة المؤسسات والقانون. كما 
أن وج���ود تجمعات سياس���ية معنوية 
نشطة، وشبكة من مؤسسات المجتمع 
واألندية،  العمالية  والنقاب���ات  المدني 
فضاًل عن مجموعة من الوثائق السابقة 
والمؤتمرات الداعية إلى اإلصالح، مع 
وجود هامش نسبي لحرية اإلعالم.. كل 
هذه المكتسبات وإن ساهمت في وجود 
رأي عام متفاعل إال أنها بحس���ب أحمد 
الديين اصطدمت بمجموعة من العقبات 
المرتبطة  النزعات االس���تهالكية  منها: 
بالنمط االقتصادي، والتأثيرات السلبية 
إلحي���اء البن���ى التقليدي���ة والنزع���ات 
الن���داءات  ب���كل  القبلي���ة... مم���ا أدى 
اإلصالحية التاريخية بما فيها ما صدر 
من اقتراحات سواء عن الجهة الرسمية 
أو عن التجمعات السياس���ية، إلى عدم 
انتقالها إلى مستوى التطبيق باستثناء 
ما يتعلق بالمش���روعات ذات الطبيعة 

االقتصادي���ة. وهو ما راك���م اختالالت 
االقتصادي،  المس���توى  عل���ى  بنيوية 
واالجتماعي بتعميق الفجوة بين اإلنتاج 
واالستهالك وتضخم اإلنفاق الحكومي 
دون تراكم حقيقي ل���رأس المال. ومن 
بين م���ا اقترحه أحمد الديي���ن بموازاة 
تشخيصه لالختالالت: توسيع القاعدة 
اإلنتاجية بإقام���ة صناعة وطنية، مع 
االستخدام الرشيد الطويل األمد للثورة 
النفطية ورفض خصخصتها، وكذا تنمية 
الموارد البشرية المحلية، والرقابة على 
القطاعين المال���ي والمصرفي، وتجنب 
الس���يطرة األجنبية عليهما... كل ذلك 
وغيره مما يتطلبه اإلصالح المنش���ود 
كم���ا يخلص المتحدث  إلى أنه ال يتأتى 
بدون حوار يفضي إل���ى انعقاد مؤتمر 
وطني لإلصالح يشارك فيه المختصون 
وأصحاب الرأي والتجمعات السياسية 
ومؤسس���ات المجتمع المدني والقطاع 
الخ���اص وكذلك ممثل���ون عن الحكومة 

ومجلس األمة والسلطة القضائية.

الحاج���ة الملح���ة إل���ى ح���وار وتوافق 
وطن���ي هو المخرج ف���ي البحرين، هذا 
م���ا تناولت���ه بتفصيل ورقة د. حس���ن 
عل���ي رضي »أح���داث البحرين: األزمة 
والمخرج« مقدمًا فيها بإسهاب معلومات 
سياس���ية وجغرافي���ة، ومحط���ات من 
تاري���خ الحرك���ة المطلبية السياس���ية 
والحقوقي���ة ف���ي البحري���ن، وص���واًل 
إل���ى أح���داث 14 فبراي���ر 2011 الت���ي 
أعادت النقاش بي���ن المجتمع والنظام 
حول ش���كل الدول���ة. وأش���ار الرضي 
إل���ى أن الحالة السياس���ية الراهنة لن 
تجد حاًل ف���ي الخي���ارات األمنية وقمع 
المتظاهري���ن، ب���ل تتعم���ق وتتصدع، 
مما يزي���د من صعوب���ات التوصل إلى 
حل���ول جذري���ة س���لمية. وكمخرج من 
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األزمة القائمة فإن اإلجماع بين السلطة 
والمعارض���ة والمراقبين المحايدين لن 
يتحق���ق بدون تج���اوز الخالفات حول 
متطلبات الحوار ال���ذي عليه أن يصب 
- حس���ب الرضي- في احت���رام ميثاق 
العم���ل الوطني الذي ج���رى التصويت 
علي���ه ع���ام 2000، مؤك���دًا أن القول 
بغير ذلك ال يشكل خطرًا على الحقوق 
الش���عبية فقط، ولكنه أخطر بالنسبة 
للنظام الذي أصبح يستند في شرعيته 
الملكية على المبادئ المتفق عليها في 
الميث���اق الذي نص في فصل���ه الثاني 
)نظام الحكم( على أنه »صار مناس���بًا 
أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك 
الدستورية ذات النظام الديموقراطي«. 
وخل���ص المتح���دث إل���ى أن الش���كل 
الش���رعي والقانوني والتعاقدي يتمثل 
طبقًا للميثاق في الملكية الدس���تورية 

الديموقراطية.

ثقافة الحقوق
فك���رة بناء الدولة الحديث���ة في المملكة 
العربية السعودية ليست حديثة العهد. 
حول تاريخ الصراع ومحاوالت تحديث 
الدول���ة تطرق���ت ورقة د. عبدالمحس���ن 
لإلصالح  ب�«الحاج���ة  المعنون���ة  هالل 
الس���عودية« إلى  المملك���ة العربية  في 
المحط���ات الكبرى في مس���يرة الدعوة 
إلى اإلصالح منذ توحيد الدولة الجديدة 
ف���ي الس���عودية ع���ام 1932. رصدت 
الورق���ة االخت���الالت البنيوي���ة فيما آل 
إليه حالي���ًا توزيع اإلنتاج ومش���اريع 
التنمي���ة نتيجة اس���تخدام الصراع بين 
التياري���ن الديني والمدن���ي الذي كرس 
بحس���ب المتحدث »ثقاف���ة المنح مقابل 
ثقاف���ة الحقوق وثقاف���ة التعيين مقابل 

ثقافة االنتخاب، وثقاف���ة الغلو الديني 
مقاب���ل ثقاف���ة التس���امح«، وبحثًا عن 
تواف���ق يلغي ه���ذه الذهني���ة المتجذرة 
يعيد عبد المحسن هالل مرجعيات تبني 
مش���روع إصالح وطني في السعودية 
إلى بيان���ات اإلصالح المش���تركة التي 
عقب���ت أحداث 11 س���بتمبر في أميركا، 
وما خلفه من حراك سياس���ي مسبوق 
ف���ي المملكة، رافقه هام���ش حرية أكبر 
في وس���ائل اإلعالم وانط���الق ظاهرة 
البيانات الجماعية مؤسس���ة بذلك أول 
حوار ج���اد بين علماء الدين والمثقفين. 
وقد ذه���ب المتحدث إل���ى أنه من خالل 
تلك البيان���ات تبين أن هناك قواس���م 
مش���تركة كثيرة تتوقف عل���ى اعتراف 
الجهات الرس���مية بها، ومن جهة أخرى 
على علماء الدين اإلقرار بسماحة الدين 
اإلس���المي تج���اه كل مذاهب���ه وتج���اه 
اآلخر، وأن معاداة العصر ليس���ت مبدأ 
إس���الميًا، وذلك من أجل تبني مشروع 
وطني ألجندة إصالحية شعبية مشتركة 
لتحديث الدولة وتهيئتها لخطوة التوحد 

مع جيرانها في الخليج.

يش���هد المجتمع العماني ب���دوره حراكًا 
يطالب باإلصالح واالنتق���ال إلى دولة 
القانون والمؤسسات القائمة على مبدأ 

الفصل بين السلطات.

في ورقته »الحاجة لإلصالح في عمان« 
انتق���د د. محمد ب���ن طاه���ر آل إبراهيم 
أداء الدول���ة على صعي���د إدارة اإلنتاج 
والنظامي���ن القضائ���ي والتعليمي، مع 
تأكيده على ضرورة فتح الباب لتكوين 
مؤسس���ات المجتمع المدني معتبرًا إياه 
القن���اة التي تؤطر ال���رأي العام وتفّعل 
مش���اركته الوطني���ة في صن���ع القرار. 
مذكرًا أن السلطان س���بق وأن بشر في 
خطاب���ات متك���ررة أم���ام مجلس عمان 

بأن���ه يريد أن يؤس���س دول���ة القانون 
الزال  الطم���وح  لك���ن  والمؤسس���ات، 
قائمًا ف���ي أن تتحقق على أرض الواقع 
وتكون ضامنة لحرية األفراد السياسية 
واالقتصادي���ة واالجتماعية التي ينادي 
الش���بابي، ه���ذا األخير  الح���راك  به���ا 
وإن كان ق���د أحدث تغييرًا في تش���كيلة 
الوزراء، وهي خطوة وإن كانت متقدمة 
ف���ي نظر)بن طاه���ر( إال  أنها تبقى غير 
العمان���ي  الش���باب  أن  كافية،مضيف���ًا 
يتعطش للمشاركة في القرار السياسي 
ورؤية م���ا يخرج من أرض���ه ينفق في 
التنمية، وختم ورقته بالتنبيه إلى أنه 
تجنبًا إلث���ارة الفتن والحروب الطائفية 
يجب إجراء الثقة بين السلطة والشعب 
ف���ي ح���وار وطني صري���ح يتناول كل 
القضاي���ا التي من ش���أنها بن���اء الدولة 

الديموقراطية المدنية.

الواضح من لقاء هذا العام، أن أعضاء 
منت���دى التنمي���ة الخليج���ي، من خالل 
المداخ���الت والنقاش���ات بم���ا في ذلك 
الجدل الذي دار بين المش���اركين بحسب 
انتماءاتهم السياسية وتفاوت  قناعاتهم 
بما تحقق رس���ميًا وما لم يتحقق سواء 
سياس���يًا تلبية لن���داءات الش���ارع، أو 
اقتصاديًا بما يضمن تنمية مس���تدامة... 
الواضح أنه بشكل عام صب في الدعوة 
الملح���ة إلى إص���الح عميق وش���امل، 
يطمئن ل���ه المجتمع الخليج���ي الراغب 
في تنمية مستدامة ومشاركة فعالة في 
الشأن العام. ولعل ما ختمت به مسيرة 
اللقاء د. ابتسام الكتبي يحمل الكثير من 
األمل بك���ون حدة النقاش واالختالف ال 
تفسد للود قضية، إذا ما آمنا جميعًا بأن 
الحل ه���و المواطنة والمس���اواة بغض 
النظر عن االختالفات، وهو الحل أيضًا 

نحو اتحاد خليجي.
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سعيد خطيبي

بابا  الثالث،  شنودة  البابا  رحل 
المرقسية  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
تعيش  وقت  في  المهجر،  بالد  وسائر 
جملة  بروز  مع  مهمًا،  تحواًل  مصر  فيه 
 25 ثورة  نجاح  عقب  سياسية  صدامات 
االنتخابات  موعد  واقتراب   ،2011 يناير 

الرئاسية، المتنظرة الشهر المقبل.
البابا  وفاة  عن  اإلعالن  بعد  مباشرة 
شنودة الثالث )17 اذار الماضي(، عن عمر 
يناهز التاسعة والثمانين، تهاطلت رسائل 
ورؤساء  قيادات  من  كثير  من  التعازي 
العالم، حيث ذكر الرئيس األميركي باراك 
أوباما في برقية عزاء: »نحن نقف جنبًا إلى 
جنب مع المسيحيين األقباط والمصريين 
دعم  في  الراحل  إسهامات  يتذكرون  وهم 
السالم والتعاون«، ووصف أوباما البابا 

شنودة الثالث بالُمدافع عن قيم التسامح 
بالتزامه  مذكرًا  األديان،  حوار  مبدأ  وعن 
بابا  ودعا  مصر،  وحدة  عن  الدفاع  في 
الفاتيكان بونوا السادس عشر، من جهته، 
إلى استحضار مناقب الرجل، والدعاء له 
برقيات  انتشرت  كما  األقباط،  ولجميع 
القليلة  األيام  خالل  تعزية،  ورسائل 
الماضية، على صفحات الجرائد العربية 
ومواقع  اإلنترنيت  العربية، وعلى  وغير 

التواصل االجتماعي.
رجل  يعش  لم  الثالث  شنودة  البابا 
دين معتزاًل وكفى، بل خاض، على طول 
رأس  على  قضاها  التي  سنة  األربعين 
الفكرية،  المعارك  من  عددًا  الكنيسة، 
السياسية،  المواقف  من  بجملة  واشتهر 
في  السبعينيات،  نهاية  دخل،  حيث 
أنور  األسبق  الرئيس  مع  عميق  خالف 
كشف  الذي  السادات)1981-1918(، 

ِبنيَّة  اإلسالمية،  للجماعات  ميل  عن 
القومية  اليسارية واتباع  القوى  أضعاف 
الناصرية، مما أجج مشاعر نفور داخلي 
بين اإلسالميين واألقباط، وأدى إلى وقوع 
المصري، وتعمق  المجتمع  داخل  قطيعة 
معاهدة  توقيع  البابا  إدانة  بعد  الصدام 
كامب ديفيد للسالم مع إسرائيل)1978(، 
السادات  مرافقة  قبلها،  سنة  رفضه،  مع 
في زيارته إلى القدس المحتلة، مما أكسبه 
العرب،  المثقفين  أوساط  بين  شعبية 
وأنصار الممانعة، وبانت مواقف الراحل، 
على طول العقود الماضية، واضحة في 
مما  العبرية،  الدولة  مع  التعامل  رفض 
رأى  حيث  سياسية،  لمضايقات  عرضه 
المعارضة  السادات وجهًا من وجوه  فيه 
الدينية، وتطورت الخالفات بين الرجلين 
من  ومنعه  البابا،  إقامة  تحديد  لغاية 
االحتفال  ومنع  األسبوعي،  درسه  إلقاء 
إلى  المياه  وعادت  الكنيسة،  في  بالعيد 
مبارك  حسني  الرئيس  بمجيء  مجاريها 
التي  العقوبات  ألغى  الذي   ،)1981(
بين  العالقة  وتحسن  السادات،  فرضها 
الطرفين، وإن لم تخل من شد وجذب على 
خلفية تصاعد االحتقان الطائفي إلى غاية 
البابا  عن  ورد  حيث   ،2011 يناير  ثورة 
مظاهرات  في  األقباط  مشاركة  رفضه 

البابا شنودة الثالث
التاريخ الحي
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ميدان التحرير، لكنه لم يتردد في مباركة 
مهم  عدد  فيها  شارك  التي  الثورة  نجاح 
موقف  عن  النظر  المسيحيين بصرف  من 

الكنيسة.
ارتبط البابا )اسمه الحقيقي نظير جيد 
بعالقة جيدة مع مسلمي مصر  روفائيل( 
في  ذكر  حيث  اجمااًل،  األوسط  والشرق 
حديث له أن نساء مسلمات أرضعنه، بعد 
وفاة والدته في سنة مبكرة، بقرية سالم 
)محافظة أسيوط(، كما خدم في الجيش 
درس  بعدما  مالزم،  برتبة  المصري 
التاريخ بجامعة فؤاد االول،  اآلداب، ثم 
الذي وجد فيه  الرهبنة  قبل أن يلج عالم 
»نقاء وتناغمًا مع الروح«، وعاش بداية 
قبل  قس،  حياة  األربعينيات  نهاية  من 
 14 وفي   ،)1959( أسقفًا  ترقيته  تتم  أن 
نوفمبر 1971 ارتقى إلى كرسي البابوية 
خلفًا  الكبرى،  المرقسية  الكاتدرائية  في 
ليصير  كيرلس)1902-1971(،  للبابا 

البابا رقم 117 في مسار البطاركة. 
 البابا شنودة الثالث الشاعر والمحرر 
ورجل الفكر الذي عاش كاتبًا ومنظرًا، ظل 
مواظبًا على الكتابة والنشر في كثير من 
الصحف المصرية، وباَن التزامه الروحاني 
بإصدار عدد من الكتب التأملية، على غرار 
»اإلنسان الروحي« و»الحروب الروحية«، 
تجربة  هي  الثالث  شنودة  البابا  فقراءة 
اإلنسانية،  الروح  مالمح  رسم  إلعادة 
فالفرد بكل ما يحمله من تعقيدات، ومن 
اهتمامات  أهم  من  واحدًا  َل  َشكَّ تحوالت، 
الكمال  تعريف  في  مرة  وكتب  الرجل، 
اإلنساني: »كّل من الجسد والعقل والروح 
له غذاء، علينا أن نقدمه له: غذاء الجسد 
المعرفة،  هو  العقل  وغذاء  الطعام،  هو 
والتأمل  اهلل  محبة  في  الروح  وغذاء 
الخير«،  حب  أيضًا  وغذاؤها  والتسبيح. 
في  الجماعة،  داخل  الفرد  حياة  ويصف 
في  اإلنسان  »إن  الضمير:  غياب  لحظة 
وسط الجماعة يقوده االنفعال واالنسياق 
وال  العقل  يقوده  وال  العام،  الرأي  وراء 
الضمير. بل يكون الضمير معطاًل ولو إلى 
حين. كذلك اإلنسان في وسط الجماعة، 
واإلثارات،  الشائعات  ضميره  تقود  قد 
وقد يصدق بسرعة ما يقولون، ويتصرف 

متأثرًا بما سمعه«.

أحمد سمعلي
 جرعة المسرح الغائبة

والمس���رحي  الش���اعر  رح���ل 
المغربي سعيد أحمد سمعلي)1947 
- 2012( ف���ي صم���ت، وكالعادة، 
انتش���رت  الخب���ر،  ف���ور ص���دور 
المعتادة،  و»البكائيات«  البالغات 
وظل الس���ؤال معلقًا ح���ول »ثقافة 
االعتراف« المغيبة قسرًا من تقاليد 

المشهد الثقافي المغربي المركب.

في عص���ر 18 فبراير الماضي، 
الث���رى  الراح���ل  جثم���ان  ووري 
بمدينة س���طات في جنازة حاشدة 
بأصدقائه ومحبي أخالقه وإبداعه 
ونضاله الثقافي، وَعبَّر بيت الشعر، 
ف���ي بي���ان صحافي، ع���ن جرعة 
لفقدان سمعلي  المضاعف  األس���ى 
قائاًل:»سنتذكر في صديقنا الشاعر 
سعيد س���معلي، دومًا، استماتته 
في س���بيل إع���الء صوت الش���عر 
والمسرح والثقافة في محيطه، في 
مدينة س���طات، أيام كانت المدينة 
أقرب إلى وضع الضيعة الخاصة 
الت���ي يحظ���ر فيها  كل م���ا ينتمي 
إلى قيم الض���وء والتقدم والتغيير 
واالختالف.. استطاع، منذ أواسط 
مس���ارًا  يرس���م  أن  الس���تينيات، 
إبداعي���ًا وثقافيًا فيه كثير من أناقة 
الروح والتزام الكتابة، وفيه كثير 
من الش���جاعة والتحدي، سواء في 
وجه خصوم الثقافة والديمقراطية، 
أو ف���ي وج���ه عنف الم���رض الذي 
أنهك جس���ده ولم يوهن اش���تعال 
المبدع فيه  وحيويته، حتى غيبه 

الموت«.

والمس���رحي  الش���اعر  أن  يذكر 

س���عيد أحم���د س���معلي ول���د  في 
المعاش���ات،  الهدام���ي،  قري���ة 
إقلي���م س���طات، بوس���ط البالد، 
وانخ���رط، بعصامية ن���ادرة، منذ 
أواس���ط الس���تينيات، ف���ي العمل 
اإلبداع���ي والثقافي والمس���رحي، 
حي���ث ش���رع، ابتداء م���ن 1966، 
في نش���ر قصائده ومقاالته األدبية 
في عدد من الجرائ���د، كما كان من 
مؤسس���ي مفهوم »المقهى األدبي« 
في المغ���رب، وفاعاًل ف���ي النادي 
السينمائي بسطات، باإلضافة إلى 
انخراطه مبكرًا في عالم الصحافة، 
كم���ا كان عض���وًا في اتح���اد كتاب 
المغرب، وعضوًا مؤسس���ًا لمسرح 
الهواة. صدر له ديوانا شعر، هما 
»وردة الشعر«)منش���ورات اتح���اد 
كتاب المغرب – 2001(، و»هشاشة 
الثقافة  القصب« )منشورات وزارة 
– 2009(. الش���اعر سعيد سمعلي 
»تكتبه قصي���دة الموت«، كما نعاه 
الروائي ش���عيب حليفي،  صديقه 
والذي يعتبره »شاعرًا« آخر يطلع 
إل���ى الس���ماء الس���تكمال تدوي���ن 

قصائده الغاضبة والرقيقة«.
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الجزائر - نّوارة لح�رش 

بينما تعرف المنطقة العربية حراكًا 
جماهيريًا، وث���ورات في أكثر من بلد، 
أقامت جامعة تلمسان )غربي الجزائر(، 
ملتقى دولي���ًا عن األمير عب���د القادر، 
الذي قاد ثورة ش���عبية ضد االستعمار 
الفرنس���ي، بالفتة عنوانها »عبد القادر 
رجل ل���كل األزمنة«، رك���زت فيه على 
استعادة ماضي الرجل ومناقبه، دونما 

تحديثها ووضعها في سياق راهن. 

مح���اور الملتق���ى)25-28 فبراي���ر( 
عل���ى  الض���وء  تس����ليط  حاول���ت 
ش������خصية    م���ن  مخ���تلف���ة  جوان���ب 
ئ����د  كقا ، )1 8 8 3 - 1 8 0 8 ( مي�����ر أل ا
للمقاوم���ة الش���عبية ض���د المس���تعمر 
ومؤّس���س الدولة الجزائرية الحديثة، 
واس���تراتيجياته  كفاح���ه  ش���ملت 
التص���وف  ف���ي  العس���كرية وحيات���ه 
وف���ي العل���م، واألدب والفكر، إضافة 
بالماس���ونية  المتناقضة  إلى عالقت���ه 
ومواقفه وتعامالته الدبلوماسية، وقد 
تناوب عل���ى منصة الملتق���ى أكثر من 
100 باحث ومؤرخ وكاتب من الجزائر 
ومن مختل���ف بقاع العال���م. كالعادة، 
أث���ارت األحادي���ث الت���ي أس���هبت في 
اس���تعراض تاريخ وسيرة الرجل جداًل 
وحرك���ت مغالطات كثي���رة، وهذا في 
غياب تام ألحفاد األمير. ومن األحاديث 
الجدلية الت���ي أفرزها الملتقى تصريح 
المؤرخ الفرنسي كلود ألزيو عن عالقة 
األمير عب���د القادر بالقائد ليون روش، 

حيث أصر كلود على أن صداقة كبيرة 
جمع���ت بينهما ف���ي حين رف���ض عدد 
م���ن المش���اركين ما قاله ع���ن الصداقة 
بي���ن الرجلين، وطلبوا منه الس���كوت 
والكف عن إتمام المداخلة والخروج من 
القاعة، مخاطبين إي���اه: روش خائن 
ومناف���ق وال يمك���ن لألمي���ر أن يكون 

صديقًا لجاسوس.

لكن كل���ود أصر على رأي���ه وأورد 
في مداخلته المعنون���ة ب�: »األمير عبد 
القادر وليون روش: صداقة غير قابلة 
لالنكس���ار«: »أن القائدين كانا قريبين 
من بعضهما البعض، وأنهما عاشا معًا 
سنتين كاملتين، عرف كل واحد اآلخر 
بشكل دقيق للغاية، حيث كانت سنهما 
27 عامًا عندما التقيا، عاشا معا تحت 
خيمة واحدة، تقاسما المأكل والمشرب، 
والج���والت الميداني���ة، والرح���الت«، 
وأضاف أن هناك رس���ائل كتبها األمير 
إلى روش)ال���ذي كان يتق���ن العربية( 
على م���دار 3 س���نوات. واعتبر بعض 
المهتمي���ن بتاريخ األمي���ر من الحضور 
وكذا من خارج سياق وجدران الملتقى 
أن ه���ذه األحاديث محض افتراءات وال 
يمكن اإليمان بها وال تصديقها، وأكدوا 
أن الحكاية كلها تالعبات يس���عى إليها 
البعض  ويتقاسمها  االنتهازيين  بعض 
اآلخ���ر فيما بينهم بلوك س���يرة األمير 
بالباط���ل واألكاذيب. األمي���ر الذي كان 
يق���ول: »الغير ليس ع���دوًا ولكن الغير 
جزء من���ا«، تحول ف���ي الجزائر، على 
الش���خصيات والمؤسس���ات  يد بعض 
غي���ر المدركة لحقيقته، من ش���خصية 
تاريخية إلى مادة ترويجية للتكس���ب 

ولالنتخابات السياسية.

في حين بقيت حياة أمير محصورة 
في س���يرة ضيقة في الجزائر،  يعتبر 
المؤرخ األميركي جون كيسر من جامعة 
كولومبي���ا بواش���نطن أن حياة الرجل  
تقدم صورة أخرى عن أخالق اإلسالم 
التي يمك���ن أن ُتهدئ م���ن روع الغرب 
الذي يبال���غ في تخّوفه من اإلس���الم، 
وأن األمير أفضل نموذج عن الشخصية 
المس������لمة. ولهذا الس����بب - بحس���ب 
كيسر - مازال األمير حديث الراهن، كما 
أعلن المتحدث نفسه عن مشروع يديره 
بمدينة أت���وا للتعري���ف باألمير، حيث 
أدرج سيرته  في برنامج تربوي وفي 

مسابقة يجاز عليها التالميذ.

األمير الذي ترك تراثًا علميًا وتاريخيًا 
وصوفي���ًا زاخ���رًا ل���م يت���م االلتف���ات 
إلي���ه كما يج���ب من ط���رف الجامعات 

الربيع العربي
يبايع األمير عبد القادر
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الجزائريين،  والباحثي���ن  الجزائري���ة 
عكس الجامعات األوروبية والغربية، 
وك���ذا الباحثي���ن على مس���توى العالم 
النقدية  الذي���ن تناول���وه بالدراس���ات 
والمقاربات والتحليل واس���تلهموا منه 
واس���تثمروا في تراثه وفك���ره، وظل 
مثار مزاي���دات ومغالطات  في الجزائر 
ولم ُيس���تثمر ولم ُيس���تلهم في تاريخه 
وتراثه بالش���كل الالئ���ق والجدير به، 
بحك���م أنه جزائ���ري والجزائ���ر أولى 
باستثمار هذا التراث المتعدد المتنور. 
صاح���ب »المواق���ف« ال���ذي ُتق���ام له 
التماثيل والُنصب التذكارية في عواصم 
باس���مه،  الس���احات  وُتس���مى  العالم 
تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتاريخه، تعجز 
الجزائر، لحد الس���اعة، عن إنتاج فيلم 
واح���د عنه، ففي الوقت ال���ذي ُتقام له 
ملتقي���ات تفش���ل اإلدارة الس���ينمائية 
ب���وزارة الثقافة ف���ي إنجاز مش���روع 
فيلم، ما تزال تعد به منذ أكثر من عشر 
سنوات، حيث  كُثر الحديث عنه وطال 
انتظار تجسيد حلم المشروع، ويبدو، 
في الوقت الحالي، من المستعبد أن يتم 
إنجازه في الجزائر وبكوادر جزائرية، 
وهذا ما تش���ي به بعض المصادر التي 
أكدت بأن ال���وزارة تتفاوض حاليًا مع 
أح���د المخرجي���ن األميركيي���ن ليتولى 
مهم���ة إنجاز وإخ���راج الفيلم، فهل قدر 
األمير الجزائري أن يدخل السينما على 
الت���ي ُيريدها  يد األجان���ب، وبالرؤية 
ويختارها ويفرضها األجنبي؟ المشروع 
وحت���ى اللحظ���ة م���ا زال ف���ي أدراج 
الوزارة، ورغم أن الرئيس الحالي عبد 
العزي���ز بوتفليقة أبدى أكث���ر من مرة 
إرادته ورغبته في إنج���از الفيلم وأكد 
أنه س���يمّوله مهما بلغت تكلفته، إال أن 
ه���ذا لم يتم بعد، ويبق���ى  الجدل الدائر 
حول ش���خصية األمير يدف���ع بحفيدته 
األميرة بديعة، التي تقيم بدمشق، إلى 
االحتجاج في كل مرة يكون فيها األمير 
محور تش���كيك أو تجري���ح، وتتدخل 
لتندد باالفتراءات التي تحاول المساس 
بش���خصيته، وتقاطع بعض تظاهرات 

تدور حوله.

فخامة الكاتبة
القاهرة - سامية بكري  

أكدت، أخي���رًا، الكاتب���ة منى برنس 
ترش���حها لالنتخاب���ات الرئاس���ية، في 
مصر، لتصير أول مبدعة تقوم بترشيح 
نفس���ها لهذا المنصب، من يعرف صاحبة 
»إني أحدثك لترى«، لن يفاجأ بمبادرتها، 

فالمعنية عايش���ت ثورة 25 يناير من الداخل وما تزال تسايرها وتحلم بأن تبلغ 
غاياته���ا األس���مى. منى برنس )42 س���نة( تخرجت من قس���م اللغ���ة اإلنكليزية 
وآدابها، بجامعة عين شمس )1991(، حصلت على الدكتوراه في األدب اإلنكليزي 
)2004( م���ن نفس الجامعة، وبدأت نش���ر أعمالها الروائي���ة والقصصية، بداية 
التس���عينيات، حيث فرضت حضورًا مهم���ًا بين كّتاب جيلها، بفضل مجموعة من 
األعمال، منها »قصر نظر« و»ثالث حقائب للس���فر«. واختارت الكاتبة الشبكتين 
االجتماعيتي���ن فيس���بوك وتويتر منبرًا لإلعالن عن نفس���ها كمرش���حة محتملة 

للرئاسيات وللترويج لبرنامجها.
وكتبت منى، التي ستصدر قريبًا كتابًا لها عن ثورة 25 يناير، على صفحتها 
الشخصية: »الهدف من ترشحي للرئاسة باألساس نبع من اقتناعي أنه ال يصح 
أن يرسم ويخطط لمس���تقبل الجيل الحالي من الشباب واألجيال الصاعدة رجال 

تعدوا سن المعاش الرسمي )60 سنة(، مع احترامي الكامل لمبدأ الخبرة.
وأرى أن���ه يجب أن يقوم الش���باب بدوره في إنهاض ه���ذا المجتمع، خاصة 
أنه يمثل الفئة الغالبة عمريًا. والش���باب أيضًا أكثر دراية بمش���اكلهم ومش���اكل 

مجتمعهم ولديهم حلول غير تقليدية لمعظم هذه المشاكل«.
وتذكر في بيانها األول كمرش���حة محتملة لرئاسة مصر: »في 25 يناير 2011 
لم يكن خيالي يرقى إلى التفكير في ثورة. فقط عندما صمدنا إلى ما بعد منتصف 
الليل رغم كل قنابل الغاز التي أطلقتها علينا قوات الش���رطة. من منطلق الخيال 
الذي افتقدنا إعماله في الس���نوات الماضية قررت الترشح لرئاسة مصر. وهدفي 
األساسي هو تمكين الشباب المبدع والكفؤ في شتى المجاالت من رسم مستقبلنا 
ومس���تقبل األجيال الصاعدة، وإدارة كافة الوزارات والمؤسس���ات والمحافظات 
على النحو الذي ينجز للش���عب حقوقه األساس���ية المعنوي���ة) أي الحريات التي 
تنص عليها كل دس���اتير العالم، والمادية أي الس���كن والعم���ل والطعام والمياه 
النظيفة(. وحيث إنني أؤمن بالعلم كمنهج حياة إضافة إلى الخيال، أتصور أنه 
من الممكن االس���تعانة بخبرة وعلم كبار علمائنا من أمثال الدكتور أحمد زويل، 
الدكت���ور فاروق الب���از، الدكتور محم���د غنيم، والدكتور مج���دي يعقوب.. إنني 
أرى أن دوري كرئيس���ة لمصر هو وضع هؤالء الش���باب والشابات الذين أثبتوا 
كفاءتهم على رأس مؤسسات الدولة المختلفة«. ومن المنتظر أن يتم في السادس 
والعش���رين من الشهر الجاري اإلعالن عن القائمة االس���مية النهائية للمرشحين 
لالنتخابات، التي س���تنظم يومي 23و24 مايو/أيار المقبل، فهل س���تفتح منى 

برنس بوابة التطلع لرؤية رئيس جمهورية عربية امرأة؟
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الرباط - عبد الحق الميفراني

تصاعدت، ف���ي الفترة األخيرة، حدة 
النقاش، في المغرب، حول واقع وأهداف 
كبري���ات المهرجانات الموس���يقية، بين 
مؤي���د ومع���ارض. بينما ترك���ز الجهات 
المحافظة انتقاداتها على أرقام ميزانيات 
المهرجانات، ترد عليها الدوائر المنظمة 
بضرورة تنظيمه���ا للحفاظ على التنوع 

الفني للبالد.
تع���رف المهرجانات الموس���يقية في 
المغرب، منذ أكثر من عش���ر س���نوات، 
دينامية ملحوظة، موازاة مع دورها في 
تحريك المشهد الثقافي، فإنها تلعب دورًا 
سياس���يًا في تس���ويق ص���ورة المغرب 
إل���ى الخارج، ومع صعود حزب العدالة 
والتنمية عل���ى رأس الحكومة الجديدة، 
بعد اقتراع 25 نوفمبر/تش���رين الثاني 
الماضي، باتت تح���وم بعض المخاوف 
المهرجانات، خصوصًا  مس���تقبل  حول 
بعدما أطلق الحبيب الش���وباني، الوزير 
المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع 

لمهرجان  انتق���ادات واس���عة  المدن���ي، 
»موازين«، وه���و ما ردت عليه محافظة 
المهرج���ان، ممثلة في جمعي���ة »مغرب 
الثقاف���ات« بالقول إن »موازين« لم يتلق 
دعمًا م���ن الدول���ة من���ذ 2010. ويذهب 
االنتقاد لهذا المهرج���ان الدولي بالذات، 
نظرًا لميزانيته الضخمة التي تس���تقطب 
نجومًا عالميين، حيث مرت على خشبته 
الكولومبية  النجم���ة  الماضي���ة  الس���نة 
ش���اكيرا، وقبله���ا البريطان���ي إيلت���ون 
ج���ون، ولقربه أيضًا من القصر الملكي، 
حيث يش���رف عل���ى رئاس���ة المهرجان 
مني���ر الماجيدي، وهو ف���ي نفس الوقت 
مدير الكتابة الخاص���ة للعاهل المغربي 
محمد الس���ادس، وقد سبق للمدير الفني 
للمهرج���ان عزي���ز داك���ي أن أعل���ن أن 
الميزانية اإلجمالي���ة للمهرجان تدور في 
حدود 62 مليون درهم مغربي )6 ماليين 
يورو(، يحصل عليها المهرجان أساس���ًا 
من إي���رادات اإلعالنات وبيع حقوق بث 

سهرات المهرجان للقنوات الفضائية.
رغم أن محافظة المهرجان قد ضبطت 

أجندة الطبعة الجدي���دة، فإن احتماالت 
التع���رض لحم���الت المقاطعة م���ا تزال 
واردة، حيث من المنتظر أن تقام الدورة 
الحادية عش���رة والجديدة بين 18 و26 
فنانين  الق���ادم، بحض���ور  مايو/أي���ار 
عالميين مث���ل األميركيي���ن ماريا كاري 
وليني كرافيتز واللبنانية نانسي عجرم، 
مع مشاركة »ليني كرافيتز«، »بيتبول«، 
غاين���ور«  »غلوري���ا  ف���او«،  إم  »إل 
والمجموعة األسطورية »سكوربيونز«، 
عل���ى أن تتعزز برمجة المهرجان بنجوم 

الغناء في المغرب والعالم العربي. 
مهرجان »موازين«، الذي اس���تقطبت 
مليوني���ن وثالثمائة  األخي���رة  دورت���ه 
وعش���رين أل���ف متف���رج، يش���كل حلقة 
وسط سلسلة واس���عة من المهرجانات 
الموسيقية التي يشهدها المغرب، وهي 
المهرجان���ات الت���ي تفرز الي���وم جداًل، 
على غ���رار مهرجان كناوة وموس���يقى 
العالم ال���ذي تحتضنه مدين���ة الصويرة 
األطلسية )جنوبي الدار البيضاء(، حيث 
ح���ددت الفترة من 21 إل���ى 24 يونيو/
حزيران النعقاد دورته الخامسة عشرة، 
المهرجان نفس���ه الذي أضحى يس���تقبل 
ما يقارب 450 ألف متفرج، ويس���هم في 
تالقح الموسيقى الكناوي ضمن تلوينات 
»الجاز«  موس���يقية عالمية كموس���يقى 
و»البلوز«، تقف وراءه جمعية »الصويرة 
موكادور« التي يرأسها »أندري أزوالي« 
المغرب���ي( ويعتمد  العاه���ل  )مستش���ار 
شعار الترويج لقيم »التشارك، االنفتاح 
والحداثة«. م���ن جهته، يواصل مهرجان 
»أص���وات نس���ائية« وال���ذي تحتضن���ه 

المغرب 2012
ميزان المهرجانات
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ش���هدت، مؤخرًا، الساحة الثقافية 
الكويتية، مي���الد فضاء ثقافي جديد، 
يحمل اسم »الملتقى الثقافي«، بإدارة 
األدي���ب طالب الرفاع���ي. جاءت فكرة 
الملتقى م���ن إيمان مؤسس���ه بأهمية 
الملتقيات الثقافية، وبدورها الحيوي 
في تفعيل الح���راك اإلبداعي، إضافة 
إل���ى العديد من الملتقيات الخاصة في 
الكويت، التي لعبت وتلعب دورًا مهمًا 
في المس���اهمة اإليجابي���ة في الحراك 

الثقافي.
على  الثقافي«  »الملتقى  وس���يركز 
التجارب اإلبداعية الشابة، وذلك عبر 
قراءتها ومناقشة أفكارها، واستضافة 
أصحابه���ا، وفت���ح ح���وارات معمقة 
معه���م. كما يهدف إلى مّد جس���ور بين 
مختل���ف األجيال المبدعة والمثقفة في 
الكويت، وذلك عبر استضافة مبدعين 
لهم إنتاجهم المشهود، واالستماع إلى 
ش���هاداتهم، وتبادل الحوار والنقاش 
معه���م، م���ع اس���تضافة ش���خصيات 
مبدع���ة م���ن خ���ارج الكوي���ت أيضًا، 
بهدف التعرف على تجربتها الخاصة 
واالستماع إلى شهادتها، وبناء عالقة 
من الوصل بينها وبين المبدع والمثقف 

الكويتي.
ويم���ارس الملتق���ى نش���اطه عبر 

لقاء شبه أس���بوعي، ُيعقد مساء يوم 
األربعاء، لدى األديب طالب الرفاعي، 
كما يطمح المش���رف عليه إلى تنظيم 
والفنية،  اإلبداعي���ة  ال���ورش  وإقامة 
بالتعاون مع المختصين في هذا الشأن 

من داخل وخارج الكويت.
عق���د »الملتقى الثقافي« جلس���تين 
لمناقش���ة أهداف���ه األساس���ية وكذلك 
لممارس���ة نشاطه،  المقترحة  الصيغ 
وق���د ض���مَّ بي���ن أعضائ���ه الروائ���ي 
إس���ماعيل فه���د إس���ماعيل، الكاتب���ة 
ليل���ى العثمان، المس���رحي س���ليمان 
البسام، الس���ينمائي وليد العوضي، 
الناقدة نجمة إدريس، الكاتب س���اجد 
العبدلي، الكاتبة هدى الش���وا، فتحية 
الحداد، األس���تاذ محمد جواد والكّتاب 
الش���باب: " يوس���ف خليف���ة، محمد 
س���عود  القريني،  س���امي  المغربي، 
السنعوس���ي، خالد النصراهلل، سارة 
الراش���د، حوراء الحبيب، عبدالوهاب 
الحم���ادي، بس���ام المس���لم، س���ارة 
المكيمي، سارة العتيقي وفهد حسن. 
ومن المنتظ���ر أن يناقش الملتقى في 
لقائ���ه الق���ادم المجموع���ة القصصية 
األخيرة للكاتبة ليلى العثمان )عباءة 
الم���زار( وكذلك رواي���ة الكاتبة بثينة 

العيسى )عائشة(.

طالب الرفاعي 
يطلق »الملتقى الثقافي«

مدينة تطوان )شمال المغرب( مسيرته، 
حيث برمج دورته الخامسة يومي 6و7 
يوليو/تم���وز 2012، واختار االحتفاء 
باإلبداع النس���ائي ب���كل تجلياته، ومن 
المنتظر أن تش���ارك في الدورة الجديدة 
أص���وات قادمة من حوض المتوس���ط، 
والعالم العربي، كالفنانة أمينة العلوي، 
واالس���بانية ش���امباو، أنغام، الحاجة 
حليمة، كارول س���ماحة، زينب أجاردي 

ريم، مونة روكاشي وفرقة كلمة..
في سياق التعبيرات الشبابية الجديدة 
في المغرب، يعود منتصف الشهر المقبل 
مهرجان »البولفار« Boulevard)شارع(، 
الموس���يقية  المهرجان���ات  أكث���ر  أح���د 
إث���ارة للبلبلة، حيث يجمع بين ش���باب 
موسيقى »الراب«، »الميتال«، الفيزيون 
مع أنم���اط موس���يقية أخ���رى كالروك 
المهرجان،  والكناوي والريكي. تح���ول 
من س���نة ألخرى، إلى استعارة للتعبير 
عن جي���ل جديد من الش���بيبة المغربية، 
التي خلق���ت لغة لها وأحالم���ًا تخصها. 
أساس���ًا  انطلق  »البوليف���ار«  مهرج���ان 
س���نة 1998، وأصبح فضاء لموسيقى 
الراب وثقافة الهيب هوب في ظل اهتمام 
إعالمي مغربي ودولي وتنويع لفقراته 
التي تش���مل فقرات موسيقية، ورشات 
وإقامات موس���يقية، وتحول »البولفار« 
إلى عنوان ألكثر من مهرجان للموسيقى 
الش���بابية، بل إلى اس���م »ثقافة« جديدة 
ومستقلة أسست لنقاش مجتمعي حول 
الهوي���ة والعولم���ة، حيث يمث���ل فرجة 
موس���يقية تجل���ب أكث���ر م���ن 150 ألف 
ش���اب وشابة، مما يكش���ف عن اعتراف 
بموسيقاهم بعد لغة الرفض التي قوبلوا 

بها سنوات البداية.
أمس���ى ل���كل مهرجان موس���يقي في 
المغ���رب تنس���يقية خاص���ة للمطالب���ة 
بإلغائه، لها صفحة خاصة على الموقع 
االجتماعي الفيس���بوك، ومنسق يسوق 
لخطابه���ا في اإلع���الم. وجميعها تتوحد 
ف���ي خطاب واحد ه���و أن المغرب اليوم 
ال يحت���اج لمهرجانات تب���ذر المال العام 
بحك���م الظرف االجتماع���ي واالقتصادي 

الذي تمر به البالد.



1415 1415

التزام

الطاهر بنجلون

سورية: األمم المتحدة لن تقدم شيئًا

تساءلت أم علي، التي جفت عيناها من الدموع، بعدما 
إثر قصف منظم  فقدت زوجها وابنها، في آن معا، على 
تعرضت له مدينة حمص، صارخة: »ماذا ستفعل لنا األمم 
المتحدة؟«.  ال شيء، قطعًا ال شيء. ما جدوى هذه الهيئة 
التي يرتادها رجال أنيقو المظهر، مهذبون، متحضرون، 
دبلوماسيون، يجتمعون دونما فائدة؟ يتحدثون، يلقون 
باألهمية  يتظاهرون  األرشيف،  مجلدات  يملؤون  خطبًا، 
عليه  تتكالب  إنقاذ شعب  على  قادرين  غير  وهم  البالغة 

أنياب ديكتاتور.

من الغريب، بعد كل ما حصل في القرن العشرين، أن 
يقبل رجل، مرفق بعصابته، بكل حرية، على قتل شعب 
دونما أن يحرك أحد ساكنًا، أو يتم إقرار عقوبات فعلية 
يد  مقهورة  شعوب  تجد  لم  طويلة  سنوات  منذ  إليقافه. 
السوري  الرئيس  منها.  المرجوة  الحماية  وال  المساعدة 
أكثر حظًا من معمر القذافي، فقد تمكن من تجاوز سياسة 
دول  دعم  من  مستفيدًا  بأسره،  العالم  وتحدى  الفلكلور 
تقيم  ال  التي  الشمالية  وكوريا  إيران  الصين،  روسيا، 

وزنًا لمفاهيم الحقوق والحضارة.  

القيام  على  المتحدة  األمم  هيئة  عجز  على  دليل  خير 
بدور فعال، هو تجاهل إسرائيل، منذ قيامها، لقراراتها، 
وتحديها إلداناتها، بمواصلة االحتالل، وبناء مستوطنات 
كما  إسرائيل،  تحترمها  لم  األممية  القرارات  كل  جديدة.  
لم تساعد يومًا الفلسطينيين في استرداد حقوقهم، رغم 
ليست  وزن،  ذات  سياسية  شخصيات  عن  صادرة  أنها 

بالضرورة مسلمة أو عربية فقط. مع ذلك، تواصل األمم 
واحدًا  ألعضائها،  االستماع  االجتماعات،  عقد  المتحدة 
ملموسة.  قرارات  اتخاذ  إلى  تبادر  أن  دونما  اآلخر،  تلو 
يثير  ليس  الهيئة  لقرارات  دول  احترام  عدم  أن  والظاهر 

حفيظة أحد.

ما يحدث في سورية سيساهم في إضعاف هذه الهيئة 
وميولها  اإلدارية  االنشغاالت  أرهقتها  التي  الدولية، 
غير  هيئة  منها  وسيجعل  المسبوقة،  غير  البيروقراطية 
مجدية. باالستعانة بنظام الفيتو، تتمكن دول من القتل 
تلجأ  الفيتو  أن  ندرك  لما  أحد.  عليها  يعترض  أن  دونما 
والصين(  )روسيا  وحقوقه  اإلنسان  تحترم  ال  دول  إليه 
المتحدة،  األمم  فعالية  تحد  التي  الورطة  بحجم  نصطدم 

التي صارت تفتقد للمصداقية وللفعالية.

مستشار  وهو  الهيئة،  في  السامين  الموظفين  أحد 
لألمين العام، حدثني بخصوص قاعدة المفاوضات التي 
فرضتها سورية لقبول وساطة كوفي عنان قائاًل: »بشار 
أبينا، على كرسي  أو  لن يرحل. سيحافظ، شئنا  األسد 
الرئاسة. فهو يهدد بإشعال فتيل الحرب في المنطقة كلها، 
واختالق حروب أهلية، خصوصًا في لبنان، وبكل تأكيد 
والدروز  واألرمن  المسيحيون  سيجد  حيث  سورية،  في 
الموت.  مواجهة  في  النظام،  سقوط  حالة  في  أنفسهم، 
يتقاتل  حيث  العراق  لمصير  مماثل  بمصير  يهدد  فهو 
السنة والشيعة«. تنقل كوفي عنان إلى المنطقة لن يأتي 
بنتيجة. فبشار األسد لم يقدم تنازالت للجامعة العربية، 
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كيف سيقدمها لكوفي عنان؟ فهو يرى نفسه في موقع قوة 
تلعب  الجغرافيا  بأن  نقر  أن  يجب  موقف صواب.  وعلى 
حصانة:  يمنحه  االستراتيجي  سورية  موقع  لصالحه، 
النافع تغير  إسرائيل تراقب الوضع وترى بأنه من غير 
لصالحها  نقاطًا  إسرائيل  تكسب  قد  ذلك،  مع  النظام. 
األهالي  وأنقذت  اإلنساني،  الصعيد  على  تدخلت،  إذا 
جهة  من  القصف.  محور  على  والواقعين  المحاصرين 
أخرى، في حال سقوط األسد، سيضعف حليفه اإليراني، 
وسيجد حزب اهلل في لبنان نفسه في موقف حرج. ولكن 
إيران أكثر من  إسرائيل تبدو مشغولة بمواجهة تهديدات 
التفكير في إنقاذ المدنيين في سورية. كما أن بقية دول 
منفعة  تجد  ليست  األردن  حرجًا،  وضعًا  تعيش  الجوار 
بعالقتها  محبطة  نفسها  تجد  لبنان  أن  كما  التحرك،  من 
الصدامية مع سورية، خصوصًا بعد ما وقع في 2005، 
سنة خروج الجيش السوري من البلد، أما العراق فلديها 
تبقى  سورية،  في  التفكير  عن  يغنيها  ما  المشاكل  من 
تركيا التي من شأنها إحراج األسد، لكن لماذا تقدم على 
توريط جيشها من أجل حماية العرب؟ بشار يعلم كل هذا. 
الطبيب:  التقني،  بذهنية  الثورة  مع  بالتعامل  يقوم  فهو 
يقوم بتنقية الجروح التي تحيط بالقلب وبالرئتين. بهدف 
تداعيات  عن  العينين  مغمض  السرطان،  على  للقضاء 
سليمة  خاليا  قتل  عنها  ينجر  التي  الكيميائية  المعالجة 
وبريئة. ليست له أخالق وال أحاسيس. سورية تعرضت 

ِلَوَرم ومن المهم اآلن تنقيته.

جامعة  اليه  تبادر  موقف  على  وقفنا  األولى  وللمرة 

الدول العربية، ولكن، لألسف، دونما أن تنجح في وقف 
الشارع،  إلى  العربية  الجماهير  خروج  ورغم  المجازر. 
ومساندتها للشعب السوري، فإن الدكتور بشار يظل مصرًا 
على تنفيذ ما يفكر فيه. من كثرة مشاهدة األفالم األميركية، 
وبطوالت الشخصيات الخرافية، ليس لنا سوى أن نحلم 
بسيناريو هوليوودي إلنقاذ الشعب السوري من شقائه. 
مما  أكبر  الشعب  شجاعة  الحياة.  ليست  السينما  لكن 
نتصور. العالم كله أقر بذلك، بدءًا بأوباما، لكن الواليات 
أدانت األسد، لكنها  المتحدة ليست تريد تدخاًل آخر، فقد 
لن تستطيع خلخلته من موقعه حيث يدير عمليات القتل.  
يبقى أن نأمل في حصول انقالب من الداخل، من المقربين 
النظامي،  الجيش  انفصل عن  الذي  الحر،  الجيش  منه.  
مواصلة  يستطيع  لن  المدنيين  بحماية  يتكفل  والذي 
الطريق بمفرده. لو أن ضمير واحد من الجنراالت يستيقظ 
البلد،  تاريخ  تشوه  التي  البشاعة  حقيقة  ويعي  يومًا 
فرص  ستبرز  حينها  األسد،  إليقاف  )بالقوة(  ويتدخل 
اليومية.  سيكون  المجازر  الحالي وتوقف  النظام  نهاية 
وقتها  من الواجب أيضًا استبعاد أخ الرئيس من الحكم، 
واستبعاد جميع المقربين من العائلة. بالتالي، إذا كانت 
األمم المتحدة، الجامعة العربية وقيادات الدول األوروبية 
يتعرض  التي  المجازر  قادرة على وقف  غير  واألميركية 
اهلل  ويدعوا  أعينهم  إذا  فليغمضوا  المدنيون،  األهالي  لها 
لحماية المدنيين، رغم أن ذلك لن يغير من الواقع شيئًا. 
وبالتالي، لماذا نصرخ اآلن؟ من يدري ربما يترك الصراخ 

أثرًا في المستقبل.
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األم أغنيس
ثورة الراهبات

حوار

»كان���ت المفاج���أة« هكذا تعلق األم أغنيس)61 س���نة( على 
بداي���ات الربي���ع العربي في تون���س ومص���ر. »طيلة أيام 
ث���ورة 25 يناير بقينا نردد في الّدير نفس ش���عارات الثوار 
ف���ي مي���دان التحرير« تق���ول: رغم تهاوي بع���ض األنظمة 
السياسية السابقة، ونهاية عقد الديكتاتوريات، فهي تعتقد 
أن مسيرة التحرر الفعلية ما تزال طويلة، وتتطلب سنوات 
من االنتظار. الش���عوب العربية مطالب���ة بالصبر والعمل، 
واألولوي���ة، في الوقت الراهن، تتمثل في بلوغ حل للثورة 

السورية، التي تتجه نحو تراجيديا حرب أهلية.

صباحات درعا

بعد سقوط نظامي بن علي ومبارك، وبداية اشتداد الخناق 
على نظامي عبداهلل صالح والقذافي، توّقع بعض المالحظين 
السياس���يين أن تّتج���ه ري���اح التغيير ص���وب الجزائر أو 
المغرب، لكنها استدارت شرقًا واتجهت صوب سورية. »لم 

يخيل إلينا بتاتًا أن الربيع العربي سيبلغ يومًا سورية. لما 
بدأت مالمح التغيير تظهر فوجئنا واستبشرنا خيرًا في آن 
معًا« تصّرح. بدأت الثورة من مدينة درعا، جنوب سورية، 
يوم قام أطفال بكتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران 
مدرس���تهم، لتعتقل الشرطة ستة عشر طفاًل منهم، وتندلع 
في اليوم نفس���ه حالة غليان ش���عبية واس���عة، لم تنتظر 
طوياًل قبل أن تنتش���ر في حمص وإدلب وحلب وغيرها من 
المدن واألرياف األخرى، كما لو أن السوريين كانوا متفقين 
على مش���اعر الغضب، منتظرين فقط ش���رارة البداية. »منذ 
وصوله إلى الحكم ظل الرئيس )بش���ار األسد( يعد بانتهاج 
إصالحات. لألس���ف، تأّخر في مس���اعيه، كما أنه فشل في 

التعامل مع بدايات الربيع السوري« تعلق بحسرة.

األم أغني���س كان���ت تتمن���ى أن تبق���ى الثورة س���لمية كما 
ب���دأت، حضارية ال طائفي���ة وال عقائدية، حتى االنتصار، 
لك���ن عدائية النظ���ام القائ���م زادت الطينة بل���ة، »ووقعت 

حوار:�سعيد خطيبي

حكاي���ة األم أغني���س مريم الصلي���ب، مع الثورة 
السورية، تشبه حكاية رهبان تيبحيرين، مع الحرب 
األهلية في جزائر التس���عينيات. التزاماتها الدينية، 
خلوتها للعبادة وانش���غاالتها اليومية غير المنتهية 
لم تمنعها من مس���اندة قضية الشعب العادلة .. األم 
أغنيس، رئيسة دير مار يعقوب المقّطع، ببلدة قارة، 
الواقع���ة في منتصف الطريق بين حمص ودمش���ق، 
انخرطت في الث���ورة من بدايتها، وقف���ت إلى جانب 
المتظاهرين، شاركتهم همومهم ومحنتهم، وصارت 
واحدًا من أهم ش���هود العيان عن معاناة السوريين، 
وتجاوزات نظام األس���د الدموية.. تدلي الراهبة في 
لقائها مع »الدوحة« بش���هادات تقطر حزنًا، وتتطلع 

أماًل لسورية أفضل.. 
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المعارضة في فخ اس���تعمال العنف والرد بالمثل« .كما أن 
التعتيم اإلعالمي وحرب تشويه المعلومة لم يساهما سوى 
في تعقيد الوضع الداخلي، وتتأس���ف صاحبة كتاب »الفن 
المس���يحي في الشرق« من منع بعض وس���ائل اإلعالم من 
الدخول إلى س���ورية، ف���ي وقت »اكتفت في���ه القلة القليلة 
م���ن وس���ائل اإلعالم التي دخل���ت على نقل ج���زء فقط من 

الحقيقة«. 

أطياف المظاهرات

تحافظ األم أغنيس على تواصل مس���تمر مع ثوار سورية، 
فهي تعرفهم وتتعامل معهم بش���كل مستمر، وتصنفهم وفق 
توجهاته���م األيديولوجية قائلة: »هناك باألخص الش���باب 
الناش���ط على الفيس���بوك، والذي يرغب ف���ي العيش وفق 
النم���ط الغربي المعاصر، وفي تجاوز الطابوهات، وقدماء 
أنص���ار »ربيع دمش���ق«، الذي���ن يفقهون لعبة السياس���ة 
ويدركون مكام���ن ضعف النظام الحال���ي، ويحلمون بنقل 
المجتمع نحو الديموقراطية، لك���ن تأثيرهم يظل محدودًا، 
ثم »اإلخ���وان المس���لمين« المنظمين جيدًا، الذين يس���عون 
لبلوغ الس���لطة بهدف إعادة بناء المجتمع وفق الش���ريعة، 
وأخيرًا بعض الس���لفيين، الذين برزوا خصوصًا غداة غزو 
الع���راق، وبع���ض المعارضين، الذي���ن ال يحظون بإجماع 
ولم يفرضوا حض���ورًا في ظل النظ���ام الحالي، يحاولون 
اآلن كس���ب مؤيدين، أمثال عم الرئيس رفعت األسد ونائب 
الرئيس حافظ األس���د س���ابقًا عبد الحليم خدام«. ما تعيبه 
المتحدثة على المعارضة الس���ورية هو غياب التنسيق بين 
ممثليها في الخارج، وفي الداخل، مما يس���اهم تدريجيًا في 
إضعافها أمام النظام الحاكم، حيث تس���ببت حالة الشتات 
الداخلية في إش���اعة ش���عارات »الطائفية« التي روجت لها 
السلطة الرسمية بنية لّي ذراع الثّوار وتشويه صورتهم في 

الّداخل، وفي الخارج.  

أدعية العذراء

لما ش���اهدت األم أغنيس فيلم »بش���ر وآلهة«)2010( الذي 
يحكي جزءًا من س���يرة رهب���ان تيبحيرين )جنوبي الجزائر 
العاصمة(، الذين عش���وا بالقرب م���ن األهالي، ووقف إلى 
جانبهم س���نوات القتل الجماعي مطلع التس���عينيات، قبل 
أن يس���قطوا ضحية بربرية الجماعات اإلسالمية المسلحة 
)1996(، أع���ادت إدراك وظيفته���ا: »تعلمنا من نضالهم أن 
نتبنى قضايا الشعب العادلة دونما تسييس مواقفنا. الشعب 
وحده من له الحق في تقرير مصيره واختيار ش���كل الحكم 
الذي يناس���ب تطلعاته«. قبل مارس 2011، وبداية الحراك 
الشعبي في سورية، كانت األم أغنيس مريم، بمعية متدينات 

ومتدينين مسيحيين آخرين، تعيش حياة هادئة في الدير، 
وتحكي»كنا نعيش حياة مس���المة ونصف مغلقة. ال نخرج 
سوى قلياًل، لقضاء الحاجيات الضرورية. يومنا مقسم بين 
العبادة والعمل وبعض الراحة. كنا نقوم بالخياطة، غرس 
النباتات، الرس���م وترجمة بعض الكتب الفكرية من اللغات 
األجنبية. كما كنا نس���تقبل بعض المتعبدي���ن الذين يأتون 
بحثًا عن الروحانية وعن االستقرار النفسي«. وفقًا للتقليد 
الش���رقي، كانت الراهبات يركزن على الطابع النس���كي في 
عباداتهن، الذي يتجسد في الخلوة اليومية لساعات، وفي 
الصالة كمحور لحياة الروحية، وظلت نشاطاتهن ذات قيمة 
إنسانية كما يقر بذلك اإلنجيل، كما أن انضمام األم أغنيس 
للثورة ينبع من حسها اإلنساني، وتقول: »نحن منخرطون 
في خدمة الصالح العام. أخرج كثيرًا من الدير بهدف القيام 
بأعمال إنسانية، كزيارة السجون والمستشفيات، وعائالت 
الضحايا، أحسس الش���باب بدورهم، وساهمت في إطالق 
حمل���ة لجمع التبرع���ات لفائدة عائالت حم���ص المتضررة 
مما يحصل«، كما توجهت، ش���هر نوفمبر الماضي، برسالة 
للرئيس األسد تطلب فيها منه السماح لمراقبين من الصليب 
للوقوف عن وضعية الجرحى في المستش���فيات وأش���كال 

معالجتهم والتعامل معهم.

ما يبعث في نفسية أغنيس طاقة هو إيمانها بأن اهلل سيجزي 
عباده بما فعلوا في الحياة الدنيا، وتعلق: »هدفنا يتمثل في 
مساعدة األهالي لتجاوز المحنة الحالية وتفادي شبح الحرب 
األهلية«، مس���اعدات دير مار يعق���وب، الذي تعود جذوره 
إلى القرن الس���ادس ميالديًا، ال تتوجه فقط للمس���يحيين، 
بل أيضًا للمسلمين، فاألم أغنيس تتمتع بعالقات جيدة مع 
كثير من الشخصيات المسلمة في سورية، وتستمد قناعتها 
م���ن كون المس���لمين كما المس���يحيين كلهم عب���اد اهلل على 
األرض، وتق���ول في لحظة صف���اء: »لنحب بعضنا البعض 
ولننب���ذ من يدعو إلى الفتنة والطائفية. لنتحد وننظر بعيدًا 
إلى المستقبل ونجعل من سورية واحة سلم، وفاق، حرية 
وديموقراطية. لنجعل من أمتنا أمة تس���امح وعفو وتنوع 
ووفاء. لنتذكر كيف كانت س���ورية عاصمة لألمويين وبلد 

حوار، لنتذكر مبادئ غاندي السلمية«. 

م���ع مرور الس���نة األولى من بداية الث���ورة، وغموض أفق 
توجهه���ا، تبدو الحس���رة بادية على كلم���ات األم أغنيس، 
التي تبقى متش���بثة بهامش األم���ل، خصوصًا بعدما حقق 
الث���وار بعض النجاحات المهمة، مع إقرار التعددية، تعديل 
الدس���تور، إنهاء منطق الحك���م المطلق لحزب البعث وفتح 
باب حرية التعبير، في انتظار تحقيق القفزة المرجوة نحو 

سورية جديدة، حرة وديموقراطية.
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تشهد فرنسا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري انتخابات رئاسية، 
تقدم إليها اثنا عش���ر مرشحًا، لكن الحظوظ األوفر تحوم حول مرشحين 

ثالثة: نيكوال ساركوزي، فرانسوا هوالند، ومارين لوبين.

باريس - عبد اهلل كرمون

صارت حم���الت انتخاب رئيس جديد 
للجمهوري���ة الفرنس���ية تش���كل موع���دًا 
لسلس���لة من الخطاب���ات الديماغوجية، 
كل  برنام���ج  الس���تعراض  ومناس���بة 
األط���راف السياس���ية تج���اه الهج���رة، 
الت���ي تفتح، فيما بعد، المجال إلرس���اء 
إجراءات تعسفية أو مرنة حول التعامل 
مع هذا الملف، ويحدد طبيعة هذا التعامل 
االنتماء السياسي للرئيس المنتخب، مع 
أن الفواصل بي���ن التوجهين اليمينيين، 
لم يعد، على األقل في ظاهره، شاسعًا، 

نظ���رًا للتنافس الح���اد بينهم���ا من أجل 
االنفراد بموقٍف أكثر راديكالية وأقرب إلى 
رأي الغالبية التي تته���م الهجرة وحدها 
في فقدان األمن واألمان بالبلد، وغالبًا ما 
اقترنت الهج���رة بالجريمة، وباإلرهاب. 
حي���ث ي���رى اليمين المتط���رف ممثاًل في 
ح���زب الجبه���ة الوطنية بقي���ادة مارين 
ين، بأنه ال موطئ ألقدام األجانب في  ُلوبِّ
أرض فرنس���ا، ألن ضرره���م عليها - في 
ظنه - أكبر من نفعهم لها. من هنا نلحظ 
الع���داء المرضي الذي تضمره مرش���حة 
ح���زب الجبه���ة الوطنية ف���ي برنامجها 
الرئاسي2012 لألجانب ولألقليات. حتى 

أن أحد مرش���حي اليس���ار الجذري جان 
ليك ميلونش���ون جابهها مؤخ���رًا بقوله: 
»إن عصاب���ك تجاه األجانب هو مش���كل 
عوي���ص«. إذا كانت ماري���ن لوبين )44 
س���نة( ال تتمتع بقوة أبيه���ا جون ماري 
وصالبته التي تصل حد الفجاجة، فإنها 
لم تِحد قيد أنمل���ة عن تعاليمه التي ترى 
في المهاجري���ن واألجانب علة الش���رور 
كله���ا. وأفرد حزب الجبهة الوطنية جزءًا 
كاماًل م���ن مش���روعه المجتمعي للحديث 
ع���ن الهج���رة والمهاجرين. وق���د أخذت 
في���ه مارين لوبين عل���ى الرئيس نيكوال 
س���اركوزي تطبي���ق أكث���ر السياس���ات 
تس���اهاًل في مجال الهج���رة، وأنه خيب 
آمال الفرنس���يين على هذا الصعيد، على 
عكس ما جاء في خطاباته وما يتفضل به 
على مناصريه من وعود. ويرى الحزب 
نفس���ه بأن قضية الهجرة تستنزف البلد. 
وبأنها تس���يء في العمق إل���ى توازنات 
المجتمع الفرنسي، كما أنها تضر بالهوية 
الوطني���ة، وت���ؤدي بش���كل واضح إلى 
»أسلمة« حثيثة للمجتمع، وتعتقد لوبين 
أن الهجرة ال يس���تفيد منها سوى أرباب 
العمل الكبار الذين يس���تغلونها نظرًا لما 
توفره لهم من احتياط اليد األجنبية التي 

ال تكلفهم إال قلياًل.
اليوم، مواقف حزب الجبهة الوطنية 
األكثر تطرف���ًا لم تعد تصدم أح���دًا، بدءًا 
بمناداة الحزب بسد باب الهجرة نهائيًا، 
الشرعية منها وغير الش���رعية، وانتهاء 
باإلجراءات الصارم���ة األخرى المرتبطة 
بذلك، ويخفي ه���ذا االهتمام المبالغ فيه 
بمس���ألة الهجرة م���ن قبل الح���زب نوعًا 
م���ن »القومية« الغثة، التي تمثل الس���مة 

البارزة لهذا الحزب.
 إن ره���ان لوبين على ه���ذا الخطاب 
يكمن في العمل على أن يجذب إليها، في 
االنتخابات، ضحاي���ا النظام االجتماعي 
والسياس���ي الرأس���مالي الذين التبس���ت 

عليهم األسباب الحقيقية لشقائهم.
كم���ا أن ح���زب »االتح���اد م���ن أج���ل 
حركة ش���عبية« اليميني، بقيادة نيكوال 
س���اركوزي )57 سنة(، يتخذ من الهجرة 
والتعام���ل مع المهاجري���ن نقطة انطالقه 
من أجل تحقيق مجتمع فرنسي ال تشوبه 

االنخابات الفرنسية

لعنة المهاجرين

مارين لوبيننيكوال ساركوزي

متابعات
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شائبة، ويس���عى إلى شن حرب خاصة 
مع منافسته في نفس األرضية لوبين. من 
هذا الباب المشرع دخل نيكوال ساركوزي 
منذ حملته االنتخابية الماضية، واستولى 
على أص���وات عدد م���ن المنتخبين الذين 
دأب���وا في الس���ابق على اختي���ار الجبهة 

الوطنية مرشحًا لهم.
جاء خطاب س���اركوزي مدغدغًا حتى 
ألبناء المهاجري���ن الذين صّوت عدد مهم 
منهم لصالحه. ذلك أنه أضفى تعديالت 
عل���ى برنامج جان م���اري لوبين ولّطف 
م���ن حدة لهجته، الش���يء ال���ذي ما يزال 

يسير عليه.
عم���د س���اركوزي إل���ى الحدي���ث عن 
الهجرة التي يتم فيها انتقاء المرش���حين 
إليها من طرف البلد المضيف، كما ش���دد 
على ض���رورة الضرب بق���وة على أيدي 
مهربي األش���خاص على مت���ن القوارب، 
لي المهاجرين غير الشرعيين.  وعلى مشغِّ
القانونية  الوضعية  وبخصوص تسوية 
للمهاجرين المتواجدين على أرض فرنسا، 
فإن س���اركوزي يلوح دائم���ًا بكون األمر 
يفرض الوقوف على كل ملف والنظر فيه 
واالنفراد بعد ذل���ك بتقرير منح األوراق 
الرس���مية أو عدم���ه من قبل الس���لطات 
المختص���ة. وترف���ض ماري���ن لوبين من 
جانبه���ا رفض���ًا بات���ًا تس���وية األوضاع 

القانوني���ة للمهاجرين غير الش���رعيين، 
المس���اعدات  م���ن  بحرمانه���م  وتن���ادي 
الطبية التي تكفلها لهم الدولة، وتس���عى 
إلى إرجاعهم إل���ى بلدانهم األصلية. في 
حي���ن أن س���اركوزي يتح���دث عن تلك 
فرنسيًا«،  »كرمًا  باعتبارها  المس���اعدات 
وبأنه ال ين���وي النكوص عنه، مع العلم 
أن ليونيل جوسبان االشتراكي هو الذي 

أوجدها في السابق.
بالمقاب���ل، ال يح���اول زعي���م الحزب 
االش���تراكي فرنس���وا هوالند )58 سنة( 
أن يجعل من الهج���رة والمهاجرين نقطة 
ارتكازه األساس���ية، ويس���عى إلى عدم 
إعطاء تصريحات مثيرة حول الموضوع، 
مثلما ه���و عليه الحال في صف اليس���ار 
الج���ذري الذي يطالب بتس���وية ش���املة 
القانوني���ة للمهاجري���ن غير  لألوض���اع 
الشرعيين. ففي الوقت الذي تتقارب فيه 
رؤية فرنس���وا هوالند م���ع رؤية نيكوال 
س���اركوزي ف���ي ض���رورة الح���د من مد 
الهجرات الهائ���ل ومراقبتها، فإن هوالند 
يأخ���ذ على س���اركوزي أنه هو الس���بب 
في ت���أزم وض���ع الهج���رة والمهاجرين 
في فرنس���ا، نظ���رًا لسياس���ته الكارثية 
خالل س���نواته الطويلة في منصب وزير 
للداخلي���ة )2002-2007( قبل أن يصير 

رئيسًا للجمهورية. 

ولم يعد الحزب االشتراكي َيِعد جهارًا 
بتس���وية وضعي���ات المهاجري���ن، درءًا 
السياس���يين وتفويت  لطعنات خصومه 
فرص���ة الف���وز عليه، ويتعام���ل الحزب 
نفس���ه مع ملف الهجرة بشكل برغماتي، 
ويفضل إثارة ثقافة المساواة والتضامن 
واالنض���واء تحت جنح اإلنس���انية التي 
ال م���كان فيها للمي���ز وال لإلقصاء. لذا لم 
يجعل فرنس���وا هوالند من قضية الهجرة 
واألجانب واألقلي���ات منطلقًا لحملته وال 
مرتكزًا لبرنامجه، غير أنه يصرح ببعض 
أرائ���ه في الموض���وع ويخف���ي أخرى، 
تبع���ًا لفائدتها اإلس���تراتيجية في الحقل 
االنتخابي. فأشد ما يبغضه هو »سياسة 
األرق���ام« اليميني���ة، الت���ي تس���عى إلى 
تحديد عدد األجانب الذين على فرنس���ا أن 
تستقبلهم وعدد الذين عليها أن تطردهم، 
األم���ر الذي ال يس���تقيم بتات���ًا في عرف 

فرانسوا هوالند. 
وأث���ارت ماري���ن لوبي���ن ف���ي األيام 
األخيرة س���جااًل ح���ول اللح���وم الحالل 
يص���ب ف���ي الزوبع���ة االنتخابي���ة، بأن 
صرح���ت بأن كل اللحوم المس���تهلكة في 
منطق���ة باري���س مذبوحة حس���ب تقليد 
ديني ملمحة بالخصوص إلى اإلس���الم، 
بهدف استمالة شريحة النباتيين ودعاة 
الرفق بالحيوان، والتأكيد على خطورة 
األم���ر بامتداد وتقوي���ة الطوائف الدينية 
في البلد، ونس���يت أن أكبر موزع للحوم 
الحالل بفرنس���ا هو فرنسي غير مسلم، 
ومنخ���رط في حزبه���ا! ودون أن يذكرها 
س���اركوزي فقد س���ارع بالدعوة إلى أن 
يش���ار بش���أن اللحم إل���ى الكيفي���ة التي 
قتل���ت بها الدابة، ف���ي تنافس على نفس 

األرضية على ميول الناخبين.    
أم���ا هوالند فقد ق���ال: »إن من واجبنا 
إدم���اج المقيمين هنا« ف���ي عبارة تنضح 
بالكثير م���ن المعاني والوع���ود. وتبقى 
الش���عارات اليمينية تس���تمد طاقتها من 
الشروط االجتماعية للمهاجرين األجانب، 
ألنه���ا صدى الره���ان الكبي���ر على جلب 
أصوات الف���وز. ذلك أن الهجرة وقضايا 
المهاجري���ن ال ُتَح���ل بالتنابز. وليس���ت 
المماح���كات االنتخابية الحالي���ة إال ذرًا 

للرماد في العيون!

فرانسوا هوالند
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موسكو  - منذر بدر حّلوم  

ل���م يعش الروس زمن���ًا متصاًل كافيًا 
لوض���ع الم���وت والخ���راب ف���ي ذاكرة 
بعي���دة. ذاكرتهم تس���تيقظ وتتحفز كلما 
بدا أنها يمكن أن تغفو وأن األشياء فيها 
يمكن إعادة ترتيبها ووضعها في جعبة 
التاريخ. التاريخ حاضر وحّي بالنسبة 

لهم. إنه هنا واآلن. 

معي���ار الذاكرة الروس���ية النش���طة، 
الذاكرة التي تعالج األش���ياء من منظور 
الزم���ن المتص���ل، الخ���راب والضع���ف 
والخس���ائر المتع���ددة األش���كال. ذاكرة 
الروس، أيضًا، ذاكرة انتصار باهظ الثمن 
على أعداء خارجيين، ذاكرة مواجهة مع 
عدو يتربص بروسيا ويخطط الحتاللها 
أو إلضعافها للسيطرة عليها. هنا تعيش 
مواجهات قرون مع المغول والتتار ومع 
تركي���ا العثمانية ومع ألماني���ا النازية، 
وهن���ا الحرب الب���اردة المديدة مع غرب 
عرف كيف يضع االتحاد السوفياتي في 
شرط س���باق تسّلح وش���رط اقتصادي 

خانق حتى أسقطه.

لم يكن يعني الش���عب الروسي كثيرًا 
كل م���ا كان يقال عن القمع واالس���تبداد 
الستالينيين، وهنا تضاد القيم في أقصى 
أش���كاله حدة. مكتبات البيوت الروسية 
مكتبات آداب وفنون تزخر بقيم الوطنية 
والبطوالت والمثل العليا، ومثلها ذاكرة 
الروس. هنا التضحية بالنفس في سبيل 
الوطن مقابل الهمبرغر والجينز وسلعة 
الجس���د، هن���ا المواجهة مع تس���ليع كل 
شيء. هنا يلعب دورًا فيلم )المتأنقون( 
حيث يكتشف الشباب الطامحون إلى نمط 

جدي���د من الحياة والقي���م التي يروج لها 
الغرب انفتاحها على رغوة مقابل جوهر 
ثابت أصيل. هنا أفالم )الحرب الوطنية 
العظم���ى( التي تعزز قيم���ة البطولة في 
وجه بش���اعة عدو قريب. فهل لذلك كّله 
عالقة بموقف الش���عب الروسي وموقف 

قيادته السياسية من الربيع العربي؟

ثمة موقف يتعين قبل كل شيء بوجود 
عدو خارجي يعد العدة إلس���قاط روسيا 
ويس���تخدم كل الوسائل الممكنة لتحقيق 
ذلك. ص���ورة العدو بالغ���ة األهمية في 
تشكيل الوعي الروس���ي، ويمكن القول 
في تش���كيل روس���يا كلها. فعلى خلفية 
عدو خارجي توحدت اإلمارات الروسية، 
وتوحدت ش���عوب روس���يا، وتتماسك 
روسيا على اختالف أقاليمها وشعوبها 
وتباعدها اليوم. وال يمكن لسياس���ي في 
روس���يا أن يتخلى عن فكرة العدو، وال 
المثقف يفع���ل ذلك ألنها الفكرة الجامعة 
التي تش���ّكل ليس فقط الدولة الروسية 
الجامع���ة الموح���دة ب���ل وم���ا يس���مى 
ب�)الشعب الروسي( و)مصلحة روسيا(. 
فإذن، هي حرب وجود بالنسبة للروس 
ولي���س فقط ح���رب قيم وُمُث���ل وأنماط 
اقتصادية سياس���ية، لكنها الحرب التي 
تتحدد بمؤشرات سياس���ية واقتصادية 
وقيمي���ة وثقافية عمومًا. وأية دعوة من 
الخارج أو دعاية أو دعم نحوها.. يتلقاه 

الروس بمثابة إعالن حرب. 

ثمة اس���تعداد لقبول فك���رة المؤامرة 
الخارجية الدائمة، وثمة تصنيف داخلي 
جاهز لكل فعل خارجي ال يتبنى بوضوح 
ال���روس والوقوف  الدفاع ع���ن مصالح 
مع مخاوفه���م، على األق���ل، إن لم يكن 
مع طموحاتهم. والربي���ع العربي، بهذا 

الروس.. ذاكرة الثورات والحروب

ِلَمن الربيع...؟ ِلَمن؟
المعن���ى، بالنس���بة للوع���ي الروس���ي 
الجمعي فعل تآم���ري خارجي، بصرف 
النظر ع���ن أهمي���ة الجغرافي���ا العربية 
بالنس���بة لروس���يا وتف���اوت مصلحتها 
فيها. وأما حين يكون لروس���يا مصلحة 
فيها وخاصة في إطار مشروع أوراسيا 
الجديد فيضاف إل���ى مطابقة الواقع مع 
مرتكزات الذاكرة والوعي السلبية عنصر 
مواجهة مع مصلحة روس���ية مستقبلية. 
وهن���ا يصبح لس���ورية أهمي���ة خاصة 
بالنس���بة للروس عموما، بصرف النظر 
ع���ن قابلي���ة قيادتهم الس���تخدام الثورة 
الس���ورية ورقة مس���اومة في الس���وق 
السياسية. فدمشق مركز أوراسي متقدم 
في المشروع الروسي الذي يسعى بوتين 
وطاقمه إلى وضعه موضع التنفيذ قطبًا 
في عالم مواجهة يعاد إنتاجه. تش���كيل 
القطب القديم- الجديد بحاجة إلى صورة 
العدو كما هو الحفاظ على تشكيل روسيا 
ووحدتها. والربيع العربي فرصة لتأكيد 
وجه الغرب، تأكيد استمرار الحرب، هذه 
المرة على هيئة ثورات تطوق روس���يا 
وتم���د خيوطها نحوها، ب���ل تكاد تندلع 
على مقربة من الكريملين، وعلى صورة 
أطم���اع غربي���ة معلنة بثروات الش���مال 
الروسي، حيث تعلو األصوات األطلسية 
القائلة ب���أّن للغير، أي لألقوياء، حصة 
في���ه. الث���ورات الملون���ة ف���ي أوكرانيا 
م���ع درع  تزامن���ت  والت���ي  وجورجي���ا 
صاروخية تطوق روسيا وجدت مرتكزًا 
في وعي روس���ي قائم أصاًل على خطر 
خارجي شّكلت يوغوسالفيا حلقة بالغة 
األهمية فيه. وليس���ت البيريس���ترويكا، 
كما يراه���ا ال���روس، إال صيغة خاصة 
م���ن ثورة لم تكن دامية في بدايتها لكنها 
حص���دت تالي���ًا عش���رات آالف األرواح 
في الشيش���ان وفي فارغانا وقره باخ..
وغيرها من األرض الس���وفياتية، وأدت 
بالنتيجة إل���ى انهيار الدولة وخس���ارة 
ال���روس ش���عورهم باالطمئن���ان حيال 
أوالدهم وخاصة  ومس���تقبل  مستقبلهم 
فيم���ا يخ���ص العم���ل والس���كن ولقم���ة 
العي���ش. وإذا بهم يتحّول���ون، بدعوى 
التح���ول الديموقراطي والنظام الحر من 
مواطني دولة عظمى إل���ى مواطني بلد 
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ي���راد له أن يكون هامش���يًا وأن يتفكك، 
وإذا بالديموقراطية نفسها أداة إلفقارهم 
وإضعافهم واس���تعبادهم. وجد الشعب 
الروسي نفسه مضطرًا لمواجهة إمكانية 
تفكك دولت���ه االتحادية بقس���وة بالغة 
في الشيش���ان، ووجد نفس���ه أمام دعم 
خارجي علني للقوى االنفصالية. الذاكرة 
الروس���ية هن���ا ال تحتاج إل���ى أي مثال 
بعيد ترج���ع إليه. ففي كل ش���ارع وفي 
كل ممر من مترو األنفاق ستجد مبتوري 
األط���راف ضحايا الشيش���ان ومن قبلهم 
ضحايا المواجهة األفغانية بين روس���يا 
الس���وفياتية والغرب األطلسي. وانتصر 
الغرب آن���ذاك ودفع الروس ثمنه انهيار 
دولتهم وموت عش���رات آالف الش���باب 
تحت تأثير نش���ر المخ���درات وترويجها 
وترويج الدعارة وانتشار الفقر والبطالة 
والتشرد واإلجرام والتخلي عن اإلنجاب 
وعن األطفال المنجبين وتراجع معدالت 
النمو الس���كاني نحو تناقص عدد سكان 
روس���يا س���نويًا، وصواًل إل���ى تراجع 
متوس���ط العمر أكثر من عش���ر سنوات. 
وهك���ذا ارتبطت هذه المؤش���رات بفكرة 
الغرب  الغربي���ة وبوعود  الديموقراطية 
بالحري���ة  الغورباتش���وفية  لروس���يا 
وبس���لوك  والرف���اه،  والديموقراطي���ة 
أطلسي معاد مستمر. فالروس يرون أن 
غورباتش���يوف وقع في أحس���ن حاالته 
فريس���ة لرومانس���يته ولوعود الغرب، 

ومنهم من يتهم���ه بالعمالة. وعلى ذلك 
يرتك���ز بوتين فيق���ول ف���ي خطابه في 
ميوني���خ )2007( :»لم ي���ف الغرب بأي 
من التزاماته تجاه روس���يا« ويعني أنه 
خدعه���ا في كل م���ا انتظ���ره الروس من 
رف���اه اقتصادي وحرية وس���الم. وهكذا 
تع���زز وعي ص���ورة العدو ال���ذي يغّير 
لونه وأساليبه على وقائع ال تكاد تخبو 
إحداها حتى ترتسم األخرى على األرض. 
وتع���ي القي���ادة الروس���ية أهمي���ة هذا 
الوعي وتعززه بضخ إعالمي مدروس، 
انتهاء باس���تخدامه ورق���ة انتخابية في 

االنتخابات الرئاسية األخيرة. 

األيام التي س���بقت االنتخابات كانت 
التليفزيونية تبث  شاش���ات المحط���ات 
بصورة مكثف���ة أفالم الح���رب الوطنية 
العظمى )الحرب العالمي���ة الثانية( كأن 
روس���يا على أهبة ح���رب. كثيرون من 
الروس يرون ف���ي االنتخابات حربًا مع 
الغرب األطلسي، ولذلك ليس عبثًا أنهم 
جاؤوا من أرياف روس���يا إلى موس���كو 
لنص���رة من يرون فيه قائ���دًا لمواجهتهم 
المصيرية مع عدوه���م التاريخي الغرب 
األطلس���ي الذي يرون أن���ه يلعب لعبته 
الي���وم عل���ى األرض العربي���ة، وليس 
صدف���ة أن بوتي���ن خط���ب فيه���م دامع 
العينين :»لقد انتصرت روسيا«، بمعنى 
أن روس���يا انتصرت عل���ى إرادة الغرب 
األطلس���ي بانتصاره، وس���تنتصر عليه 

في تحقيق حلمها األوراسي وفي نزالها 
معه في غير مكان. فإذا بسورية واحدة 
من س���احات النزال. فه���ل ننتظر تغّيرًا 
في الموقف الروس���ي الرسمي؟ وحتى 
إذا تغّي���ر فهل م���ن الس���هولة أن يتغير 
الوعي الجمعي على المدى القريب حتى 

لو أراد الحّكام؟

يبدو بوتين بعد فوزه في االنتخابات 
الرئاس���ية األخيرة بأكث���ر من 63٪ من 
أصوات الناخبين مطالبًا بإيجاد وصفة 
سحرية يحافظ من خاللها على صورة 
العدو المتجس���د بالغرب األطلسي التي 
أوصلت���ه إلى كرس���ي الرئاس���ة وفي 
الوقت ذاته كسب تأييد النخبة الروسية 
المالية والثقافية الميالة إلى هذا الغرب 
نفس���ه والمرّوجة لقيم���ه الديموقراطية 
والليبرالية واإلفادة م���ن دعمها المالي 
للنه���وض  واإلعالم���ي  والسياس���ي 
بالمشاريع التنموية الموعودة وضمان 
استقرار حكمه، فهل يكون له ذلك؟ ربما 
يش���ير ف���وز األوليغارخ���ي المقّرب من 
بأكثر  بروخوروف  ميخائيل  الكريملين 
من 8٪ من أصوات الناخبين إلى العثور 
المطلوبة.  الس���حرية  الوصف���ة  عل���ى 
وق���د يكون من مؤش���رات هذه الوصفة 
تض���اؤل ح���ركات المعارض���ة لبوتين 
ودخول روسيا في سوق تداول الورقة 

السورية بحثًا عن ربح.
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رمز االضطهاد يبلغ العاشرة

الدوحة- محمد الربيع

التاريخ  دورة  في  المريع  التشابه 
استنساخ  في  ممثاًل  االمبراطوري، 
امتدادًا  يمثل  العزل،  معسكرات  تجربة 
لألقوى  فيها  البقاء  لداروينية سياسية 
اإلنسانية  فالذاكرة  األجمل،  وليس 
حين  وتهجس  وتتألم  تذكر  تزال  ما 
حولتها  التي  استراليا  معسكرات  تذكر 
مناٍف  إلى  البريطانية  اإلمبراطورية 
إبان  عليهم  والمغضوب  للمساجين 
وقد  العالم،  على  وهيمنتها  سطوتها 
وثق الروائي اإلنكليزي الكبير تشارلس 
هذه  شرور   »1870  -  1812« ديكنز 

المنافي في روايته »آمال عظيمة«.

الهائل  الصدى  فقط  يكفي  كان  وقد 
الذي وجدته تلك الرواية والكشف الدقيق 
األقوياء  تجعل  أن  ومآسيها  آالمها  عن 
التجربة،  إعادة  من  قلياًل  يستحون 
المغضوب  قبل  لإلنسانية  تسيء  ألنها 
عليهم الذين يشحنون إلى تلك األصقاع 

ليواجهوا مصائر أسطورية.

سيئ  غوانتانامو  معسكر  وتجربة 
أميركا  ألهداف  خصمًا  صارت  الصيت 
وأفقدت  اإلرهاب،  مكافحة  في  المعلنة 
في  الخلق  تعاطف  األميركية  الحكومة 
كل أنحاء الدنيا بعد تجربة 11 سبتمبر 
الماحقة، فقد أصبح هذا المعسكر رمزًا 

للشر المستطير بداًل من أن يكون معزاًل 
ل� »اإلرهابيين« وشذاذ اآلفاق.

الكوني  المشهد  قراءة  وبإعادة 
المعاصر في ضوء احتفال العالم مطلع 
والدة  على  عام  مئة  بمرور  العام  هذا 
ديكنز،  تشارلس  اإلنكليزي  الروائي 
العاشرة  الذكرى  في  العالم  وحزن 
واالحتجاز  العزل  معسكر  إلنشاء 
بكوبا،   - »غوانتانامو«  في  واإلقصاء 
األميركية  االمبراطورية  أقامته  الذي 
المعاصرة،  نوبات سعارها  إحدى  في 
الكبير  للروائي  الملهم  األثر  يتجلى 
والهامشيين  الفقراء  بؤس  أحال  الذي 
في  إبداعية  ملحمة  إلى  والمنفيين 
رواياته، خاصة روايته »آمال عظيمة« 
والتي   »Great Expectations«
مكانين  بين  شخصياتها  مصائر  دارت 
حولتها  التي  واستراليا  لندن  هما 
و»محتجز«  »معزل«  إلى  االمبراطورية 
على  الخارجين  عليهم  للمغضوب 
ديكنز  فاختار  منطقها،  وفق  القانون 
أحدهم هو »آبل ماجويتش« ليجعل منه 
عرابًا لبطل الرواية الفقير »بيب« ويؤمن 
له مستقباًل كريمًا، دون مّن أو أذى، في 
الحبس« ونقد  احتفاء مباشر »بمظاليم 
مباشر للفكرة المجانية في تعميم الشر 

التي تحكم صناعة هذه المعازل.

االمبراطورية األميركية ورثت منطق 

االمبراطورية  حليفتها  من  المعازل 
شمسها،  غربت  التي  البريطانية 
الحركات  لقادة  بنفيها  اشتهرت  التي 
العربي  الوطن  في  والرأي  الوطنية 
وإفريقيا، ومنهم أحمد عرابي وعبد اهلل 
إلى  البارودي  سامي  ومحمود  النديم 
)بسريالنكا  سيالن   - سرنديب  جزيرة 
هيالنة  سانت  وجزيرة  الحالية(، 
إليها  نفي  التي  االطلسي  المحيط  على 
حتى  بونابرت،  نابليون  اإلمبراطور 

وفاته بالسرطان فيها.

اإليطالية  السفينة  جنوح  أعاد  وقد 
»كوستا أليغرا« نهاية فبراير الماضي، 
في  سيشيل  جزر  إلى  ركابها  ونقل 
الجزيرة  هذه  ذكرى  الهادي،  المحيط 
االمبراطورية  إليه  نفت  كمعزل 
البريطانية الزعيم المصري سعد زغلول 
نفي  كما  المصرية،   1919 ثورة  مفجر 
إليها زعماء حركة اإلصالح في البحرين 

في منتصف الخمسينيات.

لقد كرس روائيون عظام جانبًا مهمًا 
المعازل  هذه  لنقد وفضح  تجاربهم  من 
لها،  المؤسسة  والخطابات  المهلكة 
ومنهم الروائي والقاص الروسي العظيم 
جوجول الذي تمثل قصته »المعطف« أحد 
معزل  نقد  في  األدبية  النصوص  أعظم 
والروائي  الشهير،  الروسي  سيبيريا 

غوانتانامو
سيرة المعازل وداروينية الغلبة
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كاتب  سولجنيتسين  ألكسندر  الروسي 
»أرخبيل غوالغ« و»يوم في حياة إيفان 
االتحاد  معسكرات  عن  دينيسوفيتش« 
القسري،  للعمل  السابق  السوفياتي 
في  السوفياتي  االتحاد  من  ُنفي  والذي 
بعد  روسيا  إلى  ليعود   1974 العام 
القرن  بضمير  موصوفًا  عامًا  عشرين 
وفضحه  لنقده  بالده،  في  العشرين 
للستالينية وعالمتها الكبرى معسكرات 

سيبيريا.

الجزر  بين  المعازل  أشكال  وتتعدد 
مثل  المحيطات  أعماق  في  المعزولة 

سيالن وسانت هيالنة وسيشيل، وبين 
بكاملها  اإلمبراطوريات  حولتها  بالد 
أستراليا  مثل  لمعارضيها،  معازل  إلى 
الماضي التي كانت مسرحًا لرواية آمال 
الحاضر  وأفغانستان  لديكنز،  عظيمة 
األميركية  اإلمبراطورية  حولتها  التي 
إلى معزل مكرس إلعادة تنظيم وتدريب 
جسر  ورأس  والمرتزقة،  المقاتلين 
االتحاد  ضد  متقدمة  معركة  وساحة 
السوفياتي السابق إبان الحرب الباردة، 
لكن سحر معزل أفغانستان انقلب على 
الساحر األميركي، إذ صار ساحة محرقة 
لمن تبقى من جنود اإلمبراطورية التي 

المحترقة،  الغابة  من  الهروب  آثرت 
الطرقات  يمألون  الذين  القتلى  وصور 

من جنود اإلمبراطورية األميركية.

التي حدثت لمقدسات  إن االنتهاكات 
ُوّجهت  التي  واإلهانات  المسلمين، 
يثبت  لم  الذين  للسجناء  ه  وُتوجَّ
معزل  في  سنوات  مضي  رغم  جرمهم 
غوانتانتامو، تشير إلى أن الخطط التي 
مانفستو  يحكمها  أساسها  على  بني 
حيال  تتخذ  التي  التدابير  وأن  شرير، 
المساجين هي تدابير انتقامية، ال عالقة 
ممن  القصاص  أو  العدالة  بتحقيق  لها 
نفذوا مأساة سبتمبر. ويكفي فقط هذا 
االنقسام البين بين االندفاع المحموم من 
في  األميركيين  المسؤولين  بعض  قبل 
عدمه،  من  المعسكر  هذا  لبقاء  التبرير 
ذلك أن الفكر الذي يرعى ويؤسس لمثل 
هذه المعسكرات ليس فكرًا سياسيًا فقط 
بل هو ايديولوجيا شريرة تمارس إيذاء 
معتقدات  تحترم  وال  للبشرية،  مستمرًا 
اآلخرين، ليس الذين هم رهن االعتقال 
أن  سبق  التي  اإلهانات  إن  بل  فقط، 
بالمقدسات  األميركيون  الجنود  ألحقها 
في  مؤخرًا  تكررت  العراق،  في 
أفغانستان وحصدت الكثير من األرواح 
يدل  مما  أعقبتها،  التي  األحداث  في 
معزل  مجرد  ليس  غوانتانامو  أن  على 
في المكان، لكنه رمز للعزل الحضاري 
ومثلما  األديان.  بين  الصدام  وافتعال 
الناس في  يلهم الخير واألفعال الخيرة 
كل مكان، لسلوك طريق البناء وإعمار 
الوجود، يلهم الشر األشرار إلنتاج مزيد 
من رموزه وتجربة سجن أبو غريب في 
العراق التي هزت مشاعر اإلنسانية في 
الشرير،  اإللهام  لهذا  َتَجلًّ  هي  الصميم 
الذي وفرت له الغطرسة والقوة غطاء 

مفاهيميًا ليفعل بخلق اهلل ما يشاء.

»آمال  ديكنز  تشارس  كتب  عندما 
إن  يقول  أن  األساس  في  أراد  عظيمة« 
قبل  الخير  جذوة  تطفئ  المعازل  هذه 
أن  تؤكد  التفاصيل  هي  وها  الشر، 

الحكاية ليست مجرد روايات.
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كوم«  دوت  »المسرح  موقع  أطلق 
»ذاكرة  عنوان  يحمل  رابطًا  مؤخرًا 
المسرح  إلى نشر وثائق  المسرح« يهدف 
العربي بصورة عامة والمسرح المصري 
بصورة خاصة، على الشبكة العنكبوتية 
إلى  تحويلها  خالل  من   - اإلنترنت   -
صيغة رقمية يسهل البحث فيها وتداولها 
بين المهتمين والباحثين، باالستفادة من 
والشبكة  الحديثة  التكنولوجيا  إمكانات 
العالمية للمعلومات، من أجل إتاحة هذه 
الوثائق للمهتمين في أي وقت وأي مكان 

في العالم.
المسرحي  والناقد  الباحث  ويقول 
سباعي السيد مدير المشروع: » إن إطالق 
»ذاكرة المسرح« يأتي  بمناسبة مرور 10 

دوت  »المسرح  موقع  إنشاء  على  أعوام 
مراحله  في  المشروع  يزال  وال  كوم«، 
وتصنيف  بمسح  بدأنا  حيث  األولى، 
ودراسة  ونص  مقالة  مائتي  ونشر 
مسرحية من مجلة »المسرح« التي صدرت 

من  ذهبيًا  عصرًا  وواكبت   ،1964 عام 
وممثليه  بُكّتابه  العربي  المسرح  عصور 
العديد  تحريرها  في  ومخرجيه، وشارك 
نشر  وتم  والباحثين،  النقاد  كبار  من 
الباحث  على  يسهل  بحيث  المواد،  هذه 
العثور على المقال أو الدراسة أو النص 
من خالل استخدام نموذج البحث، أو من 
المفتاحية،  الكلمات  أو  »الوسوم«  خالل 
أن  الجهد  هذا  خالل  من  نأمل  مضيفًا: 
نشر  في  مفيدًا  إسهامًا  مشروعنا  يكون 
الثقافة المسرحية، والحفاظ على تاريخنا 
الضياع.«،  أو  اإلهمال  من  المسرحي 
المسرحيين  جميع  السيد  سباعي  ودعا 
في  اإلسهام  إلى  المعنية  والمؤسسات 
الصور  نشر  عبر  المشروع  هذا  استكمال 
والوثائق وملفات الفيديو، مما لن يتأتى 
المؤسسات  مع  والشراكة  بالتعاون  إال 

المسرحية العربية في هذا الشأن.
هو:  المسرح  ذاكرة  عنوان  أن  يذكر 

.www.al-masrah.com/archive

»ذاكرة المسرح« 
على الشبكة العنكبوتية

أعلنت مجموعة م���ن رجال األعمال 
المس���لمين في عدد من الدول اإلسالمية 
تأس���يس موق���ع إلكترون���ي للتواصل 
بالمس���لمين منافس  االجتماعي خاص 
االجتماع���ي  التواص���ل  لش���بكات 
كالفيس���بوك وتويتر. ويقول القائمون 
على الموقع الجديد إنه س���يكون بدياًل 
ش���اماًل لش���بكات التواصل االجتماعي 
التقليدية، ومنبرًا للمجتمع اإلس���المي 

الحديث.
ال محرمات، ال حواجز، ال سياسة، 
هذه ه���ي ش���عارات موق���ع التواصل 
االجتماعي اإلس���المي ال���ذي أعلن عن 
إنش���ائه في اس���طنبول م���ن قبل عدد 
من الناش���طين من اثنتي عش���رة دولة 
إسالمية وغير إس���المية. وأطلق على 
الموق���ع، الذي س���يكون مق���ره مدينة 
اس���طنبول التركية، اسم »سالم ورلد« 

أي عالم السالم االجتماعي.
ووفق أحد المسؤولين عن المشروع، 
ف���إن الث���ورات العربية، الت���ي يعتقد 
بقوة أن ش���بكات التواصل االجتماعي 
التقليدي���ة لعب���ت دورًا حاس���مًا فيها، 
ساهمت في فتح شهيتهم إلنشاء موقع 

خاص بالمسلمين.
ويقول القائمون على المش���روع إن 
الموقع االجتماعي الجديد سيعمل على 
اإليدلوجي���ة واللغوية  الحواجز  كس���ر 
والجغرافية بين المس���لمين، وسيتيح 
الفرصة للش���باب المس���لم أن يتعرف 
على هويته ويكتش���ف ذاته، وسيثري 
العالمي���ة بت���راث وإنجازات  الثقاف���ة 
الحضارة اإلس���المية، وسيس���اهم في 

دعم وتنمية السوق الحالل.
وم���ن بي���ن أه���داف الموق���ع، كما 
يق���ول القائم���ون علي���ه، اس���تقطاب 
أكب���ر عدد ممكن من العلماء المس���لمين 
اإلس���المي  الداعية  منهم  المعاصرين، 
طارق  الدكت���ور  المع���روف  الكويت���ي 

السويدان.
وي���هدف مؤس����س����و »الفي�س���بوك 
اإلس���المي« إلى الوصول إلى خمسين 
مليون مس���تخدم في الس���نوات الثالث 
األولى من انطالق المشروع الذي سيبدأ 

في شهر رمضان المقبل.

 »الفيسبوك اإلسالمي« 

ميديا
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-خاصة  التونس���ي  اإلعالم  يتعرض 
العمومي- لموجة م���ن االنتقادات تتهمه 
بع���دم القدرة عل���ى التجدي���د والتطوير 
لك���ن  الواض���ح،  باالنحي���از  وأحيان���ًا 
الفاعلين في القطاع يقولون إنهم يعملون 
وف���ق الضواب���ط المهني���ة ويعتب���رون 
االنتقادات الموجهة له���م مجرد محاولة 

للسيطرة على اإلعالم من جديد. 
وق���د انتش���رت هذه االنتق���ادات على 
صفح���ات الفيس���بوك وتويت���ر وعل���ى 
لس���ان العاملين بمجال حقوق االنسان، 
المواطن���ون بدورهم ي���رون أن أخطاء 
اإلع���الم وتجاوزاته »تحصل عن س���وء 
نية مس���بقة«. بالمقابل ال ينكر العاملون 

اعتصام ضد سوء النية

بالمراف���ق اإلعالمي���ة العمومي���ة وجود 
أخطاء لكنهم يعتبرون أن األداء متوازن 
في مجمله، نافين بدورهم صفة البراءة 

عن توقيت ما يصفونه بالتجييش. 
المحامي والناش���ط الحقوقي شكري 
بن عيس���ى، وهو أح���د منظمي اعتصام 
تطهي���ر اإلعالم، عبر في لق���اء بث على 
اليوت���وب ع���ن اعتراضه الكام���ل على 
»المنظوم���ة اإلعالمي���ة العمومي���ة ف���ي 
تون���س« التي تم تعيينه���ا بالقصر وفق 
منظوم���ة التعيينات الس���ابقة، وقال إن 
من خرق ميث���اق الش���رف المهني يجب 
أال يكون له مكان بع���د اآلن، واعتبر أن 
وقوف نقابة الصحفيين مع من خرق هذا 

الشرف أمر مثير للدهشة واالستغراب. 
وعّدد بعض المشاركين في االعتصام 
التجاوزات الت���ي تابعوها في تغطيات 
التليفزيون العمومي بداية من »تضخيم 
السيئ والتقليل من اإليجابيات« إلى بث 
أغنية تتغن���ى بالرئي���س المخلوع زين 

العابدين بن علي في مناسبتين.

حريم السلطان
كتب���ت الناقدة الفني���ة المصرية ماج���دة خير اهلل على صفحتها بالفيس���بوك 

تقول:
»الحم���د هلل رب العالمين، ربنا قدرني ووفقني وخلصت مش���اهدة كل حلقات 
المسلس���ل التركي حريم السلطان »49« حلقة بعد أن تفرغت بالكامل أربعة أيام 
بلياليهم!! وأقدر أقول بكل وضوح وصراحة إن اللى بنعمله عندنا ده مالووش 
عالقة بفن الدراما التليفزيونية وال السينمائية، يا جماعة احنا في خطر حقيقي 
واللي مش مصدق يش���وف اإلنتاج الفاخر وأداء الممثلي���ن وتنوعهم والمالبس 
والديكورات والتصوير، وقبل ده كله فن كتابة الس���يناريو، عش���ان تتعلم كيف 
تصنع مسلس���اًل تاريخيًا به���ذه الجاذبية وبدون لحظة ملل واحدة، المسلس���ل 
ش���اهده حتى اآلن أكثر من أربعمائة مليون شخص في ثالث قارات وبيع ألكثر 
من ثمانين قناة في عشرين دولة، الدراما التركية مش مهند ونور والكالم الفارغ 

ده، ألن دول داخلين جامد قوي وإحنا لسه بناقش الفن حالل وال حرام.

من الغناء إلى 
كرسي الرئاسة

ف���ي مفاج���أة مثي���رة للج���دل 
ق���ام المغني أب���و الليف باإلعالن 
عب���ر حس���ابه الش���خصي عل���ى 
النتخابات  الترش���ح  نيته  تويتر 
الذي  األم���ر  المصرية،  الرئاس���ة 
حول  النتق���اده  بالكثيرين  دف���ع 
هذا القرار، خاص���ة أن مصر تمر 
بمراحل حرج���ة وأبو الليف ليس 

له تاريخ في مجال السياسة.
وكان أب���و اللي���ف ق���د أعل���ن 
نيت���ه للترش���ح لمنص���ب رئيس 
الجمهوري���ة بس���بب الظل���م الذي 
يراه م���ن بع���د الث���ورة على حد 
قول���ه، واضع���ًا أول أولويات���ه 
ع���الج البطالة واس���تعادة األمن 

واالستقرار.
ويش���تهر أب���و اللي���ف بألبوم 
»كين���ج كونج« الذي حقق نجاحًا 
على المستوى الجماهيري، وتميز 

بأداء لون فريد أعجب الكثيرين.
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»أنفي يطلق الروايات« : 
مقهى افتراضّي على الفيسبوك

بغداد- حسام السراي

م���ع غياب الدور المعه���ود للمقاهي 
التقليدّي���ة في الع���راق، نتيجة عوامل 
مختلف���ة. إما إلغ���الق عدد غي���ر قليل 
منه���ا وتحويله���ا إلى مخ���ازن ومحال 
تجارّي���ة، أو لتهال���ك القس���م المتبقي 
بتأثيرات األوض���اع العاّمة في البالد، 
ف���إّن التواص���ل والتب���ادل المعرف���ّي 
بي���ن أدباء وكّت���اب الع���راق، وجد له 
مس���احة في الفضاء االفتراضّي، ومنه 
صفح���ة المجموع���ة على الفيس���بوك 
التي أّسسها الروائّي والكاتب العراقّي 
أحم���د س���عداوي تح���ت اس���م »أنفي 
يطل���ق الرواي���ات« والذي اش���تّقه من 
عنوان رواية »أنفي يطلق الفراش���ات«  
لصديقه الراحل محمد الحمراني، وهي 
الرواية األولى له، وتسمية المجموعة 
تأت���ي »تكريمًا لذك���رى الحمراني الذي 
رحل ش���ابًا، وتكريمًا أيضًا لإلخالص 
والحّب والمثابرة في سبيل هذا الجنس 

الكتابّي«.

وبالطبع فإّن تس���مية المجموعة لم 
تمّر هكذا من دون نقاش وحّتى سجال 
بي���ن أعضائه���ا، فما أن س���ألت إحدى 
الكاتب���ات العراقيات عن مغزى اختيار 
هذا االسم ودالالته،حتى جاءت الردود 
من قبيل أن »محترفي هذا الفّن يريدون 
تنفس الروايات وفكرة اإلطالق خاضعة 
للتأويل«، على عكس تصّورات أشارت 
إلى أّنها التتفق مع ذلك، كون »انزياح 
المعنى يخّلف سؤااًل مهّمًا آخر: انزياحه 
لصالح ماذا؟ من المحتم أن تكون هناك 
غاية مح���ّددة أو غايات النفتاحه على 

باب مختلف«.

وعل���ى مدار اليوم الواح���د، يتبادل 

الروائّيون والباحثون والقّراء، النقاش 
واآلراء واألفكار حول الرواية العربّية 
واتجاهاته���ا، إضاف���ة إل���ى التعارف 
وإثارة أس���ئلة هامة من أجل المعرفة 

والمتعة الخاّصة بهذا الفّن.

وبمج���رد إطالقها منذ نحو أش���هر، 
أخ���ذت الصفحة مكانة تش���به إلى حد 
افتراضّي، جلس���اؤه  وصفها بمقه���ى 
طيٌف من الروائّيين والكّتاب العراقّيين 
والع���رب، ُيطلع بعضه���م بعضًا على 
روابط لموضوع���ات حيوّية وكتابات 
ف���ي الرواية العربّية الي���وم، إذ تضع 
الروائي���ة ليلى قصران���ي رابطًا لنّص 
س���ردّي نش���ره توفيق آلتونجي، أو 
أّن الش���اعرة إيناس عب���داهلل تكتب في 
المجموعة نفسها عن فيلم ميل غيبسون 
ال���ذي يتحّدث  »ابوكاليبت���و«  األخي���ر 
عن الطقوس الهمجّية لش���عوب المايا 
واألنكا القديمة.. وكيف أّن »االقتباسات 
الروائّي���ة فيه ش���ّدت انتباهها«، مثلما 
يس���تذكر الروائ���ي العراق���ّي مرتضى 
ك���زار الراحل إبراهي���م أصالن بمقطع 
من روايته »خلوة الغلبان«: الس���ت أم 
عب���ده، كما والبّد أن�ّ���ك الحظت، حالة 
خاّص���ة بي���ن أهال���ي المنطق���ة. فلقد 
حدث أّنها وضع���ت عبد الرحمن، آخر 

أوالده���ا، ي���وم حصولكم عل���ى نوبل 
بالضبط، وهي تحسب عمر الولد على 
هذا األس���اس. وكثيرًا م���ا رأيتها تضع 

يدها على قرعته وتقول :

»الول���د ده اتولد يوم س���ي محفوظ 
خد الجايزة بتاعة نوبل«.

مؤّسس المجموعة على الفيسبوك، 
أّن  ذك���ر  س���عداوي،  أحم���د  الكات���ب 
»صفحته���ا أنش���ئت لتكون ما يش���به 
والعرب،  العراقّيين  للروائّيين  المقهى 
وكّل المهتّمين بفّن الرواية، وفيها حّتى 
اآلن أكثر من 300 عضو، وبضمنهم عدد 
مهّم من األس���ماء الراسخة والمعروفة 

في عالم الرواية والنقد واألدب«.

أما عن أهّم ما أسهمت فيه المجموعة 
عب���ر صفحته���ا ه���ذه، فه���و تروي���ج 
العديد م���ن األعمال الروائّي���ة العربّية 
والعالمّي���ة، وهن���اك أعم���ال نش���رت 
حصرّيًا على الموقع بنسخ الكترونّية، 
ولكّن عم���ل )انفي يطل���ق الروايات(، 
بحسب سعداوي، ال يقتصر على ذلك، 
فهن���اك »نقاش���ات عديدة تفت���ح ألّيام 
حول ش���ؤون وش���جون الفّن الروائّي 

عربّيًا اآلن«.
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عل���ى مدون���ة »محل���ي« لصاحبه���ا »مص���ري 
الجنسية« كتب يتساءل عن معنى التدين ويقول: 

أيوه أنا عايز أفهم؟
يعن���ي بيصل���ي وبيص���وم وبيزك���ي ويحفظ 

قرآن؟
وال بيحت���رم الن���اس وع���ادل وكري���م وطيب 

وبيتقي ربنا؟
وال اللى بينجح إنه يقنع الناس إنه متدين؟

وال اللي وش���ه س���مح ويريح وعليه عالمات 
التقوى؟

وال الل���ي مطول دقن���ه وحالق ش���نبه وعنده 
زبيبة ورافع بنطلونه؟

وال الل���ي بيدخل لف���ظ الجاللة بي���ن كل كلمة 
والتانية؟

وال اللي بيقضي حاجات الناس لوجه اهلل؟
وال الل���ي بيمنع األذى عن الناس ويقف جنبهم 

ضد الظلم؟
وال العضو في جماعة أو حزب ديني؟

طب مين اللي يقرر إنك متدين؟
إنت؟ / أهلك؟ / أصحابك؟

حزبك؟ / استفتاء؟

كتب اللبناني خضر سالمة على مدونته يقول:
»توقظن���ي الدولة صباحًا على وقع منبهها الرس���مي المعتمد إليقاظ 
الش���عب: أب���واق الس���يارات ف���ي الزحمة اليومي���ة في مدين���ة الباطون 
واألس���فلت، بيروت، أتقلب مثلما يتقلب ليبرال���ٌي في مواقفه: مع - ضد 
- م���ع - ضد.. ثم يصفق للملك، فأخرج من س���ريري كما يخرج الجيش 
العربي إلى معاركه: نصف نائم، وأس���حل نفس���ي كما تسحل الحكومة 
حقوق العّمال، إلى نفس الوجهة أيضًا: الحّمام، المياه مقطوعة، ولكن 
الكهرباء هنا، من أسرار هذه الدولة التي لم يفكها أحد بعد، لماذا ال يمكن 

أن نحصل على كهرباء وماء سوا؟ يا أخي شو لبن وسمك؟
أغس���ل وجهي بأي شيء، أتيمم على نية االغتسال، علني أستيقظ، 
وبع���د فنجان قهوة مر كم���رارة حقيقة أن يكون الحريري ش���هيدًا وابنه 
زعيمًا ومس���اعده رئيسًا سابقًا، أس���تيقظ، فأرى فوضى تشبه فوضى 
العالم العربي بش���كل مرعب: ثياب متسخة كاألنظمة البالية، أطباق أكل 
فيه���ا الضيوف كما أكل���ت األجهزة الغربية من ب���الدي، مقاالت وأوراق 
مبعثرة نصف مق���روءة ونصف منتهية، كم���ا انتفاضاتنا وثوراتنا منذ 

األزل، أرى فوضى العالم في بيتي، وأتمنى لو أنني ما زلت نائمًا.
إلى الشارع در: صاحب الدكان يقفز إلّي ليطالبني بسداد دين متأخر، 
كما يفعل البنك الدولي، فأفعل كما تفعل الحكومة: »غدا ألقاك!« أتجاوز 
محنتي األول���ى ألقع في الفخ الثاني، لّحام الحّي الذي يش���به بمالمحه 
رئيس نظام عربي ش���قيق، يس���ألني لماذا لم أش���تر لحم���ة منذ زمن، 

فأجيبه: »عم واظب ع أكل الهوى يا جار«..
أقفز في الباص األول الذي يتوقف ليخطفني من الش���ارع كما يخطف 
اإلس���الميون كل الش���ارع، هذا االزدحام الش���ديد يذكرني بمش���هد سجن 
بوغريب، هل يذكره أحدكم حين يق���رأ عن الديموقراطية األميركية؟ أجد 
مكانًا لي وسط جثث األحياء الخارجة إلى العمل، فيقفز أحدهم من موته 

المؤقت ويسألني: »شو في أخبار يا أستاذ؟«.
»ال يوج���د أخبار، يوجد تعتير: عش���رون قتياًل ف���ي انفجار بالعراق 
على نية حمام الموت الذي ال ينتهي، وعشرة في قصف بسورية لتلقين 

طالب الحرية درسًا ال ينسى!

مدون���ة »س���عودي جين���ز«، ق���ال صاحبها إن 
الصحافي السعودي، حمزة كاشغري، الذي اعتقل 
بتهم���ة تدوين تعليق���ات اعتبرت »مس���يئة« للنبي 
محمد صلى اهلل عليه وس���لم عب���ر موقع »تويتر«، 

سيفرج عنه قريبًا.
وقال المدون عن كاشغري: »سيفرج عنه خالل 
أس���ابيع بعد أن قبلت محكم���ة في الرياض توبته، 

وفقًا لعدة مصادر«.
وأضاف المدون »أن الناش���طة في مجال حقوق 
اإلنس���ان، س���عاد الش���مري، كتبت عبر تويتر أن 
المحكمة الشرعية في الرياض أقرت بتوبته بحضور 
عائلته، وقد أظهر الندم على ما كتبه حول النبي«.

ولف���ت المدون إلى أنه ح���اول االتصال بمحامي 
كاش���غري لتأكيد الخبر، ولكن���ه لم يرد عليه، غير 
أنه تمك���ن من تأكي���د الخبر عب���ر االتصال ببعض 

األصدقاء المشتركين.

يعني إيه ُمتَديِّن؟

يوميات مرحلة حساسة
توبة كاشغري
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ناق���ش المدونون الع���رب عل���ى مدوناتهم هذا الش���هر العديد 
من القضايا السياس���ية واالجتماعية، فمن س���ورية كتبت إحدى 
المدونات حول ما سمته ظاهرة »التخوين« في الثورة السورية، 

باإلضافة إلى تدوينات أخرى.
وتحت عنوان »التخوين في الثورة الس���ورية« كتبت المدونة 
الس���ورية ش���يرين الحايك على مدونتها »طباشير« تقول »تشهد 
الس���احة الفيس���بوكّية الس���ورية موجة من التخوين التي تطال 
الش���خصيات العامة من األقليات الثائرة مع الشعب السوري ضّد 

النظام الحاكم«.
وأضاف���ت قائلة: »هذه الحمل���ة التي بدأت من���ذ يومين كانت 
مفاجأتها األحّد هي الفنانةالس���ورية الثائرة منذ 21 آذار/مارس 
الماض���ي، فدوى س���ليمان، ومن ث���ّم تبعها مباش���رة بعد إبداء 
االمتعاض من العديد من زوار الصفحة التي نش���رت خبر تخوين 
المذيعة روال إبراهي���م التي قال القائم على الصفحة إنه يعد بأن 

هناك غيرها سيكشف عنهم تباعًا.
ومض���ت تقول »م���ن يتابع الش���أن الس���وري ق���د يتوقع من 
التالي، بحكم أن الصفحات التي تطلق هذه اإلشاعات تركز على 
الش���خصيات العام المؤثرة بالش���ارع الس���وري والمعروفة بين 

األوساط الثائرة شرط أن تكون من األقليات«.
وعلى مدونة »كبريت« ناقش الم���دون »العالقة بين العصيان 
المدني وإسقاط النظام«، قائاًل: »تقوم الحكومات عادة بإعداد ما 
يسمى الموازنة العامة للدولة والتي يمكن تعريفها ببساطة بأنها 
خط���ة الحكومة المالية لع���ام كامل تتألف من بندين أساس���يين 

متوازيين هما النفقات واإليرادات«.
ومضى يق���ول »أم���ام كل الصعوبات المالية التي س���يخلقها 
العصي���ان المدني في وجه النظام فإن النظام س���يقف عاجزًا عن 
تموي���ل نفقاته وبذل���ك يكون العصيان المدني ق���د جفف المنابع 
المالية للنظام مما سينعكس سلبًا على النفقات المترتبة عليه«.

وخل���ص الم���دون إلى أن »العصي���ان المدني سيش���ل النظام 
اقتصاديًا ويجعله عاجزًا عن اإليفاء بالتزاماته المادية وخصوصًا 
تلك المخصصة لقمع وقتل الش���عب السوري األعزل مما سيسرع 
من انهياره ويوفر المزيد من الدماء الس���ورية الزكية التي تسفك 

كل يوم على أرض سورية الطاهرة«.

احتفل محرك البحث الش���هير »غوغ���ل« بذكرى ميالد أمير 
الرحال���ة اب���ن بطوط���ة، الذي ولد ف���ي 24 فبراير م���ن العام 

703ه�/1304م.
واب���ن بطوطة اش���تهر بأنه رحالة وم���ؤرخ وقاٍض وفقيه 
مغرب���ي لقب بأمي���ر الرحالين المس���لمين، درس ف���ي فتّوته 
الش���ريعة، وقرر وهو ابن 21 عام���ًا أن يخرج حاجًا، كما أمل 
من س���فره أن يتعلم المزيد من ممارس���ة الش���ريعة في أنحاء 

بالد اإلسالم.
وخرج اب���ن بطوطة من طنجة س���نة 725 ه، فطاف بالد 
المغرب ومصر والس���ودان والشام والحجاز والعراق وفارس 
واليمن وعمان والبحرين وتركس���تان وما وراء النهر وبعض 
الهن���د والصين الجاوة وبالد التتار وأواس���ط إفريقيا، اتصل 
بكثي���ر من المل���وك واألم���راء فمدحهم، وكان ينظم الش���عر، 

واستعان بهباتهم على أسفاره.
ومات ابن بطوطة في مراكش سنة 779ه�/1377م، حيث 

يوجد ضريحه بالمدينة القديمة. 
كما احتفلت أس���رة موقع »جوجل« النسخة المصرية بعيد 

ميالد الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب 13 مارس.
ووضع محرك البحث »جوجل« صورة آللة عود موسيقية 

ومعها نظارة تشبه نظارته الشهيرة.
وهذه هي الذكرى ال�110 لميالد موسيقار األجيال الذي عمل 

كملحن ومؤلف موسيقي وممثل.
وتع���اون عبدالوه���اب كملحن مع أش���هر مطرب���ي الوطن 
العربي، منهم أم كلثوم وفيروز وفايزة أحمد وصباح وشادية 

وطالل مداح ووديع الصافي وأسمهان ووردة وليلى مراد.

»جوجل« يحتف�ل بذكرى ميالد 
ابن بطوطة وعبدالوهاب

العصي�ان المدن�ي 
حل ألزمة سورية
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ل أنا مغربي َسجِّ
ل أنا مغربي« تدوين���ة كتبها المغربي فؤاد  »َس���جِّ

على مدونته المسماة باسمه ويقول فيها:
ل أنا مغربي منذ أكثر من أربع وعش���رين  »َس���جِّ
س���نة، لون ش���عري أس���ود، ولون عيني أس���ود، 
أطفالي قريبًا س���يكونون بيننا ليمل���ؤوا هذا العالم 
بالص���راخ، لذلك فأنا منذ اآلن أفك���ر وأبحث لهم عن 
غد أفضل من ه���ذا اليوم الذي ورثته عن أمي وأبي، 
س���جل أنا ورقة نظيفة بأعين الشرطة لم يسبق لي 
أن دخلت الس���جن ولم يصدر بحقي أي حكم، لطالما 
كنت إنسانًا مسالمًا ال أبحث عن المشاكل، دائمًا كنت 
أمشي بالقرب من الحائط الذي بقدرة قادر انهار على 
رج���ل عجوز في ليلة ممطرة حم���دت اهلل كثيرًا ألني 

ل���م أكن أنا هو، رغم أنن���ا كلنا هو، كل ما أريده هو 
العيش بسالم.

ستسمع الكثير من الكالم وأنا واثق بأنك ستصاب 
بالدهش���ة وتتخيل على إثر ذل���ك الكالم بأن المغرب 
جنة السماء في األرض، لذلك فال تتعجب فهم يعرفون 
جيدًا كيف يتالعبون بالكلمات وكيف يوهمون الشعب 
ب���أن األوضاع بخير وأن كل العالم يحس���دنا ويتآمر 
علين���ا، ويوهمون الش���عب بأنهم يعمل���ون ليل نهار 
لحل المش���اكل رغم أن هناك أزم���ة، والجفاف يهدد 
الفالح���ة، والدول���ة ال تتوافر على الم���ال الذي نهبه 
من س���بقهم وهم مالئكة ال يسرقون، وألن اهلل معهم 
سيتحالفون مع الشيطان لجلب العملة الصعبة، وأن 
الدولة لن تس���تطيع حل كل المشاكل ولكن يمكنها أن 
تقيم المهرجانات وتدفع للمدرب الوطني الماليين من 
الدراهم، فعاًل إنهم مساكين فنحن نعيش في أزمة«.

كتب فتحي ناجي الحنية عن تصريحات الرئيس اليمني السابق بشأن الثورة 
والثوار:

ه���ذه البلطجة عل���ى أصولها وهذه هي األخالق الت���ي تعلمها البلطجي علي 
عفاش من منحه الحصانة، وصدق الشاعر حين قال:

»إن أنت أكرمت الكريم ملكته.. وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا«
الرئي���س المخلوع عل���ي عبداهلل صالح »يقتح���م« دار الرئاس���ة أثناء تواجد 
الرئي���س عبدربه منصور هادي من أحدى البواب���ات الخلفية ويجتمع بأنصاره 

في صالة داخل الدار الرئاسية بصنعاء.
وقال���ت ت���وكل كرم���ان ف���ي صفحته���ا على 
الفيسبوك: »المؤس���ف أنه اليزال المئات وربما 
اآلالف م���ن الجرح���ى بحاجة ماس���ة إلى العالج 
والرعاية الصحية، ورئي���س الحكومة يقول إن 
صالحيات���ه ال تتيح له عالجهم في مستش���فيات 
الدول���ة، فض���اًل ع���ن التكف���ل بعالجه���م خارج 
البالد«،وأضافت :»الي���زال المئات وربما اآلالف 
من الش���باب مخفيين قس���ريًا وره���ن االعتقاالت 
ورئي���س الحكوم���ة وقبله الرئي���س االنتقالي ال 
يمل���كان صالحي���ات اإلف���راج عنه���م، وقالت إن 

الوضع سيس���تمر طالما من يملك الس���لطة خارج القصر الرئاسي ويقبع خارج 
مبنى رئاسة الوزراء«.

وأضافت كرمان في رس���التها الموجزة التي بدأتها بالتحية للنساء بمناسبة 
العيد العالمي للمرأة ونشرتها في صفحتها على الفيسوك »المرأة الحرة هي من 
تح���رر األوطان، وهي من تصنع الثورات الكبرى، وال أجد ما يمنعني من القول 
إن النس���اء لس���ن فقط من يقفن وراء عظمة الرجال، ب���ل وراء كل ثورة عظيمة 

أيضًا نساء شجاعات، وفي كل عام وأنتن في خير وسعادة وحرية وكرامة«.

إعالمية تتحدى السرطان
أمام الكاميرات

ف���ي ح���دث غري���ب م���ن نوع���ه تجرأت 
اإلعالمية الفلس���طينية ميس���اء أب���و غّنام 
وظه���رت أم���ام عدس���ات الكامي���رات »بال 
ش���عر« بع���د أن أصيبت بمرض الس���رطان 
الذي تسبب عالجها منه في تساقط شعرها 
الجميل، وق���د حاولت اس���تبداله  األس���ود 
بباروكة لفترة قصيرة جدًا، لكنها قررت أن 
تتحدى الم���رض وتظهر من دون الباروكة، 
وقد ش���اركت في أحد البرامج التليفزيونية 
لتتحدث عن تجربته���ا مع المرض بكل قوة 
وج���رأة وكيفية تحديها ل���ه واإلصرار على 
اس���تمرار حياتها بش���كل طبيعي، وتحدي 
نصائ���ح األطباء الذين حذروه���ا من قيادة 
الس���يارة والت���زام الراح���ة، لكنه���ا قادتها 
وباش���رت بتوصيل أبنائها إلى المدرس���ة 
بنفس���ها، وثابرت على تجهي���ز احتياجات 
منزلها وأطفالها من دون الحاجة لمس���اعدة 
م���ن أح���د أو االس���تعانة بخادم���ة. مثبتة 
صموده���ا وش���جاعتها وقدرته���ا على قهر 
المرض وتحديه، كما دعت النساء والرجال 
للمشاركة في حمالت دعم مرضى السرطان 

على صفحات المواقع االجتماعية.

صالح يدخل من الباب الخلفي
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ثقافة الطعام أو..
فن الهوى

من  األكل  هوى  في  الوقوع  هي  األولى  الخطيئة  كانت 
إلى األرض لينجبا ذرية  المحرمة. نزل آدم وحواء  الشجرة 
مائدة  لقمة من  األخرى في سعيها القتناص  الكائنات  تشبه 
اآلخر، أو تحويله هو نفسه إلى وجبة شهية، حربًا أو حبًا.

كل الحروب باطنها الطعام وإن تم تمويهها بأهداف تبدو 
الوطنية أو باسم نشر  الكرامة  الدين أو  مقدسة كالدفاع عن 
طبقة  تحت  الطعام  في  الرغبة  َتَخّفي  حيث  الديموقراطية، 
أو  الديموقراطية  نشر  أو  الدين  عن  الدفاع  ادعاء  من  مضللة 
الثأر للكرامة الوطنية. وألن الطعام جزء من هوية الشعوب 
للحروب.  جديدًا  مجااًل  معين  الطعام  حول  التنازع  تحول 
لكي  وأكلهم  شركائهم  قتل  جرائم  يرتكبون  المحبين  بعض 
يستحوذوا عليهم بكاملهم، وبعيدًا عن ذلك المستوى الهوسي 
فإن الشعوب التي تمتلك ألسنها ذاكرة تحتفي بالعالقة بين 
الطعام والحب. ولم تعن كتب اإليروسية العربية بشيء قدر 
ليلة  »ألف  وفي  الجيد.  والطعام  الجيدة  بالحكاية  عنايتها 
وليلة« يبدو بسط السماط أمام عيون خيال المستمع التزامًا 
شهوانيًا من الراوي ووعدًا بتقدم الحكاية نحو حفل زفاف أو 

ليلة حب جيدة.
أبناء  من  فالكثير  كذلك؛  ثقافة  المائدة  وتقاليد  الطعام 
عدم  أن  يعتقدون  الجماعة  بفكرة  تحتفي  التي  المجتمعات 
والعداوة،  للفرقة  أقرب  اإلخوة من طبق واحد يجعلهم  أكل 
بينما تخصص المجتمعات الفردية طبقًا لكل فرد، األمر الذي 
أدهش الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي عندما ذهب إلى فرنسا. 
المعد  الطعام  من  لفافة  مجرد  ليس  األميركي  الساندويتش 
على عجل، بل ثقافة كاملة تضرب مبدأ التفاف األسرة حول 
مائدة يتصدرها األب، كما ضرب تكلف الطبقات األرستقراطية 

وتقاليدها المعقدة.

ملف العدد
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هل ثم���ة صل���ة وثيقة بي���ن األدب 
والطعام؟ وهل هناك عالقة سببية بين 
اإلب���داع بما هو تس���اٍم للغرائ���ز، وبين 
الطعام بم���ا هو تلبية مباش���رة إلحدى 
الج���وع؟ وإذا كان  الغرائ���ز، أي  ه���ذه 
اإلب���داع األدبي والفن���ي والفكري يمنح 
الحياة اإلنسانية ذلك األلق والنضارة، 
ويجعلها قابل���ة للعيش، ف���إن الطعام 
وحده ه���و ما يجعل الحي���اة ممكنة مع 
أنه ال يمنحها أي قيمة سامية؛ فمن غير 
الطعام ال إم���كان للحياة على اإلطالق، 
بل دون ذل���ك الموت جوعًا على طريقة 
الحيوان���ات المس���كينة. بي���د أن الحياة 
يمكنها أن تس���تمر من دون إبداع، لكنها 
س���تكون أقرب إلى الحي���اة البدائية كما 

عرفناها لدى الجماعات الصائدة.

lll

في حكاياتن���ا الدينية أن آدم حينما 
هب���ط األرض م���ع زوجته ح���واء، نزال 
على جبل س���رنديب ومعهما رغيف خبز 
ومش���ط. وبينم���ا كان���ت حواء تمش���ط 
ش���عرها الهي���ة هانئ���ة، رأت الرغيف 
بالق���رب منها فركلته، ف���إذا به يتدحرج 
كالدوالب على س���فح الجبل. وسرعان 
م���ا ج���رى آدم خلف���ه، وراح يجري بال 

توقف. وهكذا صار آدم يفني أيامه وراء 
طعامه، بينما حواء تجلس مس���تريحة 
لتمشيط شعرها، وتنتظر آدم ورغيفه.

يبدأ س���فر التكوين التوراتي روايته 
م���ن الطع���ام بالتحدي���د، أي م���ن الفم. 
فاإلصح���اح األول يق���ول: »لك���م يكون 
طعام���ًا« )29:1(. ويتاب���ع: »من جميع 
ش���جر الجنة ت���أكل أكاًل. وأما ش���جرة 
معرفة الخير والش���ر فال تأكل منها ألنك 
يوم تأكل منها تم���وت«)16:2و17(. إن 
بداي���ة مصائب الكون، بحس���ب الحكاية 
التوراتية، ظه���رت على يدي مدام آدم، 

ومن خالل الفم.

المائدة والجنة
ف���ي عي���د الحصاد  الوثني���ون  كان 
يأكل���ون نوع���ًا م���ن الخب���ز صائحين: 
»هذا هو لحم اإلله«، ويحتس���ون الخمر 
هاتفين: »هذا ه���و دم اإلله«، األمر الذي 
يذكرن���ا بمائدة المس���يح في »العش���اء 
األخير« حينما »أخذ يسوع الخبز وبارك 
وكسر وأعطى التالميذ وقال: خذوا ُكلوا 
ه���ذا هو جس���دي. وأخذ الكأس وش���كر 
وأعطاه���م قائ���اًل: اش���ربوا منه���ا كلكم 
ألن ه���ذا هو دمي« )مت���ى 21:26-28(. 

وأشهر حواريات أفالطون هي حوارية 
»المائدة«. وفي القرآن »سورة المائدة« 
وفيها أن بعض حواريي المسيح طلبوا 
مائدة من السماء )ربنا أنزل علينا مائدة 
من الس���ماء – اآلية 114(. وفي طرائف 
العرب أن أش���عب نزل بق���وم، فراحوا 
يطعمون���ه الخبز والمخل���ل وال يزيدون 
عليه. فصلى بهم يومًا فقرأ: يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا اهلل وال تطعموا أئمتكم كامخًا 
بل لحمًا، فإن لم تجدوا لحمًا فشحمًا، فإن 
لم تجدوا ش���حمًا فبيضًا، فإن لم تجدوا 
بيضًا فسمكًا، فإن لم تجدوا سمكًا فلبنًا، 
ومن لم يفعل فقد ضل ضالاًل بعيدًا. فلما 
فرغ م���ن صالته جاؤوا واعت���ذروا إليه 
م���ن التقصير في حقه ألنه���م لم يكونوا 
يعلمون أن اهلل أنزل في ذلك قرآنًا. ولما 
سألوه في أي سورة هذه اآليات أجاب: 
ف���ي س���ورة المائ���دة. وقي���ل لطفيلي: 
أي س���ورة تعجب���ك في الق���رآن؟ قال: 
»المائ���دة«. قيل: فأي آي���ة؟ قال: »ذرهم 
يأكلوا ويتمتع���وا« )الحجر:3(. قيل: ثم 
م���اذا؟ قال: آتنا غداءن���ا« )الكهف: 62(. 
قي���ل: ثم م���اذا؟ قال: »ادخلوها بس���الم 
آمنين« )الحجر: 46(. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
»وما ه���م منها بُمخرجين« )الحجر:48(. 
ويروى أن أهل الجنة ُيعَطْون في الجنة 
»م���ا ال عي���ن رأت وال أذن س���معت وال 
خطر على قلب بشر في مقام. أكلها دائم 
وظله���ا وقطوفها داني���ة وفواكه متدلية 
ُتقط���ف بقدرة اهلل تعالى وتأتي إلى كف 
مش���تهيها فيأكل، كلما قطفت واحدة ترد 
أخرى إل���ى مكانها، وتبلغ مثل ما كانت 
في ذلك الغصن. وعلى األش���جار جمال 
كالنجات���ي، فيأكل ول���ي اهلل تعالى من 
لحمها إذا اشتهى، وأي طير اشتهى يقع 
بين يديه فيأكل منه ما اش���تهت نفس���ه 
إذا أراد مش���ويًا أو مطبوخًا. فإذا اكتفى 
يصي���ر طيرًا كما كان ف���ي الحال ويطير 
بح وهو يقول: سبحان من خلقني  ويسِّ
وّسواني وجعل لحمي رزقًا للمتقين من 

عباده«.

 )انظ���ر: كم���ال أبو دي���ب، »األدب 
العجائب���ي والعالم الغرائبي«، بيروت: 

دار الساقي، 2007، ص 156(.

 �سقر اأبو فخر - بريوت

وليمة 
أو مجاعة
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الطعام والحضارة
لم يعرف اإلنسان ادخار الطعام في 
المرحلة الهمجية. غي���ر أن النمل تعلم، 
قب���ل اإلنس���ان، كيف يّدخ���ر طعامه في 
الصي���ف أليام الش���تاء، والنح���ل يّدخر 
عس���له للش���تاء أيضًا. حتى الس���نجاب 
يخب���ىء البن���دق، وكذلك يطم���ر الكلب 
عظم���ة زادت ع���ن ش���هيته. أم���ا نظام 
الوجب���ات الثالث في الي���وم فهو نظام 
اجتماع���ي غاي���ة ف���ي الرقي ل���م تبلغ 
البش���رية إليه إال في عص���ور متأخرة. 
فاألق���وام الهمجية إما أن ُتتخم نفس���ها 
دفعة واح���دة، أو أن تجوع، ألن ادخار 
الطعام فكرة لم تنبث���ق إال في المراحل 
المتطورة للمجتمعات اإلنس���انية )ويل 
ديورانت، »قصة الحض���ارة«، بيروت: 
دار الجي���ل، 1988(. وف���ي المجتمعات 
البدائية كانت الس���نة تقس���م إلى أشهر 

األكل وأش���هر الجوع: أش���هر األكل هي 
أشهر الحصاد، أما أشهر الجوع أو القحط 
فتبدأ الوجبات فيها بالتقلص، والبطون 
باالنتفاخ، ويعتمد الناس على قطاف ما 
تحمله األشجار، وجمع ما تنقفه األرض. 
والطع���ام يتط���ور بتط���ور الحضارة، 
فينتقل من طور أدن���ى إلى طور أرفع. 
وعلى س���بيل المثال، فإن طعام البدوي 
يتص���ف بالبس���اطة، أي طع���ام الق���در 
الواحدة. وطعام الع���رب قديمًا نوعان: 

الثري���د )الفتة(، والقديد )اللحم المجفف( 
ومعهما اللبن الرائب. أما حلوى العربي 
فه���ي التمر أو دبس التم���ر. بينما طعام 
الفالح أكثر تنوعًا، فهناك المرق )الدهن 
والخضراوات( واللحم )الماعز واألغنام 
والدج���اج واألرانب( والحب���وب والزيت 
والفاكهة والخب���ز. وتمثل الكبة النيئة، 
التي ُيبالغ اللبنانيون في التغني بها مع 
أنها »أكلة« شامية تمتد مواطنها من غزة 
جنوب���ًا حتى حلب ش���مااًل، ومن بادية 
الش���ام إلى س���احل البحر المتوس���ط، 
اللقاء التاريخي بين الريف والبادية، أو 
بين الب���دوي والفالح: اللحم من البادية 
والبرغ���ل من الري���ف، فُيخل���ط االثنان 
في جرن واح���د. أم���ا »التبولة«، وهي 
من أص���ل أكادي، فتمثل تراث���ًا فالحيًا 
 Tabluli خالصًا. وكان���ت »التبولة« أو
معروفة في العراق القديم منذ ألفي سنة 

سئل أعرابي عن 
اسم الحساء إذا برد 
فقال: نحن ال نتركه 

حتى يبرد
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 Balalu قبل الميالد. واس���مها األصلي
أي مزج عناصر عدة بعضها مع بعض. 
وفي أي حال فإن الطعام ُيقسم إلى أنواع 
وض���روب مث���ل الهرائس )قم���ح ولحم( 
والعصائد )طحين وسميد( والثرائد )لحم 
وخبز وس���من( واألكارع والمقالي )مثل 
الزالبية، وهي كل عجين ُيقلى بالس���من 
وُيعقد بالدبس(. أم���ا طعام أهل المدينة 
فه���و هذا كله، لكن ُتض���اف إليه التوابل 
العطري���ة والطيب والبخ���ور واألزاهير 
والفواك���ه والعصائ���ر والمثلجات، وال 
يحل���و إال بالمش���اريب المختلفة الباردة 
والساخنة، وال سيما التي تخامر العقل، 
وبالغن���اء الطروب على قاع���دة الكاس 

والطاس والقد المّياس.

طع���ام الضيف لدى البدوي ُيس���مى 
»الِقرى«، أما طعام الدعوة لدى الحضري 
فه���و المأدب���ة، وطع���ام الع���رس لدى 
الب���دوي والحضري ُيس���مى »الوليمة«. 
وبين المآدب والوالئم تطور أدب عربي 
ثري ع���ن الطفيليين. وجمي���ع حكايات 

الطفيليي���ن تقريبًا تدور عل���ى الطعام. 
وُحك���ي أن أش���عب حينم���ا كان صغيرًا 
جل���س ليأكل مع ق���وم أكبر منه س���نًا، 
وكان الطع���ام حارًا لم تس���تطع أصابع 
أش���عب أن تج���اري أصاب���ع الكبار في 
التقاطه، فراح يبكي: فسألوه: ِلَم تبكي؟ 
قال: الطع���ام حار. فقال���وا: إذًا، انتظر 
حتى يبرد. فقال: أنتم ال تنتظرون. وفي 
حكاية أخرى أن حساًء حارًا ُقدم ألعرابي 
وس���ألوه: ماذا تسمون هذا عندكم؟ قال: 
الس���خين. قالوا: وإذا برد؟ قال: نحن ال 
نتركه حتى يبرد. وحضر أعرابي مائدة 
أحد الخلفاء، فُقدِّم جدي مش���وي، فجعل 
األعرابي يس���رع ف���ي األكل من���ه، فقال 
ل���ه الخليفة: أراك تأكل���ه بَحَرد كأن أمه 
نطحت���ك. فقال: أراك تش���فق عليه كأن 

أمه أرضعتك.

الطعام والكالم
أهم قس���م ف���ي البيت ه���و المطبخ. 
وكانت المطابخ ُتبنى خارج البيت التقاء 

السخام الذي ينجم من النيران المشتعلة. 
ويسمى هذا المطبخ »كوخًا«، ومنه جاءت 
كلم���ه Cook باإلنكليزي���ة، أي يطبخ. 
وأول م���ا يكون في ه���ذا المطبخ الموقد 
أو الفرن، ومنه���ا Forno باإليطالية و

Inforno باإلنجليزية التي تعني بركان 
النار أو الجحيم. ومن عناصر هذا الكوخ 
أيضًا جرة الماء، ومنها Jar باإلنجليزية 
و»جّرة« Jarra باإلسبانية التي ُتنطق 
»خاّرا«. ومن األلفاظ المتوافقة الكعك أو 
Cake، و»الباستا« في اإليطالية أصلها 
كلم���ة »بس���يطة« العربي���ة، أي العجين 
الخمي���ر الذي ُيبس���ط ثم يرق���ق باليد أو 
بالشوبك. والش���وكة Fork مشتقة من 
الجذر »َف���َرَق«، أي المذراة ذات األصابع 
المفروقة. والش���وربا Soup من »صّب 
 ،Orange الحس���اء«. وحتى النارن���ج
هو لفظ فارس���ي مؤلف من قسمين: نار 
ويعني أحمر، ورن���ج ويعني لون، أي 
ل���ون الن���ار )انظر: علي فهمي خش���يم، 
»الكالم على مائدة الطع���ام«، بنغازي: 

.)1988
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لنالح���ظ أن العقيق���ة ف���ي اللغ���ة 
العربية هي القصيدة )القصيدة وليس 
العصي���دة(. وال أعل���م، عل���ى وج���ه 
عر،  اليقين، ما هي صلة العقيقة بالشِّ
لكنها، على ما أعلم، تعني نحر خروف 
المول���ود عند حلق ش���عره ف���ي اليوم 
السابع. ومهما تكن الحال فثمة وشيجة 
بين الطعام واإلبداع، فالروائي كنوت 
هامس���ون كت���ب »الج���وع«، وتوفيق 
يوسف عواد كتب »الرغيف«، وسلوى 
بكر كتبت »عجي���ن الفالحة«، وإميلي 
نص���ر اهلل كتب���ت »خبزن���ا اليوم���ي«، 
وغادة الس���مان كتبت »الرغيف ينبض 
كالقلب«... وهكذا. وثمة وشيجة قوية 
جدًا بي���ن متمم���ات الطع���ام، كالخمر 
مثاًل، والش���عر. والخمر اس���م جامع، 
بحسب لس���ان العرب، وأكثر ما سوى 
ذلك صفات؛ فالشمول هي التي تشمل 
بريحه���ا الق���وم )اس���مع موش���ح »يا 
م���ن لعبت به ش���مول«(، والخندريس 
هي الخمر العتيق���ة، والراح هي التي 
يرتاح ش���اربها )اس���مع: ه���اِت كاس 
الراح واسقني األقداح(، والُسالف هي 
الت���ي تحلَّب عصيرها م���ن غير دوس 
باألرجل، والطال هو الخمر الذي ذهب 
ثلثاه. فإذا شرب اإلنسان فهو نشوان، 
وإذا دّب فيه الش���راب فه���و ثمل،وإذا 
بلغ الحد الذي يوجب الحد فهو سكران. 
وق���د حك���ى األصمعي أن عج���وزًا من 
األعراب جلس���ت في طري���ق مكة إلى 
فتيان يش���ربون نبيذًا، فسقوها قدحًا، 
فطابت نفسها وتبسمت. فسقوها قدحًا 
آخر فاحمرَّ وجهها وضحكت. فسقوها 
ثالثًا فقالت: خبروني عن نس���ائكم في 
العراق، أيش���ربون خمرًا؟ قالوا: نعم. 
قال���ت: َزَنْي���َن وربِّ الكعب���ة، واهلل إن 

صدقتم ما فيكم من يعرف أباه.

الفم والتورية الجنسية
المعروف أن أول مالبس بش���رية 
ُصنعت م���ن أوراق التين )أو التوت(. 
والتي���ن مل���ك الفاكه���ة، وه���و رم���ز 
جنس���ي في الوقت نفس���ه. فهو، لدى 
نضوج���ه، ينفرج عند القعر، ويش���به 

انف���راج الش���فتين الحمراوي���ن حي���ن 
اكتم���ال الش���بق. وقي���ل إن أطي���ب ما 
يك���ون التين إذا تش���قق. وكان التوت 
يستعمل إلكس���اب شفتي المرأة المزيد 
م���ن الحمرة. أم���ا ورق الت���وت فكان 
الطع���ام الرئيس ل���دود الق���ز الذي ال 
وظيفة له إال أن ُيخنق بالماء الساخن 
بعد أن يكون قد صنع خيطان الحرير. 
وهذه الخيطان ُتغ���زل في مكان يدعى 
بالتركية »كيرخان���ة«. وكلمة كرخانة 
صار له���ا، بالتدريج، مدلول جنس���ي 
خالص؛ فهي المكان المعلوم لمصاحبة 
الكرخانات،  أن  والمش���هور  النس���اء. 
أي أمكنة »َش���ْيل« الحرير كانت تعتمد 
الزنود المكشوفة للنساء )ثمة نوع من 
الحلوى يدعى »زنود الس���ت«(، وفيها 
كانت ت���دور قصص الح���ب والعالئق 
الغرامي���ة. ولهذا تق���ول أغنية فيروز: 

»إْن كان َبدَّك تعشق تاجر بالحرير«.

من عالم���ات الجمال عند العرب أن 
تتم���اوج أرداف المرأة مث���ل »عجين« 
الخّب���از، وأن تك���ون عجيزته���ا على 
ضربي���ن م���ن األش���كال: إم���ا ش���كل 
اإلجاص���ة فتكون ول���ودًا، أو ش���كل 
التفاحة فتكون مثيرة للباه. ويوصف 
الخ���د ب����ِ »التف���اح« )والتفاح���ة رم���ز 
الخطيئة األول���ى(، وأجمل العينين ما 
كانتا »لوزيتين«، وتوصف الش���فتان 
»الرمان«.  بِ� »العّن���اب« و»النهدان ب����ِ 
ويقول���ون بالعامي���ة »بن���ت حل���وة« 
ب���داًل من قوله���م »بنت جميل���ة«. وفي 
ش���ون« الفتي���ات بكلمات  مص���ر »ُيلطِّ
ه���ي أصناف من الحلوي���ات مثل: »يا 
عسل« أو »قش���طة« أو »يا مهلبية« أو 
»بتتاكل أكل« )انظر: رش���ا األطرش، 
وانظ���ر  »الس���فير«،2002/7/12، 
أيضًا: عفي���ف عثمان، »عل���ى طاولة 

المطب���خ ش���بق وطع���ام«، »النه���ار« 
– الملح���ق األدب���ي، 2002/8/11(. 
ويقول العرب: شفتان كالزبد، وريقها 
كالش���هد ورضابه���ا كالس���كر المذاب، 
وف���ي صدرها ُحّق���ان كأنهما رمانتان. 
وين���ادي الباعة في أس���واق دمش���ق 
التورية  الخضروات مس���تعملين  على 
الجنسية المكشوفة من دون أن يثيروا 
حفيظة الرج���ال المحافظين. فيقولون 
عن الجزر« »يا محّلي األرامل يا جزر«. 
وع���ن الباذنجان: »اس���ود من الليل يا 
أسود« )وأصل كلمة الباذنجان »بيض 
الجان«(. وعن الرمان: »للمفطوم دوا«. 
وع���ن الطرخون: خاين ي���ا طرخون، 
بتزرعوا بدوما بيطلع بحلبون«. وعن 
الدراقن: »ما ش���لحتو، شّلح حالو ها 
»هاد  العرقس���وس:  وع���ن  ال���دراق«. 
���ر الخدود«  د العين وبيحمَّ يّلي بيس���وِّ
)والس���واد ف���ي العي���ن والحم���رة في 
الخد من عناص���ر الجمال عند العرب(. 
وعن الف���ول النابت« »طلع���ْت إيدو ها 
الناب���ت«. وعن القث���اء: »بيبّل القلب«. 
وفي فلس���طين كان بائعو الخضروات 
ينادون: »صابيع الببو يا خيار، هادا 
الببو، ويش ح���ال إّمو، إّمو بتحبو يا 
خي���ار«. وعن الفجل: كول فجل وإرفع 
رجل، أول���و منافع وآخ���رو مدافع«. 
وفي مص���ر يقول���ون: »حزمة جرجير 

ر السرير«. بتكسِّ

lll

يبدأ الطعام بالفم، وينتهي بالشرج، 
وُتطرح س���وائله م���ن القضيب، وهي 
المراح���ل الثالث للنمو الجنس���ي لدى 
فرويد، أي المرحل���ة الفمية والمرحلة 
إنه  القضيبية...  والمرحلة  الش���رجية 
عالم عجيب حقًا. فالناس يس���تهلكون 
أيامهم كلها جريًا وراء البطن. حتى أن 
العمل ما هو إال جهد يومي ال ينقطع في 
سبيل الحصول على ما يرضي البطن، 
أي عل���ى الطعام. ماذا لو أن اإلنس���ان 
ُوجد على ه���ذه األرض بال معدة؟ يبدو 
لي أنه إذا كان ثمة »قيمة اس���تعمالية« 
لم���ا يدخل إل���ى البطن، ف���إن »القيمة 

الحقيقية« هي ما يخرج من البطن.

عالم عجيب حقًا، 
الناس يستهلكون 

أيامهم كلها جريًا 
وراء البطن!
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آداب ومآدب

الطعام، شأنه شأن 
السرد واألدب، يمنح 

الحياة، لكنه قد 
يعرّض للموت...

توجد وش���ائج متين���ة بين األدب 
ف���ي  غارق���ة  وش���ائج  والمأدب���ة، 
القدم، تعود إل���ى امرئ القيس، إلى 
أفالطون، إلى »أوديسا« هوميروس، 
بل إلى الفاكهة المحرَّمة. أليس الّنهم 

هو الخطيئة األصلية؟

ب���ذل أبو العالء المع���ري قصارى 
جه���ده كي يتجنب هذه الخطيئة، فقد 
كان »أكل���ه العدس إذا أكل مطبوخًا، 
وحالوته التين«. ظل خمسًا وأربعين 
س���نة ال يأكل اللحم، وبامتناعه هذا 
كان محل ريبة ش���ديدة.. وبالمقابل 
ف���إن اب���ن الق���ارح، بطل »رس���الة 
الغف���ران«، ل���م يكن يرف���ض ملذات 
الطعام، فيعّن له وهو في الفردوس 
»أن يصن���ع مأدب���ة ف���ي الجن���ان، 
يجم���ع فيه���ا م���ن أمكن من ش���عراء 
لوا  الخضرمة واإلس���الم، والذين أصَّ
كالَم الع���رب، وَجعلوه محفوظًا في 
الكتب، وغيَرهم مم���ن يتأنس بقليل 
األدب. فيخط���ر ل���ه أن تكون كمآدب 

الدار العاجلة«. ضي���وف ابن القارح 
الذي  والطع���ام  ب���األدب،  مفتونون 
يقدمه لهم مستوحى مما جاء وصفه 
أو اإلشارة إليه على لسان الشعراء. 
إن���ه والحال���ة هذه ال يستس���يغ أْكال 
ما لم يكن مرفوق���ًا بما قيل عنه، فال 
تستقيم المأدبة عنده وال تكون تامة 
كامل���ة، إال إذا امت���زج فيه���ا الطعام 

بالكالم امتزاج الجسد بالروح.  

ثمة نص���وص تجعل م���ن المأكل 
موضوعه���ا  ب���ل  له���ا،  موضوع���ًا 
األساس، فعلى سبيل المثال ال تكاد 
تخل���و صفحة من صفح���ات »كتاب 
البخ���الء« للجاحظ من إش���ارة إلى 
دعوة أو مأدبة، ومن وصف ِلَلون من 

ألوان الطعام، ومن تصوير لنفسية 
ومن  الضيوف،  ولسلوك  المضيفين 
رواي���ة لم���ا ي���دور بي���ن اآلكلين من 
أحادي���ث. المأدب���ة نوع أدب���ي قائم 
بذاته ولعل من أهم مأثوراته »دعوة 
األطباء« البن بط���الن و»حكاية أبي 

القاسم« ألبي المطهر األزدي. 

وفي القرن التاسع عشر األوروبي 
تكاد ال تخلو أية رواية من الروايات 
من مأدبة، بل من مآدب تقام، حسب 
الوضع االجتماعي لألش���خاص، في 
مطاعم فاخرة وصالونات بهّية، أو 
في بيوت وأماكن متواضعة. والالفت 
أن تط���ور الحبكة، وتدرج البطل من 
حال إلى حال، يصاحبه دائمًا وصف 
لمأدبة كبرى. م���ا إن يرد ذكر رواية 
»صديق���ي الجميل« لموباس���ان، أو 
رواية »التربي���ة العاطفية« لفلوبير، 
أو رواي���ة »الخّمارة« إلميل زوال، إال 
ويتبادر إلى ذهن القارئ ما تتضمنه 
من دع���وات وما يتخل���ل الوالئم من 
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غراميات ودسائس ومؤامرات. 

غي���ر أن النص ال���ذي يمتزج فيه 
ال���كالم بالطعام إلى ح���د أن يمتص 
األول الثان���ي هو بال من���ازع مقامة 
الهمذان���ي الموس���ومة بالمضيري���ة. 
يدعى أب���و الفتح اإلس���كندري ألكل 
مضيرة، لكن التاج���ر الذي أضافه، 
ع���وض أن يقدمه���ا له، يش���رع في 
وصفها وف���ي ذكر مكوناتها وطريقة 
الق���ول  ف���ي  ويطي���ل  تحضيره���ا، 
الفتح،  ويس���هب، وفجأة يدرك أبو 
وهو يتض���ور جوع���ًا، خاصية من 
خاصيات الوص���ف، كونه، فرضيًا 
وبالقوة، ال نهائيًا. يجزع أبو الفتح 
الَخْبز  ويخاطب نفس���ه: »ق���د بق���ي 
وآالته، والُخْبز وصفاته، والحنطة 
من أين اشُتريت أصاًل، وكيف اكترى 
له���ا حماًل، وف���ي أّي رح���ى طَحن، 
ان���ة عَج���ن، وأّي تنور س���جر،  وإجَّ
وخّب���از اس���تأجر« إلخ. ف���ي نهاية 
األمر لن يأكل أب���و الفتح المضيرة، 

ولق���د آلى على نفس���ه فيم���ا بعد أاّل 
يأكلها أبدًا، بسبب ما جّرت عليه من 

معضالت وخطوب.

س���ن الهمذان���ي، بمقامت���ه هذه، 
افتتاحي���ات  ف���ي  فري���دة  طريق���ة 
الحكايات: تعليل السرد استنادًا إلى 
حدي���ث عن طعام مش���ؤوم. فما أكثر 
القص���ص التي تبدأ برفض ش���خص 
تناول طعام ما أثناء وليمة، وعندما 
يلح عليه مؤاكلوه، يشرع في رواية 

سبب امتناعه. 

وهكذا يستعاض عن تناول الطعام 
ب�»تناول« الكالم فيغدو الجوع مكّونًا 
جوهريًا للمقامات، وأيضًا للروايات 
المحتالين والمتشردين،  التي تصف 
بدءًا بالرواية التس���كعية اإلس���بانية 
في القرن الس���ادس عش���ر، وانتهاء 
ب�»الخبز الحافي« لمحمد ش���كري. بل 
إن األمر يطال مجال السينما، فمن منا 
ال يتذكر أفالم شارلي شابلين وبطله 
المتش���رد الذي يجوب الطرقات وكل 

هّمه أن يجد ما يسّد به رمقه؟ 

والجدي���ر بالمالحظ���ة أّن تقدي���م 
الطعام هو طريقته دائمًا في التقّرب 
إلى النساء والتحبب إليهن وجذبهن. 
طعام وغرام، حكاية قديمة قدم عالم 
الحي���وان: عندما يع���ود الغراب إلى 
عشه وهو ال يحمل في منقاره صيدًا، 
تستش���يط أنثاه غضب���ًا وتمنعه من 

الدخول وتقفل الباب في وجهه. 

وعل���ى ذك���ر األزواج والحيوان، 
لنتذكر رواية »الق���ط«، حيث يصّور 
الكات���ب البلجيكي جورج س���يمنون 
زوجي���ن تجمعهم���ا كراهي���ة دفينة، 
يعيش���ان معًا، لكنهما ال يش���تركان 
في الطع���ام. لكل واحد منهما طعامه 
الخ���اص يضعه في ص���وان يحرص 
عل���ى إقفال���ه بمفت���اح، مخاف���ة أن 

ُيسمَّم.

الس���رد  الطع���ام، ش���أنه ش���أن 
واألدب، يمن���ح الحي���اة، لكن���ه ق���د 

يعّرض للموت...

حافظ الدروبي - العراق
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ليس من اليس���ير، وربما حتى من 
الممك���ن، الحديث ع���ن تقالي���د المائدة 
بإطالق. ذلك أن هذه التقاليد التي هي 
المعايير الت���ي تملي الس���لوكات التي 
ينبغ���ي اّتباعه���ا عند األكل والش���رب، 
هي قواع���د تتمايز م���ن ثقافة ألخرى، 
وم���ن مجتم���ع آلخر، بل م���ن فئة لفئة 
في المجتمع نفسه، وهي قواعد تتعلق 
بانتقاء األطعم���ة ومقدارها، وبعادات 
الطبخ وتهييء الطعام وتنظيم المائدة 
الت���ي ينبغي  وتزيينه���ا، وبالصلوات 
إقامته���ا والدعوات الت���ي ينبغي رفعها 
عن���د بداي���ة األكل، وه���ي أيض���ًا أمور 
تتعل���ق بالصح���ة والنظاف���ة وطريقة 

األكل وأدواته.
تتمايز تقاليد المائ���دة إذًا من ثقافة 
ألخرى، بل إنها هي نفسها فعل ثقافي. 
فنحن ال ننتقي أطعمتنا حس���ب معايير 
غذائي���ة فحس���ب، وإنما أيض���ًا بداللة 
عوام���ل س���يكولوجية وثقافي���ة، ب���ل 
فلس���فية. فاالنسان »يس���تهلك« رموزًا 

ودالالت، عندما يستهلك األطعمة. 
ثم إن تلك العوائد، ش���أنها ش���أن 
كل التقاليد، تتجذر في المجتمع، وهذا 
التج���ذر ينبغي أن ُيفه���م على نحوين: 
فمن جهة، هي تمكننا من التعّرف على 

األصول االجتماعية للفرد، ومن ناحية 
أخرى تكّرس تقسيمًا اجتماعيًا بعينه. 
ذلك أن تقاسم العادات الغذائية نفِسها 
من شأنه أن يخلق تقاربًا بين الفئات، 
بل نوعًا م���ن القرابة. فاإلش���تراك في 
الطع���ام يخل���ق قراب���ة ت���كاد تضاهي 
قرابة الدم. لنتذكر قداس األوكاريس���تي 
عند المس���يحيين، ولنذكر قولة الس���يد 
المس���يح : »هذا دمي فاش���ربوه، وهذا 
لحمي فكلوه«. تقاس���م األطعمة جواز 
لالنتس���اب إل���ى »األم���ة«. ه���ذا عل���ى 
المس���توى الجماعي، أما على مستوى 
الفرد فإن األطعم���ة التي يتناولها تكاد 
تح���دد هويت���ه وتفص���ح ع���ن أصوله 
ومحدداته، لذا غالب���ًا ما تجده حريصًا 
على س���رية م���ا يتناوله م���ن أطعمة، 
معتقدًا أن في الكش���ف عنه���ا نوعًا من 
الفضح والعري)إذا س���ألت أحدهم في 
المغ���رب مثاًل عن الطع���ام الذي تناوله 
يجيب���ك »الّلي ْكتاْب« أي م���ا ُقدِّر له أن 
يأكله، ويتجنب ما أمكن أن ُيفصح لك 
عن حقيقة م���ا أكل(. األطعمة مالبس، 
ففض���اًل عن أنه���ا تعك���س االنتماء إلى 
طبق���ة اجتماعية بعينه���ا، فهي تتباين 
م���ن فئ���ة ألخرى، ب���ل إنها تس���هم في 
تكريس التماي���ز االجتماعي ذاته وتدل 

عليه وتعبر عنه.
فم���ا نتغذى علي���ه، والطريقة التي 
نتغ���ذى به���ا، أي م���ا يدع���وه البعض 
»المظهر الغذائي«، )قياس���ًا على مظهر 
اللباس( ه���ي أدوات تواص���ل ودالئل 
وعالم���ات. وهك���ذا ف���إن االختي���ارات 
تش���كل  بالغذاء  المتعلقة  والس���لوكات 
نسقًا تواصليًا. كتب روالن بارت : »ما 
إن تتكفل معايير اإلنتاج واالس���تهالك 
بحاجة م���ن الحاجيات، أي ما إن ترقى 
الحاجة إلى مس���توى المؤسسة، حتى 
ال يع���ود في إمكانن���ا أن نمّيز فيها بين 
وظيفتها هي ووظيفتها كعالمة ودليل«. 
بهذا المعنى اعتبر كلود ليفي ستروس 
المطبخ »لغة يعبر عن طريقها المجتمع 

الشعوريًا عن بنيته«.
المائ���دة  لعوائ���د  االلتص���اق  ه���ذا 
بالحي���اة االجتماعي���ة يجع���ل عملي���ة 
التغذية عملية جماعية باألس���اس. لذا 
فقد كانت وجبات الطعام الجماعية هي 
وحدها الخاضع���ة للقواعد التي تمليها 
الش���رائع الدينية والعوائ���د الدنيوية. 
فكان���ت تلك الوجبات تت���ّوج كثيرًا من 
الشعائر كالتعميد وعقد القران والقداس 
الدين���ي، كما تتوج معاهدات الس���الم، 
وإبرام العقود التجارية، فبيع الخمور 
عل���ى س���بيل المث���ال لم يك���ن يصبح 
س���اري المفعول إال بعد »الش���رب على 
نخب« العقد. وبصف���ة عامة فإن جميع 
التظاه���رات الرس���مية غالب���ًا ما تتوج 
بوجبات جماعية واحتفاالت صاخبة، 
يشهد على ذلك ما يعقب مواسم الحصاد 

في أريافنا.
الحياة  المائ���دة  تعك���س طق���وس 
االجتماعي���ة بصراعاته���ا وتمايزاته���ا. 
وهك���ذا ف���إن االلتف���اف ح���ول المائدة 
يخضع لتراتبية صارمة. فليس وضع 
األس���ماء عل���ى مقاعد الجل���وس بدعة 
دبلوماس���ية. فق���د كان الفض���اء حول 
المائ���دة دومًا فضاء موجه���ًا، فالمائدة 
له���ا مركز وهوام���ش، رأس وأطراف، 
يمين وشمال، والمشاركون في الطعام 
يجلسون وفق مراتبهم االجتماعية بدءًا 
م���ن رب العائل���ة، ومن حوله بش���كل 
تدرجي كل من لهم الحق في مجالس���ته 

 عبد ال�سالم بنعبد العايل - الرباط

تقاليد المائدة 
نسقًا ثقافيًا
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حول المائدة. وهؤالء يتحددون حسب 
المجتمعات. ففي األرياف يسمح للخدم 
بمقاس���مة مائدة الطعام، األمر الذي لم 

يكن يعمل به في المدن. 
مواعيد تناول الطع���ام، وإن كانت 
تتغي���ر من مجتمع آلخر، ومن وس���ط 
اجتماعي لغيره، فهي مواعيد مضبوطة 
متعارف عليها وقت���ًا وعددًا. في جميع 
الفن���ادق أو الم���آوي كان���ت الوجبات 
جماعي���ة تقدم للجميع وح���ول المائدة 

ذاتها وفي الموعد نفسه.
 عند ظهور المجتمع���ات الصناعية 
أخ���ذت تقاليد المائ���دة تتب���دل وبدأت 
ع���ادات جدي���دة تفرض نفس���ها وتتخذ 
ش���يئًا فش���يئًا ُبعدًا عالمي���ًا يميل نحو 
التوحيد. وقد كان لظه���ور المنتوجات 
الغذائية المصّنعة، واالستهالك المكثف 
لها، وعدم توفر الوق���ت الكافي لتهيئة 
األطعم���ة وظهور المطاع���م العمومية، 
أو الكانتينات داخل المعامل، والتطلع 
الى اس���تهالك األطعمة الغريبة، وكذا 
اضط���راب أوق���ات تن���اول الطع���ام، 
وخضوعها إليق���اع العمل الذي يختلف 
من فرد لفرد حس���ب نوع عمله واإليقاع 
الذي يخضع له، كان لكل هذه األسباب 
وقع شديد على تقاليد المائدة، مما أدى 
الى التخلص ش���يئًا فش���يئًا من الطابع 
الجماعي لتن���اول الطعام، لتحل محله 
التغذي���ة الفردية، واألكالت الس���ريعة 
الكلمة  هذه  إن  والساندويتش���ات)يقال 
ذات األصل اإلنجليزي مشتقة من اسم 
الكونت دو س���اندويتش، الذي اكتشف 
طباخه هذا النوع من األكالت كي ُيجّنبه 

مغادرة طاولة اللعب(.
إذا أضفن���ا إل���ى كل ذل���ك ه���وس 
الحفاظ على الصحة والعناية المتنامية 
بالجس���د، تبّين لنا إل���ى أي حد اهتزت 
العوائ���د التقليدي���ة للتغذي���ة، فلم تعد 
مميِّزة للوسط االجتماعي، وال خاضعة 
لالختالف���ات بين الق���رى والمدن، وال 
لتمايز الديانات والثقافات، وال باألحرى 
لتعاقب الفصول وتبدل األحوال الجوية. 
فقد أخذت التغذية تكتسي طابعًا نمطيًا 
وها هي ف���ي طريقها إلى أال تتمايز من 

ثقافة ألخرى، وال من بلد آلخر.
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يمّر تعبير »تذّوق الّشعر« خفيفًا، فهو 
تعبيٌر رائٌج حّد إّنه ال يستدعي أّي إعادة 
نفسي،  إلى  األقرب  التعبير  لكّنه  النظر. 
ففيه مساٌر معاكٌس لمسار كتابة القصيدة: 
من الطبق الجاهز، فالعناصر األولّية إلى 
كذلك  الطبخ  في  النهاية.كما  عند  اإللهام 
في القصيدة، ثمة عناصر أساسّية كبرى 
تشبه الخضار واللحم والعجين والبيض، 
من  هي  صغرى،  أساسّية  وعناصر 
وأعشاب  ومنّكهاٍت  وبهاراٍت  زيوٍت 
الصغير،  حجمها  وراء  تختفي  وخضار 

لتزيد الطبق نكهًة وسحرًا.
القصيدة،  في  كذلك  الطبخ  في  كما 
بين  التوازن  أن  يعني  منها  الناجح 
دليٌل  بينها  التالؤم  وأن  تاٌم،  العناصر 
الطهو.  في  والخبرة  اإللهام  صّحة  على 
فكما يتمّرس الشاعر في الكتابة، يتمّرس 
طبٍق  مكّونات  بين  المزج  في  الطاهي 
شهّي. وفي الحالتين ثمة حّيٌز مداه الخيال 
ببصمة  الشاعر  يتمّيز  فمثلما  للموهبة، 
خاّصة، يتمّيز الطاهي بَنَفٍس خاّص. أّما 
من  يغرف  الذي  فهو  المتمرس،  المتّذوق 
ليبدأ  صحنه،  في  يسكبها  ثّم  القصيدة، 
تجربًة حسّيًة حميمًة، ِقوامها التأني في 
مراتب المتعة والتمّهل عند اقتناص اللذة، 
المختلس«،  »خلسة  ك�  يسري  وإيقاعها 
أّوج  اقتراب  عند  العين  إغماض  من 

التجربة، فالتلمظ بالمفردات، فاستراحة 
قصيرة كالتمّزِز بنبيٍذ معتٍق بين جملتين 

أو لقمتين... سّيان.
عقد  يبدو  مشابه،  لمنظور  وفقًا 
األطباق  إلى  الشعراء  وقياس  المقارنات 
تذّوق  قوامها  طريق  خارطة  والقصائد، 
ما يجمع المتعة إلى المتعة ويضيف اللذة 

إلى اللذة.
البداية بطبٍق تقليدّي مشرقّي يزيد زمن 
طهوه الطويل من أصالة نكهته المتجّددة: 
ورق العنب أو اليبرق. فهذا الطبق محّيٌر 
األسير  ناظره  وُيبطن  منظره،  بجمال 
كأّني  حتفي  »يحاذرني  للمتنبي  شطرًا 
حتفه«، ثم يصفه: لفائف خضراء داكنة 
تعلوها  اللذة،  من  قلعة  مداميك  تشبه 
شرائح من لحم الضأن، يتناثر فيما بينها 
وعليها وتطّل منها نتٌف حمراء مسفوحة 
قرب أهّلة صفراء شّفافة، هي كّل ما تبقى 
من زواج الطماطم والبصل الغارقين عشقًا 
القصيدة.  ماء  كأّنه  ماء  بحر  في  وهيامًا 
بين  دقيٍق  توازٍن  على  الطبق  هذا  يقوم 
ومكر  واللحم  الرّز  هي  أساسية  عناصر 
نكهة  تشّرب  في  الحامض  العنب  ورق 
متوارية للبصل والثوم والمرق المتشّكل 
من  وكثيٍر  العناصر  بامتزاج  مهٍل  على 
في  الرز  غلبة  وبسبب  الليمون.  عصير 
الطبق، والخطر من امتزاج طعمه األقرب 

إلى النشاء بمزيج حوامض ورق العنب، 
المبثوثة  ونتفه  المفروم  اللحم  يؤّدي 
الخضرة  الداكنة  اللفائف  ثنيات  في 
التوزان  أّس  أّنه  لو  كما  كابحًا،  دورًا 
في  األضداَد  تجمِع  »لم  الضّدين:  بين 
َمغنما«.  لُغرمي  لتجعلني  إال  متشابٍه/ 
وثمة بيت آخر للمتنبي يصّح لرصد مدى 
تنافر العناصر في الطبخ وفي القصيدة 
أيضًا: »ووضع الندى في موضع السيِف 
بالعال/ مضّر كوضع السيف في موضع 
أي  حصر  المتعذر  من  كان  وإن  الندى«، 
إلى  نظرًا  الطبخ  في  تتالءم  ال  العناصر 
اختالف الثقافات، فإنها في حال القصيدة 
بقدرته  أواًل،  باللفظ  باإلحساس  ترتبط 
على اإليحاء منفردًا، ثّم اختبار ما يحتمله 
من تلوٍن في المعاني عند اقترانه بألفاظ 
أخرى. ولعّل المثال األقرب منااًل يطويه 
القمر، فهو تشبيٌه جاهز واستعارٌة  لفظ 
في  وضعه  سهاًل  كان  وإن  الطلب.  غّب 
في  وروده  فإن  عشقّية،  غزلّية  قصيدة 
قصائد سياسية مثاًل، يعني تدريبه على 
بالجمال  الراسخ  إيحائه  من  التخّفف 
في  رومانسيًة  يشّع  لن  فهو  والضياء، 
قصيدة مماثلة، بل سيغير نكهته وطعمه 
السوري  قصيدة  في  مثاًل  مرًة  كما حدث 
وقمر(:  وحشيش  )خبز  قباني  نزار 
فنضيع  القمْر؟/  فينا  يفعلُه  الذي  »ما 
السماْء/  لنستجدي  الكبرياْء/ ونعيش/ 
ضعفاْء/  السماْء/لكسالى  عنَد  الذي  ما 
يستحيلوَن إلى موتى/ إذا عاَش القمْر«.

يرتبط  المفرد،  اللفظ  عن  وفضاًل 
بسوء  القصيدة،  عناصر  بين  التنافر 
استعمال الجمل الشعرّية منها والنثرية، 
فإن كان قوام األولى هو الصورة الجميلة 
والمبتكرة التي »تقلب السمع بصرًا« كما 
السرد  هو  الثانية  فقوام  العرب،  قالت 
واإلخبار خلوًا من أي استعارة أو كناية 
أو مجاز. ولو تكّررت الجمل الشعرّية من 
انداح  القصيدة،  بنيان  يشّد  نسٍق  دون 
الحلوى  قطع  كرص  وبدا  الشهّي  الطبق 
السّكر  إلى أن يغدو  واحدة فوق أخرى، 
الجمل  من  اإلكثار  أّما  بذاته.  منِفرًا  أمرًا 
النثرية، فيشبه خليط خضار جاّفة نأى 
لغياب  عصارتها  وغاضت  عنها،  الماء 
بالترتيب  بدّقٍة،  األمر  يتعّلق  المنّكهات. 
وتنظيم األفكار، فالطاهي يحّضر مكّونات 
ويزن  التقطيع،  عند  ويتأّنى  الطبق، 

خبز وقمر
وراحة بالقشطة
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مقدار الملح والبهار والزيت وفقًا لقياس 
إلى  وإذ وصل  بالتجربة،  اختبره  دقيٍق 
بالغريزة  انتبه  ِتباعًا،  المكّونات  وضع 
كيَف  االنتباه:  يجب  حيث  إلى  والتجربة 
تتفاعل المكّونات في ما بينها؟ أّيها أّواًل؟ 
ولعّل  اللذة؟.  إلى  لنصل  تمتزج  كيف 
التفاعل  إليضاح  كمثاٍل  تصلح  التبولة 
يقابله  الذي  الطبق،  مكّونات  بين 
األكيد  الدليل  أو  التخلص  حسّن  شعرّيًا 
هذه  ليست  القصيدة.  بناء  صالبة  على 
رواجها،  رغم  معطًى  المشرقّية  السلطة 
فهذا  مكّوناتها،  تقطيع  في  ليس  والسّر 
أي ضمان  السهل  ممتنع  أّما  هّيٌن سهل، 
الوصول إلى طعمها الحامض، الذي تحّف 
به تارًة ذرات البرغل وقد انتشْت بالعصير 
من دون أن تتشّربه، وتارًة أخرى قطع 
الطماطم الدقيقة وقد حافظت على ِقوامها 
والوصل،  الفصل  في  سرها  مختزنًة 
التاّم،  الموشح  في  القفل  بمنزلة  لكأّنها 
فدونه - أي الممتنع السهل- إدراك خلِط 
المكّونات بترتيب دقيق: فالبصل يحتاج 
الشّفاف،  عصيره  ليرمي  والفلفل  الملح 
ليبادلها  الطماطم  صوب  يميل  والبرغل 
وهي  عصارتها،  يمتّص  هو   ، المنفعة 
تحافظ على قوامها. أّما البقدونس فيخفي 
النعنع الذي يشحب أخضره أمام سطوة 
الخضراء  العشبة  في  المشّع  الزمرد 

رونقًا  يزداد  عرٍش  على  ملكًة  المتّوجة 
ويزداد  أكثر،  الزيتون  زيت  غّلفه  كّلما 
سحرًا وطيبًا كّلما عّطره الليمون بروحه 

الحامضة. 
بحسن  تتمّيز  التي  القصائد  ومن 
السّياب  قصيدة  البناء،  وجمال  التخلص 
تقديم  يمكُن  ال  إذ  الخليج(،  على  )غريٌب 
مقطع أو تأخيره، ويصعب اقتطاع جمٍل 
فبراعة  الشاعر،  قصد  عن  للتمثيل  منها 
مطلعها.  على  حرفيًا  تنطبق  االستهالل 
أواًل  يتّم  الشاعر  »أنا«  إدخال  وحسن 
المالئمة للمطلع، ثم  الغريب  عبر مفردة 
نداء »العراق« الذي يالئم االثنين، ويمهّد 
درب ذكريات بدر الشخصّية التي بدورها 
من  فيه  بما  العراق  ترسم  حتى  تّتسع 
خصوصّية. ثم تطيُر نحو الحّب الذي ال 
يكتمل بعيدًا من العراق. يعود ثانيًة إلى 
الوطن  إلى  الحنين  باب  ليفتح  القصيدة 
الذي لم يكن »كريمًا« مع الشاعر الرقيق، 
التي  نفسه  عن  يخّبر  غربته،  في  يتقّلب 
تنفتح  بل  مرضيٍة،  ذاتيٍة  في  تنغلق  ال 
سينتبه  الذي  رويدًا،  رويدًا  القارئ  نحو 
االعتماد  في  بدر  قدرة  إلى  قليل  عّما 
تصرخ،  نشيج،  )تلهث،  األصوات  على 
المتنوعة  والقوافي  إلخ(،  تعول.. 
الجميلة/  )زمانه/مكانه،  المتناثرة 
جديله.. إلخ(، والسرد الخفيف، والصور 

تتنامى  كّلها  والنداء،  والحوار  الشعرّية 
المتعة،  وأوج  النشيد،  أّوج  لتصل  معًا 
للمشاهد  الدقيق  الترتيب  هذا  خالل  من 
الّشعرية، فال يتقّدم واحدها على اآلخر، 
وال يزاحمه في جماله، بل ُيسّلم كّل واحد 
لتاليه »األمانة«، على نحٍو يتصاعد فيه 
القوافي  به  تحّف  مقطعًا،  مقطعًا  النشيد 
المحسوبة بميزان الّذهب، ورّنات الكلمات 
المختارة بعناية، وتناغم السرد الخفيف 
كرم  عن  فضاًل  الشعرّية،  الصور  مع 
حّب  تّيمه  لقارئ  المجال  إفساح  في  بدر 

العراق..وحّب بدر.
ال  الحسّية  القصائد  ملك  والحّب 
الغزلّية، ألنها تنضّح بالتجربة المعاشة 
النسيب على  لتقديم  لم تعد بحاجٍة  التي 
الشهير:  المتنبي  شطر  لسانها  المدح. 
وعينها  المقّدم«،  فالنسيب  مدٌح  كان  »إذا 
اإلرباك  مزيج  بمنزلة  هي  مشاعر  مرآة 
والتواطؤ والمكر معًا. ففيها لّذة اكتشاف 
اآلخر في ال� »أنا«، ومتعة حلول ال� »أنا« 
وترصدان  معًا  تتضافران  اآلخر،  في 
اكتشاف  وفرَح  الجسد،  في  الجسد  أثَر 
ما  كّل  مائدٍة  على  اكتمْل  وقد  االنسجام 
الخجول  السّكر  ويزيدها  لّذ وطاب،  فيها 
تمامًا  وغواية.  إغواًء  الزهر  ماء  بمالقاة 
فقطع  بالقشطة«،  »الراحة  في  كما 
تتمّيز  هذه،  الصغيرة  الشامّية  الحلوى 
بجمال معنى اسمها المتبختر كالطاووس 
والمجاز،  القاموس  بين  بارحًا  سارحًا 
ينفتح على تجربة خاّصة في تّذوق اللّذة 
على مهٍل. والبدء عند الشكل، نصف قمٍر 
اللون،  ملتبُس  تكّوره،  في  النهد  يشبه 
الناعمة  البيضاء  السّكر  ذّرات  فتحت 
يلوح  المسروقة-  كالقبل  تتناثر  –التي 
لون الملبن شّفافًا، يجمع الزهري الخِفر 
الخجول  فاألبيض  الشاحب  األصفر  إلى 
تنقصه  ال  تشبيه  من  عنه  يفصح  بما 

البالغة.
القشطة،  ثنياته  في  الملبن  يطوي 
بها  يليق  ال  التي  الطّيبة،  الحليب  ابنة 
السّكري  فالتقاء  الطعم  أّما  العناق.  إال 
 - والنشاء  والمسك  الزهر  بماء  المعّطر 
الذي يبرز من صفاته أنبلها - بالحامض 
الَنزق الذي يشبه عصفور الدورّي القادر 
أبدًا على الهرب من أفخاخ صّياد متعّطٍش 

طائٍش، طّير الدورّي صواب بندقيته.
واحدة  اللتهام  تكفي  قضمات  ثالث 
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مّرات  وثالث  بالقشطة،  الراحة  من 
ماكرًة،  لماحًة  االستعارة  لتتدّرج  تكفي 
أبهى.  تجربة حسّية وال  تنكشُف عن  ثّم 
»نسيْت  درويش  قصيدة  في  االستعارة 
في  »الراحة  ك�  السرير«  في  غيمًة 
القشطة« بجمال معنى العنوان / االسم، 
بتذّوق  والتلّذذ  اإليحاء  في  تأثيره  وقّوة 
البناء  أو  الشكل  عند  والبدء  القصيدة. 
الذي يستنُد إلى تكرار االستعارة الناجمة 
مهٍل  على  الغيمة  لفظ  معنى  انزياح  من 
اإلخبار  فتناوب  القصيدة.  امتّدت  كّلما 
الشاعرّي، عن موعٍد عاطفّي، مع السرد 
غير البريء: »على عجٍل وّدعتني وقالت: 
مزيج  أمام  الباب  يشّرع  »سأنساك«، 
اإلرباك والتواطؤ والمكر بين عاشقين، 
نفسه:  في  اآلخر  أثر  واحدهما  يعرف 
»فغطّيتها بالحرير/ وقلُت لها: ال تطيري 
وال تتبعيها. ستأتي إليك«. ويمكن معرفة 
اقتفاء  كّل واحد في نفسه عبر  ما يضّمر 
العاشقين،  بين  تنتقل  التي  االستعارة 
وتخّبر كيف يبقى ندى الغرام على سرير 
الحّب بالمرصاد الحتمال أن يعّذب عاشق 
معشوقه بالنأي وتأخير اللقاء. أّما طعم 
القصيدة فليس إال تّلون لفظ الغيمة على 
حاّفة الندى أو »فتيت المسك« أو النشوة 
الصافية، بين عاشقين يغيبان في مائهما 

السّري، كما الراحة في قشطتها.
على  حكرًا  ليس  التذّوق  فإن  وبعد 
التي  الحواس  إحدى  لعّله  بل  اللسان، 
الزمن  يغّيب  ال  النقدي.  الحدْس  تسّمى 
النص  هذا  في  كما  أصالته،  من  شيئًا 
صاحب  للجرجاني  البديع،  التراثّي 
لّذتين:  ارتباط  وصف  في  الرفيع  الذوق 
ال  الحالوة،  في  العسل  يشارك  »اللفظ 
من حيث جنسه، بل من جهة حكٍم وأمٍر 
يقتضيه، وهو ما يجده الذائق في نفسه 
من اللَّذَّة، والحالة التي تحصل في النفس 
إليه  يميل  ما  الذَّوق  بحاّسة  صادفت  إذا 
كان  ا  فلمَّ بالموافقة،  منه  َوَيَقُع  الطبع 
كذلك، احتيج ال محالة إذا ُشّبه بالعسل 
في الحالوة أن يبيَّن أنَّ هذا التشبيه ليس 
الحالوة نفسها وجنسها، ولكن  من جهة 
من مقتضى لها، وصفة تتجدَّد في النفس 
بسببها، وأنَّ القصد أن ُيخَبر بأنَّ السامع 
يجد عنَد وقوع هذا اللفظ في سمعه حالًة 
يجدها  التي  بالحالة  شبيهًة  نفسه،  في 

الذائق للحالوة من العسل«.
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علي النوي�سي

البهارات
اللقاء الحارّ  بين الحضارات

التواب���ل أل���وان وروائ���ح، تعط���ي 
الطعام اكتماله، له���ا مذاقها المميز وهي 
مكم���ل غذائ���ي وفات���ح للش���هية وعالج 
لكثي���ر من األع���راض المرضية، ودخلت 
التواب���ل المطبخ على أيدي اآلش���وريين 
عندما اكتشفوا أسرارها في تحسين نكهة 
الطعام، فمزجوها بأكالتهم واستخدموها 

لشفاء كثير من األمراض.
المطب���خ  م���ن  البه���ارات  وانتقل���ت 
بي���ن  العالق���ة  المعاب���د، وكان���ت  إل���ى 
التوابل واألديان قديم���ة، فكان الفراعنة 
يستخدمونها في تحنيط الموتى، وعندما 
زارت بلقيس ملكة سبأ النبي سليمان في 
الق���دس جلبت معها هدي���ة 120 رطاًل من 
البهارات والذهب. وورد في ِسْفر التكوين 
أن إخوة النبي يوسف عليه السالم عندما 
ألقوا به في الجب عث���ر عليه أفراد قافلة 
لتج���ارة التواب���ل الذين باع���وه بدورهم 

لعزيز مصر وكانوا فيه من الزاهدين.
وكان لتج���ار قريش ب���اع طويل في 
جلب البهارات لمنطق���ة الجزيرة العربية 
حي���ث كان���ت القوافل ترتح���ل مرتين في 
العام إلى الش���ام واليمن خ���الل رحلتي 

الشتاء والصيف.
ومع سيطرة اإلمبراطورية الرومانية 
على كثير من مدن البحر األبيض المتوسط 
هيمن���ت بالتالي عل���ى تج���ارة التوابل، 
وكان الزعفران إحدى وس���ائل االحتفال 
بتنصيب األباطرة الرومان بنشره في كل 

الشوارع.

وم���ن قدي���م الزمان اختلط���ت رائحة 
البهارات برائحة الدم، وتش���كلت أحداث 
التاريخ بألوانها، ومن أجل السيطرة على 
البهارات ونهبها من الجزر اإلندونيس���ية 
البعي���دة س���يطر الروم���ان عل���ى تجارة 
التوابل قبل الميالد، وكانت رحلة تجارة 
التوابل تس���تغرق عامين كاملين تقضيها 
الس���فن التجاري���ة في اإلبح���ار من مصر 
إل���ى الهند. وكانت رح���الت صعبة مليئة 
بالمخاطر، ومهددة دائمًا بالس���طو عليها 
من قبل القراصنة لالستيالء على التوابل 
والبهارات التي توضع في مرتبة واحدة 

مع الذهب.
وفي العصور الوس���طى كانت رحلة 
التوابل تمر عبر طريق س���مرقند الذهبي، 
أقدم طرق التجارة، وأكثرها ش���هرة في 
التاري���خ، الذي يخت���رق صحراء جنوب 
آسيا مارًا بممالك الشرق األوسط القديمة، 

رابطًا بين الشرق األوسط وإفريقيا.
لع���ب الع���رب دورًا كبيرًا ف���ي جلب 
التواب���ل والدفع بها نح���و أوروبا، حيث 
قاموا بدور الوسيط التجاري على طريق 
التجارة بين الش���رق األوسط والهند مما 
جعل مدينة اإلس���كندرية مرك���زًا للتجارة 
بين الشرق والغرب، ثم انتقل هذا المركز 
إلى مدينة البندقي���ة من القرن الثامن إلى 

القرن الخامس عشر الميالدي.
وفتح االنق���الب الجغراف���ي العالمي 
عن طريق االكتشافات الجغرافية الحديثة 
طري���ق الغرب إل���ى حق���ول التوابل في 

جنوب ش���رق آس���يا والهند، حيث دارت 
أعنف المعارك وأقساها على مدار التاريخ 
ما بين الدول الغربية وبعضها البعض ما 
بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر 
عندما أشعلت البهارات حربها المشهورة 
بين إنكلترا وهولندا وإسبانيا والبرتغال 

لمدة قرنين من الزمان.
وفي عام 1498م رأى البرتغاليون أن 
مدينة البندقية تسيطر على تجارة التوابل 
وتغالي في أسعارها من خالل احتكارهم 
لطري���ق التج���ارة بي���ن الهن���د والصين 
والجزر اإلندونيسية، ما دفع البرتغاليين 
الكتشاف طرق تجارية جديدة تمكنهم من 

جلب التوابل بسعر أرخص.
وبتكليف من عمانويل ملك البرتغال 
قام فاسكو داجاما برحلته الشهيرة ودار 
ح���ول رأس الزوابع الذي أس���ماه رأس 
الرجاء الصالح، وعاد بأطنان من الفلفل 
والقرف���ة والزنجبي���ل، والفلف���ل األحمر 

والفانيليا والمجوهرات.
واس���تمر فاس���كو داجاما في اإلبحار 
إلى أن وصل إلى مدينة ماليندي )تنزانيا( 
على الساحل الش���رقي اإلفريقي وواصل 
رحلته نح���و الش���رق بمس���اعدة البحار 
العربي الش���هير أحمد بن ماجد، ووصل 
إلى س���احل الملب���ار ومدين���ة كاليكوت 
الهندي���ة في 27 مايو/أي���ار 1498 وهي 
المدين���ة الت���ي كانت تعتبر آن���ذاك مركز 

تجارة التوابل.
وبسبب الوصول إلى منابع البهارات 
ف���ي العالم أحدث فاس���كو داجاما انقالبًا 
عظيمًا ف���ي موازين الق���وى آنذاك،فمنذ 
هذا التاريخ وصاعدًا تحول طريق تجارة 
التوابل والسلع الشرقية من مصر والشام 
والبحر المتوس���ط إلى المحيط األطلسي 

والشواطئ الغربية إلفريقيا.
وترك���ت هذه الرحل���ة آثارها المدمرة 
عل���ى مص���ر والب���الد العربي���ة والتجار 
اإليطاليين، ونجح البرتغاليون في فرض 
س���يطرتهم على المحيط الهن���دي بعد أن 
هزموا المصريي���ن في موقعة »ديو« أمام 
مدين���ة بومباي في عام 1509. ولم تفلح 
الدول���ة العثمانية بعد ذلك في اس���تعادة 

مجد التجارة العربي.
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�ضحك وجد

ستفانو بيني 

المطبخ اإليطالي

في  المطاعم  هذه  تزال  وما  اإليطالية،  المطاعم  عددها  في 
مطاعم  وتمثل  الهندي.  المطبخ  تحب  وروما  مستمر.  تزايد 
الكباب حالة منفصلة، فقد رسخت أقدامها. مع بعض األحداث 
الحزينة. ففي أحد أجمل ميادين بيرجامو هناك مطعم صغير 
وتنتمي  المدينة  بلدية  بالشباب.  مليئًا  وكان  الكباب،  يبيع 
إلى رابطة الشمال االنفصالية العنصرية قالت إن هذا المكان 
»يفسد« الميدان، وال ينسجم في األسلوب مع باقي المحالت. 
والنتيجة هي طرد هذا المطعم الصغير. أما مكانه فلم يشغله 
أثر أو عمل فني. وإنما ظهر فيه مكان مريع يبيع الهامبورجر 
والكوكاكوال. ومعنى هذا أن الهامبورجر يتناغم مع التاريخ 

اإليطالي، أما الكباب فال. 

وأخيرًا: هل هناك نصائح لكي نتفادى بعض الغش عندما 
نذهب لتناول الطعام في إيطاليا، أو في الخارج في مطعم 
الغذاء  في  وال  المطبخ  في  خبيرًا  لست  إيطالي؟  أنه  يزعم 

ولكنني سوف أذكر ثالث نصائح. 

األولى: هو عدم الثقة في المطاعم القريبة أكثر من الالزم 
من اآلثار والمواقع السياحية. 

الثانية: ال تدخل مطعمًا ال يعرض خارجه قائمة الطعام 
وأسعاره. 

تنتبه  أن  عليك  كان  المكان  شهرة  زادت  كلما  الثالثة: 
أكثر. 

يمكن  الذي  المكان  فهي  فينسيا.  للتعميم؟  يصلح  نموذج 
مطعمين  في  العالم  في  أكل  أسوأ  أو  أفضل  فيه  تأكل  أن 

متجاورين. 

هل هناك دليل يساعدك؟ ربما، ولكن ال تثق فيه كثيرًا. 
إذا شممت رائحة  المثال فإن األنف دليل ممتاز.  على سبيل 
مطعم سمك على بعد كيلومتر فإن ذلك قد يكون معناه أن 

السمك ليس طازجًا. 

والنبيذ؟ إن لم تكن خبيرًا فيه فينبغي أن تكون حذرًا منه. 
النبيذ المحلي على سبيل المثال هو غالبًا من أعمال النصب 
الشهيرة. كما أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن الشراب الجيد ينبغي 
أن يكون غاليًا. وهذا اعتقاد زائف جدًا. يمكنك الحصول على 
شراب جيد بتكلفة ما بين تسعة أو عشرة يورو. على سبيل 
المثال فإن النبيذ الذي فاز بلقب أفضل نبيذ أبيض في العام 
النبيذ  اسمه »فيرديكيو دي ماتيليكا« وسعره عشرة يورو. 
األحمر أغلى قلياًل، ولكن نبيذ اليانيكو دي أفيللينو الذي فاز 

بعدة جوائز سعره خمسة عشر يورو. 

الكثير.  فيما يتعلق بالمطاعم في الخارج فال أعرف منها 
أو  مبرر.  دون  التقليد  شديدة  الوجبات  في  تثقوا  ال  ولكن 
أو  هيمنجواي«  ألال  »تورتيلليني  قرأتم  إذا  الخيال.  وليدة 
بيتزا بالكاتشاب، أو بولنتا ألال كوبانا، فاهربوا إن أسعفكم 

الوقت. 

هذا قليل من كثير. فهناك الكثير مما يمكن قوله عن فلسفة 
الطعام اإليطالية، ولكن من يستطيع. حاول أن تقرأ رائعة 
التاريخ كتاب »العلم في المطبخ  المطبخ اإليطالي على مر 
والفن في تناول طيب الطعام« لمؤلفه بيلليجرينو ارتوزي، 
وهو شخصية نمطية لخبير الطعام األديب في نهاية القرن 
العادات  عن  الكثير  تعلم  تقرأه سوف  عندما  عشر.  التاسع 
اإليطالية أكثر مما تستطيع أن تعلمه من 20 دلياًل سياحيًا. 

وجميع الوصفات الواردة فيه ال تزال حتى اليوم صالحة.

ثالثين يورو في صحن عصيدة، وهو حساء قديم يتم صنعه 
من الخبز والطماطم. 

عن  الحديث  السائدة  الموضة  من  أصبح  أنه  كما 
»التلويث«، أي وضع طعام إيطالي وأطعمة أجنبية غريبة 
معًا. وعندما يتم هذا بعناية تكون النتيجة طيبة. أما عندما 
على سبيل  مطبخية.  كوارث  تقع  مجرد خدعة  إلى  يتحول 
المثال وألسباب تتعلق بالموضة والنظام الغذائي انفجر في 
إيطاليا جنون السمك النيئ. ولكننا ليس لدينا تراث المطابخ 
الشرقية. والنتيجة، كثير من حاالت التسمم من السمك سيئ 

التحضير. 

في  الغداء  تناول  وهي  تترسخ،  بدأت  أخرى  موضة 
ويبيض  المنزل  في  ويطهو  فيأتي  طباخ  حجز  يتم  البيت: 
طهاة  وهناك  والصيت.  السمعة  على  أنت  فتحصل  وجهك، 
من هذا النوع يكلفون قدر ما يكلف ممثل بدرجة فنان قدير، 
أو فرقة باليه: عندك مثاًل عائلة فيساني أو بييرانجلو الذين 
يذهبون للطهي ألثرياء الروس ويقبضون الماليين لقاء ذلك. 
قلت هذه الظاهرة اآلن، بعد أن اعتزل بيير انجلييني مثاًل، 
وأصبح لديه مطعم صغير ال يمكن أن تأكل فيه إال إذا حجزت 

موعدًا قبلها بسنوات. 

لديهم  األوبرالي:  الغناء  نجوم  مثل  اإليطاليون  الطهاة 
كثير من غرور النجوم والغيرة على أسرارهم. في كل مرة 
تنفجر حملة  الصحف  الطهاة في  أفصل  فيها تصنيف  يصدر 

من الجدل والخالفات. 

مطابخ  تتلقى  بديهي،  هو  وكما  أيضًا،  إيطاليا  أن  كما 
أخرى. في بعض مناطق ميالنو هناك مطاعم صينية تفوق 

تراثنا  من  نتخلص  فنحن  ممزقة،  سياسية  طبقة  لدينا 
بفعل  اختفى  قد  الشهير  المتوسطي  المناخ  إن  بل  الفني، 
إيطالية  أسطورة  أن  يبدو  ولكن  وثلجية:  عواصف جليدية 

واحدة ما زالت تقاوم: مطبخنا. 

في الواقع أن الطعام اإليطالي ما يزال محبوبًا في العالم، 
لبرامج  كله  الصباح  وقت  يكرس  اإليطالي  والتليفزيون 
من  شهرة  أكثر  تليفزيونات  طاهيات  وهناك  المطبخ، 
الوزراء، وهناك ماليين من نسخ كتب وصفات الطبخ تباع 
قد أصبح  العاشق  اإليطالي  »القلب«  أن  المكتبات. يبدو  في 
المطبخية  إلى األسطورة  إذا نظرنا  »معدة« عاشقة. ولكننا 

فسوف نجد كثيرًا من األشياء قد تغيرت. 

في المقام األول أن ستين بالمئة من العاملين في مطابخ 
إفريقيا  من  معظمهم  البيتزا  فصانعو  إيطاليين.  ليسوا  البلد 
والشرق األوسط، والطهاة من البلدان السالفية والبلقانية، 
ومن بين أفضل عشرين طاهيًا في تصنيف المطاعم الفاخرة 
هناك طهاة أجانب، إنجليزي وبلجيكي وجزائري وسويدي. 
فإذا ذهبنا إلى الخارج فإن الفتة »مطعم إيطالي« على واجهة 
المطاعم ليست دائمًا صادقة. ففي ألمانيا وهولندا والسويد 
على سبيل المثال، يقوم األتراك والباكستانيون بالطهي على 

الطريقة اإليطالية، وغالبًا ما يكونون غاية في المهارة. 

»مفارقة«  يسمى  أن  يمكن  ما  هناك  الثاني  المقام  في 
المطبخ الفقير. فاألطعمة التي كانت ذات يوم تعتبر طعامًا 
للفقراء، أو طعامًا للفالحين، أعيد تدويرها اآلن في المطابخ 
وتفضل  العصرية.  الصيحات  ضمن  تدخل  لكي  الكبرى، 
لها تاريخ وتراث ريفي:  مطاعم فاخرة أخرى طهي أطباق 
ولكنها وللحسرة لم تعد طعامًا للفقراء بأي شكل. لقد دفعنا 
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في  المطاعم  هذه  تزال  وما  اإليطالية،  المطاعم  عددها  في 
مطاعم  وتمثل  الهندي.  المطبخ  تحب  وروما  مستمر.  تزايد 
الكباب حالة منفصلة، فقد رسخت أقدامها. مع بعض األحداث 
الحزينة. ففي أحد أجمل ميادين بيرجامو هناك مطعم صغير 
وتنتمي  المدينة  بلدية  بالشباب.  مليئًا  وكان  الكباب،  يبيع 
إلى رابطة الشمال االنفصالية العنصرية قالت إن هذا المكان 
»يفسد« الميدان، وال ينسجم في األسلوب مع باقي المحالت. 
والنتيجة هي طرد هذا المطعم الصغير. أما مكانه فلم يشغله 
أثر أو عمل فني. وإنما ظهر فيه مكان مريع يبيع الهامبورجر 
والكوكاكوال. ومعنى هذا أن الهامبورجر يتناغم مع التاريخ 

اإليطالي، أما الكباب فال. 

وأخيرًا: هل هناك نصائح لكي نتفادى بعض الغش عندما 
نذهب لتناول الطعام في إيطاليا، أو في الخارج في مطعم 
الغذاء  في  وال  المطبخ  في  خبيرًا  لست  إيطالي؟  أنه  يزعم 

ولكنني سوف أذكر ثالث نصائح. 

األولى: هو عدم الثقة في المطاعم القريبة أكثر من الالزم 
من اآلثار والمواقع السياحية. 

الثانية: ال تدخل مطعمًا ال يعرض خارجه قائمة الطعام 
وأسعاره. 

تنتبه  أن  عليك  كان  المكان  شهرة  زادت  كلما  الثالثة: 
أكثر. 

يمكن  الذي  المكان  فهي  فينسيا.  للتعميم؟  يصلح  نموذج 
مطعمين  في  العالم  في  أكل  أسوأ  أو  أفضل  فيه  تأكل  أن 

متجاورين. 

هل هناك دليل يساعدك؟ ربما، ولكن ال تثق فيه كثيرًا. 
إذا شممت رائحة  المثال فإن األنف دليل ممتاز.  على سبيل 
مطعم سمك على بعد كيلومتر فإن ذلك قد يكون معناه أن 

السمك ليس طازجًا. 

والنبيذ؟ إن لم تكن خبيرًا فيه فينبغي أن تكون حذرًا منه. 
النبيذ المحلي على سبيل المثال هو غالبًا من أعمال النصب 
الشهيرة. كما أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن الشراب الجيد ينبغي 
أن يكون غاليًا. وهذا اعتقاد زائف جدًا. يمكنك الحصول على 
شراب جيد بتكلفة ما بين تسعة أو عشرة يورو. على سبيل 
المثال فإن النبيذ الذي فاز بلقب أفضل نبيذ أبيض في العام 
النبيذ  اسمه »فيرديكيو دي ماتيليكا« وسعره عشرة يورو. 
األحمر أغلى قلياًل، ولكن نبيذ اليانيكو دي أفيللينو الذي فاز 

بعدة جوائز سعره خمسة عشر يورو. 

الكثير.  فيما يتعلق بالمطاعم في الخارج فال أعرف منها 
أو  مبرر.  دون  التقليد  شديدة  الوجبات  في  تثقوا  ال  ولكن 
أو  هيمنجواي«  ألال  »تورتيلليني  قرأتم  إذا  الخيال.  وليدة 
بيتزا بالكاتشاب، أو بولنتا ألال كوبانا، فاهربوا إن أسعفكم 

الوقت. 

هذا قليل من كثير. فهناك الكثير مما يمكن قوله عن فلسفة 
الطعام اإليطالية، ولكن من يستطيع. حاول أن تقرأ رائعة 
التاريخ كتاب »العلم في المطبخ  المطبخ اإليطالي على مر 
والفن في تناول طيب الطعام« لمؤلفه بيلليجرينو ارتوزي، 
وهو شخصية نمطية لخبير الطعام األديب في نهاية القرن 
العادات  عن  الكثير  تعلم  تقرأه سوف  عندما  عشر.  التاسع 
اإليطالية أكثر مما تستطيع أن تعلمه من 20 دلياًل سياحيًا. 

وجميع الوصفات الواردة فيه ال تزال حتى اليوم صالحة.

ثالثين يورو في صحن عصيدة، وهو حساء قديم يتم صنعه 
من الخبز والطماطم. 

عن  الحديث  السائدة  الموضة  من  أصبح  أنه  كما 
»التلويث«، أي وضع طعام إيطالي وأطعمة أجنبية غريبة 
معًا. وعندما يتم هذا بعناية تكون النتيجة طيبة. أما عندما 
على سبيل  مطبخية.  كوارث  تقع  مجرد خدعة  إلى  يتحول 
المثال وألسباب تتعلق بالموضة والنظام الغذائي انفجر في 
إيطاليا جنون السمك النيئ. ولكننا ليس لدينا تراث المطابخ 
الشرقية. والنتيجة، كثير من حاالت التسمم من السمك سيئ 

التحضير. 

في  الغداء  تناول  وهي  تترسخ،  بدأت  أخرى  موضة 
ويبيض  المنزل  في  ويطهو  فيأتي  طباخ  حجز  يتم  البيت: 
طهاة  وهناك  والصيت.  السمعة  على  أنت  فتحصل  وجهك، 
من هذا النوع يكلفون قدر ما يكلف ممثل بدرجة فنان قدير، 
أو فرقة باليه: عندك مثاًل عائلة فيساني أو بييرانجلو الذين 
يذهبون للطهي ألثرياء الروس ويقبضون الماليين لقاء ذلك. 
قلت هذه الظاهرة اآلن، بعد أن اعتزل بيير انجلييني مثاًل، 
وأصبح لديه مطعم صغير ال يمكن أن تأكل فيه إال إذا حجزت 

موعدًا قبلها بسنوات. 

لديهم  األوبرالي:  الغناء  نجوم  مثل  اإليطاليون  الطهاة 
كثير من غرور النجوم والغيرة على أسرارهم. في كل مرة 
تنفجر حملة  الصحف  الطهاة في  أفصل  فيها تصنيف  يصدر 

من الجدل والخالفات. 

مطابخ  تتلقى  بديهي،  هو  وكما  أيضًا،  إيطاليا  أن  كما 
أخرى. في بعض مناطق ميالنو هناك مطاعم صينية تفوق 

تراثنا  من  نتخلص  فنحن  ممزقة،  سياسية  طبقة  لدينا 
بفعل  اختفى  قد  الشهير  المتوسطي  المناخ  إن  بل  الفني، 
إيطالية  أسطورة  أن  يبدو  ولكن  وثلجية:  عواصف جليدية 

واحدة ما زالت تقاوم: مطبخنا. 

في الواقع أن الطعام اإليطالي ما يزال محبوبًا في العالم، 
لبرامج  كله  الصباح  وقت  يكرس  اإليطالي  والتليفزيون 
من  شهرة  أكثر  تليفزيونات  طاهيات  وهناك  المطبخ، 
الوزراء، وهناك ماليين من نسخ كتب وصفات الطبخ تباع 
قد أصبح  العاشق  اإليطالي  »القلب«  أن  المكتبات. يبدو  في 
المطبخية  إلى األسطورة  إذا نظرنا  »معدة« عاشقة. ولكننا 

فسوف نجد كثيرًا من األشياء قد تغيرت. 

في المقام األول أن ستين بالمئة من العاملين في مطابخ 
إفريقيا  من  معظمهم  البيتزا  فصانعو  إيطاليين.  ليسوا  البلد 
والشرق األوسط، والطهاة من البلدان السالفية والبلقانية، 
ومن بين أفضل عشرين طاهيًا في تصنيف المطاعم الفاخرة 
هناك طهاة أجانب، إنجليزي وبلجيكي وجزائري وسويدي. 
فإذا ذهبنا إلى الخارج فإن الفتة »مطعم إيطالي« على واجهة 
المطاعم ليست دائمًا صادقة. ففي ألمانيا وهولندا والسويد 
على سبيل المثال، يقوم األتراك والباكستانيون بالطهي على 

الطريقة اإليطالية، وغالبًا ما يكونون غاية في المهارة. 

»مفارقة«  يسمى  أن  يمكن  ما  هناك  الثاني  المقام  في 
المطبخ الفقير. فاألطعمة التي كانت ذات يوم تعتبر طعامًا 
للفقراء، أو طعامًا للفالحين، أعيد تدويرها اآلن في المطابخ 
وتفضل  العصرية.  الصيحات  ضمن  تدخل  لكي  الكبرى، 
لها تاريخ وتراث ريفي:  مطاعم فاخرة أخرى طهي أطباق 
ولكنها وللحسرة لم تعد طعامًا للفقراء بأي شكل. لقد دفعنا 
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إيطالية بامتياز. حتى  أكلة  البيتزا   
كله،  العالم  في  باسمها  احتفظت  أنها 
اسم  لها  ليس  اليابان،  إلى  أميركا  من 
هي  مختلفة:  نطق  طريقة  وال  آخر، 

دائما بيتزا. 
ال  للفقراء،  طعامًا  البيتزا  نشأت 
ولكنها  المكونات،  أقل  إلى  إال  تحتاج 
اليوم أصبحت كثيرة األنواع، وكل هذه 
التنويعات تمثل وجبة كاملة، متوازنة 
اإليطاليون  يعتبرها  التوازن.  تمام 
كل  في  العادة  فوق  إيطالية  سفيرة 
من  كخبز  بدأت  منذ  العالم،  عواصم 
الميالد،  قبل  ما  في عصر  القمح  دقيق 
تقاوم  ظلت  والقارات،  القرون  وعبر 
المطابخ  وغزوات  الغذاء  حروب  في 
روماني  قيصر  مثل  ولكنها  العرقية، 

فتي استطاعت غزو العالم كله. 
أغرب ما في تاريخ البيتزا اإليطالية 
داخل إيطاليا أن أفضل من يصنعها اآلن 
هم المصريون. يعتذر اإليطاليون عندما 
لي  يحدث  ما  وهو  مصريًا،  يدعون 
اعتبار  على  بيتزا،  وجبة  على  غالبًا، 
وربما  بالدنا.  في  بيتزا  شبعنا  أننا 
اخترعها  البيتزا  إن  وقال  بعضهم  تندر 
األحوال  أي  على  المصريون.  القدماء 
الفطائر  عن  اإليطالية  البيتزا  تختلف 

المصرية، رغم أن األخيرة أكثر تعقيدًا 
في صنعتها، وهو ما يجعل الفطاطري 
لصناعة  يتصدى  عندما  ماهرًا  المصري 

البيتزا. 

 قصة وتاريخ 
كانت  للبيتزا  األولى  اإلرهاصات 
في  ظهر  »الفطائر«  أشكال  من  شكاًل 
سبق  عصر  وهو  االتروسكي،  العصر 
نحو  الرومانية،  اإلمبراطورية  تكوين 
الرومان  وكان  الميالد.  قبل   750 عام 
الفطير  من  نوعًا  يصنعون  القدماء 
يسمى »ليبوم«، ولكن فيرجيل، مؤلف 
الفطائر  هذه  إعداد  يصف  اإلنيادة، 
القمح  دقيق  من  المصنوعة  المستديرة 
والماء وبعض التوابل العشبية والملح. 
وفي نحو عام 1500 بعد الميالد كانوا 
عجينة  يعجنون  )فينسيا(  البندقية  في 
يتم  والسكر  والزبد  بالبيض  ناعمة 
أميركا  وباكتشاف  الفرن.  في  خبزها 
كانت  أوروبا  في  أغذية  استيراد  بدأ 
القارة  في  مجهولة  اللحظة  تلك  حتى 
والتي  الطماطم،  ومنها  العجوز، 
مكونات  من  رئيسيًا  مكونًا  أصبحت 
البيتزا، فقط منذ عام 1700، وانطالقًا 
من مدينة نابولي. اكتشاف الطماطم إذًا 

نشأة  في  الزاوية  تمثل حجر  التي  هي 
البيتزا اإليطالية فضاًل عن تطورها إلى 

شكلها الحالي. 
البالد  في بعض  المعروفة  الطماطم 
تسميتها  يرجع  بندورة  باسم  العربية 
بريطانيا،  ملكة  إليزابيث  الملكة  إلى 
ثمرة  راليف  والتر  سير  أهداها  والتي 
طماطم عند أول ظهور لها في بريطانيا، 
أن  الثمرة  هذه  عن  شاع  قد  كان  وألنه 
لها آثارًا لتقوية القدرات الجنسية، فقد 
الف«،  أوف  »أبل  الملكة  عليها  أطلقت 
وهو  دامور«،  »بوم  الفرنسية  ومنها 
إيطاليا،  في  أيضًا  شاع  الذي  االسم 
ومنه البندورة. أما اسم الطماطم فيعود 
كان  الذي  االسم  وهو   ،Tomatl إلى 
شائعًا للثمر في المكسيك، حيث كانت 
تنمو بشكل بري، وحمل بعضًا رحالة 
إسباني إلى أوروبا، في القرن السادس 
عشر، ولكنها لم تنجح ولم تنل شعبية 
لما شاع عنها من أنها سامة، والحقيقة 
أن كل ما هو أخضر في نبات الطماطم 
وال  فعاًل،  سام  هو  وفروع  أوراق  من 
يمكن أن يزيل الطهي في أعلى درجات 
كلمة  وكانت  السمية.  هذه  الحرارة 
»تومات« تشير إلى الثمار ذات العصائر 
كلها، ولكن اإلنكليز عندما نقلوا االسم 

ألف بيتزا وبيتزا 
من مائدة الفقراء إلى والئم الملوك

بسيطة،  بيتزا  رومانا.  أو  رفيعة،  أو  مرتفعة،  نابوليتانا  بيتزا،   
لحم،  وشرائح  بيض  بالمكونات،  مكدسة  أو  الزعتر،  أو  بالطماطم 
ومقانق وخضراوات، أو بيتزا بفاكهة البحر. مخبوزة في الفرن التقليدي 

أو في فرن الخشب،

د. ح�سني حممود - روما
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قصروه على الطماطم فقط. 
منتشرًا  كان  الطماطم  وصول  قبل   
في جنوب إيطاليا، على األقل منذ عام 
1600، فطيرة شهيرة جدًا مصنوعة من 
حيوانية،  ودهون  القمح  دقيق  خليط 
استبدلت بعد ذلك بزيت الزيتون، وعليها 
الريحان  مثل  العشبية  والتوابل  الجبن 
عليها  أطلق  الفطيرة  وهذه  والزعتر. 
اسم البيتزا، وكانت اسم بيتزا الريحان 
بيتزا  نوع  أقدم  وهي  »ماستينوكوال«، 
معروف ومعها البيتزا التي توضع عليها 
أسماك صغيرة مملحة تشبه األنشوجا، 
من  واعتبارًا  »تشيتشينيللي«.  وتسمى 
بدأ  عشر  الثامن  للقرن  الثاني  النصف 
البيتزا جبن  إلى  نابولي يضيفون  أهل 
وصفة  أول  الجاموسي.  الموتزاريلال 
للبيتزا النابولية، وهي تقريبًا مطابقة 
للبيتزا الحالية تعود إلى منتصف القرن 

التاسع عشر. 

البيتزا في الشعر واألدب 
في  مذكورة  والبيتزا  بعيد  زمن  منذ 
كثير من األغاني والقصائد والروايات. 
أعماله  من  واحد  في  فيرجيل  كان  فإذا 
الرومانية  »الجدة«  عمل  طريقة  ذكر  قد 
»المظاهر  من  واحدة  فإن  للبيتزا، 

األدبية« األولى من النسخة الحالية من 
عشر،  السابع  القرن  إلى  تعود  البيتزا 
في أحد األعمال التي نشرت في نابولي، 
للمؤلف كونت دي لي كونتي، الذي ضم 
قصصًا إحداها بعنوان »اثنتان من البيتزا 
طعام  عن  فيها  يتحدث  الصغيرة«، 
محشو.  العجين  من  قرص  عن  عبارة 
والمشهور  األب،  دوماس  الكسندر 
وكاتب  الثالثة«  »الفرسان  برواية 
للبيتزا  كرس  اإلنتاج،  غزير  الرحالت 
مساحة من كتاباته في الرحالت، حيث 
وكتب  عنها  معلومات  ذكر  على  وقف 
بحدة  اتسمت  عنها مالحظات ومذكرات 
أنواع  ذكر  ذلك  على  وعالوة  الذكاء. 
بيتزا  مثل  عصره  في  المنتشرة  البيتزا 
والطماطم  والجبن،  والزبد،  بالزيت، 
»عادات  كتاب  وفي  الصغير.   والسمك 
وتقاليد نابولي« لمؤلفه بوكارد والذي 
عشر  التاسع  القرن  لمنتصف  يعود 
للبيتزا  وصفة  أول  نقرأ  أن  نستطيع 

واألنواع األكثر شيوعًا منها. 

قصة بيتزا المرجريتا
هي قصة تحولت إلى أسطورة. في 
صيف عام 1889، أقام الملك أومبرتو 
نابولي،  في  مارجريتا  والملكة  األول 
في قصر كابوديمونتي. استدعت الملكة 
البيتزا،  لمعرفة  فضولها  ترضي  لكي 
عنها  سمعت  وإنما  أبدًا  تذقها  لم  التي 
من  واحدًا  البالط  إلى  استدعت  فقط،  
أفضل طهاة البيتزا في ذلك العصر، فأعد 
الحيواني  بالدهن  بيتزا  زوجته  برفقة 
بالثوم  وواحدة  والريحان؛  والجبن 
الموتزاريلال  وجبن  والطماطم  والزيت 
ألوان  مع  أي  والريحان،  الطماطم  مع 
هي  األخيرة  وكانت  اإليطالي،  العلم 
ولهذا  الملكة.  إعجاب  التي حازت على 
رافائيل،  دون  واسمه  الطاهي،  قرر 
أن يطلق على البيتزا اسم المارجريتا. 
يخترع  لم  البيتزا  من  النوع  هذا  ولكن 
دائمًا،  يشاع  كما  المناسبة،  هذه  ألجل 
فقد كانت موجودة قبلها، حتى أن ملكة 
غيرها كانت تحبها، وهي الملكة ماريا 

كارولينا البربونية. 

الوصفة سهلة
اختيار  على  البيتزا  طهاة  أجمع 
توليفة من المواد األساسية التي ينبغي 
هذه  أول  بيتزا:  أية  عليها  تحتوي  أن 
المواد الدقيق، وينبغي أن يكون طحينًا 
من النوع المعروف باسم »زيرو«، أي 
شديدة النعومة ويفضل الدقيق زيرو2، 
ألنه أكثر مرونة في التشغيل والتشكل، 
والعجين بهذا الدقيق يكون أكثر نعومة 
ومرونة. ينبغي استخدام مياه صالحة 
للشرب ودرجة حرارتها ثابتة ما بين 6 
قرب  الزيت يضاف  مئوية.  درجة  و12 
قد  العجين  يكون  عندما  العجن،  نهاية 
أوشك أن يكون جاهزًا. السر في البيتزا 

الجيدة يكمن في درجة حرارة الفرن. 

المكونات الالزمة للعجن: 
من  مكعب  الدقيق،  من  جرام  كيلو 
خميرة البيرة، 500 ميللي لتر من الماء 
ملعقة   2 الزيت،  من  ملعقة   2 الفاتر، 

صغيرة من الملح.
افرد الدقيق على لوح خشب أو رخام 
وبعده  فشيئًا،  شيئًا  الماء،  أضف  ثم 
األخرى.  والمكونات  الخميرة  أضف 
اعجن العجين بيدك حتى تصل إلى قوام 
لين ومرن. قم بتكوين كرة متجانسة، 
غطها بالدقيق، ثم غطها بقطعة قماش 
تصبح  حتى  تتخمر  واتركها  مبللة 
ساعات(.   3-2 )حوالي  الحجم  ضعف 
العمل،  سطح  على  الدقيق  رش  ثم 
بواسطة عصا  واسحقه  العجين  وافرد 
نشاب لكي تعطيها الشكل الذي تريده، 
سمكه  يزيد  ال  مستطيل(،  أو  )مستدير 
على نصف سنتيمتر. قم بتثقيب السطح 
على نحو خفيف قبل إدخالها الفرن. في 
فرن المنزل، الذي ال يصل إلى درجات 
ما  طهيًا  البيتزا  تتطلب  عالية،  حرارة 
بين 20 و30 دقيقة على درجة حرارة 
250 درجة. على درجة حرارة ما بين 
دقائق   10 تكفي  درجة   350-300
مع  الطهي  المستحسن  من  للطهي. 
الطماطم فقط لفترة 15 دقيقة األولى، 
ثم أضف حبن الموتزاريلال والمكونات 

األخرى التي تروق لك. 

Vincent van Gogh  - هولندا
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سمير احلجاوي - الدوحة

تهويد 
الفالفل

تحت���اج ال���دول لتعزي���ز ش���رعيتها 
إل���ى منظوم���ة م���ن الرم���وز التاريخية 
م���ن  وإرث  والديني���ة،  والحضاري���ة 
البط���والت واالنتص���ارات والمقدس���ات 
واألنبياء واألولياء والقديسين، وقائمة 
م���ن األلح���ان والموس���يقى واأللبس���ة 

واألطعمة وغيرها..
ومن بي���ن كل ه���ذه العناصر يحتل 
الطعام مكانة مهمة في منظومة الروابط 
والمعتق���دات  واالجتماعي���ة  العائلي���ة 
الديني���ة، ألن���ه يعب���ر ع���ن الخصائص 
المميزة للشعب، ويشكل عنصرًا مهمًا من 
عناصر هويته التي تميزه عن الشعوب 
األخرى، »فالطعام اليومي يضبط إيقاع 
حي���اة اإلنس���ان ويتحك���م ف���ي عالقاته 
االجتماعي���ة باآلخري���ن، وم���ن يتناول 
طعام���ًا مختلف���ًا عن غيره يجد نفس���ه، 
منفصاًل عنه���م وال يمكنه أن يش���اركهم 
حياته���م اليومية« كما يقول الدكتور عبد 

الوهاب المسيري.
قيم���ة الطعام تخط���ت قيمته كوقود 
الس���تمرار الحي���اة إل���ى اعتب���اره رمزًا 
للهوي���ة الوطنية، وعادة م���ا ُيرمز إلى 
هوية الشعوب بصنف معين من األغذية، 
بالمعكرون���ة،  اإليطاليي���ن  »فنرب���ط 
والصينيين ب���األرز، واأللمان بالنقانق، 
والفرنس���يين بخبز »الباغيت«، فاألغذية 
للش���عوب.  ثقافي���ة  عالم���ات  ُتش���ّكل 
ووس���يلة تواصل وتب���ادل ثقافي كأي 
نوع م���ن الفن���ون واآلداب، كم���ا يقول 
الطاهي اللبناني مارون ش���ديد، الحائز 
الذهب���ي« للطبخ  على جائ���زة »بوكس 
عن فئة الس���مك. ويرى أن »الطاهي هو 
مكتشف هوية الش���عوب ألن األكل يعّبر 
عنها بشكل عفوي وتلقائي، وأن الطعام 
يش���كل لغة حوار بين ثقافات وشعوب 
التفاع���ل  أدوات  م���ن  وأداة  مختلف���ة، 

الثقافي الصامت«.
الح���رب  ي���دي  بي���ن  ه���ذا  أس���وق 
المس���تعرة بين الع���رب وخاصة لبنان 
و»إسرائيل« على هوية بعض المأكوالت 
الشعبية مثل »الفالفل الحمص والتبولة« 
وغيرها من األكالت العربية التي سطت 
عليه���ا إس���رائيل وش���رعت بتس���ويقها 
ومنتج���ًا  اختراع���ًا  بوصفه���ا  عالمي���ًا 
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يهوديًا إس���رائيليًا، بعد أن س���طت على 
األرض والتاريخ والت���راث والفولكلور 

والموسيقى« الفلسطينية والعربية.
ق���د يعتقد البعض أن عملية الس���طو 
عل���ى »الحم���ص والفالف���ل والتبول���ة« 
مسألة عابرة وقليلة األهمية، والحقيقة 
أنها ليست كذلك، فحضارة أي شعب من 
الشعوب تشمل الطعام إلى جانب اللباس 
والفن���ون والعلم واالختراع���ات واللغة 
وطريق���ة التفكير والم���زاج العام ونمط 
الحي���اة والعالقات البيني���ة بين األفراد 
والعالق���ات داخل المجتم���ع، ومنظومة 
الش���رائع الديني���ة والدنيوية التي تنظم 
حياة أعضاء المجتمع والبيئة الحاضنة 

لهذا المزيج من التنوع.
هذه المكونات جميعها تشكل اإلنسان 
وطريقته في الحياة وأسلوب تعامله مع 
المجتمعات والش���عوب األخ���رى، ولهذا 
يحظى الطع���ام بأهمية بالغ���ة، فتوفر 
قائمة غنية من األطعم���ة المتنوعة لدى 
ش���عب من الش���عوب يعبر عن رقي هذا 
الش���عب ورفاهيته، ففرنسا مثاًل تفتخر 
بإنت���اج أكثر من 300 ن���وع من الجبن، 
في حي���ن تفتخر إيطالي���ا بإنتاج أنواع 
كثيرة م���ن المعكرونة والبيتزا، ويفتخر 
المطعم الفلسطيني بالمسخن والمقلوبة 
والق���درة الخليلية والكنافة النابلس���ية، 
ويعتز المطع���م اللبناني بالمقبالت على 
أنواعها مثل »التبولة والمتبل والفتوش 
والباباغنوج والكبة«، وكذلك س���ورية 
التي تفتخ���ر كل منطق���ة أن لديها نوعًا 
خاصًا م���ن الكبة والحلويات المتعددة.. 
ويعك���س ه���ذا التن���وع الكبي���ر للطعام 
الحصيل���ة الحضاري���ة لمائدة الش���عب، 
ويؤش���ر على س���نوات الرفاهية وعلى 
القدرات الش���رائية للمواطنين وبالتالي 

على ازدهار الشعب.
هذا يفس���ر لماذا تحاول »إس���رائيل« 
المختلق���ة ف���ي التاري���خ والجغرافي���ا، 
والقادمة من رحم األس���طورة، اختراع 
قائمة من الطع���ام »الوطني اليهودي«، 
واخت���راع حال���ة »غذائي���ة إس���رائيلية 
يهودية« من خالل الس���طو على »أكالت 
الش���عوب« ومن بينه���ا األطباق العربية 
الت���ي تعك���س حالة التط���ور الحضاري 

التاريخ���ي للع���رب، واالس���تقرار ف���ي 
المكان وااللتفات إلى الرفاهية، هو ما ال 
تملكه »إسرائيل« المستحدثة والمخترعة 
والمحاربة والتي لم يكن تاريخها أكثر من 
حالة عابرة في تاريخ المنطقة العربية، 
فاليهود األصليون، أو العبرانيون، كانوا 
عالة على المكان وعابري سبيل وقبائل 
من البدو الرحل ولم يش���هد التاريخ لهم 
دولة مستقرة وثابتة، وحتى لو سلمنا 
باالدعات اليهودية بمكوثهم في فلسطين 
70 عام���ًا، ف���إن ه���ذا المك���وث ال يكفي 
لصناعة مكونات حضارية ذاتية تصنع 
ش���عبًا »ناضج���ًا« بمكون���ات حضارية 
عميق���ة، وإذا أخذنا بعي���ن االعتبار أن 
سنوات المكوث اليهودي في فلسطين، 
كانت سنوات حرب وعدم استقرار، فإن 
ذلك يعني عدم توافر ما يكفي من الوقت 
لالهتم���ام بالطع���ام، فالوقت مخصص 
للحرب، وال مجال لإلب���داع الذي يحتاج 
إلى الس���الم والهدوء، واألطباق الشهية 
تحتاج إلى استقرار ورفاهية، وهو ما لم 
يتوافر للعبرانيين، الذين كانوا يعتمدون 
على أكل طعام الش���عوب األخرى األكثر 
تقدمًا منه���م مثل الكنعانيين والمصريين 

والبابليين.
هذا الس���ياق التاريخي ينطبق على 
»إس���رائيل« الي���وم، فمنذ إقام���ة الكيان 
 1948 ع���ام  اإلس���رائيلي  السياس���ي 
وه���ي في حالة مس���تمرة م���ن الحروب 
والعسكرة، إلى درجة أنها ليست أكثر من 
جيش له دولة، وهذا الجيش مهما كانت 
قدرته الباطش���ة ال يس���تطيع أن يصنع 
حض���ارة أو إبداعًا إال ف���ي أدوات القتل 
والدم���ار وهو م���ا »تبدع« فيه إس���رائيل 
الحالي���ة، وإذا أضفنا إل���ى ذلك حقيقة 
أن المجتمع اليهودي يتش���كل من خليط 
من البشر المهاجرين القادمين من أماكن 
وبيئ���ات مختلفة ف���ي العال���م، متباينة 

ف���ي الع���ادات والتقاليد والطع���ام، مما 
يصعب على الكيان اإلس���رائيلي صناعة 
ذائقة طعام واحدة لكل المجتمع بس���بب 
اخت���الف األص���ول والمناب���ت، فطعام 
المهاج���ر اليه���ودي من روس���يا يختلف 
ع���ن اليهودي اإلثيوبي أو الفرنس���ي أو 
المغرب���ي، فلكل واحد م���ن هؤالء قائمة 
الطعام الخاصة به، حس���ب البيئة التي 
هاجر منه���ا وورث م���ذاق طعامها، مما 
يعني اس���تحالة وجود »مطبخ يهودي« 
عام لكل اليهود، وهذا ما يقرره الدكتور 
عبد الوهاب المسيري، صاحب موسوعة 
»اليهود واليهودية والصهيونية« بقوله: 
»ال يمكن الحديث عن »طعام يهودي« ألن 
هذه العبارة تعني أن ثمة طعامًا يهوديًا 
متميِّ���زًا نابعًا من ثقاف���ة يهودية متميِّزة 
ويعبِّ���ر ع���ن إثني���ة يهودي���ة متفردة، 
ر أنها وهمي���ة ولذا  وهي أم���ور نتص���وَّ
فإننا نس���تخدم ُمصطَلح »طعام أعضاء 
الجماعات اليهودي���ة« أي أنواع الطعام 
ع وتتعدَّد  التي يتناولونها، حيث تتن���وَّ
أنواع وأصن���اف األطعم���ة، التي يقوم 
بإعداده���ا وتناولها »أعض���اء الجماعات 
ع المجتمعات  اليهودي���ة«، بتعدُّد وتن���وُّ
التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية 
في كنفه���ا، فاألطب���اق واألصناف التي 
تم���أل موائد العائالت اليهودية ال تختلف 
كثي���رًا ، ب���ل إطالقًا، عن تل���ك األطباق 
واألصناف التي تم���أل موائد غير اليهود 
في المجتمع���ات المختلف���ة التي يعيش 
بينه���ا أعض���اء الجماع���ات اليهودي���ة، 
والتي تعتمد بالدرجة األولى على أنواع 
الحيوانية  والثروة  الزراعية  المحاصيل 
المتواف���رة في كل منطق���ة وعلى تقاليد 
وعادات الطهي المتوارثة لدى ش���عوب 

هذه المناطق.
وس���وف يتضح لنا ذلك إذا أجرينا 
مقارنة بين أنواع وأصناف الطعام التي 
ز بها اليهود السفارد والشرقيون من  يتميَّ
جهة واليهود اإلش���كناز من جهة أخرى، 
وذل���ك من خالل رصد أصن���اف الطعام 
التي اعتادت كل جماعة إعدادها لالحتفال 
بنف���س األعياد الديني���ة اليهودية. فبين 
اليهود السفارد واليهود الشرقيين، َيكُثر 
استخدام األعشاب والتوابل مثل النعناع 

بعد اختراعها وطنًا 
إسرائيل تسطو على 

طعام العرب
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والكم���ون والزعفران والقرف���ة، وأيضًا 
األرز والحب���وب والبقول مث���ل العدس 
والفول والبرغل، وكذلك الزيتون ولحم 
المقلية  والحلوي���ات  والماع���ز  الض���أن 
ز.  والمض���اف إليها محلول الس���كر الُمركَّ
وهذه األصن���اف من الغذاء هي نفس���ها 
الت���ي يكث���ر اس���تخدامها وتناولها بين 
شعوب العالم اإلسالمي وحوض البحر 

المتوسط.
ويق���وم اليه���ود الس���فارد واليهود 
الش���رقيون بإعداد األصناف واألطباق 
المميِّ���زة له���ذه المناطق مث���ل مختلف 
واألرز  والكب���ة  والكب���اب  المحش���يات 
واللح���وم  بالخض���راوات  المخل���وط 
والحلوي���ات  والبامي���ة،  عة  والمس���قَّ
المتنوعة كالقطايف والكعك  الش���رقية 
بالسمس���م، ومن الطري���ف أن كثيرًا من 
المراجع اليهودي���ة تضم هذه األصناف 
الش���رقية تحت بند »الطعام اليهودي«، 
وتش���ير ألسمائها الش���رقية أو العربية 
مكتوبًة بالح���روف الالتينية دون ذكر 
أصوله���ا العربية أو الش���رقية، فيهود 
بخارى مثاًل يأكلون يوم الس���بت قطعًا 
صغي���رة من لحم مش���وي م���ع البصل 
ى »kabab« أي »الكباب«، أو قطعًا  ُيسمَّ
ى »yachni« أي  م���ن لحم ب���ارد ُيس���مَّ
»اليخني«. أما يه���ود اليمن، فيفضلون 
يوم السبت أكل »kur’i« أي »الكوارع«، 
 »Khubs« ����ويأكل���ون خبزًا اس���مه ال
)أي الخبز( ُيخَبز ف���ي األفران الطينية، 
وه���ي األف���ران التي َتكُثر وتنتش���ر في 
قرى وأرياف الشرق األوسط. أما يهود 
العراق، فإنهم يفطرون بعد صيام يوم 
الغفران على »bamya« أي »البامية«، 
 »ata-if« ى كم���ا يأكل�ون حل�وى ُتس����مَّ
أي »القطاي���ف«. والق���ارئ غير العربي 
الذي يقرأ مثل هذه الكلمات، يظن ألول 
وهلة أنها أسماء عبرية ألطعمة يهودية 
موغلة ف���ي الق���دم، وأن ترجمتها للغة 
غير عبرية أمر عسير ظنًا أن لها ارتباطًا 

عضويًا بالثقافة اليهودية العريقة!.
أم���ا بالنس���بة لليه���ود اإلش���كناز، 
أوروب���ا،  ش���رق  يه���ود  خصوص���ًا 
فَيكُث���ر بينهم اس���تخدام اللح���م البقري 
والخض���راوات قليل���ة التتبي���ل، مث���ل 

ومنتجات  والبقول  والكرنب  البطاطس 
األلب���ان. ونظ���رًا ألن اللح���م المذب���وح 
ش���رعًا لم يك���ن متوافرًا بش���كل دائم، 
أصبح الس���مك يش���كِّل ج���زءًا مهمًا من 
غ���ذاء الجماع���ات اليهودية في وس���ط 
وشرق أوروبا، خصوصًا بعد العصور 
الوسطى، وكذلك الدواجن. ومن أصناف 
السمك الشائعة لدى يهود شرق أوروبا 
س����مك الجيفيلت gefilte وهو س����مك 
محش����و يبدو أن���ه من أص����ل ألماني، 
الليبكوخن lebkukhen وهو  وسمك 
س���مك بالزبيب والعسل وهو من أصل 
سويسري، وسمك الرنجة الُمملَّحة التي 
ط عليها البص���ل والبيض والتفاح  ُيخرَّ

والخبز وُيضاف إليها الخل.
وتش���تهر بين يهود اإلشكناز أيضًا 
كعكة عجينة الخمير. وهي رغم اعتقاد 
الكثيري���ن أن لها خصوصي���ة يهودية، 
إال أنها من أصل روس���ي. كما أن فطائر 
البلنتس���س blintses من أصل روسي 
 strudel بولندي، أما فطيرة الشترودل
فهي من أص���ل ألماني، كذل���ك الكعكة 
وكع���ك   torta التورت���ة  اإلس���فنجية 
وقد   .mandeltrot مانديلتروت  اللوز 
أخذ يهود اإلش���كناز ع���ن األلمان أيضًا 
المخل���الت واألطباق الت���ي تجمع بين 
الطع���م الحلو والحمض���ي مثل أصناف 
التزي���م tzimmes وه���ي أطب���اق من 
اللحم ُتضاف لها البطاطس والدقيق أو 

الخوخ أو الزبيب. 
���ن مم���ا س���بق أن كثي���رًا م���ن  يتبيَّ
األصن���اف واألطب���اق الت���ي أصبح���ت 
معروف���ة في الغ���رب، وف���ي الواليات 
الخص���وص،  وج���ه  عل���ى  المتح���دة 
بأنه���ا يهودية ويضمها »كت���اب الطهي 
اليهودي«، م���ا هي إال أصناف وأطباق 

الشعوب التي عاش اليهود بينها شرقًا 
وغربًا.

إسرائيل التي اعتادت على ممارسة 
التاريخي���ة والتراثية مدت  اللصوصية 
يده���ا إلى »أكالت« ش���عبية عربية مثل 
الحمص والفالفل »الطعمية«، وشاركت 
ف���ي مهرج���ان لألغذي���ة وذل���ك بتقديم 
»الفالفل« كمنتج يهودي، وفازت شركة 
»بامبا نوغت« اإلس���رائيلية بجائزة في 
معرض مواد غذائية بوالية نيوجيرسي 
األميركية ع���ن إنتاجها »حبات الفالفل« 
الموضب���ة في علب كرتوني���ة للتصدير 
بوصفها يهودية إس���رائيلية، مما أدى 
الى غضب جمعية الصناعيين اللبنانيين 
واحتجاجه���م عل���ى تكري���م إس���رائيل 
بوصفه���ا »بائع فالفل دولي���ًا«، مع أن 
هذه األكل���ة لبنانية وعربي���ة بامتياز، 
وموجودة قب���ل قيام إس���رائيل بمئات 
الس���نين، واتهم���ت الجمعية إس���رائيل 
بس���رقة المأكوالت العربية وتس���ويقها 
كتراث يهودي ثم بدأت بتصديرها جني 
أرباح تقدر بماليي���ن الدوالرات كل عام 
من دون أن يك���ون لها أي دور تاريخي 

في ظهور هذه الوجبات.
ليس الفالفل فقط فإسرائيل تشارك 
في مع���ارض األغذية الدولية بمأكوالت 
عربية مثل »الكش���ك والكب���ة والتبولة 
ودب���س الرم���ان والحم���ص والحمص 
بطحين���ة وم���اء ال���ورد وم���اء الزه���ر 
ومئات األصناف، وتدعي أنها أصناف 
اغتص���اب  عملي���ة  ف���ي  إس���رائيلية«. 
علني���ة للتراث العرب���ي، فالفالفل مثاًل 
أكلة مصرية تعود ال���ى أيام الفراعنة، 
وُتع���رف ل���دى المصريي���ن بالطعمية، 
كما أعدها الش���اميون منذ آالف السنين 
إليها بما  وأجادوا صناعتها وأضاف���وا 
يتناسب مع ذوقهم، وغيروا اسمها من 
الطعمي���ة إلى الفالفل، وم���ع هذا تأتي 
»إس���رائيل« لتسرق المائدة العربية كما 
سرقت األرض الفلسطينية.. لكنها تبقى 
التاري���خ والجغرافيا،  حالة عابرة في 
وكما قال أحد المعلقين فإن »إس���رائيل« 
اس���تطاعت أن تختلق وطن���ًا وتاريخًا 
ولكنها لم تستطع أن تبدع علبة طحينية 

أو حبة فالفل.

نهاي���ة 2010، ق���ررت اليونيس���كو 
إضاف���ة مطابخ وأكالت ش���عبية ضمن 
قائم���ة الم���وروث اإلنس���اني العالم���ي 
غير المادي. ففي س���ابقة أث���ارت كثيرًا 
م���ن ردود الفعل، ارت���أى خبراء منظمة 
المتحدة للتربية والعلوم تصنيف  األمم 
أكل  ونم���ط  وخب���ز  اثني���ن  مطبخي���ن 
كجزء م���ن القائمة الطويل���ة للموروث 
اإلنساني، الواجب الحفاظ عليه، والتي 
تضم باألخص مواق���ع جغرافية وآثارًا 

وشواهد ملموسة من تاريخ البشرية.
بعدما تقدمت أكثر من خمسين دولة 
بملف���ات ترش���يح مطابخه���ا وأكالتها، 
الروس���ية،  الصينية،  منه���ا  خصوصًا 
وق���ع  والدومينيكاني���ة،  البيروفي���ة 
االختيار على المطبخ الفرنسي والمطبخ 
المكس���يكي التقليدي، إضافة إلى الخبز 
الكروات���ي ونظام التغذي���ة النباتي في 

منطقة حوض المتوسط.
المطب���خ  أن  الدارس���ون  يعتق���د 
الفرنس���ي يمثل أكثر المطابخ »اكتمااًل« 
ف���ي العالم. نظامه الغذائ���ي يقوم على 
التنوي���ع وعلى الت���وازن، حيث يفتتح 
ع���ادة بالمقبالت، التي يتخللها ش���رب 
بع���ض الكحول، التي تلع���ب دورًا مهما 
في فتح الشهية، مع المكسرات أحيانًا، 

مثل الفس���تق، أو مع رقائق البطاطس 
 ،)entrée( الهشة، يليها الطبق األولي
والذي يتشكل من سلطة، أو من مجموعة 
خضار مطه���ّوة جزئيًا، قب���ل الوصول 
إلى الطبق الرئيس���ي )أو ما يطلق عليه 
بوجب���ة المقاوم���ة(، ال���ذي ال يخلو من 
اللح���م بأنواعه أو الس���مك، ث���م الجبن 
وهو عنصر مهم في المطبخ الفرنس���ي، 
حيث تشتهر كل منطقة من مناطق البلد 
بجبن يخصها، وأخيرًا مساعدات الهضم 
وهي مشروبات كحولية أخرى، ترافقها 
تحلية. ما يميز أيضًا المائدة الفرنس���ية 
ه���ي مي���ل الفرنس���يين إل���ى الحدي���ث 
ومناقش���ة األكل، والتعبي���ر ع���ن مذاق 
بإس���هاب،  الغذائية،  المواد والعناصر 
مما يجعل وجبات األكل في فرنس���ا من 
أطول الوجبات في العالم، فقد تستغرق 
جلس���ة غداء أو عش���اء واحدة أكثر من 

ساعتين. 
إذا كان المطب���خ الفرنس���ي يتمي���ز 
بتنوع مكوناته فإن المطبخ المكس���يكي 
التقليدي يتميز بتنوع أصوله وتأثيراته، 
المس���تمدة م���ن المطاب���خ اإلس���بانية، 
الكريي���ب  ج���زر  مطاب���خ  اإلفريقي���ة، 

والمطابخ اآلسيوية والعربية أيضًا. 
رغم هذا المزيج العرقي والجغرافي 

المتعدد ف���إن الخاصي���ة الوحيدة التي 
حاف���ظ عليها، م���ع م���رور الزمن، هي 
التركي���ز عل���ى عنصر غذائي رئيس���ي، 
ه���و ال���ذرة. فه���و ينطل���ق مما يس���مى 
»غوكام���ول«، هو مقبِّل يت���م تحضيره 
من األفوكا ذات الفوائد الغذائية المهمة، 
نظرًا لغناها بالبوتاس���يوم والفيتامين 
»أ«، يليه���ا الطب���ق الرئيس���ي، ال���ذي 
يتضمن عادة عنصر البطاطا، التي تقدم 
بش���كل »فريت« أو »غرات���ان«، يرافقها 
»تورتيلال«،  الش���هير  المكسيكي  الطبق 
ن م���ن عج���ة البيض المحش���ّوة  المك���وَّ
بالخض���ار، م���ع طبق آخ���ر محضر من 
الذرة، مثل البوزول الذي تعود أصوله 
إل���ى دولة جمايكا، المرف���ق بقطع لحم 
أو س���مك وفواكه البحر، قبل الوصول 
إلى التحلية، حيث يتناول المكسيكيون 
عادة ما يسمى »كعكة الحليب الثالثي«، 
وهي كعكة تحضر باالعتماد على ثالثة 
أن���واع من الحلي���ب، ثم المش���روبات، 
مث���ل »تيكيال«، وهو مش���روب كحولي 
يصنع ف���ي مدينة تيكي���ال، القريبة من 
غواداالخ���ارا، أو »زارازا« وه���و عصير 

فواكه محلي. 
كما تبنت اليونيس���كو ضمن قائمتها 
الجدي���دة نظام التغذية في بلدان حوض 
المتوس���ط )خصوص���ًا دول إيطالي���ا، 
القائم  والمغ���رب(،  إس���بانيا  اليونان، 
على تناول الخض���ر والفواكه وتعاطي 
زيت الزيتون، مع قليل فقط من اللحوم 
والحليب. وس���بب االختيار جاء بفضل 
النتائ���ج الطبي���ة اإليجابي���ة التي أبان 
عنها هذا النظام الغذائي، من قدرته على 
الحد من بعض األمراض، خصوصًا منها 
أم���راض القل���ب، تقليل خط���ر اإلصابة 
باأليزهايمر والبنكيرسون، الحفاظ على 
توازن الجملة الدماغية وتوفير الحماية 
للنس���اء الحوامل. ويضاف إلى ما سبق 
الخبز الكرواتي المحلَّى، أو »ليس���يتار« 
أو »خبز التوابل«، وهي حلوى محشوة 
عس���اًل، تصنع بش���كل قلب أو تاج، في 
شمالي كرواتيا، وهي غالبًا ما تستعمل 
للديك���ور ولي���س لألكل، ويقب���ل عليها 
الكرواتيون بش���كل واس���ع في مواسم 

األعياد الدينية.

موائد اليونسكو يفتخر المطعم 
الفلسطيني 

بالمسخن والمقلوبة 
والقدرة الخليلية 

والكنافة النابلسية
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نهاي���ة 2010، ق���ررت اليونيس���كو 
إضاف���ة مطابخ وأكالت ش���عبية ضمن 
قائم���ة الم���وروث اإلنس���اني العالم���ي 
غير المادي. ففي س���ابقة أث���ارت كثيرًا 
م���ن ردود الفعل، ارت���أى خبراء منظمة 
المتحدة للتربية والعلوم تصنيف  األمم 
أكل  ونم���ط  وخب���ز  اثني���ن  مطبخي���ن 
كجزء م���ن القائمة الطويل���ة للموروث 
اإلنساني، الواجب الحفاظ عليه، والتي 
تضم باألخص مواق���ع جغرافية وآثارًا 

وشواهد ملموسة من تاريخ البشرية.
بعدما تقدمت أكثر من خمسين دولة 
بملف���ات ترش���يح مطابخه���ا وأكالتها، 
الروس���ية،  الصينية،  منه���ا  خصوصًا 
وق���ع  والدومينيكاني���ة،  البيروفي���ة 
االختيار على المطبخ الفرنسي والمطبخ 
المكس���يكي التقليدي، إضافة إلى الخبز 
الكروات���ي ونظام التغذي���ة النباتي في 

منطقة حوض المتوسط.
المطب���خ  أن  الدارس���ون  يعتق���د 
الفرنس���ي يمثل أكثر المطابخ »اكتمااًل« 
ف���ي العالم. نظامه الغذائ���ي يقوم على 
التنوي���ع وعلى الت���وازن، حيث يفتتح 
ع���ادة بالمقبالت، التي يتخللها ش���رب 
بع���ض الكحول، التي تلع���ب دورًا مهما 
في فتح الشهية، مع المكسرات أحيانًا، 

مثل الفس���تق، أو مع رقائق البطاطس 
 ،)entrée( الهشة، يليها الطبق األولي
والذي يتشكل من سلطة، أو من مجموعة 
خضار مطه���ّوة جزئيًا، قب���ل الوصول 
إلى الطبق الرئيس���ي )أو ما يطلق عليه 
بوجب���ة المقاوم���ة(، ال���ذي ال يخلو من 
اللح���م بأنواعه أو الس���مك، ث���م الجبن 
وهو عنصر مهم في المطبخ الفرنس���ي، 
حيث تشتهر كل منطقة من مناطق البلد 
بجبن يخصها، وأخيرًا مساعدات الهضم 
وهي مشروبات كحولية أخرى، ترافقها 
تحلية. ما يميز أيضًا المائدة الفرنس���ية 
ه���ي مي���ل الفرنس���يين إل���ى الحدي���ث 
ومناقش���ة األكل، والتعبي���ر ع���ن مذاق 
بإس���هاب،  الغذائية،  المواد والعناصر 
مما يجعل وجبات األكل في فرنس���ا من 
أطول الوجبات في العالم، فقد تستغرق 
جلس���ة غداء أو عش���اء واحدة أكثر من 

ساعتين. 
إذا كان المطب���خ الفرنس���ي يتمي���ز 
بتنوع مكوناته فإن المطبخ المكس���يكي 
التقليدي يتميز بتنوع أصوله وتأثيراته، 
المس���تمدة م���ن المطاب���خ اإلس���بانية، 
الكريي���ب  ج���زر  مطاب���خ  اإلفريقي���ة، 

والمطابخ اآلسيوية والعربية أيضًا. 
رغم هذا المزيج العرقي والجغرافي 

المتعدد ف���إن الخاصي���ة الوحيدة التي 
حاف���ظ عليها، م���ع م���رور الزمن، هي 
التركي���ز عل���ى عنصر غذائي رئيس���ي، 
ه���و ال���ذرة. فه���و ينطل���ق مما يس���مى 
»غوكام���ول«، هو مقبِّل يت���م تحضيره 
من األفوكا ذات الفوائد الغذائية المهمة، 
نظرًا لغناها بالبوتاس���يوم والفيتامين 
»أ«، يليه���ا الطب���ق الرئيس���ي، ال���ذي 
يتضمن عادة عنصر البطاطا، التي تقدم 
بش���كل »فريت« أو »غرات���ان«، يرافقها 
»تورتيلال«،  الش���هير  المكسيكي  الطبق 
ن م���ن عج���ة البيض المحش���ّوة  المك���وَّ
بالخض���ار، م���ع طبق آخ���ر محضر من 
الذرة، مثل البوزول الذي تعود أصوله 
إل���ى دولة جمايكا، المرف���ق بقطع لحم 
أو س���مك وفواكه البحر، قبل الوصول 
إلى التحلية، حيث يتناول المكسيكيون 
عادة ما يسمى »كعكة الحليب الثالثي«، 
وهي كعكة تحضر باالعتماد على ثالثة 
أن���واع من الحلي���ب، ثم المش���روبات، 
مث���ل »تيكيال«، وهو مش���روب كحولي 
يصنع ف���ي مدينة تيكي���ال، القريبة من 
غواداالخ���ارا، أو »زارازا« وه���و عصير 

فواكه محلي. 
كما تبنت اليونيس���كو ضمن قائمتها 
الجدي���دة نظام التغذية في بلدان حوض 
المتوس���ط )خصوص���ًا دول إيطالي���ا، 
القائم  والمغ���رب(،  إس���بانيا  اليونان، 
على تناول الخض���ر والفواكه وتعاطي 
زيت الزيتون، مع قليل فقط من اللحوم 
والحليب. وس���بب االختيار جاء بفضل 
النتائ���ج الطبي���ة اإليجابي���ة التي أبان 
عنها هذا النظام الغذائي، من قدرته على 
الحد من بعض األمراض، خصوصًا منها 
أم���راض القل���ب، تقليل خط���ر اإلصابة 
باأليزهايمر والبنكيرسون، الحفاظ على 
توازن الجملة الدماغية وتوفير الحماية 
للنس���اء الحوامل. ويضاف إلى ما سبق 
الخبز الكرواتي المحلَّى، أو »ليس���يتار« 
أو »خبز التوابل«، وهي حلوى محشوة 
عس���اًل، تصنع بش���كل قلب أو تاج، في 
شمالي كرواتيا، وهي غالبًا ما تستعمل 
للديك���ور ولي���س لألكل، ويقب���ل عليها 
الكرواتيون بش���كل واس���ع في مواسم 

األعياد الدينية.

موائد اليونسكو
شا

�
رن

ف
 -

 H
en

ri 
M

at
iss

e



5253 5253

بيزنس حالل
الس���نوات  خ���الل  فرنس���ا،  تعرف 
القليلة الماضية، بروز ظاهرة جديدة، 
تتمث���ل في انتش���ار مح���الت بيع مواد 
غذائية تحمل مارك���ة »حالل«، تتوجه 
باألخ���ص إل���ى فئ���ة المهاجرين ذوي 
األصول المسلمة، تحفظ لهم الحق في 
االلتزام بتعاليم الدي���ن، وتثير حولها 
سخط مناصري أحزاب أقصى اليمين.
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صح���ف  تناقل���ت   ،2009 ش���تاء 
فرنس���ية خب���رًا كان م���ن المفترض أن 
يمر عادي���ًا، وهو افتتاح متجر بمنطقة 
برس���ين، غربي البالد، لكن الفتة كتب 
عليها كلم���ة »ح���الل« وضعها صاحبا 
المتجر على المدخل كانت وحدها كفيلة 
لتحويل األنظ���ار إليه، وأن تجعل منه 
قضية رأي عام، حيث أدت إلى تصاعد 
أصوات سياس���ية يميني���ة تدعو إلى 
ض���رورة احت���رام مب���دأ العلمانية في 
الجمهورية، وع���دم توظيف الدين في 
البح���ث عن األرباح التجارية.. صحوة 
اليمي���ن جاءت متأخرة - بحس���ب رأي 
المالحظين - فمارك���ة »حالل« صارت 
اليوم مرادفًا لش���ريحة زبائن يتجاوز 
عددهم الخمس���ة ماليين، تسيل لعاب 
والمصانع  التجاري���ة  الش���ركات  كبار 

المنتجة.

ال تنس )بسم اهلل(
بل���غ الع���ام 2010 رق���م التعامالت 
في س���وق »الحالل« بفرنس���ا خمس���ة 
ماليي���ر ي���ورو، وه���و رق���م يتجاوز 
س���قف مبيعات األغذي���ة البيولوجية، 
عن���د  الح���الل  و»الكوش���ر«)الطعام 
اليهود(، مما بات يشكل سوقًا مفتوحة 
ومغرية للمنشغلين في مجال الصناعة 
الغذائية، وفي المطاعم وفي ش���ركات 
توزيع الوجبات السريعة، ففي صيف 
السنة نفسها، وفي سابقة غير متوقعة، 
أعلن���ت سلس���لة المطاع���م البلجيكية 
»كوي���ك« )Quick( عن افتت���اح أربعة 
عش���ر)14( مطعم »حالل«، مش���رعة، 
بذلك، باب المنافس���ة على مصراعيه، 
ومعلنة بداية الس���باق للظفر بالزبون 
»المسلم« في فرنس���ا حيث يعاني فيها 
المسلمون إجمااًل بعض مظاهر التمييز 

والعنصرية.
عل���ى غ���رار نظرائه���م ف���ي الوطن 
العربي، يحتفي مس���لمو فرنسا بشهر 
اإلفط���ار  موائ���د  وبإع���داد  رمض���ان، 
المزين���ة بكوكتيل م���ن األطعمة، ومن 

المنتجات الفرنسية الصنع واإلسالمية 
االس���تهالك، مما صار يدفع بكبريات 
المتاج���ر إل���ى االس���تثمار ف���ي طبقة 
سلس���لة  أق���ّرت  حي���ث  الصائمي���ن، 
»كارفور« مثاًل جناحًا موس���ميًا باسم 
»كارف���ور ح���الل«، وس���مت سلس���لة 
»كزين���و« جناح���ًا مماثاًل »وس���يلة«.. 
روائح الشرق وأذواقه، التي تستقطب 
إليه���ا مهاجري���ن مس���لمين قادمين من 
المغرب العربي، من دول غرب إفريقيا 
المسلمة، من تركيا ومن وسط وشرق 
أوروبا، ص���ارت تقريبًا ف���ي متناول 
الجميع، بم���ن في ذلك الفرنس���يون، 
وغير المسلمين، بعدما كانت، لسنوات 
طويلّة، محصورة في بعض المتاجر، 
بباريس،  العربية  باألحياء  المتواجدة 
مرس���يليا، ليون وليل، كما أن بعض 
مح���الت »الح���الل« الجدي���دة، صارت 
تتجاوز ضواب���ط العلمانية، بإلصاق 
الفتات مكتوبة بالعربية، مثل »ال تنس 
بس���م اهلل« أو »هذا من فضل ربي«، كما 
نراه مثاًل في أحد محالت األكل السريع 

بضاحية برباس بباريس.

أزمة الذبائح
م���ع انط���الق الحمل���ة االنتخابي���ة 
ش���هر  أعلن���ت،   ،2012 لرئاس���يات 
زعيمة حزب  الماضي،  فبراير/شباط 
الجبه���ة الوطنية اليمّيني مارين لوبان 
الح���رب عل���ى المهاجرين المس���لمين، 
وعاب���ت عليه���م التط���اول عل���ى قيم 
الجمهوري���ة العلماني���ة، م���ن خ���الل 
اإلص���رار عل���ى المتاجرة ف���ي األغذية 
»الحالل«، ال س���يما اللحم منها، ونحر 

الذبائ���ح وف���ق الش���ريعة المحمدي���ة. 
ممارس���ة أثارت كثيرًا من اللغط داخل 
الحزب، حيث نشر، قبل شهرين، الفتة 
يحذر فيها الفرنس���يين م���ن أكل اللحم 
الحالل، بحجة أن الحيوانات المذبوحة 
ه���ي عرض���ة، أكثر من غيره���ا، لنقل 
فيروس���ات، كما دعا إلى تنظيم حملة 
جمع توقيعات للحد من هذه الممارسة 
الوحش���ي«،  منظ���ور طابعه���ا  »م���ن 
باإلش���ارة إلى أن الذبيحة تبقى تنزف 
وتتخبط، بين الحياة والموت، حوالي 
خم���س عش���رة دقيق���ة، محم���اًل، في 
الوقت نفسه، حكومة ساركوزي سبب 
تمادي الوضع بسبب رفضها المصادقة 
عل���ى مقترح قانون يمن���ع الذبح وفق 
التعالي���م الديني���ة. وإذا كان���ت حملة 
الجبهة الوطنية قد كس���بت ع���ددًا مهمًا 
من المؤيدين، فإن أرقام غرفة الفالحة 
الفرنس���ية تش���ير إل���ى أن 30 % من 
اللحم المسوق حاليًا يستجيب لمعايير 
»الح���الل«، ويذكر الحزب في ش���كوى 
تقدم بها لدى محكمة نونتير بباريس: 
»أن غالبي���ة عمليات نح���ر الحيوانات 
تتم وفق الشريعة اإلسالمية، في وقت 
يبقى فيه���ا الطلب على اللحم الحالل ال 
يتج���اوز 23 %«. الحملة التي يش���نها 
حزب الجبهة الوطنية، والتي بدأت من 
أيام األب جون ماري لوبان، تجد صدى 
نسبيًا في الشارع،خصوصًا بعد واقعة 
إغتيال أربعة رعايا يهود بمدينة تولوز 
)19 م���ارس/ أذار الماض���ي( وتزاي���د 
الضغط على فئة المهاجرين المسلمين، 
لكنها لم ولن تبلغ مبتغاها، على األقل 
في الوقت الراهن، فالمنتجات »الحالل« 
صارت اليوم تش���كل واجهات كثير من 
كبري���ات المتاج���ر، وانتقلت من مجرد 
اللح���م وتجنب المأكوالت التي تحتوي 
لح���م الخنزير أو م���ادة الجيالتين إلى 
»الح���الل«،  الكحولي���ة  المش���روبات 
فالمسلم تحول إلى هدف تجاري، ومن 
أجل الربح ما على الفرنسيين في الدين 

من حرج.

اليميني الفرنسي 
متخوف من ماركة 
»حالل« ويراها ضد 

العلمانية
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ال يستطيع اإلنس���ان أن يعيش دون 
الطع���ام، ولكن الطعام يمك���ن أن يكون 

قاتاًل لإلنسان في كثير من األحيان.
ه���ذه بديهي���ة م���ن بديهي���ات الحياة 
البش���رية ال تحتاج إلى برهنة أو إثبات، 
وج���زء كبي���ر م���ن س���عي اإلنس���ان في 
الدني���ا مك���َرس لتوفي���ر الطعام لنفس���ه 
ولم���ن يعوله���م. والطعام أيض���ًا تعبير 
عن ثقافة المجتمع���ات ومدى تقدمها في 
مس���يرة الحضارة: فكلم���ا كان المجتمع 
عريقًا وصاحب خب���رة حضارية طويلة 
وعميق���ة، تنوعت قائم���ة طعامه. وكلما 
كان المجتمع غنيًا تفنن أبناؤه في ابتكار 
المزيد من ألوان الطعام وأنواعه. ويصدق 
هذا الق���ول على األفراد داخل المجتمعات 
بقدر ما يصدق على المجتمعات نفس���ها. 
ولك���ن البش���ر، الذي���ن يحمل���ون بي���ن 
جوانحهم الدواف���ع المتناقضة والرغبات 
المتعارضة، اس���تطاعوا باس���تمرار أن 
يحولوا كل ش���يء إلى نقيضه. وعلى مر 
التاريخ كان اإلنس���ان يستخدم كل شيء 
عرف���ه، أو اكتش���فه، في الخير والش���ر 
مع���ًا، وفي أغراض الح���رب ومقتضيات 
السالم: من أدوات العصر الحجري حتى 
إنجازات العصر اإللكتروني الذي نعيش 

في رحابه.

 ول���م يكن الطعام اس���تثناء في ذلك 
بطبيعة الحال. فبقدر ما س���عى اإلنسان 
إلى الحصول عل���ى الطعام من مصادره 
المتنوعة ف���ي الطبيعة، وبقدر ما أبدعت 
ثقافات الشعوب في إعداد أنواع الطعام، 
وبقدر ما حاولت البشرية جاهدة لتوفير 
الطع���ام والحد م���ن المجاع���ات على مر 
التاري���خ، بق���در ما اس���تخدم اإلنس���ان 
الطعام قاتاًل مأجورًا، وعلى مس���تويات 
مختلفة: من الزوجة الغيورة التي تدس 
الس���م للزوج، إلى االغتياالت السياسية 
على موائد الطعام الفاخرة للتخلص من 
األعداء والمنافس���ين، واستخدام الطعام 
ف���ي الح���رب بحص���ار الم���دن وتجويع 
المحاربين، ومنع الطعام عنهم إلجبارهم 
على االستس���الم، م���رورًا بكافة درجات 
القت���ل واالغتيال الت���ي كان الطعام فيها 
القاتل المأجور. ول���م يكن هناك مجتمع 
لم يستخدم هذا القاتل المأجور بشكل أو 
بآخ���ر. ولم يخل تاريخ أية أمة، في أية 
بقع���ة من كوكبنا، من ظاهرة اس���تخدام 
الطع���ام للقتل بش���كل أو بآخ���ر. بل إن 
التاري���خ األموي ش���هد قتل أح���د القادة 
بعسل مسموم، وكان تعليق من دبر قتله 
بهذه الوس���يلة أن قال: »إن هلل جنودًا من 
عسل«، وهو قول يحمل في طياته مغزى 

عميقًا، ولعل تلك الحادثة وراء العبارة 
المأثورة.

 ويضي���ق المقام عن تقدي���م األمثلة 
الكثيرة التي تحفل بها كتب التاريخ على 
استخدام هذا القاتل المأجور - دون إرادة 
منه - في عمليات القتل على المس���توى 
الف���ردي، وألس���باب خاص���ة للغاي���ة، 
وعلى المس���توى السياس���ي أيضًا. ومن 
هنا س���وف نقدم عددًا قلي���اًل من األمثلة 
من تاريخ الغرب األوروبي ومن تاريخنا 
على الس���واء. أول هذه األمثلة يدل على 
أن االغتي���ال ع���ن طري���ق الطع���ام كان 
ش���ائعًا في أوروبا العصور الوس���طى، 
وعل���ى الرغم من أن هذا المثال س���ار في 
اتجاه عكسي فإنني رأيت تقديمه لداللته 
التاريخي���ة الت���ي تخدم فكرة اس���تخدام 
الطعام أداة لتصفية الخصوم العسكريين 

والسياسيين.
فف���ي الس���نوات األخيرة م���ن القرن 
الح���ادي عش���ر خرجت م���ن أوروبا عدة 
جيوش متجهة ص���وب المنطقة العربية 
فيم���ا ع���رف تاريخي���ا باس���م »الحركة 
الصليبي���ة«. وكان أح���د ه���ذه الجيوش 
بقي���ادة بوهيمون���د النورمان���ي القائ���د 
اإليطالي الذي كان قد هاجم اإلمبراطورية 
البيزنطية مع أبيه روبرت جويس���كارد 

 د. قا�سم عبده قا�سم  - القاهرة

الطـعـام
قاتل مأجور
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من قبل وخاض ضدها، بقصد االستيالء 
عليها، ع���دة معارك. وج���اء بوهيموند 
إلى القص���ر اإلمبراطوري، حيث كان في 
انتظاره عدو األمس الل���دود اإلمبراطور 
أليكسيوس كومنينوس الذي تحالف مع 
جيوش الحملة الصليبية مضطرًا. وتصف 
»آنا كومنينا« ابنة اإلمبراطور ما شاهدته 
بنفسها: »ابتسم له أليكسيوس واستفسر 
ع���ن رحلته.. وأع���دت له مائ���دة حافلة 
باألطعم���ة الفاخرة من كل ن���وع. وفيما 
بعد أحض���ر الطباخون لحوم الحيوانات 
والطي���ور غي���ر مطهية وقالوا ل���ه: »لقد 
ت���م إع���داد الطعام كم���ا ت���رى بطريقتنا 
المعتادة، ولكن إذا لم يناسبك هذا يمكن 
طهي اللح���م بالطريقة التي تحبها.. ولم 
يكتف الفرنج���ي الماكر برفض تذوق أي 
ن���وع من الطعام، وإنم���ا رفض أيضًا أن 
يلمسه بأطراف أصابعه. وأزاح الطعام 
كله وقس���مه بين الحاضري���ن وبدا األمر 
وكأنه يسدي إليهم معروفًا.. ثم طلب من 
طباخيه أن يجهزوا له اللحم على الطريقة 
الفرنجية المعتادة.. وف���ي اليوم التالي 
ع���رف أن الحاضرين ل���م ينلهم أذى من 
الطعام، وعندها كشف عن خوفه الدفين 
بقوله: »أما أن���ا، فحين تذكرت الحروب 
التي خضتها ضده )اإلمبراطور(.. خشيت 

أن يدب���ر لقتلي بوضع جرعة من الس���م 
في الطعام«. هذا المثال يكشف بوضوح 
عن أن اس���تخدام الطعام قات���اًل مأجورًا 
كان ش���ائعًا في أوساط الساسة والقادة 
العس���كريين آن���ذاك )إلى جان���ب أنماط 
أخرى من االغتياالت بطبيعة الحال( في 

بلدان أوروبا.
 وقد ش���هد عصر س���الطين المماليك 
عدة أمثلة م���ن االغتياالت التي لعب فيها 
الطع���ام الدور الرئيس���ي، فقد كان المبدأ 
الذي قامت عليه العقيدة السياسية لدولة 
م(   -1517  1250( الممالي���ك  س���الطين 
هو »الحكم لمن غل���ب«، وكان معنى هذا 
ببساطة أن عرش الس���لطنة حق ألقوى 
األم���راء وأقدرهم على اإليقاع باآلخرين. 
بالفت���رة  يم���ر  المملوك���ي  الحك���م  كان 
االنتقالي���ة بعد نهاية العص���ر األيوبي، 
ثم اغتيال »توران شاه« آخر األيوبيين. 
وتولت الحكم الس���لطانة »ش���جرة الدر« 
الت���ي لم تلب���ث أن تنازلت ع���ن العرش 
للس���لطان عز الدين أيبك الذي ظنت هي 
وكب���ار األمراء أن���ه رجل ».. ليس���ت له 
ش���وكة ومتى أردنا صرف���ه صرفناه..« 
وكان الب���د للس���لطان الجدي���د وزجت���ه 
القوية من التخلص م���ن زعيم المماليك 
البحري���ة فارس الدين أقط���اي الذي كان 
منافس���ًا خطي���رًا أليب���ك. وتم���ت دعوة 
أقطاي إلى القلعة لوليمة وللتش���اور في 
بع���ض األمور، وفي القاع���ة التي عرفت 
باس���م قاعة العواميد بالقلعة ».. هبروه 
بالس���يوف«.. وألقيت رأسه إلى بيبرس 
وبقية الرفاق الذين كانوا ينتظرون تحت 
أس���وار القلعة، فهربوا إلى الشام بعد أن 

أحرقوا أحد أبواب القاهرة. 
وم���ن المثي���ر أن تل���ك الحادثة التي 
وقعت س���نة 652 ه����/ 1254 م لم تكن 
حادث���ة االغتي���ال الوحيدة الت���ي كانت 
القلعة مس���رحها والتي لعب فيها الطعام 
دور األداة: فقد كانت الوالئم من األسلحة 
السياس���ية للتخلص من األعداء في كثير 
م���ن الحاالت. فبع���د ما يقرب من س���تة 
قرون كانت قلعة الجبل مس���رحًا لحادثة 
اغتي���ال أخرى على نطاق أوس���ع. كان 
محمد علي باش���ا، الذي تولى حكم مصر 
والي���ًا من قب���ل الس���لطان العثماني بعد 

ثورة مصري���ة أطاحت بالوالي العثماني 
السابق، قد بدأ في تنفيذ خطته الجسورة 
لتحديث الدول���ة المصرية، ولكن بكوات 
الممالي���ك الذي���ن كان���ت اإلدارة المحلية 
بأيديه���م منذ اس���تقرار الحك���م العثماني 
بمصر في القرن الس���ادس عشر تقريبًا، 
كانوا حجر عثرة حقيقيًا في طريق محمد 
علي باش���ا. وقد رأى الباشا أن الوسيلة 
المثلى للتخلص من ه���ذه الفلول الباقية 
من النظام القدي���م يجب أن تكون جذرية 
وثورية. ودب���ر مذبحة لهم بالترتيب مع 
كبار قادته العس���كريين في سرية تامة. 
وفي يوم 5 صفر س���نة 1226 ه� / أول 
م���ارس 1811 م، دع���ا أم���راء المماليك، 
الدول���ة، لالحتفال  وأتباعه���م، وأعيان 
بتنصيب ابنه األمير طوس���ون قائدًا على 
الجيش المرس���ل إلى الحج���از.. وحضر 
الجميع إلى القلعة وكانت الموائد حافلة 
بما لَذ وطاب من الطعام والشراب.. وكان 
المدع���وون الهين بالطع���ام عن ما دبره 
لهم الباش���ا الداهية. فق���د كان أحد قادته 
»صالح قوج« قد أع���د للمذبحة التي ذكر 
تفاصيله���ا الجبرتي ف���ي كتابه »عجائب 
اآلثار«، وم���ؤرخ معاصر آخر هو خليل 
ابن أحم���د الرجبي صاحب كتاب »تاريخ 
الوزير محمد علي باش���ا«. وما إن خرج 
موكب الجنود وأعيان الدولة ومنهم أمراء 
الممالي���ك، حتى أعط���ى »صالح قوج« 
ألتباعه اإلشارة المتفق عليها. وكان أمراء 
المماليك قد وصلوا إلى المضيق المنحدر 
الذي يوصل إلى الباب.. ثم انهال عليهم 
الرص���اص من جنود صال���ح قوج الذين 
كمنوا لهم فوق أعلى السور، وتتبعوا كل 
من حاول اله���رب حتى ذبح الجميع وما 
زال طع���ام الوليمة في بطونهم. وامتدت 
مذبحة المماليك إلى القاهرة لتش���مل كل 
من لم يحضر منهم وليمة القلعة. وطالت 
يد المطاردة أم���راء المماليك في األقاليم 

المصرية أيضًا. 
القات���ل  دور  لع���ب  الطع���ام  وألن 
المأجور، رغم أنفه، في مؤامرات الحرب 
والسياسة، فإن قصص االغتيال بالطعام 
كثيرة ومتواترة: فقد كانت هناك أحاديث 
عن محاوالت اغتيال، واغتياالت فعلية، 

لعب فيها الطعام دوره الذي أريد له.
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في سورية، لم تخُل يوميات الثورة 
من طرائف تتعل���ق بغذاء المتظاهرين، 
بدءًا مما رّوجه اإلعالم التابع للس���لطة 
ع���ن أن كل متظاه���ر ينال سندويتش���ًا 
م���ن الكباب، م���ع مبلغ يعادل عش���رة 
دوالرات، باإلضافة إلى حبة مهلوسة! 
وصواًل إلى محنة الثوار في بلوغ لقمة 
كافية، فمغام���رات الثائرين في إيصال 
األغذية هي الملمح األبرز الذي نلتمسه 
في شهادات بعض النشطاء الذين اقتربنا 
منه���م، على غ���رار أيهم محم���ود الذي 
يروي واقعة: »كانت ش���احنة صغيرة 
تق���ف في س���احة قري���ة »تي���ر معلة«، 
واألهالي يضعون في صندوقها الخلفي 
ما تيس���ر لهم من م���واد غذائية متنوعة 
لتهريبها إلى بلدة »تلبيسة« المحاصرة 
عبر الطرق الزراعية الفرعية. أتت امرأة 
يبدو أنه���ا فقيرة ووضعت نصف ربطة 
من الخبز ف���ي الش���احنة، وراءها كان 
طفل قد أتى مسرعًا ووضع أيضًا نصف 
ربطة من الخبز، ث���م توجه إلى المرأة 
التي تبين أنها أمه قائاًل: »لست جائعًا، 
ال أريد أن آكل اليوم«. بمثل هذه الروح 
تعاطى األهالي م���ع جيرانهم في البلدة 

كنتاكي وكباب.. وحبوب هلوسة!

لقمة الثورة

لم يعش الثوار في الس���احات والميادين العربية تحت وطأة القلق، 
وعن���ف األنظمة البوليس���ية فقط، بل واجهوا أيض���ًا معضلة قلة األكل، 
وتذبذب مواعيد تن���اول الوجبات اليومية العادي���ة، حيث توجب عليهم 
التكافل، وابتكار وس���ائل تمويل تخصهم، للحفاظ على نس���ق الثورة، 
وفيم���ا يلي يحكي مراس���ال »الدوح���ة« في القاهرة ودمش���ق جوانب من 

أساليب توفير األكل إبان ثورَتْي مصر وسورية..

المجاورة وتقاس���موا معهم لقمتهم، أو 
آثروهم على أنفس���هم، ويشير الناشط 
فؤاد العمر: »مع أن إيصال المواد الطبية 
لألحياء المحاصرة في مدينة حمص له 
األولوي���ة إال أن الحاجة للمواد الغذائية 
ماسة أيضًا، حيث تتباين معاناة األحياء 
الثائرة من ناحية الغذاء فبعضها يعاني 
من حصار أش���د وطأة م���ن اآلخر. في 
حي بابا عمرو مثاًل كان الش���باب الذين 
يواصلون التظاهر يوميًا يساعدون في 
توفير األغذية للعائالت التي استخدمت 
الطوابق األرضية واألقبية كمالجئ من 
القص���ف، كان الطعام في جزء منه مما 
تبقى في مستودعات الحي قبل تعرضه 
للقص���ف الش���ديد، ول���م تك���ن األغذية 
خاضع���ة للمتاج���رة إذ ت���م فتح محال 
األغذية وتوزيع موجوداتها، وتقاس���م 
الث���وار واألهالي مؤونة البيوت قبل أن 
يتم تدميرها بالقصف وهروب ساكنيها« 
ويضيف: »الجزء المتبقي من الغذاء كان 
ُيه���رَّب من األحياء األخرى أو من خارج 
المدين���ة، حي���ث يتطلب األم���ر مغامرة 
ش���ديدة، فالقناصة يطلقون النار على 
كل من يتح���رك. في ه���ذه الظروف لم 

تك���ن نوعية الغ���ذاء هي األه���م ، كان 
مجرد توفره غاية«.

أم���ا خول���ة دني���ا، وه���ي كاتب���ة 
وناشطة في مشروع لإلغاثة فتتحدث: 
»خالل األش���هر القليلة الماضية شهدنا 
ترديًا في األوضاع المعيش���ية والطبية 
لعدد كبير من العائالت، وكانت الكارثة 
أكثر تجليًا بعد اقتح���ام حي بابا عمرو 
في حمص، حيث ش���هدت مدينة حمص 
لوحدها تخل���ي أكثر من  30 ألف عائلة 
ع���ن منازلها بحثًا عن األم���ان. لقد دأب 
النظام السوري على محاربة كل أشكال 
الدعم الت���ي يمكن تقديمها للس���كان إن 
خالل حصاره���م أو خالل تواجدهم في 
المناطق الجديدة الت���ي التجأوا إليها.. 
بحي���ث تحول أي عمل يمك���ن القيام به 
إل���ى عمل س���ري يحتاج إل���ى تخطيط 
وش���جاعة وتضحية بالنفس.. بدءًا من 

رغيف الخبز وانتهاء بالدواء«.

عندم���ا كان يذه���ب الش���باب إل���ى 
التظاه���ر في حي »الميدان« في دمش���ق 
كان هاجس���هم التظاهر وعدم التعرض 
للقتل أو االعتقال، لكن األمر لم يخُل من 
طرائف تتعل���ق بالطعام، ويحكي مهند 
حس���ون: »إذ كان البعض من���ا يلتجئ 
من قوات األمن إلى المطاعم المنتش���رة 
في الحي، ويتظاه���ر بأنه مجرد زبون 
قادم من أجل األكل، فإن بعض أصحاب 
المطاعم ب���دأ يتواطأ معنا فُيس���رع في 
تقدي���م الطعام إليه���ام عناص���ر األمن 
المطاردين لنا بأننا لم نأِت للتو وليس 
لنا عالقة بالتظاهر. كنا نتظاهر باألكل 

هربًا من االعتقال«.

تسميم الميدان

في مصر، منذ بداية ثورة 25 يناير، 
حاول نظام الرئيس المخلوع حس���ني 
مب���ارك تش���ويه ص���ورة المتظاهرين 
في ميدان التحري���ر، انطالقًا من »نكتة 
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كنتاكي الميدان« التي لفقها الفنان حسن 
البارودي،  ش���مس  يوس���ف وزوجته 
وتناقلتها وس���ائل اإلع���الم الحكومية 
بتهكم وس���خرية، متهمة شباب الثورة 
ببيع  نفسه مقابل وجبات فاخرة توزع 
عليه من سلس���لة مطاعم كنتاكي، وقد 
زادت االدعاءات باختالق كذبة حصول 
كل واحد م���ن المتظاهري���ن على مبلغ 
مالي باليورو وال���دوالر مقابل تواجده 
بالمي���دان، هذه المعلوم���ات المغلوطة 
رافقتها ش���ائعات عن وج���ود وجبات 
الكباب والبيتزا التي توفرها س���فارات 
لتحريضه���م  للش���باب،  أجنبي���ة  دول 
على القيام بثورة، وكعادة المصريين 
الذين إذا ثقل عليهم أمر س���خروا منه، 
فق���د أخذ الش���باب من هذه الش���ائعات 
التي حاولت م���س كرامتهم و تحويلهم 
من ث���وار إلى جي���اع ، وحول���وا كالم  
الرس���ميين المغلوط إلى نكت، كالقول 
مثاًل إن مؤس���س سلس���لة كنتاكي من 
جماعة اإلخوان المسلمين والدليل ذقنه 
البيضاء!، كما علقوا الفتة على مداخل 
ميدان التحرير جاء فيها: »اللي ماكلش 
كنتاكي يرج���ع ياكل تان���ي«، كما قام 

بعض الثوار بتعليق الفتة مكتوب عليها 
»قول���وا للتليفزيون المصري معندناش 
كنتاكي«، وكانت هذه رس���الة موجهة 
إلى وسائل اإلعالم الرس���مية تطالبها 
فيه���ا بالك���ف ع���ن تروي���ج االتهامات 
المهينة للثوار بهدف تش���ويه صورتهم 

وتسخيف ثورتهم السامية.

في الحقيق���ة، كان ميدان التحرير، 
أثناء الثورة، يقوم على المثل الشعبي 
»لقمة هنية تكف���ي مية«، حيث لم يكن 
الطعام والش���راب مس���ألة تش���غل بال 
الثوار، فهدفهم األس���مى ل���م يكن ينزل 
عن عتب���ة المطالبة بس���قوط النظام، 
حتى لو ماتوا جوعًا، وكانت غالبيتهم 
تكتف���ي برغي���ف خبز وقطع���ة جبنة، 
وس���تكون وجبة مثالية ل���و كان معها 
بضع تمرات ونص���ف خيارة على الحد 
األقصى، فالواق���ع الفعلي ألنواع األكل 
في الميدان شهَرْي يناير وفبراير 2011 
يختل���ف كثيرًا ع���ن وجب���ات كنتاكي، 
تمثلت جميعها في ساندوتش���ات الفول 
والطعمية، العي���ش والجبن األبيض . 
أما األكلة الرس���مية للمتظاهرين فكانت 
الكش���ري وكان األكثر ش���يوعًا كشري 

أبو ط���ارق الذى يبدأ الطب���ق فيه ب� 3 
جنيه���ات، وال���ذي ضغط علي���ه األمن 
لكي ال يبي���ع للثوار، في وقت أوصدت 
في���ه مطاعم كثيرة أبوابه���ا، مع بداية 
حظ���ر التجول، لكنها ما لبثت أن عادت 
للعم���ل مرة أخرى أي���ام الثورة، حيث 
تكفل���ت مجموع���ة من الش���باب بتوفير 
عدد كبير من علب الكشري، ثم الوقوف 
أمام مطعم كنتاكي للمناداة بس���خرية 
»كنتاكي.. كنتاكي« فقد أطلقوا مس���مى 
»كنتاكي« على كل أنواع األكل الموجود 
في التحرير سخرية من ادعاءات النظام 

السابق .

وألن الطع���ام الب���د له م���ن ماء فقد 
واجه ميدان التحرير في البداية مشكلة 
الحصول على مياه الشرب إلى أن قامت 
بعض المجموعات الشبابية بعمل تنظيم 
يس���مى مجموعات اإلعاش���ة، تجسدت 

مهمتها في توفير المياه للثوار.

المص���ري  الش���عبين  أن  صحي���ح 
والس���وري أعلنا الثورة بدافع الجوع، 
لكن ليس جوعًا إلى الوجبات الفاخرة، 
ب���ل جوعًا إل���ى الحري���ة، إل���ى العدل 

والديموقراطية.
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عالء اجلابري - الطائف

ينتصر على الصليبيين
ويهزمه »كعك العيد«

تتج���اور  المطاب���خ  رف���وف  عل���ى 
مجموع���ة م���ن القص���ص المتصارعة، 
تش���تعل وته���دأ، تلجأ للثالج���ة أحيانًا 
وللفرن غالبًا. الطعام ضيافة اجتماعية، 
وعقوبة في يد الزوجة أحيانًا. استثمار 
الحكوم���ات،  سياس���ي حي���ن توف���ره 
المعارضي���ن  عن���د  ضغ���ط  ووس���يلة 
ح���ال اإلض���راب عنه. اس���تمالة لطرف 
)األطفال مثاًل(. ُس���لطة حين تطعم الفم 
فتنكس���ر العي���ن. مطلب أساس���ي لكل 
الحركات الثورية، فيستجيب »المطبخ« 
السياسي باقتراح لسان العصفور بدياًل 

لألرز! الطعام تبري���ر للجوء، للتنازل، 
ولكن »تج���وع الحرة وال تأكل بثدييها«. 
وس���يلة الرجل قديمًا لنشر سمعة الكرم 
بين الناس وتسلطه على بيته، وقديمًا 
ترضى الم���رأة أن تكون جارية تطبخ، 

وال تقول إال »كلِّف يا سيدي«.

المطب���خ يحمل تاريخ���ًا حتى كانت 
كلم���ة »أدب« ف���ي أصله���ا األول تعني 
الدع���وة إل���ى المائدة. قص���ص طويلة 
تحملك إليه���ا مجلدات مث���ل »الحيوان« 
و»البخ���الء« و»المس���تطرف« وصاحبه 
اإلبش���يهي وكذلك »نهاية األرب«، يدور 

الحكي فيها عن الطعام محكومًا بالصراع 
األزل���ي بين الرجل والم���رأة، وإن خلت 

من نتائج دموية كما نقرأ هذه األيام.

تاريخيًا، يمضي العصر اإلس���المي 
األول بزهده، يأكل القديد، ويزداد الثراء 
قلياًل في العصر األموي ثم يأتي العصر 
العباسي فيصل الترف مداه، حتى قالوا 
إن مائدة المأمون ضمت يومًا 300 لون 
من الطعام في آنية من الذهب والفضة، 
ونش���أت للمائدة »آداب المسامرة«. لقد 
كان عصر امت���زاج للثقافات تبادلوا فيه 
لن���ا معارف كثيرة وأطعمة أكثر، يتكرر 
هذا م���ع العصر الترك���ي فتدخل الكنافة 
والشركس���ية)ال أتخي���ل كي���ف حفظه���ا 
البس���طاء واألميون في ذل���ك العصر(. 

الطعام يفرض أعرافه.

ويلف���ت نظ���رك ُخل���و الحديث عن 
الج���واري في »المطب���خ«، فالمطبخ له 
خاصته، وليس مطلوب���ًا من الجواري 
إال إبه���ار الخليفة بالمع���ارف. األحاريم 
اآلن تع���ج باألميات كما ت���رى »فاطمة 
المرنيس���ي« في كتابها »أحالم النس���اء 
الحريم«. ثم تزدحم مائدة العصر الفاطمي 
بأل���وان من األطعمة، فه���و العصر الذي 
وضع لكل مناس���بة طعامًا )عاشوراء، 
المولد النبوي، عي���د األضحى، النصف 
من شعبان، مولد اإلمام علي، والنيروز 
للحلوى( ويس���مون الطعام ب� »الرحمة« 
على المقابر، ويرتبط بأغلب المناسبات 
الدينية، حتى أنش���أ الفاطميون ديوانًا 
خاصًا يختص بكعك العيد أطلقوا عليه 
»دار الفط���رة«. وصالح الدين األيوبي، 
ينجح في القضاء على الخطر الصليبي 
وينهزم أمام كعك العيد الذي شن هجومًا 
عليه. تمامًا كما »حاول الحاكم بأمر اهلل« 
)تبعًا للروايات( أن يمنع أكل الملوخية 
بدعوى أن معاوية بن أبي سفيان رضي 
اهلل عنه كان يمي���ل إليها. ونهى عن أكل 
الجرجي���ر بدع���وى أنه ينس���ب إلى أمنا 
»عائش���ة«. محاوالت »أدلج���ة« الطعام 

تنتهي بالفشل.

فبعض  بالتاريخ،  يرتبط  والمطبخ 
الوجب���ات ترتب���ط بأح���داث تاريخي���ة 
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كالكسكس���ي الذي ينتش���ر في كثير من 
الب���الد ويوص���ف بأنه طب���ق أمازيغي 
ض���ارب ف���ي التاريخ، وبعضه���ا دليل 
على التالع���ب بالتاريخ. خذ مثاًل من ال� 
»فالفل« التي تشهد صراعًا حول أصلها 
بين مصر وس���ورية ودخلت إس���رائيل 
في »ادع���اء« ذلك، س���طوًا على تاريخ 
البشرية إلى حد إصدار طابع بريد يحمل 
صورة س���اندويتش فالف���ل يعلوه علم 
دولة إسرائيل وقد كتب تحته أن الفالفل 

هي أكلة إسرائيل األولى. 

وتت���وزع الحكاي���ات بي���ن الرج���ل 
والمرأة، حتى على مس���توى التسمية، 
»س���اندويتش«  فل���ه  نصي���ب  للرج���ل 
و»شاي »غراي« و»روكفيلر« و»كراكرز« 
وكي���ك »نابليون« ونوع من الهامبورغر 
ظل ُيس���مى باس���م »رونال���د ريغان«، 
ومشروب البيبسي الذي يعود لصيدلي 
أميرك���ي. كلهم غير ع���رب كما ترى. أما 
المرأة فق���د يطويها اس���م أكلتها ويحل 
محلها، »أم علي« المصرية،»أم تاكشو« 
الس���ودانية )تعني الملوخي���ة الجافة(، 
بيت���زا »مارجريتا« وكي���ك »فيكتوريا«. 
وق���د ترتبط بتقاليد الش���عب وُتنس���ى، 
كالمرأة البريطانية الت���ي أغاظها كثيرًا 
إف���راط الرج���ال ف���ي احتس���اء القهوة، 
فكتب���ت »دعوى النس���اء ض���د القهوة« 
لتس���لط الضوء على أضرارها، وقدمت 
بدياًل له هو الشاي، الذي أصبح ينافس 
القهوة، أم���ا كونه يتم تناوله في موعد 
ثابت هو الس���اعة الخامسة، فيعود إلى 
الملكة فيكتوريا، ورس���خت تناوله في 
الخامس���ة عصرًا، كأحد التقاليد للشعب 
اإلنجلي���زي. الطع���ام يس���ود وننس���ى 
ظرف وج���وده. اختبر ذلك مع القهوة، 
وقصة الراعي اليمني الذي عّرف العرب 
عليها، ومع هامب���ورغ التي يرتبط بها 
»الهامبرغر«، ذلك الذي يمتد ذكره أليام 
االجتي���اح المغولي، ثم انتق���ل أللمانيا 
وارتبط بمدين���ة »هامبورغ«، ثم طوره 
األخوان »ماكدونالدز« وانتشرت الوجبة 
في أنحاء العالم. المطبخ يطرح مفهومًا 
مختلفًا للغزو، ويجمع األشتات، فالكل 
يحب الهامبورغر ول���و كانوا من اليهود 

الذين يدع���ون محرقة »هتلر« ويعش���ق 
الكبدة اإلس���كندراني ول���و رفض طابع 
األسكندرية الجديد، وُيغرم ب� »الكبسة« 
ول���و ل���م يك���ن م���ن المنطقة الش���رقية 
بالسعودية، حيث مهدها األول، ويحب 
المكرون���ة معرض���ًا ع���ن الن���زاع بي���ن 
أصله���ا الصين���ي أو اإليطالي أو حديث 

»اإلدريسي« عنها.

انظر  ثقافي���ة.  ظاه���رة  والمطب���خ 
لبس���اطة المطبخ اإلنجليزي ومكوناته 
الطبيعي���ة ونكهاته القوي���ة، وعاداتهم 
الت���ي تع���ود للمل���ك ريتش���ارد الثاني 
ف���ي الق���رن 14. وق���د اكتس���ب اإلفطار 
اإلنجليزي تاريخ���ًا ممي���زًا. بينما تهتم 
والتنوع  بالزخرف���ة  الفرنس���ية  المائدة 
باألناقة  ترتب���ط  وطقوس���ها  الوفي���ر، 
الفرنس���ية المعهودة، وبع���ض األمثال 
تنض���ح بذل���ك )إذا كن���ت تمل���ك فرانك 
فاش���تر بنصفه طعام���ًا وباآلخر زهرة 
تضعها على المائدة (والمطبخ األميركي 
عديم األصل، فوضوي تراه في منتصف 
المنزل. طع���ام الهث معل���ب، فيدرالية 

المنزل تتوازى مع طبيعة الحكم.

حديث���ًا، يكت���ب أحم���د ش���وقي عن 
»البحصل���ي«، وي���زداد هج���وم »أعداء 
المرأة« على مطبخها، فيرى العقاد فشلها 
فيه، فمعظم الطه���اة المهرة من الرجال 
ومصممي األزياء كذلك، كما يرى. حتى 
ق���ال إن المرأة »نداب���ة« ولكن قصائدها 
في الرث���اء »بايخة«. ومع خروج المرأة 
للعمل خرجت من إس���ار المطبخ ال تريد 
أن يتبخ���ر تركيزها في العمل مع الزيت 
وغي���ره، أو تخن���ق رائحة المش���ويات 
طموحها الوظيف���ي، وصار االنتقام من 

المطبخ هاجسًا أساس���يًا والرجل الذي 
يقبل أن تشاركه المرأة تأثيث المطبخ، 
وشراء أدواته وأجهزته الكهربائية تجده 
يستنكف أن يشاركها فيه بحجة أن هذه 
األعمال للمرأة فقط. الثقافة االجتماعية 
تمن���ع الرج���ل م���ن ارت���داء »المريل���ة« 
ويخش���ى نظ���رات المتطفلي���ن وثرثرة 
الجي���ران، وص���ار البي���ت »كانتونات« 
يجتمعان في مكان وخصخصوا المطبخ 
له���ا وغرفة الضيوف ل���ه. وحديثًا تبدو 
الم���رأة مفتونة ف���ي اإلعالنات بحيث قد 
تترك الرجل ألجل كيس من الشيبس���ي 
أو قطعة شيكوالتة يحاول إلهاءها عنها 
بالنظر للقمر )أيقونة الرومانسية(، وقد 
كانت قديمًا ترفض���ه في اإلعالنات،ألنه 
ل���م يحض���ر نوعه���ا المفض���ل وص���ار 
االعتماد على الم���رأة كبيرًا في إعالنات 
)تيك أواي( أو ش���راء الحلويات وكعك 
العيد على س���بيل المثال بعدما تنازلت 
ع���ن مملكتها. وقديم���ًا كانت ترد عرضه 
للمس���اعدة وتس���تعيض عن���ه بالخالط 
متعدد اإلمكانيات، وتفوت على نفس���ها 
تسلطًا مباشرًا عليه وتوجيهًا له واتهامًا 
بعدم الفهم ووجود الحاس���ة السادسة. 
إن���ه نوع من مواجهة التس���لط الذكوري 
ونظرت���ه لجارية الطب���خ القديمة تمامًا 
كم���ا تتعامل اإلعالنات أيضًا مع الوالدة 
والطم���ث بوصفهما مظه���ري ألم وحالة 

مرضية.

كي���ف تتص���رف الم���رأة »الوحيدة« 
مطلقة أو أرمل���ة؟ وكيف يكون التنافس 
بين الزوجة الثانية واألولى في إرضاء 

الرجل وجذب »بطنه«؟ 

والم���رأة، الت���ي كان���ت تغضب من 
مدح زوجها لطع���ام غيرها، أصبحت ال 
تس���تنكف أن تنقل له عن برامج للطبخ 
يقدمها رج���ال!!! كيف يكون حال زوجة 
»الشيف« الشهير؟ وكيف لم تؤلف كثيرًا 
ع���ن مملكتها؟ بينم���ا الرج���ل يكتب عن 
المطب���خ منذ س���نة 623 ه���� حين ألف 
محمد ب���ن عبد الكريم الكات���ب البغدادي 
كتابه »الطبي���خ«. لقد تغيرت »األجندة« 
وصار إتقان المطبخ واحدًا من مؤهالت 

»العريس«.

سطوًا على 
التاريخ طابع بريدي 

إسرائيلي يحمل 
صورة ساندويتش 

فالفل
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ال تذكر أن���ه، عندما كان���وا صغارًا، 
جل���س معهم لتناول الطع���ام. كان يعود 
م���ن عمله ويبتس���م لهم أو قد يم���ّر بيده 
على رؤوس���هم، مداعب���ًا، ثم يتوجه إلى 
غرف���ة النوم ف���ي الطابق العل���وي ودّبة 
قدم���ه تطرق الدرجات فيتوقف كل صوت 
عداه���ا. وكان���ت ُأمه���م تلحق ب���ه حاملة 
صينّي���ة الغ���داء. تدخل علي���ه ثم تطبق 

الباب وراءها.
خمس وخمس���ون سنة أمضتها وهي 
تك���ّرر صعوده���ا اليومّي مّرتي���ن، ظهرًا 
وعن���د العش���اء. ولما ل���م تع���د ركبتاها 
تحمالنه���ا إلى ف���وق انتقل���ت غرفة نوم 
الوالدين إلى الطاب���ق األرضي. ولم تكن 
تل���ك الخلوة هي م���ا يثير عقله���ا الطفل 
وأش���واقها الغريبة بل ال���دأب الذي كانت 
الم���رأة الجميل���ة تب���رع فيه وه���ي تعد 
الصينّية. إنها تطع���م األبناء، أواًل، لكي 
تنته���ي من »دوختهم« قبل وصول الرجل 
الذي يرتدي البزة الخاكية. فإذا ما سمعت 
صوت س���يارة الجيب العسكرية تتوقف 
أمام البي���ت وصوته العالي يس���لم على 
السائق ويوصيه أال يتأخر عليه، عصرًا، 
أص���درت فرمانها الس���لطاني إلى األوالد 
لك���ي يلتزموا الهدوء ويخلع���وا قباقيبهم 
ويس���يروا حف���اة ويفضوا مش���اجراتهم 
الجانبية. ولم يكن في البيوت، يومذاك، 
تليفزي���ون يقلق بضجيجه وجبة األب أو 

يفسد قيلولته.
تضع في الصينّية قرصة خبز مطوية 
وطبقي الرز العنبر والمرق الذي تتوسطه 
أفضل قطع���ة لحم في ق���در العائلة، مع 
قدح م���ن اللبن الرائب المملح. أما الفاكهة 
الصيفية فكانت حزوزًا من البطيخ األحمر 
الذي نس���ميه الرّقي ونس���خر من الشوام 
ألنهم يس���مونه بطيخ���ًا. إن البطيخ هو 

األصفر ال غير.
وبخالف كل أهل البي���ت، فإن فاكهة 
الوال���د كان���ت ُمبّردة في صن���دوق الثلج 
وُمقّش���رة ومنزوع���ة الن���وى وجاه���زة 
لبلوغ ش���فتيه. كيف يك���ون التعبير عن 
العش���ق أبلغ من تدليل المعش���وق بنزع 
البذور الس���ود الناعمة من الرقي األحمر، 

، قطعة بعد قطعة؟ باحتراس وَتأنٍّ
تمر الصينّية الثقيلة من فوق رأس���ها 
الصغير في طريقها إلى فوق فتهب عليها 

 اإنعام كجه جي- باري�س

صينية الحب
 تصعد إلى فوق
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روائح الزعفران والكزبرة والتمر هندي. 
إنه أول درس تلقته في هندسة الطيوب 
والمشهيات. وها هي تزعم، بعد سنوات 
م���ن التج���ارب، أنه���ا قد تخصص���ت فيه 
وصارت مطاردة الشميم هوايتها السرية. 
إنها تحب أن تالمس الكون باألنف، مثلما 
يتعانق أهل الخليج، متعللة بكلل أصاب 
البصر والسمع. ولذلك، عندما قرأت، قبل 
أشهر، قصيدة بعنوان »ترجمان الروائح« 
لعاطف عبدالعزيز، كتبت إليه تس���تأذنه 

في استعارة العنوان لكتاب يراودها.
ل���ن يكون كتاب���ًا في الطب���خ بل في 
الحب. فهل س���تأتي بجدي���د إذا زعمت أن 
إضافة رش���ة من الروح إلى الطبخة هو 
من عالمات الغواية؟ ألم تتعلم من سيدة 
الطاب���ق العل���وي أن الم���ذاق الطيب هو 
فاتحة وليم���ة الغرام؟ يحل���و لها التفكير 
ب���أن من ش���ابهت ُأمها ما ظلم���ت. إن من 
لذائ���ذ هذه الدنيا الماء والخضراء والوجه 
الحس���ن واللقمة الش���هية، وال بأس من 
إضاف���ة كت���اب أو فيلم ش���يق. تعلمت، 
منهم���ا معًا، أن متعة المطالعة ممارس���ة 
ثنائية، مثل الحب. وكان األب، وهو يقرأ 
جريدت���ه أو كتابه، ال يس���تريح لمقال أو 
فصل جميل إال إذا تاله، بلغته الواضحة 
التي ال تعرف الغلط، على زوجته. تكاد 
تسمع صوته يرن في أذنيها، اليوم، بعد 

عشر على غيابه.
تنزل المرأة الجميلة حاملة الصينّية، 
خفيف���ة، من ف���وق فترى عل���ى مالمحها 

رضى سلطانة متوجة، ال جارية.
يبدو لها فص���ل الحب العراقّي، ذاك، 
زمن���ًا وّلى ول���م يبق منه س���وى صور 
وأش���عار وُأغنيات يتبادلونها، بحماسة 
تقترب م���ن الهوس، عل���ى اإلنترنت من 
مهج���ر لمهجر. صار الفض���اء اإللكترونّي 
وطنه���م االفتراضّي الذي نقل���وا إليه كل 
أث���اث أرواحهم المبعث���رة. ولكي تكتمل 
لوازم البيت، وضع أحدهم على الشبكة، 
ج���ازاه اهلل خيرًا، كت���اب الطبخ العراقي 
الشهير لمؤلفتيه نزيهة أديب، وفردوس 
المختار. وج���اء في تقديم الطبعة الثالثة 
عش���رة من الكت���اب الصادر ع���ن مكتبة 
المثنى في بغداد »كل نس���خة غير موقعة 
تعد مس���روقة«. ما أروعنا ونحن نرتقي 

في الحب إلى مرتبة سرقة كتب الطبخ!

أذكر أن نس���خة الكت���اب كانت، أيام 
الخير، تب���اع بدينار. ثم انهارت دنانيرنا 
بألفي���ن  النس���خة  وص���ارت  العزي���زة 
وخمس���مئة. هل ش���ّحت النسخ وتعّطلت 
المطابع،وفرض قراصنة الكتب سطوتهم 
على الدليل العراقي للطبخ والتغذية )منقذ 
الشابات من الفشل في امتحان الحموات(؟. 
���ْفر البهّي ينافس دواوين  ألم يكن هذا السِّ
الش���عر في المكتب���ات البيتّي���ة وال بّد أن 
تقتني���ه العروس م���ع جهازها، يوم كان 
الحب يس���كن بيننا؟ فلما تفرقنا وارتحلنا 
وتبددت مكتباتنا رحنا نس���تفقده ونحن 
نح���اول تهدئة غربتنا بالبحث عن وصفة 
كفتة العدس أو كّبة الباذنجان أو حالوة 
الجزر. نفتح الشاشة ونجوب اليوتيوب 
لكي نس���تمع إلى تل���ك اأُلغني���ة العذبة 
المعّذبة »بجفوف إيدّيا عيني... بجفوف 
إيدّيا... تعطش وأش���ربك ماي بجفوف 
إيّدي���ا«. والجفوف، بلهجتن���ا، هي أكّف 

األيدي.
وتسألني صديقتي الفرنسية العجول: 
»كيف تضيعين س���اعتين م���ن وقتك في 

تحضير طبق ُيلتهم في ربع ساعة؟«.
ب���م أرّد على ه���ذه الس���اذجة، باهلل 
عليك���م؟ وهل س���تفهمني إذا قل���ت لها إن 
أزمان المحبين ال تقاس بالس���اعات وإن 
الوق���ت ال يتب���ّدد س���دى، وال الجهد، وال 
نور العين، حين ينتشي الحبيب ويرتاح 
ويتجشأ معتذرًا، ثم ُيحمدل ويغسل يديه 
في طاس���ة من م���اء معطر ب���روح الورد 
البلدي؟ كيف أش���رح له���ا أن بين الطعام 
والحب أواصر ال تخفى على اللبيب؟ بين 
الش���هوة والشهّية. بين الشبع واإلشباع. 
بين الحش���وة والنش���وة. بي���ن المصفاة 
والصفو. بين الشوكة ووخزة القلب. بين 
الغصة والمغصة. بي���ن العفو والعافية. 
بين القدر بكس���ر القاف والقدرة بضمها. 
بين ال���كأس والثغر. بي���ن الملح وطعم 
الدمع���ة. بين النكهة وف���وح المفرق. بين 
اللذع���ة واللوع���ة. بين ح���رارة الصحن 

ودفء الحضن. بين النار والنار.
أتف���رج عل���ى طباخ���ات وطباخ���ي 
التليفزيون وُأفضل منهم ذاك الذي يضع 
يديه ف���ي العجين ويغم���س أصابعه في 
الطبق. يخلط ويدع���ك ويهرس ويقولب 
الخض���ار  يقط���ع  وي���ذوق.  ويطبط���ب 

بمحبة وينّقي الحب���وب بأناقة ويتلمس 
اللح���وم ب���دون قف���ازات. إن القف���ازات 
تصل���ح للمطاعم. وال أعرف امرأة ترتدي 
البالستيك وهي تطبخ في بيتها. أتفرج 
عليه���م وُأمّي���ز بين العاش���ق منهم وبين 
خلّي القلب. فالصّب تفضحه أنامله. مثلما 
تشي اس���تدارة الكرش بالمغرم السعيد. 
لقد انطوت صفح���ة الزمان الذي كان فيه 
الوله���ان يكابد قّلة الوصل ويجافي األكل 
ويسير ناحاًل بين الناس، تائه النظرات، 

يستجدي اللمسة.
تم���ر الصيني���ة المبارك���ة إل���ى فوق 
وتختف���ي وراء الباب المغل���ق فال تعود 
ترى شيئًا وال تشم رائحة. لكنها أصوات 
مبهمة مثل هديل حمامة أو كركرة ينبوع 
تغافل الجدار وتصل إليها. تضحك بدون 
س���بب وه���ي تتلم���س أس���نانها اللبنّية 
الس���اقطة وتش���عر بالحرارة ف���ي خّديها 

وتخفي رأسها تحت غطاء القيلولة.
غدًا، عندما تكبر، ستكون لها صينّيتها 

التي ال يتشارك فيها سوى اثنين.
وصفة حالوة الجزر

المقادير:
كيل���و ج���زر أصفر. 5 مالع���ق كبيرة 
ده���ن أو س���منة. 3 أكواب س���ّكر. نصف 
كوب لب ج���وز. نصف كوب طحين. ربع 
ملعقة صغيرة من مل���ح الليمون »ليمون 

دوزي«. قليل من الهيل المسحوق.
العمل:

1- يب���رش الج���زر أو يف���رم بالماكنة 
ناعمًا مع إزالة الجزء الصلب من الوسط.

2- يوض���ع ف���ي ق���در مع م���اء كاف 
لغمره فقط ويوضع على نار هادئة حتى 

ينضج.
3- يصف���ى ويعصر جيدًا ثم يقلب في 

الدهن الحار لمدة خمس دقائق.
4- يض���اف إليه الطحي���ن ويقلب مع 

الجزر على النار حتى يحمّر الطحين.
5- يذاب السكر في كوبين من الماء أو 
في ماء س���لق الج���زر ويوضع على النار 
مع التحريك حتى يثخن نوعًا ما فيضاف 

إليه ملح الليمون.
6- يضاف محلول الس���كر إلى مزيج 
الجزر مع التحريك المس���تمر وتقلل النار 
حتى يثخن المزيج فيضاف الهيل والجوز 
المكس���ر ث���م تص���ب الحالوة ف���ي صحن 

التقديم.



6263 6263

هنا بيت أدبي غذائي، أّلفته أس���رة 
الروائ���ي واإلعالمي القط���ري الدكتور 
أحمد عب���د الملك، الذي وضع خمس���ة 
وعش���رين كتابًا ف���ي الثقافة واإلعالم، 
التميمي،  عائش���ة  الس���يدة  وعقيلت���ه 
التي أّلفت أربعة كتب للطبخ، فتكّونت 
لديهم���ا حصيل���ة »معرفي���ة ذوقية« لم 
يبخال في كش���ف أس���رارها لقراء مجلة 
»الدوح���ة«، بما اكتنفته م���ن مفارقات 

مثيرة للدهشة.
اس���تهالاًل يعت���رف د. عب���د الملك 
بهشاش���ة الكتاب األدبي أم���ام الكتاب 
المطبخ���ي، مرجعًا األم���ر إلى أكثر من 
العملية اإلبداعية  س���بب، حيث يقول: 
ليس���ت حكرًا عل���ى مج���ال أو نمط من 
أنماط التعبير وال أستثني كتَب الطبخ 
من هذه القيمة، لكننا - معشر الُكّتاب - 
نستشعر حقيقة أن كَل البشر يأكلون، 
وليس كّل البشر يقرأون، واستنادًا إلى 
هذه الحقيقة، فإن س���وق كتب الطبخ 
رائجة ومنتشرة، نظرًا لكثرة اآلكلين، 
بينما ينحسر سوق كتب اإلبداع األخرى 
أو حتى التخص���ص العلمي، ألن ليس 

كل اآلكلين من القارئين.
وفيم���ا يتعل���ق بمالبس���ات وضع 
الكتاب، يوضح صاحب رواية »أحضان 

المنافي« قائاًل: قد نستثني كتاب الطبخ 
من دائرة المعاناة والصراع بين الفكرة 
والتنفي���ذ، نظ���رًا لس���هولة وضع كتب 
الطب���خ، ألن ه���ذه الكتب تس���تند إلى 
تجرب���ة الوصف���ة ألكثر م���ن مرة حتى 
يتأكد ُحسُن قبولها لدى المستهلك، مع 
توازن مقاديرها وأوقات وضعها على 
الن���ار أو في الثالجة، بعك���س الكتابة 
اإلبداعي���ة - في الرواي���ة مثاًل - تحتاج 
إل���ى التفكير في الموض���وع، وتعميق 
ر )تخييل(  التركيز في الش���كل وتص���وُّ
الحلول للقضايا واألحداث التي تمر بها 
الش���خوص واألماكن واألزمنة، ناهيك 
عن أن العمل اإلبداعي – رواية، قصة، 
مسرحية، فيلم – يتقاطع مع السياسة 
وم���ع المحاذي���ر المجتمعي���ة األخرى، 
ويحاذر الوقوع في شرك مثلث الرعب: 
السياسة، الدين، الجنس بعكس سرعة 
انزالق الطعام من الحلقوم، بل إن كتب 
الطبخ ال تخض���ع للرقابة الصارمة من 
قبل الجهات المختصة، وال يتم اعتقالها 
في المناف���ذ والمطارات، ويضيف: بهذا 
أن���ا ال أقلل من قيمة كت���ب الطبخ التي 
تصل تكاليف الطبعة الواحدة - لعشرة 
آالف نس���خة - حوالي 270 ألف ريال 
)74 ألف دوالر(، وهذه تكاليف باهظة 

مقارن���ة مع الكت���اب اإلبداعي )2000( 
نسخة بسعر 2000 دوالر أو أقل، لكن 
مردود كتاب الطبخ )اللهم ال حس���َد ألم 
محمد( لنجَد أن مجمل بيع عش���رة آالف 
نس���خة يبلغ مليونًا ومئتي ألف ريال، 
على أس���اس أن س���عر النس���خة 120 
ري���ااُل )33 دوالرًا(، بالطب���ع ال يذهب 
ه���ذا المبلغ كله إل���ى المؤلف، ألن دور 
التوزيع تفرض 35 - 40 % من س���عر 
الغ���الف، ولكن م���ع هذا يظ���ل الدخل 
مرتفعًا مقارن���ة بالكتاب اإلبداعي الذي 
إذا باع الناشر منه 1000 نسخة يكون 
رابحًا )30 ألف ريال( على أس���اس أن 

سعر النسخة 30 ريااًل )8 دوالرات(.
ويتاب���ع د. عبد المل���ك: نالحظ أن 
الفرق شاسٌع بين الرقمين، أضف إلى 
ذل���ك أن دور النش���ر العربي���ة تفرض 
عل���ى المب���دع المس���اهمة ف���ي تكاليف 
الطباعة )م���ن 1000 إلى 1500 دوالر( 
مقابل التنازل عن كل الحقوق مع 200 
نسخة للمبدع كي يوزعها على معارفه 
وأصدقائ���ه، لذل���ك نج���د أن غالبي���ة 
وخصوص���ًا  الحقيقيي���ن،  المبدعي���ن 
األدب���اء، هم من الفق���راء والصعاليك، 
وهم ضعاف البنية، خفاف األجس���اد، 
وال ش���ك أن ذلك ُمَتأتِّ من عدم قدرتهم 
عل���ى ش���راء األطعم���ة والمش���روبات 
الفاخ���رة التي تزخر به���ا كتب الطبخ، 
في مقابل س���اكني البيوت التي تقتني 
كتب الطب���خ وتطّبق محتوياتها، حيث 
يت���م التفنن ف���ي )إخ���راج( الطبخة من 
حي���ث دق���ة المقادي���ر وأناق���ة التقديم 
م���ع الملحقات األخ���رى من َس���َلطات 

وحلويات. 
ويس���تطرد د. عب���د المل���ك قائاًل: 
في الوق���ت الذي »ُيحتقر« في���ه الكتاُب 
اإلبداعي في معارض الكتب، وال ُيلتفت 
إليه لدى ش���ريحة كبيرة م���ن الناس، 
نجد الحفاوة حاضرة عند كتب الطبخ، 
وتحتشد عدساُت الصحافة والتليفزيون 
أمام كاتبات ه���ذه النوعية من الكتب، 
مضيف���ًا: إن القراءة – للكتب الجادة أو 
اإلبداعي���ة – وقتي���ة ومزاجية، بعكس 
الطعام، فه���و غريزة لحوحة كلما دّقت 
أجراُس المعدة، كما أن الكتاب اإلبداعي 

 عبداهلل احلامدي

الثنائي أحمد عبدالملك وعائشة التميمي:

اإلبداع
بين كثرة اآلكلين وقلة القارئين 
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يوضع عل���ى الرف أو في المخزن حال 
االنتهاء منه، بعكس كتاب الطبخ، فهو 
حاض���ر يوميًا – ولربم���ا لألبد – تحت 
عين سيدة البيت أو حتى الشغالة التي 
تجي���د الق���راءة باإلنجليزي���ة؛ ذلك أن 
المع���دة ال تتوقف عن العم���ل، متابعًا: 
الكتاب اإلبداعي قد ُيرضي فئة محدودة 
من المجتم���ع ال تزيد على 10٪، بعكس 
كت���اب الطبخ ال���ذي تنحن���ي إلنتاجه 
الهامات كل يوم، ألن اإلنس���ان يجوع، 
وإذا ج���اع أكل، وبعضه���م ي���أكل بنهم 
حت���ى تصيبه التخم���ة، بعكس القارئ 
الذي قد يش���غله التليفزيون أو المباراة 
أو الهاتف أو الجريدة عن القراءة، ولن 
يحاس���به عقله أو عواطف���ه على عدم 
القراءة، هذه هي الحتمية المادية التي 
تجع���ل كتب الطبخ أكثر رواجًا من كتب 
العق���ل، وينتهي د. أحمد عبد الملك في 
س���رد وجهة نظره بالق���ول: إن مخزن 
الكتب في منزلي يّعُج بكتبي المتحسرة 
على واقع الق���راءة في العالم العربي، 
رغ���م أنني ال أطب���ع أكثر م���ن 2000 
نسخة لكل كتاب! بينما كتب )أم محمد( 
تنفد رغم أنها تصدر لها طبعات جديدة، 
وهذا دليل آخر على أن تلبية احتياجات 
البط���ون أهم – في العالم العربي – من 

تلبية احتياجات العقول.
من جهتها تتناول الس���يدة عائش���ة 
التميم���ي ط���رف الحديث م���ن زوجها، 
انطالقًا من العبارة األخيرة التي وصل 
إليها، قائلة: كتاب الطبخ ال تقل قيمته 
عن قيم���ة أي عمل علم���ي أو ثقافي أو 
اجتماعي، فكتاب الطبخ ُيغذّي الجسم، 
ومن ثم ُينم���ّي العقل، ومن غير الغذاء 
ال يس���تطيع اإلنس���ان العيش، وكتاب 
الطب���خ يق���ّرب األس���رة م���ن بعضه���ا 
البعض – خصوصًا الزوج والزوجة – 
ويقّرب األصدقاء والشعوب أيضًا، كما 
أن كت���اب الطبخ عندم���ا تقرأه وتطبق 
ما في���ه، يجعلك تت���ذوق ثقاف���ة البلد 
والتعرف على حضارتها، بل قد يجذبك 
للسفر إلى تلك البلدان التي تذوقَت لذة 

مطبخها.
عندم���ا نق���ارن بين كت���اب الطبخ 
وأي كت���اب ثقاف���ي أو رواي���ة أو قصة 
من حي���ث الوقت والجهد والتكلفة، نجد 
أن كتاب الطبخ يتطلب وقتًا قد يس���تمر 
لستة ش���هور في إعداد المادة وتبويب 
الفصول، ثم إعداد األطباق بشكل عملي 
م���ن أج���ل تصويرها، وبع���د التصوير 
تب���دأ مرحلة الترجم���ة واإلخراج، ومن 
ثم الطباع���ة، بينما تألي���ف القصة أو 

الرواية أو المس���رحية ال يتطلب سوى 
الفكرة، ومن ثم كتابتها على الكمبيوتر 
وإرس���الها ف���ي )ديس���ك( أو )إيمي���ل( 
إل���ى المطبع���ة. وتتاب���ع التميمي: من 
حي���ث التكلفة فإن كت���اب الطبخ الجيد 
يتطل���ب ميزاني���ة ضخم���ة تص���ل إلى 
أكثر م���ن 250 ألف ري���ال، ناهيك عن 
أجور المص���ور والمترج���م والمخرج، 
والت���ي تتحملها كاتبة الكتاب، وتقول: 
كثي���رون يعتق���دون أن كت���اب الطبخ 
ي���در على صاحبت���ه الماليي���ن، )عين 
الحس���ود فيها عود( والصحيح أنه يّدر 
مبال���غ داخل الب���الد مثاًل، عن���د البيع 
المباش���ر، ولكن الموزع يأخذ نسبة ال 
تقل ع���ن35٪، كما أن الموزع الخارجي 
يطلب نس���بة 50٪ من س���عر النسخة، 
الخاصة  المشتريات  وهنالك مصاريف 
واإلكسس���وارات  والمعدات  بالطبخات 
وغيره���ا، وكل هذا ال يتطلب���ه الكتاُب 
مش���كلة  هنال���ك  أن  كم���ا  اإلبداع���ي، 
التموي���ل، إذ لي���س هنال���ك دع���م من 
الجهات المختصة – كما يحصل للمبدع 
اآلخر على س���بيل التش���جيع - وكذلك 
مشكلة تمويل اإلعالنات والبوسترات، 
وقلق مالحق���ة الموزعين خ���ارج البلد 
لدفع المس���تحقات التي قد تتأخر لعام 
أو عامي���ن، صحيح أن الموزع المحلي 
يعلن ف���ي جريدت���ه عن الكت���اب وهذا 
يساهم في نش���ر الكتاب، لكن المشكلة 
في الموزعين الخارجيين، ثم تستدرك 
المؤلفة وخبيرة الطبخ عائشة التميمي 
قائلة: في المحصلة يجب أال ننس���ى أن 
كت���اب الطبخ يخلق مناخ���ًا محببًا في 
المنزل ع���ن طريق التفنن ف���ي تنويع 
السفرة وطرق التقديم، بعكس الطعام 
المجلوب من المطعم، أو تقديم الطبق 
التقلي���دي )القط���ري( المك���رر، وأعني 
المجب���وس وملحقاته بطريق���ة تراثية 
ليس فيها إبداع، كم���ا أن كتاب الطبخ 
يؤهل الزوجة الجديدة ألن ُتسعد زوجها 
وتقّدم له طعامًا منوعًا مع إكسسواراته 
المش���هية، مختتم���ًة: أخي���رًا أقول لكل 
مب���دع أال يقلل من قيم���ة كتاب الطبخ، 
ألن���ه ل���وال الطبخ لم���ا أنتج���َت عملك 

اإلبداعي.. فمن يبدع وهو جائع؟!
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واالجتماعي���ة،  األس���رية  المتطلب���ات 
اكتش���فن اس���تخدامًا جديدًا لهذه المساحة 
ذات الجندرة النمطية، لمس���ألة توقعات 
المجتمع منه���ن ومفاجأته بأنهن قادرات 
على االنتق���ال من مس���احة المطبخ إلى 
مس���احة أرحب، ومن مهم���ة الطبخ إلى 
التعلي���م! وكأنهن من خ���الل هذه الكتابة 
العالم  الخجولة والمنزلية يقل���ن »لنعلم 

كيف يطبخ«. 
كان حديث هؤالء النس���اء، وغيرهن، 
في السياسة أو االقتصاد يثير السخرية، 
بينما حديثهن في أصول الطعام والحياة 
المنزلي���ة يعد طبيعيًا كخبي���رات في هذا 
الشأن. بعضهن ذهبن إلى أبعد من كتاب 
الطب���خ فخصص���ن عائدات الكت���ب لدعم 
حركة سياس���ية يؤم���ّن به���ا أو جمعية 
ينتمين إليها أو حتى الكنيس���ة. ليشاركن 
من خ���الل »الطبخ«، المعرفة األبرز التي 
يمتلكنها، في دعم معتقداتهن السياس���ية 

أو االجتماعية أو الدينية.

مطبخ يخص المرء وحده

ظل موقع المطبخ في أوروبا وأميركا 
ولغاية اآلن في الب���الد العربية في أبعد 
وأدف���أ نقطة م���ن قلب البي���ت. بعيدًا عن 
الضي���وف مخصص���ًا للعائل���ة فقط وله 
في كثير من األحيان ب���اب وفناء خلفي. 
ومع متابعة تطور تصمي���م المطبخ منذ 
الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، نرصد 
تخلي المرأة عن مطبخها بالتدريج، رغم 
مح���اوالت عدي���دة للحفاظ على الش���كل 

التقليدي للمطبخ.
الف���رق واضح���ًا بي���ن غرفة  وب���ات 
التليفزيون  العصرية، حي���ث  الجل���وس 
والتليفون والراديو واألثاث ال�»مودرن«، 
وبي���ن المطبخ الذي ظ���ّل صامدًا محافظًا 
عل���ى الف���رن الكبي���ر وح���وض غس���يل 
الصحون والعمل الكافي لوقوف شخص 
واحد فقط. إلى أن أصب���ح مفتوحًا أكثر 
ويسمح بتحرك أكثر من فرد داخل »قمرة 
القيادة«، وحت���ى ابتكر المطبخ المفتوح 
»الس���تايل  الرئيس���ي  الصال���ون  عل���ى 
األميرك���ي«، الذي مازال يلق���ى المقاومة 
إلى اآلن. وفي هذا الستايل حضور معلن 

أكثر نسوية 
من فطيرة التفاح

نوال العلي - باري�س

وجدن أنفس���هن في خضم حركة نسوية 
متسارعة وعازمة، بينما أنفقن أعمارهن 

بين غرفة الجلوس والمطبخ. 
ف���ي كتابها »ُكْل كلمات���ي: قراءة حياة 
النس���اء م���ن خ���الل كتبهن ع���ن الطبخ« 
)2002(، تذكر النس���وية جانيت ثيوفانو 
كيف تضمن���ت كتب الطب���خ كلمات تؤكد 
على أن الطبخ هو المس���ؤولية الطبيعية 
للمرأة طالما ه���و داخل المنزل، أما حين 
يكون خارج المنزل، كالشواء والباربكيو 
فيصب���ح مهمة الرجل. تلك الكتب احتوت 
– بحس���ب ثيوفان���و – باإلضاف���ة إل���ى 
اليومية  للحي���اة  تس���جياًل  الوصف���ات، 
الت���ي تعتقد صاحبة الكت���اب أنها الحياة 
الس���عيدة التي ترغب بها كل امرأة. فمثاًل 
نج���د الطريق���ة المثالية لتخط���ي فترات 
الكآب���ة، كي���ف تجمل منزل���ك، تقلل من 
وزن���ك، تربي أبناءك، تج���ذب زوجك. 
وبذلك تس���ير مقادي���ر الحي���اة المثالية 
بالنس���بة إلى الكاتبة جنبًا إلى جنب مع 

مقادير األكالت المختلفة. 
الباحث���ة األميركي���ة ش���يري آينيس 
تذهب إل���ى منطقة تخال���ف فيها ثيوفانو 
في عملها »وصفات سرية: الجندر العرق 
والطبقة على طاولة العش���اء«. فالنساء 
اللواتي ظللن عالق���ات في المطبخ بفعل 

 طرق التعبير ع���ن التمرد عند األبناء 

أو الغض���ب عند الزوج تتمث���ل باالمتناع 
عن تناول الطعام في المنزل، أو العكس 
كأن تمتنع المرأة ع���ن إعداد الطعام لدى 
غضبه���ا، أو تتفنن فيه وتدلل العائلة في 

رضاها.

طبخت كلماتي لتأكلها 

خ���الل النص���ف الثان���ي م���ن الق���رن 
العش���رين، ظهر العديد م���ن كتب الطبخ 
التي وضعتها النس���اء. أصبحت أدبيات 
الطب���خ في تل���ك الفت���رة، ف���ي أوروبا 
وأميركا بش���كل خاص، س���وقًا ناجحًا. 
فهل كان اله���دف، بالتزام���ن مع انطالق 
الحركات النسوية في تلك الحقبة، إعادة 
المرأة إلى غرفتها التاريخية: المطبخ؟ أم 
أن هناك ما يمك���ن الجدال حوله من جهة 

مخالفة تمامًا؟
ضم���ت ه���ذه الكت���ب وصف���ات ولغة 
وصورًا دافعت عن »طقم« القيم والمعايير 
االجتماعي���ة، ودافع���ت، عل���ى نحو غير 
مباشر، عن األدوار الجندرية المحددة من 
خالل اس���تعمال وصفات الطعام، وكأن 
كاتب���ات هذه الكت���ب وهن رب���ات بيوت 
أصاًل يدافعن ع���ن معقلهن األخير بعد أن 



6465 6465

للمرأة في المكان، وساعات وجود أقل في 
دائرة المطب���خ، ومعنى هذا أن الوجبات 
الضخمة والمجهدة التي كانت تس���تغرق 

ساعات من اإلعداد قد وّلى زمنها. 

من الثدي إلى الموقد

ال تتوفر دراس���ة )على حد بحثنا( عن 
الم���رأة العربية وتغي���ر العالقة بالطعام 
والمطبخ كمكان وزم���ان أيضًا، وال عنه 
كطريقة للوص���ول إلى قلب الرجل مرورًا 
بمعدته، أو الس���يطرة عل���ى العائلة من 
خ���الل التحكم فيما يأكلون ووقت الطعام 

وطبيعته والسلوك على الطاولة. 
ولكننا نعرف مث���اًل أن المرأة العربية 
نش���أت ف���ي مجتم���ع يربط بينه���ا وبين 
اإليث���ار واألمومة والحن���ان، وأن المرأة 
اعت���ادت على التعبير عن ه���ذه الصفات 
بحذافيره���ا م���ن خ���الل العم���ل المنزلي 

فقط لعقود طويل���ة، وعلى رأس مهماته 
تغذية أف���راد العائلة، مهمة تبدأ بإرضاع 
الرضي���ع وحتى وض���ع اللقم���ة في فم 
الجد الطاعن في الس���ن. فهوية المرأة كما 
يعرفه���ا المجتم���ع بنيت على م���ا تمنحه 
لآلخري���ن، م���ن هنا نجد أن قي���ام المرأة 
بإع���داد الطع���ام هو جزء مّم���ا تلقته عن 
هويته���ا وتظ���ل بحاج���ة للتعبي���ر عنه. 
فالنساء، حتى العامالت منهن، يعجبهن 
أن يوصف���ن بأنه���ن طاهي���ات بارعات، 
وحت���ى ف���ي العائل���ة الحديث���ة والزوج 
يق���وم بإعداد الطعام أحيان���ًا، ثمة فكرة 
أصيل���ة في رأس كل فرد ف���ي العائلة أن 
ه���ذه مس���ؤولية األم: أواًل م���ن الثدي ثم 
م���ن الموقد والفرن. هناك تذكير مس���تمر 
أن الم���رأة ه���ي التي تلبي ه���ذه الحاجة 
األولية الماّسة وترضي شعور الكثير من 
النساء. حتى أن طرق التعبير عن التمرد 
عند األبناء أو الغض���ب عند الزوج تتمثل 

باالمتناع ع���ن تناول الطعام في المنزل، 
أو العك���س كأن تمتنع الم���رأة عن إعداد 
الطعام لدى غضبها، أو تتفنن فيه وتدلل 

العائلة في رضاها. 
وتجدر اإلش���ارة هنا إلى بحث ميداني 
كونيه���ان  كارول  اإليطالي���ة  للنس���وية 
أجرته في البندقية حول »الطعام والهوية 
والس���لطة«، ولخصت فيه رأيًا للنس���اء 
العامالت حول س���لطة مائ���دة الطعام، 
إذ وصفنه���ا بأنه���ا المكان، حي���ث تعقد 
القرارات وتفض الخالفات وتناقش أمور 
النه���ار بأكمل���ه وتلتئم العائل���ة ويتعلم 
األبناء حس���ن السلوك. ويزدن على ذلك 
تعبي���رات مث���ل »إعداد الطع���ام يجعلني 
أح���س بأني امرأة« -  تعزيز الهوية – أو 
»أح���ب أن أطه���و ألنني ألق���ى الكثير من 
التقدير من عائلت���ي حين أعد غداء جيدًا« 
- الحاجة للتقدير - أو »ال أثق بأن الرجل 
يعرف كي���ف يتص���رف ف���ي المطبخ« - 

السلطة على الشريك-.

ال لفطيرة التفاح

 رفضت امرأة قروية في الستين تناول 
فطيرة التفاح بشكل نهائي. وقاطعت كل 
األطباق الجديدة، الس���ريعة أو البطيئة، 
الت���ي تعلمتها ابنتها في مدرس���ة للطهي 
الحدي���ث، معبرة عن ذل���ك بقولها إن هذا 
الطعام »ال يشبهنا«. كان االحتجاج ليس 
فقط عل���ى الطع���ام الحديث، ب���ل نفورًا 
من نمط حي���اة جديد، فيه ب���وادر تخلي 
عن المكوث ف���ي المنزل، وفي���ه اختفاء 
للوجب���ات الكبيرة التي تجم���ع العائلة، 
حيث تم���ارس المرأة الس���تينية حكمتها 
ورضاه���ا وغضبها على الذكور واإلناث. 
نمط تقل فيه ساعات النساء في المطبخ 
وينفقنها في عمل ش���يء آخر هي تجهله 
وليس له���ا مفاتيح ألبواب���ه. يذكرنا هذا 
األمهات«  وطع���ام  »الوجب���ات  بدراس���ة 
التي قامت بها الباحثة ياس���مين نوهوز 
وتش���ير فيها إلى زيادة ع���دد األميركيات 
واألوروبيات المقبالت على تعلم التنس 
بعد ظهور الطع���ام المحّضر والجاهز في 
الس���تينيات من القرن العشرين، إذ بات 

لديهن الوقت لفعل شي آخر!
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على هامش مهرجان »برلين« األخير 
ال���ذي أقي���م في فبراي���ر الماض���ي أقيم 
برنام���ج مبتكر في موضوعه والش���كل 
الذي قدم فيه. عنوان البرنامج »س���ينما 
المطبخ« وفكرته ه���ي عرض مجموعة 
من األف���الم التي تتناول عال���م الطعام 

وُصّناعه.
األفالم المختارة تنوعت بين الروائية 
والقصيرة والوثائقية ومن األفالم التي 
تدور حول قصص أبطالها من الطباخين 
والطباخ���ات إلى األفالم الت���ي تتناول 
قضايا كبيرة مثل أزم���ة المياه والبيئة 

ونقص الطعام في العالم.
الطريف هو عرض بعض هذه األفالم 
داخل خيمة كبيرة تشمل تناول الطعام 
وط���رق تقديم���ه وطبخ بع���ض أنواعه 
المستوحاة من أفالم بعينها وكذلك عقد 
لقاءات وندوات حول الطعام والس���ينما 

شارك فيها طباخون وسينمائيون.
البرنامج أقيم تحت ش���عار »ثق في 
ذوقك«، والمقصود بذلك هو أن الطعام 
مث���ل الفن مس���ألة ذوق وت���ذوق، وأن 
المعايي���ر الصحية والعلمي���ة فقط تفقد 
تناول الطعام أهم ما فيه من متع حسية 
وروحية، وأن المرء يجب أن يتدرب على 
تنمية حاسة التذوق ويعتمد عليها أكثر 

ع�سام زكريا- القاهرة

فن السينما
مسألة ذوق.. ولكن العالقة أعمق بكثير!

مما يعتمد على رأي العلماء والنقاد!
ربما يكون إعداد الطعام وتناوله هو 
أول شكل من أشكال الفنون التي مارسها 
اإلنس���ان، ويرى علم���اء األنثروبولجي 
أن أحد البواعث األساس���ية لألس���اطير 
والمخيل���ة الجمعية هو عالقة اإلنس���ان 
البدائي بالغذاء سواء كان عالقته برحم 
وص���در األم البيولوجية أو األم األرض 
بما تضمه م���ن المياه التي يقيم بالقرب 
منه���ا أو يتعق���ب مس���يرتها أو النباتات 
الت���ي يتناوله���ا أو الحيوانات التي كان 

يقوم بذبحها واصطيادها ومطاردتها.
م���ن المفارق���ات المدهش���ة -النمطية 
مع ذلك- في حضارتن���ا المعاصرة أنه 
م���ع كثرة األطعم���ة المتاح���ة وتنوعها 
و »كوزموب���وليتانيت���ه���ا«، والبرام���ج 
والصفحات  والمج���الت  التليفزيوني���ة 
المخصص���ة للطع���ام وفوائ���ده وطرق 
صنعه إال أن معظم الناس أصبحوا على 
غربة ت���كاد تصل للقطيع���ة مع طبيعة 
ما يأكلونه وكيفي���ة صنعه على عكس 
اإلنسان القديم الذي كانت تربطه صالت 

وعالقات عميقة بكل ما يأكله.
وبم���ا أن الس���ينما، كما ي���رى عالم 
جوزي���ف  األميرك���ي  األنثروبولوج���ي 
كامبل، تعادل بالنس���بة إلنسان العصر 

م���ا كان���ت تمثله األس���طورة بالنس���بة 
لإلنس���ان القديم ، فمن الطبيعي إذن أن 
نتصور وجود عالقة )عالقات(، وطيدة 

بين السينما والغذاء.
وبما أن الس���ينما هي الفن الش���عبي 
األول لعصرن���ا ومص���در ثقافتنا األول، 
كم���ا أن الطع���ام الذي نأكل���ه والطريقة 
التي نصنع���ه بها والتي ن���أكل بها هي 
أحد المظاه���ر الثقافية األساس���ية ألي 
جماعة فمن الطبيع���ي أن يلتقي االثنان 
في العديد من المس���ارات المرئية وغير 

المرئية.
أع���رف الكثيرين ممن ال يس���تمتعون 
بمش���اهدة األف���الم إال وه���م يتناولون 
كميات هائلة من »الفوش���ار« ومعلبات 
المياه الغازية واللب والمكسرات وربما 
السندوتشات إذا أتيح لهم ذلك. وأعرف 
بعض من ال يستمتعون بتناول الطعام 
إال أمام فيل���م أو مسلس���ل تليفزيوني. 
هل الحظت أن دور العرض الس���ينمائي 
يلحق به���ا دائمًا عدد كبير من منافذ بيع 
المش���روبات واألطعم���ة؟ ه���ل تتذكر - 
إذا كن���ت فوق األربعي���ن - دور العرض 
القديم���ة الت���ي كان يتجول ف���ي ظالمها 
باعة المأكوالت والمثلجات والس���جائر؟ 
لقد اس���تغل أصح���اب دور العرض هذا 
االرتباط الش���رطي بين مشاهدة األفالم 
واألكل وبالغوا في رفع أسعار مأكوالتهم 
ومشروباتهم بدرجة قد تصل إلى أربعة 
أو خمس���ة أضعاف ثمنه���ا في الخارج، 
وس���عوا إلى اس���تصدار قواني���ن تمنع 
دخول أي متفرج إلى السينما وبصحبته 
أطعمة يأتي بها م���ن الخارج، وهو أمر 
كان مث���ار الكثير من الج���دل في أوروبا 
وبعض البالد خالل السنوات الماضية. 
هذا االرتباط الش���رطي يتجلى في شهر 
رمض���ان الذي يش���هد اس���تهالك كميات 
هائلة من الطعام والمسلس���الت، وفيما 
مضى، حين كانت القنوات التليفزيونية 
كن���ا نقضي  والمسلس���الت مح���دودة، 
معظم نهار وليل ش���هر رمضان في دور 

العرض السينمائي!
هذا االرتباط استغله أيضًا المعلنون 
الذي���ن حولوا مسلس���الت رمض���ان إلى 
جن���س درام���ي هجي���ن م���ن المش���اهد 
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التمثيلية المصحوبة بالمشاهد اإلعالنية 
التي ال تتوقف عن أنواع ال حصر لها من 

المأكوالت والمشروبات.
أما داخل األفالم نفس���ها فإن الحديث 
عن العالقة بين األكل والس���ينما يحتاج 
إلى مجلدات، وسأكتفي هنا بذكر بعض 
الخط���وط العامة واألمثل���ة القليلة لهذه 
الشبكة المعقدة من العالقات بين أغذية 

البطن والعقل والروح.
عادة ما تس���تخدم عالقة الشخصيات 
الدرامية الس���ينمائية بالطع���ام كتعبير 
عن طبيعة هذه الشخصية وأخالقياتها. 
فالبطل غالبًا ما يكون زاهدًا في الطعام، 
رافضًا له في أوقات الضيق واإلحباط، 
بينم���ا ي���وكل للش���خصيات الكوميدية 
الثانوي���ة مهمة إب���راز التباين من خالل 
إفراطهم في األكل وبأكثر الطرق شراهة 
وفجاجة وف���ي أكثر المواق���ف الدرامية 
حساسية حتى لو كانت لقاًء عاطفيًا أو 

جنازة!
ويستخدم وقت تناول الطعام ومكانه 
ونوعيت���ه دائمًا لرس���م العالق���ات بين 
الشخصيات، فالمحبون يلتقون دائمًا في 
المطاعم والكافيتريات، والعائالت دائمًا 
ما تتحاب وتتشاجر على موائد الطعام، 
والطبق���ة التي تنتمي لها أي ش���خصية 
ومس���تواها الم���ادي يتح���دد عب���ر نوع 
الطعام ال���ذي يأكله ومكانه. أما الوالئم 
ودعوات العش���اء الجماعية فتس���تخدم 
لرس���م أكب���ر عدد ممك���ن م���ن المواقف 
والعالقات والش���خصيات في مس���احة 
زمني���ة ومكانية محددة. مثال على ذلك 
فيلما »عائلة زيزي« )فطين عبد الوهاب 
1963( و»أم العروس���ة« )عاطف سالم 
1963( اللذان يجيدان استخدام صالونات 
وس���فرة طعام الطبقة الوسطى لرسم 
الش���خصيات والعالقات بشكل كوميدي 
محبب. أحيان���ًا يكون مدخلنا إلى الفيلم 
حف���اًل أو مأتمًا تلتقي فيه الش���خصيات 
على مائ���دة الطعام، وفي أحيان أخرى 
تنته���ي األفالم بحفل عش���اء تنفجر فيه 
األس���رار المجهولة بين أفراد العائلة أو 
يتحول إلى حف���ل دم وقتل جماعي. من 
أجمل األمثلة عل���ى الحالة األولى الفيلم 
الدينمارك���ي »الحفل« Festen )توماس 

فينتربرج ع���ام 1998(، ال���ذي يعد من 
عالمات الواقعية التي أرس���تها جماعة 
»دوجما 95« في الدينمارك، وفيه تمهد 
المواقف واألح���داث بين أفراد عائلة من 
الطبق���ة الوس���طى تبدو عليه���ا أمارات 
االس���تقرار المادي والعاطفي إلى ذروة 

تنفجر بالكراهية واألسرار السوداء.
نموذج ثان نجده في الفيلم المصري 
»موعد على العشاء« )محمد خان 1981(، 
الذي ينتهي بالزوجة سعاد حسني وقد 
دعت طليقها حس���ين فهمي على »عشوة 
مس���قعة ف���ي الف���رن« ممزوجة بالس���م 
ليتناولها االثنان ويموتان معًا، انتقامًا 
من���ه على ما فعل���ه بحبيبها أحمد زكي. 
الطعام هنا ليس مجرد وس���يلة للقتل، 
ولكن���ه تعبير ع���ن الحب ال���ذي تحول 
إلى كراهي���ة وعن الزوجة هي نفس���ها 
التي تحولت من طعام ش���هي إلى طعام 

مسموم بفعل زوجها المجرم.
أن���واع الطع���ام ق���د تك���ون أيض���ًا 
موضوعًا لألفالم مثل »شيكوالتة« )الس 
هالس���تروم 2000( الذي تس���تخدم فيه 
الشيكوالتة كتعبير عن الحسية والغريزة 
في مواجهة طعام الصي���ام الكاثوليكي 
الج���اف والقاس���ي في مدين���ة محافظة 
صغيرة تزورها امرأة جميلة - جولييت 
بين���وش- تفتت���ح مطعمًا للش���يكوالتة 

تقلب به كيان سكان القرية.
وم���ا يطبخونه موضوع  الطباخون 
محبب لألف���الم األميركي���ة، خاصة في 
السنوات األخيرة التي شهدت أفالمًا مثل 
»جول���ي وجوليا« )نورا إيفرون 2009( 

وبطول���ة ميريل س���تريب وآمي أدامز، 
الذي يم���زج القدرة عل���ى صنع الطعام 
الش���هي بالنجاح والس���عادة واألنوثة، 
أو فيل���م التحري���ك »راتات���وي« إخراج 
براد بي���رد 2007 الذي يلع���ب بطولته 
فأر بالعات يتحول إلى أشهر طباخ في 
المدينة، ويبيبن الفيل���م أن المرء ليس 
بأصله وال موطن���ه وإنما بموهبته وما 

يستطيع أن يفعله.
»طب���اخ الرئي���س« المص���ري إخراج 
سعيد حامد 2008، كنت قد وصفته في 
مق���ال وقتها بعن���وان »ماكيير الرئيس« 
بس���بب نفاقه الش���ديد لمب���ارك، ولكن 
فيم���ا يتعل���ق بالطعام فالفيل���م يوظفه 
في اس���تخدامات عديدة من التي ذكرتها 
مثل رس���م ش���خصية الرئيس وعالقته 
بالطع���ام، كأنه يكفي الم���رء أن يكون 
قلي���ل األكل زاهدًا فيه ليصبح ذلك دلياًل 
على صالحه ونبله، وكذلك في رس���م 
الف���وارق الطبقي���ة بين أبناء الش���عب، 
واس���تخدام الفترات التي يتن���اول فيها 
الرئي���س طعامه كما لو كانت جلس���ات 
مصارحة بينه وبين طباخه.. فرغم أن 
التقاليد البورجوازية تعتبر الكالم أثناء 
تناول الطعام خروجًا عن الذوق، إال أن 
الس���ينما ترى على العكس أن اإلنس���ان 
يكون أكث���ر تلقائية وبوحًا أثناء تناول 
الطعام، وكثير من أبرع حوارات السينما 
على اإلطالق تدور حول موائد الطعام، 
ربما ألن األكل جماع���ة طقس اجتماعي 
قديم يشبه إلى حد كبير مشاهدة األفالم 

جماعة في دور العرض.

من فيلم »شيكوالتة«



6869 6869

سيدُة المنزل، سواء أكانت شامية أو 
إدلبية،  أو  ديرية  أو  حمصية  أو  حلبية 
فال  عنها،  راضيًا  بعُلها  يبقى  أن  يهمها 
يردها إلى أهلها، وال يستبدل بها أخرى، 
الزوج  تقاسمها  إليها )ضرة(  وال يضيف 
والبيت والمحبة واالهتمام والقيمة.. لذلك 
ساللة  بنصائح  السيدُة،  هذه  تسلحت 
نصائح  والجدات..  األمهات  من  كاملة 
تعتمد، في التعامل مع الرجل، على مبدأ 
)األواني المستطرقة(، إذ توجُب عليها أن 
إلى  النهار،  وأطراف  الليل  آناء  تسعى، 
المزيد من أطعمتها  إغراء زوجها بتناول 
الشهية، حتى تمتلئ معدُته فيمتلئ قلُب 
حضرته بحبها، ويتحقق لها األمان، في 

الحاضر والمستقبل.
تشكل  لقد  التفكه  إلى  التقوت  من 
خانته  في  )ويضم  الحلبي،  المطبخ 
المطبخ اإلدلبي(، عبر العصور، من خالل 
مبدأ )التجربة والخطأ(.. ففي أيام الحرب 
العالمية األولى والثانية وما بينهما كان 
تسمى  بسيطة  أكالت  يتناولون  الناس 
يموت(،  الال  )قوت  الشعبي  العرف  في 
بمعنى أنها أطعمة تترك اإلنسان على قيد 
الحياة دون أن تقدم له الكثير من المتعة 
والزيت  والعدس  القمح  ومنها  والفائدة، 
الشائعة.  الخضراوات  وبعض  والبرغل 
ال  بسيطة  عناصر  الحقيقة،  في  إنها، 
أو  )تصنيع(  أو  تحضير  أي  إلى  تحتاج 
ُتقلى،  أو  بالماء،  ُتسلق  )َتَفنُّن(..فكانت 

أو بالدهن، وتؤكل على مضض.
والرخاء،  السلم  أيام  في  ولكن، 
تسوغ  ذريعة  البيت  سيدة  لدى  يعد  لم 
جديدة  أكالت  اختراع  عن  التقاعس  لها 
رجال  من  أسرتها  أفراد  أذواق  ُترضي 
تحاول  وأصبحت  وأبناء،  ونساء 
وتتشاور  وتخطئ،  وتصيب  وتجرب، 
إليه  توصلن  ما  حول  جنسها  بنات  مع 
في تجاربهن وابتكاراتهن، حتى توصلن 
إلى هذا المطبخ الفريد في غناه وتنوعه، 
أجمع.. العالم  مستوى  على  المشهور 

المطبخ الحلبي.

ثقافة المطابخ
حينما تذهب السيدُة الحلبية )واإلدلبية( 
فإن  للسكن،  منزل  لشراء  زوجها  برفقة 

حلب
أم المحاشي والطرب

خطيب بدلة - اإدلب

ال  لنعيش،  نأكل  )نحن  لموليير:  »طرطوف«  مسرحية  في  جاء  ما 
يا صاحبي-  الطعام-  ولكن  الظاهر..  من حيث  لنأكل( صحيح  نعيش 
يعيشوا  أن  الناس  لبعض  يمكن  وعليه  ممتع..  وتناوُله  ولذيذ،  طيب 

ليأكلوا، ويأكلوا، ويأكلوا.. نكاية بالسيد موليير!!..
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المطبخ..  معاينة  هو  تفعله  شيء  أول 
في  تداولها  يجري  التي  العبارات  ومن 
لزوجها:  الزوجة  قول  الحاالت  هذه  مثل 
)أي:  مغم  مطبخه  ولكن  جيد  البيت 
معتم(.. أو: مطبخه ضيق.. أو: مطبخه 
مقتول )أي أن هندسته سيئة والوصول 
األمثال  ومن  عسير(..  الممرات  عبر  إليه 
في  السيدات  تتداولها  التي  الشعبية 
مجالسهن: )تباهت المقالة على الطنجرة 
فقالت لها اسكتي.. كالنا في المطبخ!(.. 
ومنها )ما تضعينه في الطنجرة يطلع لك 
البرغل  للرز..  )العز  ومنها  بالمغرفة(.. 

شنق حاُله(.. إلخ.

ردود فعل الزوج 
الزوج  أمام  الطعام  يحضر  حينما 
الشغيل، الَتّعيب، العائد من عمله بنفس 
من  واالمتالء يصبح  الراحة  تنشد  تواقة 
المالحظات  من  يشاء  ما  يبدي  أن  حقه 
كان  فإذا  يتناولها..  التي  المادة  حول 
مثاًل:  لها،  يقول  متأففًا،  عيارًا،  ملواًل، 
أو  مخبوص..  الرز  أو  مرزرز،  الرز 
هذا  أو:  )محروق(،  شايط  طبيخك 
الصنف دلع )ملُحه قليل(، أو: الباذنجان 
لطيفًا،  كان  وإذا  مر(..  )طعمه  ممرمر 
يداك  سلمت  لها:  يقول  مجاماًل  محبًا، 
منك ومن  يحرمني  ال  اهلل  أو:  امرأة..  يا 
أكالتك اللذيذة.. هذا في حال حضورها، 
وأما في غيابها فثمة من يقول إن زوجته 
من  يغني  وال  ُيسمن  ال  طعامها  رعناء، 
أصدقائه  بين  يجلس  من  وثمة  جوع، 
فالن  أم  أختكم  قائاًل:  بزوجته  متباهيًا 
أكالت  أو:  للملوك..  ُيهدى  طعامًا  تطهو 
تؤكل  زوجته(  )يقصد  فالن  أم  الحاجة 
األصابع وراءها.. كذلك بإمكان المرء أن 
يتحدث عن حاالت فردية )شاذة( يطلق 
فيها الزوج امرأته أو يتزوج امرأة أخرى 

بحجة أنها ال تجيد طهو الطعام!! 

عادات تتعلق بالطعام
الوضعية المثلى، فيما يتعلق بتناول 
لكي  المرء ببطء،  يأكل  أن  الطعام، هي 
يمضغ الطعام فيسهل هضُمه.. ولكنك لن 
تعدم رجاًل يأكل بسرعة هائلة، فيقول له 
بعض أهله: شَوّي شوي خيو.. هل يوجد 
من يالحقك؟ ورجاًل آخر يأكل بشراهة، 

يحش  فالن  عنه:  يقولون  كبيرة،  لقمته 
الطعام حش!!

الطعام  تناول  في  اإلفراط  كثرة  ومن 
بطُنه  وينبق  الرجل،  معدة  تتوسع 
يسوغ  ولكي  كبير..  )كرش(  هيئة  على 
مثاًل  اخترعوا  فعلتهم  الكروش  أصحاب 
شعبيًا يقول: الرجل بال كرش مثل البيت 

بال عفش!!

مفارقات طعامية
تعليم  على  واألمهات  اآلباء  يدأب 
الطعام..  حيال  موحدًا  سلوكًا  أبنائهم 
السفرة  إلى  أوالده  ينادي  حينما  فاألب 
يقول جملة واحدة هي )يا اهلل يا أوالد.. 
سموا بسم اهلل(.. ويشرحون لهم خطورة 
قائلين:  يسمي،  أن  دون  المرء  يأكل  أن 
إذا لم تسم يأكل معك الشيطان.. وبسبب 
الفقر المدقع الذي يعاني منه معظم أبناء 
األهالي  فإن  المناطق،  هذه  في  الشعب 
يحذرون أبناءهم من اإلسراف في تناول 
الجبنة )ألنها غالية الثمن( فيقولون للولد 
إذا أكثرت من تناولها تنقرع )أي تصبح 

أقرع(!

عائالت بأسماء األطعمة
تشكل  الحالية  إدلب  محافظة  كانت 
أيام  على  حلب  لوالية  الغربية  األقضية 
حتى  لحلب  تابعة  وبقيت  العثمانيين، 
ال  لذلك   ..1960 سنة  في  عنها  استقلت 
في  الطعام  ثقافة  تكون  أن  نستغرب 
أن  والحقيقة  مشتركة..  المحافظتين 
الكنى  نشوء  في  كبيرًا  تأثيرًا  للطعام 
حلب  ففي  األسر..  وأسماء  واأللقاب 
وإدلب تطالعنا عائلة تحمل اسم لبنية، 
بها  ُيضرب  عائلة  )وهي  كبة..  وعائلة 
)وار  وار  كبة  الغنى(، وعائلة  في  المثل 
وعائلة  موجود(،  تعني:  تركية  كلمة 
وعائلة  الكباب(،  )صانع  كبابجي 
)طعام  وقباوة  ومهروسة،  عجينة، 
وُيحشى  الخروف  أمعاء  من  ُيستخرج 
والصنوبر(،  المفروم  واللحم  بالرز 
وعائلة فستق، وبطيخة، وجبسة )وهي 
)صانع  وشوربجي  الحمراء(،  البطيخة 
العدس(،  )بائع  وعداس  الشوربة(، 
وقضيماتي )بائع القضامة(، وحمصاني 
)بائع الحمص(، وقهوجي )بائع القهوة(، 

وكرزي، وكوسا، وبقدونس، ونعناعة، 
وفلفلة، وكزيبرة، وبرغل، ورز.. إلخ.

إلى شخصيات  ُتنسب  مأكوالت  وثمة 
المهلبية  منها  معروفة..  تاريخية 
)نسبة  والمأمونية  المهلب(،  إلى  )نسبة 
والحلويات  المأمون(،  الخليفة  إلى 

العصمانلية والسلطانية.

المطبخ الحلبي والثورة
انطلقت الثورة السورية من درعا في 
وانتشرت   )2011( آذار  مارس/  أواسط 
على  السورية،  المحافظات  مختلف  في 
هيئة مظاهرات سلمية تخرج من المساجد 

بعد صالة الجمعة من كل أسبوع.
عن  تأخرت  حلب  مدينة  أن  ومعلوم 
ركب الثورة بسبب تركز التجار الموالين 
فيها،  الكثيف  األمني  والتركيز  للنظام، 
النظام  مؤيدي  من  كبير  عدد  واستعداد 
)قطعان( من  لتنظيم مجموعات  األغنياء 
ضد  استباقية  بحرب  يقومون  الشبيحة 
في  يتباطأ  أن  نفسه  له  تسول  من  كل 
الوقوف أمام الجامع بعد صالة الجمعة. 
المدن  مختلف  في  الثوار  أصبح  وهكذا 
أو  ويقتلون  األمرين  يعانون  السورية 
والشبيحة،  األمن  مواجهة  في  ُيجرحون 
بينما ُيمضي أهالي حلب يوم الجمعة في 
الطريق  على  الطعام  وتناول  النزهات، 

المحلق الشمالي.
ونظرًا ألن معظم أهالي حلب يتمتعون 
كانوا  فقد  العالي،  الوطني  بالحس 
في  االنخراط  من  تمكنهم  لعدم  يأسفون 
فكان بعض األصدقاء يتصلون  الثورة.. 
بنا ويسألوننا عن تسمية الجمعة فنقول 
والكرامة..  العزة  جمعة  هي  مثاًل:  لهم 
حلب  في  نحن  ممازحين:  لنا  فيقولون 
أو  الكباب(..  )شوي  جمعة  أسميناها 
جمعة  أو  السنبوسك(..  )َرّق  جمعة 

الحالوة المبرومة.

كلمة أخيرة
بعبارات  حلب  يذكرون  الناس  بعض 
مسجوعة، فيقولون: حلب.. أم المحاشي 
يقولون: حلب  اآلخر  والكبب.. وبعضهم 
أم المغاني والطرب.. ولكن أفضل وصف 
لحلب- لإلنصاف- هو: حلب.. أم المعالي 

والرتب!
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جرب���ت م���رة أو مرتين عل���ى األكثر 
حضور ندوات أدب، لكنني أقلعت مبكرًا 
وأدمنت مش���اهدة قنوات األكل، بعد أن 
تأكدت أن ما يتبقى في روحي من أبخرة 
حلة )طنج���رة( تغلي بين ي���دي طاهية 
حس���ناء أكثر بكثير مما يتبقى من دخان 
ال���كالم المتصاع���د من ف���وق منصة في 

أمسية أدبية.

الح���واس ال العقل، اللمس والش���م 
والنظر وسائل أفضل من الكلمات لمعرفة 
العالم واالستمتاع بالحياة. تعمل اللغة 
عل���ى تغيير الوعي الذي ق���د ال يتزحزح 
ليتحول إلى سلوك، بل يظل في مرحلة 
الرطانة الخطابية، وهو ما نلمس���ه في 
عالقة كثير م���ن المثقفين العرب بحرية 
المرأة مث���اًل، إذ يمكن لنصير الحرية أن 
يقدم حياته فداء لحرية النساء جميعهن 

باستثناء زوجته!

وقد قامت حقبة التسليع الرأسمالية 
على مفهوم االس���تعراض الذي يخاطب 
الحواس ال العق���ل ويعتمد الصورة أكثر 
مما يع���ول على بالغة الكلمات. واهتدت 
كاميرا اإلعالنات عن األطعمة إلى التنقل 
بين المطابخ وط���اوالت الطعام الفخمة 
قب���ل أن تفس���ح القن���وات التليفزيونية 

عزت القمحاوي 

المجد للشعوذة
عن الكتابة والرسم والطبخ

برام���ج خاصة للمطبخ، ولم يلبث األمر 
أن تط���ور حت���ى صارت هن���اك قنوات 
متخصص���ة ال يك���ف طهاتها ع���ن خفق 
البيض واللب���ن ورش التوابل على مدار 

الساعة. 

وبرز العديد من النجوم الغربيين في 
هذا المجال، مع مالحظة أن معظمهم من 
األوروبيين وخصوصًا أبناء أدفأ أماكن 
في أوروبا: اليونان وإيطاليا وإسبانيا، 
ول���ن يعل���ق بذاكراتن���ا م���ن الطاهيات 

األميركيات س���وى المرأة الش���يكوالتة، 
ريتشل راي، التي جربت التمثيل وتقديم 
برامج ال� »توك شو«  قبل أن تستقر في 
ركن المطبخ الذي يناسب مزاجها الحار.

ذاكرة،  األميركيين  ليس���ت أللس���نة 
لذلك فهم غالب���ًا ال يطبخون، بل يقلون 
الدج���اج والبطاط���س مع خلط���ة حارة 
ضبطته���ا المطاع���م مرة واح���دة وإلى 
األب���د، خلط���ة مهمتها إعاق���ة اآلكل عن 
تميي���ز البطاط���س م���ن الدج���اج. ربما 
يرك���ز األميركيون مواهبه���م في الطبخ 
السياسي، فالمؤامرة الجيدة هي طبخة 
جيدة محبوكة التواب���ل، وهم ال يكفون 
عن الطبخ عل���ى الرغم من أن الطبخات 
تش���يط في كثير من األحي���ان، ويصبح 
عليه���م أن يتجرعوه���ا م���ع اآلكلين في 
أفغانس���تان والعراق، وها هم يطبخون 
مصائ���ر الربي���ع العربي بمه���ارة وقلة 

ضمير.

الطه���اة ف���ي المطب���خ التليفزيوني 
والمطبخ السياس���ي يتكلمون، على كل 
من يظهر ف���ي التليفزيون أن يتكلم بأي 
ه���راء، ألن الجمه���ور الذي ل���ه عيون، 
لديه آذان كذلك، وتريد أن تش���بع. لكن 
م���ن حيث الجوهر يظل الطبخ أقرب إلى 
ف���ن الرس���م ال الكتابة، حي���ث التعويل 
على المؤثرات التي تذهب مباش���رة إلى 
الحواس ال العقل، على اللون واإلضاءة 
وطريق���ة الع���رض للوح���ة أو التقدي���م 

للطبق. 

ونجم الطبخ مثل الرسام، يستطيع 
االس���تعانة بحص���ة من الش���عوذة أكبر 
من تل���ك المتاحة للكات���ب، ألن الكتابة 
الملعون���ة تعمل عل���ى الوعي ويجب أن 
تمر منه، م���ا يجعل فرص���ة الكاتب في 

التزييف أقل. 

يتأم���ل الرس���ام لوحت���ه بكثير من 
االس���تغراب ويضيف ضربة فرشاة غير 
ضروري���ة هن���ا أو هناك، كذل���ك يفعل 
الطاهي عندما يضيف رشة بهار لن تقدم 
أو تؤخر ف���ي طنجرة مترع���ة بالغريب 
والعجي���ب من بهارات، أبطل فلفلها عمل 

سلفادور.. الغريب
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القرفة، وأبطل الكمون عمل االثنين.

معلق���ة  ظل���ت  اللوح���ات  بع���ض   
بالمقلوب عش���رات السنين في المتاحف 
وأثارت إعجاب متذوق���ي الفن، والكثير 
من الطبخات تتضم���ن حزلقات ال داعي 
له���ا، وتثير إعج���اب اآلكلي���ن ألن أحدًا 

سبقهم وأثنى عليها.

الرس���م والطب���خ أكث���ر مما  وف���ي 
في الكتابة يس���تطيع الفن���ان أن يخلق 
أس���طورته الخاص���ة التي تض���اف إلى 
لوحت���ه أو طبق���ه. وق���د كان���ت حلق���ة 
الفنانين األوروبيين ف���ي النصف األول 

من القرن العش���رين النموذج األبرز على 
غش الزبون وبيع األسطورة الشخصية 
للفنان مع اللوحة، وهكذا رجحت لوحة 
الصاخبة  بس���يرته  المدعومة  بيكاس���و 
وكث���رة عالقاته النس���ائية عل���ى لوحة 
المتصوف هن���ري ماتيس،  وهكذا كانت 
الوقاح���ة االجتماعي���ة لس���لفادور دالي 
كمقود  المتصدري���ن وجه���ه  وش���اربيه 

دراجة جزءًا من ولع اقتناء لوحاته.

الطهاة أيضًا يلجأون إلى الشعوذة، 
وغرابات وجماليات الصورة، ليس طهاة 
وطاهي���ات الع���رب نظرًا لحداث���ة عهدنا 

باالستعراض التليفزيوني المطبخي. 

في قناة »فتافي���ت« تنخرط الطباخة 
العربية في العمل انخراط ربة بيت تخشى 
تقريع الزوج العائد من العمل باستعداد 
وينخ���رط  المش���اكل،  الخت���الق  ت���ام 
الطب���اخ العرب���ي بجدية عام���ل ال يريد 
أن يفق���د وظيفته الممي���زة. األوروبيات 
واألوروبي���ون يلعب���ون، يقدمون رحلة 
ثقافية وس���ياحية للمكان الذي يقدمون 
طبخة منه، فلكي يحظى المشاهد بطبق 
من حس���اء فواكه البحر س���يرى صقلية 
بحواريها وبحرها وصياديها، مع رواية 
شيء من تاريخ المدينة وتاريخ الطبق 
وربما الحديث عن روايات ومس���رحيات 

أعّد فيها الكاتب ألبطاله هذا الحساء. 

 وهك���ذا يجد المش���اهد نفس���ه أمام 
ع���روض فني���ة ثقافية، تش���كل المقالة 
أو صحن الس���لطة تفصيل���ة واحدة من 
تفصي���الت ُفرج���ة ممتعة. ثم���ة إزاحة 
لمتعة األكل من أج���ل التذكير بمتع خير 

منها. 

وليس���ت لدى الطاهي���ات الجميالت 
مشكلة في مغازلة خيال المشاهد المذكر. 
نايجيال الوس���ي المرأة الناضجة تطبخ 
بالعي���ن والحاج���ب، تلق���ي بالمكونات 
كيفم���ا اتفق وتنقل نظره���ا بين صدرها 
وعين المشاهد ال الطنجرة. اإليحاء سيد 
الص���ورة، وال وقت لدى نايجيال لكلمات 

الغزل، بل ألصوات الرغبة المبهمة.

الجميل���ة  األصغ���ر،  دال  صوف���ي 

إميريل الغاسي.. المبشر

صوفي دال.. توابل الشباب  نايجيال.. مقالة وغوايات
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المتألقة برائحة الش���باب، يحمّر وجهها 
بالحي���اء قب���ل أن يحمّر وج���ه صينية 
البطاطس، فتبدو هدفًا الستيهام أنصار 
الحب الع���ذري. وأما ليدي���ا على أبواب 
ش���يخوختها فتعطي خبرتها لمساعدتها 
التي تبدو ابنة تظهر معها في البرنامج 
لترث عن أمها تقاليد اإلمس���اك بالرجل 

من معدته المتوارثة جياًل بعد جيل. 

ثمة ح���ركات للجس���د األنثوي، ثمة 
أص���وات موحي���ة عن���د ت���ذوق ملوحة 
الرج���ال  بينم���ا  الس���ائل،  ح���الوة  أو 
المحرومون م���ن هذه العطاي���ا يجدون 
مبتغاه���م ف���ي التلميح���ات اللفظية أو 
اللعب على أشكال الخضار اإليروتيكية، 
فهناك دائمًا ثنائيات الصالبة والليونة، 

المستقيم والقوس. 

إميريل الغاسي البرتغالي الذي نذر 
نفسه لتهذيب ألسن األميركيين بسلسلة 
مطاعم جعلته مليونيرًا، هو أكثر نجوم 
الطهي الرجال إجادة للعب مع المش���اهد 
ومع جمهور االس���توديو، بعد أن حول 

مطبخه إلى قاعة مسرح. 

هناك فرقة موسيقية تعزف مقاطع 
ح���ارة تتناس���ب م���ع الع���دد الكبير من 
رش���ات البهار المتتابعة التي يلقي بها 
ف���ي الطبخة، وهناك جمهور مس���تمتع 
بالعرض يصفق ويضحك بصوت عال.

إميريل سمين جدًا بعينين ضيقتين 
يضغ���ط عليهما لح���م الوجه، يفضل أن 

يطبخ في البالطو األبيض مسداًل منشفة 
على كتفه اليس���رى. يب���دو في لحظات 
صمته مث���ل طبيب وعندما يتكلم بجدية 
لدقائ���ق يتخ���ذ مظه���ر مبش���ر أو داعية 

ديني. 

مالم���ح وجهه المس���تدير مع عينيه 
الضيقتين ترشحانه ألن يكون آسيويًا، 
لكن س���منته أبعد ما تكون إلى الرهبان 
البوذيين أو حتى المسيحيين، بل تجعل 
من���ه كاهنًا في كنيس���ة ريفية أو واعظًا 
وُمقرئ���ًا من ذل���ك النوع الذي يس���تفيد 
من كرم المؤمنين ويس���تمتع بأطباقهم 
المعدة بورع. ولكنه عندما يش���ير كقائد 
أوركس���ترا طالب���ًا الفاصل الموس���يقي 
من الفرقة يبدو مش���عوذًا أو العب ورق 

نصابًا يغرر بالمارة في الشارع.

سمنة الغاس���ي ال تدع مجااًل للشك 
في ق���درة طبخاته على اإلغ���واء، بينما 
يوحي ضحكه الدائم وإيحاءاته الفاحشة 

بأنه رجل س���عيد ف���ي الحب بفضل تلك 
األطب���اق تحديدًا. ومث���ل الداعية الديني 
الم���درب على تبديد ضج���ر المؤمنين ال 
يكف الغاس���ي ع���ن إنعاش مش���اهديه 

بالنكتة وحركة الجسد. 

يض���رب بالملعقة في وع���اء الملح 
فتخ���رج ممتلئة إل���ى حد يهدد بإفس���اد 
الطبخة، لكن���ه يفاجئ الجمي���ع بإلقاء 
المق���الة ويطوح  ف���ي  رش���ة بس���يطة 
بالبقية وراء ظهره. وأحيانًا ما يش���رح 
للممسوس���ين بس���حره كي���ف عليه أن 
يستخدم نصف ملعقة فلفل أسود وقبل 
أن تأكله���ن الجهام���ة يس���تدرك: »ولن 

يموت أحد إذا وضعتم ملعقة كاملة«. 

يبدو في تس���امح واعظ تدرب جيدًا 
على فن���ون االتصال بالجمهور، ينش���ر 
تسامحه من أجل أن تبدأ الخراف الضالة 
خطوتها األولى على طريق الهداية. وفي 
سبيل ذلك هناك العشرات من برطمانات 
البهار وكل أنواع الشعوذة طوع أصابع 

الغاسي القصيرة الممتلئة.

كتب اإليروتيكية العربية مثل »رجوع 
الش���يخ إلى صباه« و»الروض العاطر« 
سبقت إميريل إلى هذه الشعوذة، لكنها 
كانت تق���دم إلى الطامحي���ن إلى زيادة 
قدرته���م على الب���اه وصف���ات ال يمكن 
الحصول عليها وإذا تمكن المش���تاق من 
فعل ذلك بمعجزة فربما يفقد حياته قبل 
أن يختب���ر أثرها، مث���ل الوصفات التي 
تتضمن ش���عرة من ذيل نمر أو حس���وة 

من حليب لبؤة. 

التوابل التي يرش���ها إميريل ليست 
بغرابة وندرة الوصفات التعجيزية في 
كتب الب���اه العربية، لكنها س���تبدو من 
األعاجيب بالنسبة لكثير من المشاهدين، 
كما أن العديد من األعشاب التي يستخدمها 
طازجة تنمو في أج���واء محددة وليس 
من السهل الحصول عليها في كل مكان، 
وأما خلطة الطبيب والكميائي والمبشر 
والمايسترو والواعظ في مظهره فتضيف 
غرابة إلى غراباته، وتجعل منه الوجه 

األبرز بين مشعوذي المطابخ. 

إميريل الغاسي هو 
أكثر نجوم الطهي 

إجادة للعب مع 
المشاهد بعد أن 

حول مطبخه إلى 
قاعة مسرح 

ريتشل راى.. أميريكية إال قلياًل
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د. مرزوق بشير

السينما في دول الخليج

لقد أثارت الندوات المصاحبة للمهرجان الس���ينمائي األول 
ل���دول مجلس التع���اون والذي أقيم في دولة قط���ر في الفترة 
من 23 فبراير/ش���باط - 1 مارس/آذار 2012، أس���ئلة مهمة 
عن مسألة صناعة السينما في دول الخليج العربية، وجاءت 
إجابات معظم المش���اركين بأن تلك ال���دول تفتقد إلى صناعة 
س���ينمائية محترفة، وإن ما هو س���ائد مجرد إنتاج فردي، ال 
تدعمه مؤسسات احترافية، ويخضع لطاقة الفرد وحماسه في 
مواجهة المعوق���ات، وتجاوز الصعوبات. لذلك يرتبط تاريخ 
الس���ينما في دول مجلس التعاون بأسماء األفراد من أول فيلم 
روائ���ي كويتي لخال���د الصديقي إلى آخر فيل���م روائي قطري 
لخليفة المريخي، ولقد عدد المهتمين بالحركة الس���ينمائية في 
دول مجل���س التعاون المعوقات واإلش���كاالت التي تعوق من 
قي���ام تلك الصناعة، وعلى الرغم م���ن النجاحات الجماهيرية 
الت���ي حققته���ا الحكوم���ات الخليجية والمؤسس���ات الخاصة 
فيها في مجال االس���تحواذ على اإلنت���اج التليفزيوني، وتملك 
الفضائيات المتنوعة من أخبار وترفيه وفنون درامية، وبذلك 
هيمنت دول الخليج العربية على أكبر نسبة من اإلعالم العربي، 
لكنها لم تتمكن من تأس���يس صناعة سينمائية معروفة، رغم 

أهمية تلك الصناعة.
وربما يع���ود ذلك إلى عدم اهتمام الجهات المس���ؤولة عن 
هذه الصناعة، وإغفال المس���تثمرين الخليجيين لها، خش���يًة 
م���ن عدم مردودها المالي، لك���ن واألهم من ذلك هو عدم تمكن 
هذه ال���دول من تأس���يس منظومة مترابط���ة ومتكاملة تعتمد 
عليها تلك الصناعة، حيث يتطلب وجود منظومة س���ينمائية 

المتطلبات التالية:
1- متطلب���ات تش���غيلّية، مثل إنش���اء اس���توديوهات ذات 
تقنية عالية، ووجود خدمات مس���اندة لها من توفير الممثلين 

والحرفيين والمشتغلين بتلك الصناعة.
2- متطلبات فكرية، حيث يتطلب إنتاج األفالم السينمائية 
كّتاب س���يناريو ومعدين وباحثي���ن ميدانيين، كما يحتاج إلى 

نّقاد في مجال السينما وصحافة متخصصة.

3- متطلب���ات فني���ة، وه���ي العم���ود الفقري ف���ي اإلنتاج 
والمخرجي���ن والمصوري���ن  الممثلي���ن  الس���ينمائي وتش���مل 
ومهندس���ي الصوت واإلضاءة والمونتاج ومصممي المالبس 

والموسيقيين.
4- متطلبات اقتصادية، والمقصود بذلك الجهات التمويلية، 
سواء الدعم الحكومي المباشر أو البنوك وشركات االستثمار، 
ولوال بنك مصر قبل تس���عين عامًا، ما كان لإلنتاج السينمائي 

المصري أن يتواصل حتى اليوم.
5- متطلبات قانونية، حيث يتطلب اإلنتاج السينمائي دعمًا 
قانونيًا يحفظ حقوق اإلنتاج وحقوقه الفكرية، ويشمل أيضًا 
التأمين القانوني ضد المخاطر التي قد يواجهها القائمون على 

اإلنتاج ومعداته.
6- متطلب���ات التعلي���م والتدريب، ويتحقق ذلك بإنش���اء 
المعاهد الفني���ة المتخصصة، وجعل علوم الس���ينما جزءًا من 
مناه���ج التعلي���م العام والتعلي���م العالي، إضاف���ًة إلى إقامة 

الورش التدريبية في كافة مجاالت اإلنتاج السينمائي.
7- متطلبات تس���ويقية، وه���و المعني بتس���ويق اإلنتاج 
الس���ينمائي والبحث العلمي عن األسواق المناسبة، والدعاية 
لألفالم والتوزيع وإنش���اء دور العرض، وإقامة المس���ابقات 

واللقاءات الفنية.
8- متطلبات سياس���ية، حيث تضيق وتتس���ع األفكار التي 
يتبناها اإلنتاج الس���ينمائي على مدى اتس���اع وضيق الهامش 
الذي يوفره السياس���يون والمجتمع من قبول ورفض، فالفيلم 
في نهاية المطاف نتاج للفكر ورؤية ليس بالضرورة متوافقة 

مع واقع الحال، بل قد تتجاوزه إلى موقف صادم للواقع.
ولك���ي تتمك���ن دول مجلس التع���اون من إقام���ة منظومة 
س���ينمائية متكاملة، عليها أن تبدأ بإقامة مؤسس���ة مشتركة 
لإلنتاج السينمائي، تتوزع مهامها بين الدول األعضاء، شريطة 
أن تكون مستقلة عن سلطة القرار السياسي وتدخالته، عمومًا 
الوقت لم يزل مناسبًا لقيام مثل هذه المؤسسة، حتى ولو جاء 

القرار متأخرًا.

تاأمالت
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رحلة

يط���ل الموضوع الدين���ي على الحياة 
العام���ة اللندني���ة بوضوح ه���ذه األيام، 
وخاصة الجانب اإلسالمي منه، ويكشف 
التعامل مع���ه عن الفج���وة الكبيرة بين 
مجتمع يعي أنه يعيش في القرن الحادي 
والعش���رين، وآخ���ر يريد الع���ودة إلى 
العصور الوسطى. ويتوزع االهتمام به 
بين السياس���ي والثقافي: فعلى الصعيد 
السياس���ي ثمة أم���ران يتعلق���ان بالدين 
ي���دور حولهم���ا جدل إعالمي واس���ع في 
بريطانيا. يتعلق أولهما بأمر يشبه كثيرًا 
من حيث الشكل ما دار مؤخرًا في مجلس 
الشعب المصري، حينما رفع نائب رئيس 
حزب األصالة الس���لفي ممدوح إسماعيل 
أذان العصر أثناء انعقاد الجلس���ة، وإن 
ناقض���ه م���ن حي���ث االتجاه. فقد خس���ر 
المجل���س المحلي لمدين���ة ديفون، وهي 
مدينة هادئة في أقصى الجنوب الشرقي 
إلنجلترا، قضيت���ه التي أراد فيها أعضاء 
مجلس مدينة بايدفورد في تلك المحافظة 
أن يواصلوا افتتاح اجتماعات مجلس���هم 
المس���يحية  والصالة  بالصالة،  الدورية 
ليست أكثر من ثالث جمل كتلك التي تبدأ 
بها جلسات مجلس العموم، ويتعهد فيها 
النائب »بأال يضلل األمة سعيًا للسلطة أو 
رغبة في إرضاء اآلخرين، أو ألي أسباب 

ال قيمة لها. وأن ينحي جانبًا كل المصالح 
والتحيزات الشخصية، وأن يضع نصب 
عينيه مسؤوليته في ضرورة العمل على 

تحسين أوضاع البشر جميعًا«. 
وبرغم نبل القيم اإلنسانية واألخالقية 
التي تنط���وي عليها مثل تل���ك الصالة، 
تذكيرًا للمجلس بدور كل فرد فيه وإرهافًا 
لضميره، فقد احتج أحد أعضاء المجلس، 
وهو ملحد، بأنه يشعر باالرتباك والحرج 
وهو يس���تمع لتلك الص���الة االفتتاحية 
بإلغائه���ا.  اجتم���اع، وطال���ب  كل  ف���ي 
وصوت أعض���اء المجل���س وعددهم 16 
عضوًا مرتي���ن بأغلبية كاس���حة ضده، 
فاضط���ر ألخذ القضي���ة للمحكم���ة التي 
حكمت له. وثار بس���بب ه���ذا الحكم جدل 
واس���ع أثاره بعض المتدينين الذين هّب 
بعضه���م للدفاع عن مس���يحيته، وترديد 
ال���كالم الممج���وج حول انتش���ار اإللحاد 
وتده���ور القيم وغياب الدين، فانبرى له 
مس���يحيون آخرون يؤيدون الحكم الذي 
التزم المجل���س بتطبيقه. وش���ارك في 
هذا الجدل الواسع قامات فكرية وثقافية 
س���امقة بم���ن فيهم جورج كي���ري، كبير 
أساقفة كانتربيري الس���ابق، الذي دافع 
بالطبع عن حرية كل إنسان في ممارسة 
صلوات���ه، وعن أهمية القيم المس���يحية 

الديني���ة  القي���م  أن  وكي���ف  للمجتم���ع، 
واألخالقي���ة ه���ي حجر الزاوي���ة في أي 
بناء اجتماعي أو سياس���ي سليم. ولكنه 
كغيره من المشاركين في الجدل يقر بأن 
تل���ك الحرية البد أن تنته���ي في اللحظة 
التي تمارس فيه���ا أي عنف رمزي، مهما 
كان بسيطًا، مثل اإلرباك والحرج، آلخر 
ال يؤمن بما تؤمن به. وهو جدل يكش���ف 
ع���ن أن القانون وأحكامه البد أن تس���ود 
وأن تطبق عل���ى الجميع. وأن القانون، 
وليس الدين، هو الحك���م والفيصل بين 

األفراد في أي مجتمع حديث.
فه���ل يمكن أن ي���درك الس���يد ممدوح 

إس���ماعيل، دون أي تعني���ف من س���عد 
الكتاتني الذي طالب���ه بأن يخرج لألذان 
والصالة في المس���جد ولي���س في قاعة 
االجتماع���ات، ودون أن يضط���ر س���يد 
عس���كر اإلخواني، رئيس اللجنة الدينية 
بالمجل���س، إلعطائه درس���ًا ف���ي جواز 
الجم���ع بي���ن الظه���ر والعص���ر، حقيقة 
الفج���وة بين تناول مجتم���ع يريد نوابه 
العودة به للعصور الوس���طى، وتكبيله 
بأكثر الممارسات والتوجهات تخلفًا في 
الدين الحنيف، وممارسة عنفهم الرمزي 
كل ي���وم ضد أتباع الدي���ن اآلخر، وآخر 
يناقش أحد أصغر المجالس المحلية فيه 

أمور دينه ودنياه بمنطق القرن الحادي 
والعش���رين وعقالنيت���ه؟ ويعترف بحق 
الملحد، ناهيك عن صاحب الدين اآلخر، 
ف���ي حريته وف���ي أن ينأى بنفس���ه عن 
ممارس���ات المتش���ديدن من أمثال هؤالء 

المتأسلمين عندنا؟ 

2
الموض���وع الثاني يتعلق بواحدة من 
القضايا السياس���ية المزمنة التي تتعلق 
بسلفي أردني يدعى عمر محمود عثمان 
ويعرف باس���م أبي قتادة الفلسطيني، 
مطل���وب م���ن قبل ع���دة دول بم���ا فيها 

الوالي���ات المتحدة وإس���بانيا وفرنس���ا 
وألماني���ا والجزائ���ر واألردن. فقد طرد 
من الكوي���ت بعد حرب الخلي���ج األولى 
واالحتالل األميركي له���ا، وعاد لألردن 
حي���ث اتهم فيه���ا بالضلوع ف���ي أحداث 
إرهابي���ة وصدر حك���م عليه بالس���جن 
المؤبد لكنه هرب منها وتمكن من دخول 
بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 
1994، وحص���ل فيها عل���ى حق اللجوء 
السياس���ي. لكن س���رعان ما قبض عليه 
أكثر من م���رة، وكان آخرها عام 2005 
التهامات تتعلق بعالقته بالقاعدة وكونه 
وأجندتها،  ألفكاره���ا  المبلوري���ن  أح���د 
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الديني���ة  القي���م  أن  وكي���ف  للمجتم���ع، 
واألخالقي���ة ه���ي حجر الزاوي���ة في أي 
بناء اجتماعي أو سياس���ي سليم. ولكنه 
كغيره من المشاركين في الجدل يقر بأن 
تل���ك الحرية البد أن تنته���ي في اللحظة 
التي تمارس فيه���ا أي عنف رمزي، مهما 
كان بسيطًا، مثل اإلرباك والحرج، آلخر 
ال يؤمن بما تؤمن به. وهو جدل يكش���ف 
ع���ن أن القانون وأحكامه البد أن تس���ود 
وأن تطبق عل���ى الجميع. وأن القانون، 
وليس الدين، هو الحك���م والفيصل بين 

األفراد في أي مجتمع حديث.
فه���ل يمكن أن ي���درك الس���يد ممدوح 

إس���ماعيل، دون أي تعني���ف من س���عد 
الكتاتني الذي طالب���ه بأن يخرج لألذان 
والصالة في المس���جد ولي���س في قاعة 
االجتماع���ات، ودون أن يضط���ر س���يد 
عس���كر اإلخواني، رئيس اللجنة الدينية 
بالمجل���س، إلعطائه درس���ًا ف���ي جواز 
الجم���ع بي���ن الظه���ر والعص���ر، حقيقة 
الفج���وة بين تناول مجتم���ع يريد نوابه 
العودة به للعصور الوس���طى، وتكبيله 
بأكثر الممارسات والتوجهات تخلفًا في 
الدين الحنيف، وممارسة عنفهم الرمزي 
كل ي���وم ضد أتباع الدي���ن اآلخر، وآخر 
يناقش أحد أصغر المجالس المحلية فيه 

أمور دينه ودنياه بمنطق القرن الحادي 
والعش���رين وعقالنيت���ه؟ ويعترف بحق 
الملحد، ناهيك عن صاحب الدين اآلخر، 
ف���ي حريته وف���ي أن ينأى بنفس���ه عن 
ممارس���ات المتش���ديدن من أمثال هؤالء 

المتأسلمين عندنا؟ 

2
الموض���وع الثاني يتعلق بواحدة من 
القضايا السياس���ية المزمنة التي تتعلق 
بسلفي أردني يدعى عمر محمود عثمان 
ويعرف باس���م أبي قتادة الفلسطيني، 
مطل���وب م���ن قبل ع���دة دول بم���ا فيها 

الوالي���ات المتحدة وإس���بانيا وفرنس���ا 
وألماني���ا والجزائ���ر واألردن. فقد طرد 
من الكوي���ت بعد حرب الخلي���ج األولى 
واالحتالل األميركي له���ا، وعاد لألردن 
حي���ث اتهم فيه���ا بالضلوع ف���ي أحداث 
إرهابي���ة وصدر حك���م عليه بالس���جن 
المؤبد لكنه هرب منها وتمكن من دخول 
بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 
1994، وحص���ل فيها عل���ى حق اللجوء 
السياس���ي. لكن س���رعان ما قبض عليه 
أكثر من م���رة، وكان آخرها عام 2005 
التهامات تتعلق بعالقته بالقاعدة وكونه 
وأجندتها،  ألفكاره���ا  المبلوري���ن  أح���د 
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واالتص���ال بعناصر نش���يطة منها، بمن 
فيه���م بعض المتهمين ف���ي تدبير أحداث 
11 س���بتمبر، وجمعه ألموال للمجاهدين 
في أفغانس���تان والشيشان، وتحريضه 
على أحداث إرهابية كان من بينها تردد 
بعض المتهمي���ن بأحداث تفجيرات لندن 
الشهيرة عليه. وقد حكمت إحدى المحاكم 
بريطاني���ا  م���ن  بترحيل���ه  اإلنجليزي���ة 
وإعادته لبل���ده األردن، لعدم توفر أدلة 
كافية تمكنها من إدانته فيها وسجنه بها. 
فاستأنف الحكم أمام المحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان التي حكمت بعدم جواز 
إعادت���ه إلى بل���د يس���تخدم التعذيب في 
انتزاع اعترافات من متهمين تستخدم في 
محاكمته���م. وأدى هذا الحك���م إلى جدل 
واس���ع حول حق القضاء األوروبي في 
ف���رض رأيه على نظي���ره اإلنجليزي من 
ناحية، وحول أحقية مثل هذا الس���لفي 
والمحرض  اإلنجليزي  للمجتم���ع  الكاره 
ضد قيمه ونظامه السياس���ي في التمتع 
بالبقاء في بريطانيا وعلى حساب دافع 

الضرائب فيها. 
نح���ن هنا ب���إزاء س���لفي تكفيري ال 
يختلف فكره كثيرًا عن أغلبية السلفيين 
المصريين أو غيرهم من الذين ينش���رون 
التط���رف الوهاب���ي، وضي���ق األف���ق، 
في أرج���اء األرض األربعة، ويس���يئون 
لإلس���الم في بل���د يتعلل في���ه الكثيرون 
بتصرفات أمثال أبي قتادة وتصريحاتهم 
لنشر اإلس���الموفوبيا. يحارب إلى آخر 
بنس توف���ره ل���ه الخزان���ة البريطانية 
كي ال يردونه إل���ى بلده األصلي، حيث 
س���يواجه تنفيذ أح���كام بالس���جن فيه. 
ويس���تمتع برعاية الحكومة البريطانية 
الباذخة ألسرته وتوفيرها المسكن الجيد 
والم���أكل والتعلي���م ألطفاله الخمس���ة، 
بالرغ���م من كل أف���كاره وخطبه الداعية 
لمحاربتها. ولك���ن المجتمع الذي يعيش 
في القرن الحادي والعش���رين يدرك أن 
المبدأ أهم من الش���خص، وأن اس���تفادة 
شخص س���يئ من مبدأ جيد ال يبرر بأي 
حال من األحوال انتهاك المبدأ نفسه، أو 
الزراية به، خاصة وأن الزراية بمثل هذا 
المب���دأ تمثل س���ابقة قانونية اليريد أحد 
أن يتحم���ل وزر اقترافها. ألنه قد يتضرر 

بسببها شخص جيد في المستقبل. لذلك 
قبل الجمي���ع، المعارضة قبل الحكومة، 
الحك���م األوروبي، وبق���ي أبو قتادة في 
لندن برغم صرخ���ات االحتجاج الكثيرة 

المطالبة بترحيله.

3
كان ه���ذا ه���و حديث السياس���ة، أما 
على الصعيد الثقاف���ي فقد كان المعرض 
الضخم الذي أقام���ه المتحف البريطاني 
بعنوان »الحج: رحلة إلى قلب اإلسالم« 
هو الحدث الثقافي الكبير الذي استقطب 
طوابي���ر  مع���ه  واس���تقطب  االهتم���ام 
المش���اهدين الذي���ن أخ���ذوا يتقاط���رون 
عليه بالرغم من وجود أكثر من معرض 

كبي���ر في لندن هذا الش���هر. مثل معرض 
أش���هر الرس���امين اإلنجليز المعاصرين 
دافي���د هوكن���ي David Hockney في 
األكاديمية الملكي���ة، والتي تعد قاعاتها 
أكب���ر قاعات عرض الفن التش���كيلي في 
بريطاني���ا، وال���ذي يحظ���ى ه���و اآلخر 
باهتم���ام واس���ع، ومع���رض آخر ألهم 
الفنان���ات الياباني���ات يايوي كوس���اما 
Yayoi Kusama يع���رض ف���ي متحف 
»التي���ت الحدي���ث« وإن ل���م يحظ بنفس 
ش���عبية المعرضين السابقين. ويوشك 
المعرض���ان، مع���رض الح���ج ومعرض 
هوكني، بكل ما ي���دور حولهما من جدل 
وإقب���ال، أن يكون���ا المعرضي���ن اللذين 
والمتابع  المش���اهد  اهتمام  يس���تقطبان 
الثقافي لعدة أشهر. فسيبقى كل منهما، 
بعد افتتاحه في أواخ���ر يناير معروضًا 

حتى نهاية هذا الشهر.
فقد تحولت عملي���ة تنظيم المعارض 
نفس���ها إل���ى صناع���ة ثقافي���ة ضخمة 
ينف���ق على كل منها مئ���ات اآلالف إن لم 
يكن الماليين. ألنني كلما ش���اهدت أحد 
الكبي���رة، والتي أصبح  المعارض  هذه 
تنظيمها واإلعداد لها نوعًا من الصناعات 
الثقافي���ة الضخم���ة التي تس���تثمر فيها 
الماليي���ن، وت���در بالتال���ي الماليي���ن، 
أحسست حقيقة بأن الفجوة الثقافية، أو 
باألح���رى الحضارية حيث تعني الثقافة 
هنا ال الجان���ب التخصص���ي منها وإنما 
الجان���ب السوس���يولوجي الع���ام تزداد 
باس���تمرار اتس���اعًا بين عالمنا العربي 
والعالم الغربي المتقدم بصورة موئسة. 
وإذا ما أخذنا تنظيم المعارض - معارض 
الفن التش���كيلي كمثال - سنكتش���ف كم 
اتس���عت الفجوة بصورة يستحيل معها 
ردمها. وكم تسللت آليات العولمة، وإن 
في أكثر أشكالها رقيًا، وليس في جانبها 
االستغاللي القبيح الذي يستنزف العالم 
ال���ذي كان ثالثًا وصار حضيضًا إلى هذا 
المجال. فق���د أصبح تنظي���م المعارض 
االس���تعادية  المعارض  الكبيرة س���واء 
لفناني���ن كب���ار، أو لموضوعات بعينها 
مث���ل ه���ذا المع���رض الذي نح���ن بصدد 
الحدي���ث عنه م���ن األمور المعق���دة التي 
تتطلب إعدادًا طوي���اًل على مجموعة من 

الحرية البد أن تنتهي 
في اللحظة التي 

تمارس فيها أي عنف 
رمزي، مهما كان 

بسيطًا
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الجبه���ات: أوالها ه���ي الجبهة المعرفية 
التي يشرف عليها باحثون وأكاديميون 
متخصصون ف���ي الفن���ان أو الموضوع 
حتى يك���ون للمع���رض بنيت���ه الفكرية 
والتاريخية والمعرفية، وهي البنية التي 
ينطوي عليها كتالوج المعرض أو الكتاب 
المصاح���ب له والذي يقع عادة في مئات 
الصفح���ات، وينفق على إنتاج اللوحات 
به بب���ذخ، ويترجم عادة ألكثر من لغة، 
أو عل���ى األق���ل للغات التي س���يعرض 
المعرض في بلدانها. والثانية هي الجبهة 
اإلجرائية والت���ي تعمل بالطبع بتوجيه 
باحث���ي الجبه���ة األولى فتح���دد أماكن 
اللوحات أو المقتني���ات وتتولى اإلعداد 
لكل م���ا يتطلبه تضمين تل���ك اللوحات 
في المعرض واس���تعارتها من أجله لمدد 
طويلة قد تصل إلى عام، وش���روط تلك 
االستعارة التي تطلبت مثاًل في معرض 
ق���دم من روس���يا قبل عامين اس���تصدار 
ضمان مكت���وب من الحكومة البريطانية 
تتعهد فيه بعودة اللوحات كلها لروسيا 
بعد المعرض وغيرها من إجراءات سفر 
اللوحات والتأمي���ن عليها وإعادتها بعد 
العرض. وتتكل���ف كل هذه األمور مبالغ 
باهظة، مما يس���تدعي اشتراك أكثر من 
جهة ف���ي التمويل والتنظي���م، وبالتالي 
في العرض. والثالثة هي بالطبع الجبهة 
التمويلي���ة والتس���ويقية، حيث تتبارى 
الش���ركات الكبرى في رعاي���ة مثل تلك 
المعارض، كما أن تكاليفها الباهظة تحتم 
الدعاية المنظمة لها وتس���ويقها، وخلق 
تيار من الجدل الثقافي عنها عند عرضها 
كي تستثير المش���اهد العادي لزيارتها، 
وش���راء كل م���ا يصاحبها من س���لع من 
البوس���ترات إلى بع���ض العاديات التي 
تس���تخدم بعض موتيفاتها، إلى كتالوج 
المع���رض الذي يصل ثمن���ه أحيانًا لعدة 

عشرات من الجنيهات.

4
وقبل الحديث عن هذا المعرض الضخم 
عن الحج، وعن سر اإلقبال الكبير عليه، 
بعيدًا ع���ن الرغبة ف���ي المعرفة، أو عن 
حب االستطالع الذي يثيره اإلسالم دومًا 
ف���ي الثقافة الغربية، الب���د من التعريج 

عل���ى أهمية مث���ل تلك المع���ارض، من 
الناحية السوس���يولوجية، في المش���هد 
الثقاف���ي الغربي عامة، وف���ي بريطانيا 
خاصة. فلم تعد الثقافة ترفًا فيها، وإنما 
أصبحت جزءًا أساس���يًا فاعاًل من حراك 
الحياة اليومي الذي يس���اعد المواطنين 
والمقيمين معًا عل���ى تحمل عبء الحياة 
الس���ريعة المزدحم���ة بالعمل ف���ي عالم 
العولمة الشرس، والذي يستأدي كل فرد 
فيه ثمن���ًا باهظًا إلى حد ما لتأمين حياة 
مستقرة وميسورة، حتى في البالد التي 
تتمت���ع بق���در ال بأس به م���ن الرفاهية. 
وكلما ط���ال يوم العم���ل وزادت كثافته 
بمعنى تزايد الضغ���وط من أجل اإلنجاز 
فيه وزيادة ساعاته من أجل توفير حياة 
كريم���ة، أصب���ح من الض���روري توفير 
فسحة من االسترخاء العقلي واالستمتاع 
الحس���ي والمعرفي مع���ًا. خاصة حينما 
تتفاقم األزمة المالية ويصبح ما يس���مى 
 Consumer االس���تهالكي  بالع���الج 
Therapy أو الع���الج التس���ويقي الذي 
اس���تمرأته تلك المجتمع���ات وحقق لها 
بعض توازنها، غير متوفر، أو باألحرى 
عسيرًا وغير متاح. والعالج االستهالكي 
ه���و اخت���راع العولم���ة الجدي���د، إلدارة 
ماكينته���ا الجهنمية، م���ن خالل الموالت 
الضخمة التي ال تمتلئ بصنوف التسلية 
أو الترفي���ه، وإنما بالمتاجر التي تلهيك 
ع���ن كل ش���يء إال الله���اث وراء المزيد 
من الس���لع والمعروضات الجديدة التي 
تت���م برمجة اإلنس���ان المعول���م على أن 
اقتنائه���ا تحققه، وش���ارة لنجاحه  في 
كمواط���ن صال���ح حائز عل���ى مقتنيات 

العصر الجديدة.
 

5
ولنعد اآلن إلى معرض »الحج: رحلة 
إلى قلب اإلس���الم« وربم���ا يكون عنوان 
المع���رض ه���و مدخلنا الصحي���ح إليه، 
فالعن���وان هو عتبة أي عمل، وهو أيضًا 
الكاش���ف عن أهم ما يريد العمل تقديمه. 
وهو من هذه الناحية يكش���ف لنا عن أن 
المعرض يقدم الح���ج ليس كرحلة ألداء 
فريض���ة دينية فحس���ب، وإنم���ا كمدخل 
يأخذ المش���اهد إلى قلب اإلس���الم كدين 

وكرؤي���ة للعالم وكفلس���فة في الوجود. 
وقد أت���اح الح���ج ذلك ألن���ه كفريضة، 
وكركن من أركان اإلسالم الخمسة، يتميز 
عن غي���ره من الفرائ���ض واألركان بأنه 
ليس إجباري���ًا كبقية األركان، فهو »لمن 
استطاع إليه سبياًل«، إنه الفريضة التي 
تطرح نفس���ها كطموح ولي���س كواجب. 
فم���ن واج���ب كل مس���لم أن يتوجه لمكة 
خمس مرات كل يوم في صلواته، ولكن 
زيارتها لممارس���ة طق���وس الحج فيها 
تصبح أماًل ومطمحًا. وكلما بعدت الشقة 
بين األمل والم���كان جغرافيًا ازداد األمل 
تألق���ًا ونصاعة، وأصبح عصيًا في آن. 
كما أنه الفريض���ة الوحيدة التي ال يمكن 
لغير المسلم أن يش���ارك فيها أو يراقبها 
عن كثب. والواقع أن المعرض اس���تخدم 
هذه الحقيقة، حقيقة أنه من المس���تحيل 
على غير المس���لم أن يش���ارك في الحج 
أو حت���ى أن يراقبه م���ن قريب، من أجل 
أن يتي���ح له فرصة معرفته عن كثب من 
خالل المعرض الذي يس���عى لتجسيد كل 
جوانب التجربة بصريًا ومعرفيًا في آن، 
ضمن برنام���ج المتحف البريطاني الذي 
يتيح للمشاهد معرفة العالم المحيط به، 
وما يحف���ل به من حض���ارات وثقافات. 
خاصة وأن المتح���ف البريطاني حرص 
على جم���ع المقتني���ات اإلس���المية منذ 
تأسيس���ه ع���ام 1753، وواصل جمعها 
حتى تراكمت لديه مجموعة ضخمة منها 

حتى اآلن. 
وق���د أراد المعرض، كم���ا يقول مدير 
المتح���ف البريطان���ي ف���ي تقديم���ه له، 
أن يق���دم لجمه���وره معنى ه���ذا الطقس 
الجمع���ي الس���نوي، بالنس���بة للجماعة 
وللف���رد على الس���واء، وتح���والت هذا 
المعنى عب���ر التاري���خ والجغرافيا على 
امت���داد العال���م اإلس���المي ف���ي آس���يا 
وإفريقي���ا، وعل���ى مد فت���رة طويلة من 
التاريخ معًا. لذلك حرص المعرض على 
الجم���ع بين المعروضات المس���تقاة من 
المتاحف والمكتبات العامة، وتلك التي 
الخاصة،  تنتمي لألف���راد والمجموعات 
حتى يكش���ف عن الجانبين معًا، الفردي 
اإليمان���ي الخ���اص، والجمع���ي الديني 
العام. لذل���ك حفل المع���رض بالخرائط 
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والمقتني���ات التاريخية من ناحية، وبما 
المادي���ة للثقافة من  يس���مى بالعناصر 
ناحية أخرى، وبالش���هادات واألصوات 
الفردي���ة م���ن ناحية ثالث���ة. ألن طموح 
المع���رض كان تقدي���م موض���وع الحج 
من بداية اإلس���الم حتى الوقت الراهن، 
وألنه وعي كما تقول منظمته فينيش���يا 
مس���ؤولة   ،Venetia Porter بورت���ر 
قس���م اإلس���الم والش���رق األوس���ط في 
المتح���ف البريطان���ي، والت���ي انفق���ت 
ثالث س���نوات في اإلعداد ل���ه، منذ عام 
2009 وحتى افتتاح���ه في أواخر يناير 
2012، أن موضوع الحج موضوع عابر 
للتخصصات والمج���االت المعرفية، من 
الدين إلى األنثروبولوجيا، ومن التاريخ 
واألركيولوجيا إلى الجغرافيا، ومن أدب 
الرح���الت إلى تاريخ الفن. لذلك س���عى 
كتاب المعرض المطبوع، والذي تجاوز 
كثي���رًا فكرة الكتالوج إل���ى فكرة الكتاب 
المصاحب الذي يغني المعرض معرفيًا، 
إلى وضعه الحج اإلس���المي في سياق 
فكرة الحج نفسها عبر التاريخ والثقافات 
واألديان. ألن فكرة الحج وممارسته كما 
نعرف س���ابقة على اإلسالم، وموجودة 
في ديانات أخرى غيره. كما حرص على 
أن يقدم، ومن منظور متخصص مسلم، 
معنى هذا الطقس ودالالته في اإلس���الم 
من ناحية، وفي المجتمع اإلسالمي الذي 
جاء منه وهو الريف المصري من ناحية 
أخرى. ثم لج���أ المعرض إل���ى باحثين 
بريطانيين/ ليق���دم أولهما تاريخ الحج 
من���ذ صدر اإلس���الم حتى الق���رن الثالث 
عش���ر، ويتوقف عند رحلتين شهيرتين 
في هذا المجال هما رحلة ناصر خس���راو 
وابن جبير؛ ثم يتابع الثاني هذا التاريخ 
منذ العص���ر المملوكي والعثماني وحتى 
اآلن. وكان الهدف من هذا التتبع الطويل 
للرحلة هو الكش���ف عن الثابت والمتغير 
فيه���ا. وكيف أن ثمة عناص���ر ثابتة في 
كل تلك الرح���الت تتعلق بمواجهة الفرد 
للمكان ورؤيت���ه للكعبة ألول مرة، مهما 
كان���ت طبيع���ة الرحل���ة التي ق���ام بها. 
وعناصر متغيرة تتعلق بالزمن وطبيعة 
الرحلة حيث كانت تس���تغرق شهورًا في 
الماض���ي، وأصبح���ت أيامًا ف���ي الوقت 

الحاضر. كما يكش���ف القس���م األخير من 
الكتاب عن كيفية تأثير س���هولة الرحلة 
م���ع م���ر الزمن وتوف���ر وس���ائل جديدة 
ومريح���ة للتنق���ل، على زي���ادة العدد، 
من ربع مليون حاج ع���ام 1930 إلى ما 
يقارب الثالثة ماليين في العام الماضي، 
وعلى تغيير طبيعة التجربة نفسها عما 
كان���ت عليه في الماض���ي القريب، حيث 
من المتوقع أن يستمر الرقم في التصاعد 

ليصل إلى عشرين مليون عام 2030.

6
يحتل المعرض عشر غرف كبيرة في 
المتحف البريطاني تصحب المش���اهد في 
رحلة يمتزج فيها التاريخي بالطقس���ي، 
ويوظ���ف فيه���ا المع���رض المخطوطة، 
والخريط���ة، وأدوات الثقافة المادية من 

مالب���س وأواٍن، واللوح���ة، والصورة، 
والفيل���م، والش���هادة الذاتي���ة، والدليل 
الش���خصية  والمذك���رات  الس���ياحي 
والوثائ���ق، وغيرها في تجس���يد الرحلة 
وطقوس���ها. وه���ي الرحل���ة الت���ي تبدأ 
باالس���تعداد للحج وتنتهي بالعودة إلى 
الديار التي انطلق منها الحاج إلى رحلته 
واس���تقبال أهله له بالزينات والرس���وم 
الجدارية، وقد حولها المعرض إلى رحلة 
ف���ي الزمن وف���ي الجغرافيا مع���ًا. رحلة 
يعتم���د فيها منظم المع���رض على منهج 
التراكب وتضافر المستويات، ألننا بإزاء 
رحلة تتكرر بحذافيرها كل عام، وبنفس 
طقوسها على مد قرون عديدة. فمنذ الحجة 
األولى التي قادها أبوبكر عقب فتح مكة 
عام 630، وبش���كل أكثر دق���ة وتفصياًل 
من���ذ الحجة الثالثة التي قادها الرس���ول 
محمد )صلى اهلل عليه وس���لم( عام 632 
وهي حج���ة الوداع، والتي أرس���ى فيها 
كل طقوس الح���ج المعروفة حتى يومنا 
ه���ذا، والحج إلى بيت اهلل الحرام يتم كل 
عام، وعلى نفس الشاكلة ودون انقطاع 
عل���ى مر أكثر من أربعة عش���ر قرنًا. مما 
يتيح لمنظم المع���رض أن ينتقي في كل 
مرحل���ة ع���دة معروضات تكش���ف أيضًا 
التطور التاريخي لهذا الجانب من جوانب 

»رحلة إلى قلب 
اإلسالم« معرض 

فني ضخم عن الحج 
يجتذب الجمهور 

البريطاني
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الرحل���ة وتبدالته. حيث يحرص العرض 
على تقدي���م مجموعة م���ن المعروضات 
ف���ي كل مرحلة من مراح���ل الرحلة تعود 
إلى تواريخ متعددة وجغرافيات متبانية 
عل���ى الدوام. إذ تقدم لن���ا الغرفة األولى 
نوعًا من التقديم العام لإلسالم، ولمكانة 
الحج فيه، ثم تأخذنا الغرفة الثانية إلى 
عملية االس���تعداد للح���ج، وكيف تتنوع 
تل���ك االس���تعدادات بتن���وع المناخ���ات 
والثقاف���ات وإن بق���ي جوهره���ا ثابتًا. 
فاس���تعدادات المص���ري غير تل���ك التي 
يقوم بها المغربي أو المالّي أو الماليزي 
أو التركي أو اإلندونيسي، ألن لكل منها 
مذاقها الخاص برغم أنها جميعها تس���تعد 

للشيء نفسه. 
أما الغرف التالية م���ن الغرفة الثالثة 
حتى السادس���ة فإنها تخت���ص بالرحلة 
إلى األراضي المقدس���ة، وتأخذ المشاهد 
للمعرض عبر عدة مسارات: إذ تخصص 
الغرفة الثالث���ة للرحلة من الكوفة لمكة، 
القاه���رة لمكة،  والرابع���ة للرحلة م���ن 
وغيرها م���ن الرحالت الت���ي كانت تأتي 
لها عبر القاهرة من قل���ب إفريقيا وحتى 
أقاص���ي المغ���رب العربي، والخامس���ة 
للرحلة من دمشق إلى مكة، وغيرها من 
الرحالت التي كانت تجيء لها في طريقها 

لمكة من تركيا والجمهوريات اإلس���المية 
في آس���يا الوس���طى. وهناك أيضًا تلك 
الرحالت التي كانت تجيء مكة عبر البحر 
من جدة، س���واء أركب المسافر البحر من 
أقاصي آسيا أو من القرن اإلفريقي. حيث 
كان���ت الرحلة م���ن إندونيس���يا وماليزيا 
والصي���ن إل���ى مكة تتس���م بم���ذاق فريد 
متميزة.  أنثروبولوجي���ة  واس���تعدادات 
ثم يخصص المعرض الغرفة الس���ابعة، 
وللرقم دالالته السحرية، لمكة المكرمة، 
ولتاري���خ طويل م���ن المحم���ل والحجر 
األسود والكسوة وما يتعلق بها من فنون 
شعبية ونس���جية خاصة. وكيف تبدلت 
تواري���خ كس���وة الكعبة الس���نوية، وما 
تؤول إليه كس���وتها القديمة كل عام بعد 
نزعها عنها، وإلباسها حلتها أو كسوتها 
الجديدة. فقد كانت من���ذ الفتح العثماني 
وحت���ى بعيد منتص���ف الق���رن الماضي 
تصنع في مصر وعلى حسابها، وتهديها 
كل س���نة للكعب���ة بعد أن تط���وف بها، 
في طقس المحمل الش���هير، في ش���وارع 
القاهرة كي يش���اهدها الش���عب المصري 
أوال، قبل ش���حنها إلى مكة قبيل موس���م 
الح���ج من كل ع���ام. وكان ه���ذا التاريخ 
المصري الطويل من فن صناعة كس���وة 
الكعبة وزخارفه���ا العربية األصيلة هو 
الذي رس���خ ش���كل الكس���وة وطبيعة ما 
تنطوي عليه من زخ���ارف وفنون حتى 

اآلن.
أم���ا الغرف���ة الثامنة فإنه���ا تخصص 
لطقوس الحج، حيث يصحبنا المعرض، 
بالصورة والوثيقة والشهادة والفيلم إلى 
مراحل الح���ج المختلفة م���ن اإلحرام في 
الثامن من ذي الحجة والطواف والسعي 
بين من���ى وعرفات، حتى الوصول لمنى 
والوقوف بعرفات في اليوم التاسع منه، 
ثم رمي الجم���رات في منى والمزدلفة في 
أول أي���ام العي���د، والع���ودة بعدها لمكة 
والطواف م���ن جديد، ثم الرج���وع لمنى 
في ثاني أيام العي���د والعودة لمكة حتى 
ينتهي الطقس كله. وفي الحجرة التاسعة 
المخصصة للمدينة المنورة نتعرف على 
زيارة الحجاج لها، وتاريخ مسجد النبي 
بها، ومكانته في اإلس���الم. وفي الحجرة 
العاش���رة واألخي���رة والت���ي يخصصها 

المع���رض لعودة الحجي���ج إلى ديارهم، 
ولكل م���ا يصحبون���ه معهم م���ن هدايا، 
تب���دأ من ماء زم���زم وال تنتهي بالطواقي 
والمسابح وما شابهها. لكن هذه الحجرة 
أيضًا ش���ملت قدرًا من الفن المعاصر، من 
تصوير ورس���م ونحت، الذي اس���توحى 
رحل���ة الحج، وخل���ق منها أعم���ااًل فنية 

مدهشة. 
والواقع أن أهم ما يلمس المشاهد في 
هذا المع���رض هو قدرته المدهش���ة على 
إدارة جدل خالق بين الروحي والطقسي، 
وعلى تجسيد ما هو روحي بصور متعددة 
وقادرة على الكش���ف عن الجوهري خلف 
تبديات العرضي والمتغير. ذلك أن تبدل 
المختلفة،  الرحل���ة وتصاريفه���ا  طبيعة 
وتغير وسائل الس���فر على مر العصور، 
من���ذ أن كانت وس���يلتها األساس���ية هي 
الدواب من خيل وجمال، حتى شاركت فيها 
الس���فن والقطارات، وحتى أمر السلطان 
عبدالحميد العثماني بإنش���اء سكة حديد 
الحجاز الش���هيرة التي ربطت اسطنبول 
بالمدين���ة المنورة، والتي عمل »لورانس 
العرب« على تدميرها إبان الحرب العالمية 
األولى. وصواًل إلى الطائرات والقطارات 
الكهربائي���ة الحديثة، لم يبدل ش���يء من 
جوه���ر الرحل���ة أو م���ن طق���وس الحج 
األساسية، اللهم إال تقليص زمنها فحسب 
م���ن بضعة ش���هور إلى أيام. ب���ل وجدنا 
أنفس���نا بإزاء حالة يف���رض فيها الطقس 
نفسه باس���تمراريته على متغيرات الزمن 
ومخترع���ات الحضارة ولي���س العكس. 
فنجد أن تسجيل مشاهد الرحلة بالصور، 
منذ بداية التصوير الفوتوغرافي البدائي، 
وصواًل إلى صور المسح الجوي الضخمة 
لطواف مئات اآلالف حول الكعبة يكشف 
لنا عن ثبات الجوهر برغم تبدل الوسائل 
والوسائط والسرعات. حيث ظل الطقس 
واح���دًا، وال���زي واح���دًا، والس���عي إلى 
توثي���ق العالقة بي���ن اإلنس���ان وخالقه 
خالدًا ال يحول! طقس يتوحد فيه البش���ر 
من مختلف المشارب واألعراق والثقافات 
والطبقات واللغات، وتتكون عبره لوحة 
عريضة إلخوة اإلنس���انية ال مثيل لها في 

أي طقس ديني. 
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بني ال�ضفتني

 إيزابيلال كاميرا

انتفاضة الهواتف

تأثرت تأثرًا بالغًا بالص���ورة الفوتوغرافية الفائزة 
 World Press بجائزة ص���ورة الصحافة العالمي���ة
Photo لعام 2012. الص���ورة التقطها في اليمن إبان 

ثورتها الش���عبية ض���د النظ���ام الحاكم من���ذ أكثر من 
ثالثين سنة مصور إسباني شاب هو صامويل اراندا. 
تعي���د الصورة تص���ور اعتدنا عليه بكل أس���ف في كل 
صراع، وفي جمي���ع أرجاء العالم: األل���م الذي تحس 
به امرأة وه���ي تحتضن بح���ب ابنها/زوجها/أباها، 
الذي ضح���ى بروحه م���ن أجل القضي���ة. الصورة تم 
التقاطها في أكتوبر الماضي، أمام مدخل مس���جد كان 
خالل المظاهرات يستقبل الجرحى من خالل مستشفى 

ميداني أقيم بداخله. 

ولك���ن ه���ذه الصورة فيها ش���يء خاص ه���و الذي 
دفعن���ي إلى التفكير فيها.  فالمرأة في الصورة ملفوفة 
بعباءتها الس���وداء ووجه���ا مغطى بالنق���اب الذي لم 
يترك س���وى ش���ق ضيق صغير للعيني���ن.  ال يمكن 
رؤي���ة تعبيرات وجهها، ولك���ن يمكن التكهن بها وبكل 
ما فيها من مأس���اوية. الرأس مائل قلياًل، يبدو منكسًا 
تحت وطأة األلم، بينما الذراع والجسم كله يلفان جسد 

الرج���ل أو الفتى في لحظة عناق تم���زق القلب.  وهذا 
ه���و ما جعل فكري يرجع إلى الفور إلى مايكل أنجلو، 
وتمثاله الرخامي الخالب »الرحمة« الذي يمكن أن تراه 
في روما في كنيسة سان بيترو بالفاتيكان. أما ما يهز 
النفس في »الرحم���ة اليمنية« فهو التباين في األلوان، 
هذا األسود الممتد، الشامل الكامل، للعباءة، في مقابل 
األبيض الخامل للجسم البشري الذي يعرض في لحظة 
الموت كل هشاش���ته وضعفه.  ل���و أراد مايكل أنجلو 
أن يمث���ل نحته باأللوان، فربما ل���كان اختار هو أيضًا 
األبي���ض الصريح للموت في مقابل الغش���اء األس���ود 
للحب، بل للقوة، القوة نفس���ها التي تختزنها كثيرات 
من النس���اء اليمنيات، كما هو الحال في هذه الصورة. 
ولكن في »الرحمة اليمنية« ثمة بياض آخر مؤثر، في 
تل���ك القفازات البيضاء التي تغطي يدي المرأة بما لها 
م���ن نصوع اصطناعي، مبالغ فيه���ا، حتى يكاد يبدو 
خارج السياق وينتمي إلى لوحة أخرى. وهنا تبدو أي 

مقارنة مع تحفة مايكل انجلو ال محل لها. 

فإذا عدنا إلى اليمن وكفاح ش���عبها الش���جاع، نجد 
أننا س���معنا هذا العام عن نس���اء أخريات شاركن في 
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المظاه���رات ضد نظام الرئيس صالح، وقد نجحن في 
نقل معاركهن خارج اليمن، محاوالت حفز الغرب الذي 
بدأ معتادًا على المش���هد، غير مكت���رث باالضطرابات 
الت���ي مألت العالم العربي.  خذ مثاًل أروى عثمان التي 
تلقت مؤخرًا في روما جائزة مينرفا، المخصصة للنساء 
المتميزات، والش���ابة توكل كرم���ان التي حصلت على 
جائزة نوبل للس���الم، والتي تق���ود هذه األيام معركة 
لمحاربة العنف تجوب بها العواصم األوروبية. جاءت 
كرم���ان إلى إيطالي���ا أيضًا، حيث تحدث���ت في مجلس 
الش���يوخ أمام رئيس وزرائنا وكثير من الش���خصيات 
السياس���ية اإليطالية، لتشرح ببساطة فعالة وبكفاءة 
نادرة كفاحها ومقاومتها الس���لمية، والتي تمثل وفقًا 
لتصورها أكثر التحركات انتصارًا لتغيير هذا المس���ار 
الجدي���د للتاريخ ال���ذي ال يمك���ن أن يتوق���ف، والذي 
أصبح يضم إليه كثيرًا من بالد البحر المتوس���ط، بل 
من خارج المتوس���ط أيضا. نس���اء أخريات من أنحاء 
أخرى من العالم العربي بدأن ينشرن بذرة الكفاح غير 
العنيف على أمل هزيمة االحتالل العس���كري الضاري 
ومختلف أنواع التسلط في العالم. والحالة األبرز هي 
التي تجري في فلسطين حاليًا حيث أنشأت العديد من 

النس���اء، مثل األختين منال وناريم���ان التميمي لجانًا 
ش���عبية للمقاومة غير العنيف���ة. وهكذا أصبحت قرية 
»النبي صالح« الصغي���رة في رام اهلل بالضفة الغربية 
ش���هيرة على نح���و حزين بالش���جاعة الت���ي أظهرها 
س���كانها، من نساء وش���يوخ وأطفال، أمام االحتالل 
العس���كري اإلس���رائيلي. تق���ع القرية أم���ام أو تحت 
مرتفع أقيمت فوقه مس���توطنة حلميش اإلس���رائيلية. 
إن النس���اء في قرية النبي صالح والقرى التي حولها 
يعلم���ن أوالدهن اآلن أال يلقوا بالحجارة على العربات 
العس���كرية للمحت���ل، ولكن فق���ط اس���تبدال الحجارة 
بالكاميرا الفوتوغرافي���ة. وواجب الجميع هو التوثيق 
والتس���جيل بالصورة والفيديو، الت���ي يمكن أن تراها 
بعد ذلك على اإلنترنت، لوحش���ية االحتالل العسكري 
تجاه النساء والش���يوخ واألطفال. القضية هنا ليست 
كس���ب جائزة أفضل صورة فوتوغرافية إنما أن تظهر 
للجمي���ع، عربًا وعجم���ًا، ماذا يحدث ف���ي قراهم، في 
انتفاضة جديدة، استبدلت الحجارة بالهواتف المحمولة 
وكاميرات التصوير إليقاف كل صور الوحشية. تكفي 
نق���رة صغيرة حتى نس���تطيع أن نراها على اإلنترنت 

دون انتظار لجوائز دولية. 
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اماكنهم

 ربيعة جلطي- اجلزائر

اآلن فقط أفه���م بأن كل طرف كان يرى 
أن م���ن حقه القيام بواجب���ه كاماًل غير 
منتقص تجاه الطفلة ف���ي غياب أمها، 
لك���ن ال أحد منهم فطن لهول االنكس���ار 
ال���ذي كان يحدث���ه ذل���ك الترح���ال في 

صدري الصغير. 

كن���ت أح���ب المك���وث عن���د أبي في 
الش���مال الصقيعي وكنت أحب المكوث 
عند جدي ف���ي الجن���وب الملتهب بذات 
الرغب���ة وذات المحبة، إال أنني لم أكن 
أفهم ذلك األلم الذي كان يقضم عروقي 
كلم���ا تهي���أ المرك���ب للرحي���ل، وبدأت 
ال���وداع وفي الحلوق نش���يج  طقوس 

مكتوم. 

»لحد اآلن ما زالت أحس���ب الحساب 
لل���وداع قبل اللقاء/أقتص���د في فرحي 
عن���د اللقاء/ليقتصد الوج���ع مني عند 

الفراق« من كتاب )حجر حائر(

 األماكن تش���كل عذابًا وعذوبة لي، 
األماك���ن العديدة التي آلفه���ا ثم أتركها 
لس���بب أو آلخر تظل ظاللها فّي، وشمًا 
غير مرئي، وش���م على الروح، تعلمت 
أن ال أمر مرور الكرام على األمكنة، فكل 
بيت أسكنه، أو شارع أعبره، أو غرفة 
بفن���دق أبيت فيها في مدين���ة كبيرة أو 
صغيرة، أو من���زل بوهران أو ندرومة 
أو على ضف���ة المان���ش أو بين مزارع 
جنوب أوروبا، أو مصعد أحلق داخله 
فوق غابات ع���ذراء بأميركا الالتينية، 
أو نه���ر أعب���ر مياهه عل���ى ظهر مركب 
صغير في ش���نغهاي، أو جسر يجلس 
الوق���ُت هادئًا فوقه يتفرج على الناس، 
وهم يركضون كي يس���قطوا في الضفة 
األخ���رى من النه���ار أو م���ن النهر، كل 
ذلك هي أنا، وبدون كل ذلك لست أنا، 
وليس���ت نصوصي س���وى هذا الوجع 
والتأمل والدهش���ة والترقب والس���ؤال 

الذي تطرحه األمكنة علّي كسكن لها. 

كم تبدو لي الحياة مؤثثة وعامرة بما 
تقوله األمكنة وما ترويه، بكل اللغات 
وبال لغات، عن أن���اس مروًا بينما هي 
ظّلت وستظل.. الحياة البشرية قصيرة 

المكان الشاهـد 
والمكان الغائب

تس���تعيد الكاتبة الجزائرية ربيعة جلطي)1964(، في هذه الشهادة، 
عبق أمكنة الماضي والحاضر، وتكتب عالقتها بالمدن التي استمدت منها 
نصوص أهم مجموعاتها العشرية، مثل »تضاريس لوجه غير باريسي«، 

»شجر الكالم«، »حجر حائر«، وكذا روايتها »الذروة«.

جدًا ولكن وحده المكان هو من يعطيها 
الخلود ويمنحها سر الغموض وفلسفة 
الس���ؤال والتج���دد.كل م���كان يعرفن���ا 
ونعرف���ه هو انتصار على الفناء، طاقة 
بعمر الماليي���ن من الس���نين الضوئية 
نس���تمدها منه، ويأخذ منا بدوره شيئًا 
م���ن رأس���مال الحي���اة القصي���رة التي 
بح���وزة كل واحد منا، ق���د تبلى ذاكرة 
البشر ولكن ذاكرة األمكنة ستظل عالمة 

بتفاصيل األشياء في هذا الكون.  

 الش���اعرة الرابضة بداخلي تؤنسن 
والمخلوق���ات  األش���ياء  كم���ا  الم���كان 
وتلبس���ها حواسها الست، فلن يعقل أن 
يظل قلب الم���كان جامدًا، يمتلك المكان 
في كتاباتي مكانته ولس���انه الفصيح، 
ولكنه ليس هو المكان بحذافيره كما قد 
يتب���دى لعين عادي���ة فوتوغرافية، إنه 
انعكاس���ه الجمالي على مرآة نفس���ي، 

ارتداد نفس���ي إلى نفسي. ففي روايتي 
»ال���ذروة« وكم���ا ف���ي روايت���ي »نادي 
الصنوب���ر« الم���كان المتخيل ال يش���به 
الم���كان الحقيقي، إن���ه مكاني أنا، إنه 
المكان الذي ال تستطيع آلة تصوير مهما 
بلغ���ت حداثتها ودقته���ا أن تأخذه، إنه 
المكان الحي المتحرك النابض بالنَفس 
وما تتركه موس���يقاه وس���ر األصوات 
به وما تضيف���ه وما تمحوه وما تغيره 
فيك، في كتبي الشعرية أيضًا بدءًا من 
»تضاريس لوجه غير باريس���ي« مرورًا 
ب�»ش���جر الكالم« وحت���ى »حجر حائر« 
المكان يش���كل الغرزة األولى التي تبدأ 
منها حياكة الغيمة التي س���تمطر حلمًا 

على رأس ما.

وألن المبدع ال يترك المكان يستريح، 
ف���إن المكان بدوره ال يترك المبدع دون 
قلق..كل م���كان مررت ب���ه عبرني هو 

األمكنة ف���ي صمتها الخارجي تخزن 
طاق���ات الذين عبروها.. ف���ال غرابة أن 
يؤكد العلم الحديث أن لألماكن ذاكرة أو 
روحًا تختزن طاقات البشر الذين مروا 
أو جلس���وا بها أو سكنوا إليها..و ليس 
س���رًا وال غرابة بكاء الشعراء األمكنة، 
وبكل اللغات، في كل التاريخ اإلنساني، 
وتخليدهم لها في أشعارهم.. وال غرابة 
أن يتأسس مش���روع القصيدة العربية 
من خالل عالق���ة تاريخية وإش���كالية 

مركزها البكاء على أطالل المكان.. 

تجربت���ي  ف���ي  اس���تثناء،  لس���ت 
اإلنس���انية واألدبية المتواضعة، فعند 
كتابت���ي القصيدة أو الرواي���ة، المكان 
المنزلق تحت قدمي ج���زء من محنتي، 
وربم���ا كان هو الس���بب كل���ه في ميلي 
للكتاب���ة نتيج���ة ما تركه ف���ّي الترحال 
واألسفار التي كانت قدري منذ طفولتي، 
الم���كان الواق���ف والمتح���رك: المنازل 

والم���دن والبحار والطرقات والقطارات 
والس���يارات وظهور الخيل، كنت أكبر 
وأترعرع ما بي���ن الحنين والفراق، لقد 
تقاس���م حضانتي من جهة أبي وجدتي 
اللذان كانا يقطنان مدن الش���مال البارد 
المغط���ى بالثل���وج، ومن جه���ة أخرى 
جدي ألم���ي، حيث كان زعيم���ًا روحيًا 
في أقصى الجن���وب الصحراوي الحار 
في الح���دود الجزائري���ة المغربية. فما 
إن تلب���ث حواس���ي الطفولي���ة أن تهدأ 
وأن تتآخى مع الم���كان وناس المكان 
بعض���ًا م���ن الوق���ت، وما ت���كاد دموع 
الوحش���ة والف���راق أن تجف م���ن بكاء 
الطفل���ة الت���ي ُكْنُتها، ب���كاء كان يمزق 
صدري الصغير بعيدًا عن عيون الكبار 
الناه���رة أو المَطمئنة، حتى يأتي دور 
الطرف الثاني ليس���افر بي سفرًا ممتدًا 
طوياًل إلى بيته وأهله وعلى وجوههم 
وحركاتهم سعادة عظمى باحتضاني، 
وج���وه وأماكن ال زلت أذكر تفاصيلها، 
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أيض���ًا إلى الن���ص المكت���وب، األمكنة 
تتأنس���ن بالن���ص ويعيش ف���ي اللغة 
أكبر من الذاكرة التي سرعان ما تشيخ 
وتخرف وتخ���ون المكان، األمكنة تكبر 
بالمبدع وقد يكبر المبدع بها حين يحولها 
إلى معبد أو مزار للقراء. لقد اس���تطاع 
األديب رسول حمزاتوف أن يحول بلده 
داغستان الغائب عن الخارطة إلى مركز 
في مملكة القراء في العالم. إننا نعرف 
داغستان حمزاتوف أكثر مما نعرف هذا 

البلد جغرافيًا وسياسيًا.

جميع األماكن التي عشت فيها، سواء 
بعد اكتم���ال الوعي أو طفلة مش���دودة 
بالوهم وبأشكال الحيوانات التي تعيش 
في الغيوم، لها ظل في نصوصي. بدءًا 
بمدين���ة ندرومة، بالغ���رب الجزائري، 
وإن كنت لم أع���ش فيها ولم أقم بها إال 
قلياًل إال أن حب جدتي لها وش���وقها لها 
في غربتها جعلني أتوق لمعرفة سرها، 
لم أر أح���دًا منذ طفولت���ي يتحرق حبًا 
بمدين���ة مثلما عبرت كلم���ات جدتي في 
غربتها عن ندرومة.. س���محت الزيارات 
الصيفية للعائل���ة المرتبطة باألعراس 
وطقوس���ها التقليدية الجميلة الصارمة 
والموس���يقى واألل���وان والزينة وفتنة 
األلبس���ة أن أعرف ندرومة التي أرَّخُت 
له���ا في روايتي »الذروة« على طريقتي 
هذه  مغايرة،كانت  الخاصة، وبأسماء 
المدينة الت���ي ارتبطت بأج���دادي ألبي 
وأبن���اء عمومت���ي، وبجدت���ي خاصة 
العائلة.  وش���جرة  وبعم���ي،  وبأب���ي 
تقلقني هذه المدينة التاريخية العريقة 
الت���ي هي مدينة جدت���ي وذاكرتها التي 
ال تتع���ب ومه���د ب���ن تومرت ب���ن علي 
أمي���ر الموحدي���ن، ندروم���ة التي اهتم 
بتاريخها المؤرخون وعلى رأسهم ابن 
خل���دون.. ُفتن���ت بتفاصيل ش���وارعها 
الصاعدة الهابطة ومعالم اآلثار النائمة 
ومساجدها العتيقة مثل »الجامع الكبير« 
و»س���يدي منديل« وإمامه الضرير الذي 
يفق���ه تفاصي���ل المدين���ة من س���وقها 
الش���عبي، إلى ناس���ها الذي���ن يعرفهم 
واح���دًا واح���دًا، أب���ا عن ج���د. ندرومة 
جدتي أتذكرها في اللغة المموسقة التي 

جدًا ولكن وحده المكان هو من يعطيها 
الخلود ويمنحها سر الغموض وفلسفة 
الس���ؤال والتج���دد.كل م���كان يعرفن���ا 
ونعرف���ه هو انتصار على الفناء، طاقة 
بعمر الماليي���ن من الس���نين الضوئية 
نس���تمدها منه، ويأخذ منا بدوره شيئًا 
م���ن رأس���مال الحي���اة القصي���رة التي 
بح���وزة كل واحد منا، ق���د تبلى ذاكرة 
البشر ولكن ذاكرة األمكنة ستظل عالمة 

بتفاصيل األشياء في هذا الكون.  

 الش���اعرة الرابضة بداخلي تؤنسن 
والمخلوق���ات  األش���ياء  كم���ا  الم���كان 
وتلبس���ها حواسها الست، فلن يعقل أن 
يظل قلب الم���كان جامدًا، يمتلك المكان 
في كتاباتي مكانته ولس���انه الفصيح، 
ولكنه ليس هو المكان بحذافيره كما قد 
يتب���دى لعين عادي���ة فوتوغرافية، إنه 
انعكاس���ه الجمالي على مرآة نفس���ي، 

ارتداد نفس���ي إلى نفسي. ففي روايتي 
»ال���ذروة« وكم���ا ف���ي روايت���ي »نادي 
الصنوب���ر« الم���كان المتخيل ال يش���به 
الم���كان الحقيقي، إن���ه مكاني أنا، إنه 
المكان الذي ال تستطيع آلة تصوير مهما 
بلغ���ت حداثتها ودقته���ا أن تأخذه، إنه 
المكان الحي المتحرك النابض بالنَفس 
وما تتركه موس���يقاه وس���ر األصوات 
به وما تضيف���ه وما تمحوه وما تغيره 
فيك، في كتبي الشعرية أيضًا بدءًا من 
»تضاريس لوجه غير باريس���ي« مرورًا 
ب�»ش���جر الكالم« وحت���ى »حجر حائر« 
المكان يش���كل الغرزة األولى التي تبدأ 
منها حياكة الغيمة التي س���تمطر حلمًا 

على رأس ما.

وألن المبدع ال يترك المكان يستريح، 
ف���إن المكان بدوره ال يترك المبدع دون 
قلق..كل م���كان مررت ب���ه عبرني هو 

األمكنة ف���ي صمتها الخارجي تخزن 
طاق���ات الذين عبروها.. ف���ال غرابة أن 
يؤكد العلم الحديث أن لألماكن ذاكرة أو 
روحًا تختزن طاقات البشر الذين مروا 
أو جلس���وا بها أو سكنوا إليها..و ليس 
س���رًا وال غرابة بكاء الشعراء األمكنة، 
وبكل اللغات، في كل التاريخ اإلنساني، 
وتخليدهم لها في أشعارهم.. وال غرابة 
أن يتأسس مش���روع القصيدة العربية 
من خالل عالق���ة تاريخية وإش���كالية 

مركزها البكاء على أطالل المكان.. 

تجربت���ي  ف���ي  اس���تثناء،  لس���ت 
اإلنس���انية واألدبية المتواضعة، فعند 
كتابت���ي القصيدة أو الرواي���ة، المكان 
المنزلق تحت قدمي ج���زء من محنتي، 
وربم���ا كان هو الس���بب كل���ه في ميلي 
للكتاب���ة نتيج���ة ما تركه ف���ّي الترحال 
واألسفار التي كانت قدري منذ طفولتي، 
الم���كان الواق���ف والمتح���رك: المنازل 

والم���دن والبحار والطرقات والقطارات 
والس���يارات وظهور الخيل، كنت أكبر 
وأترعرع ما بي���ن الحنين والفراق، لقد 
تقاس���م حضانتي من جهة أبي وجدتي 
اللذان كانا يقطنان مدن الش���مال البارد 
المغط���ى بالثل���وج، ومن جه���ة أخرى 
جدي ألم���ي، حيث كان زعيم���ًا روحيًا 
في أقصى الجن���وب الصحراوي الحار 
في الح���دود الجزائري���ة المغربية. فما 
إن تلب���ث حواس���ي الطفولي���ة أن تهدأ 
وأن تتآخى مع الم���كان وناس المكان 
بعض���ًا م���ن الوق���ت، وما ت���كاد دموع 
الوحش���ة والف���راق أن تجف م���ن بكاء 
الطفل���ة الت���ي ُكْنُتها، ب���كاء كان يمزق 
صدري الصغير بعيدًا عن عيون الكبار 
الناه���رة أو المَطمئنة، حتى يأتي دور 
الطرف الثاني ليس���افر بي سفرًا ممتدًا 
طوياًل إلى بيته وأهله وعلى وجوههم 
وحركاتهم سعادة عظمى باحتضاني، 
وج���وه وأماكن ال زلت أذكر تفاصيلها، 
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تنقر على أوتار الحروف فتأتي السين 
والح���اء والراء والق���اف والتاء بإيقاع 
ورنة مختلفتين، لغتها الرقيقة أندلسية 
اإليقاع، بها يتميز س���كانها األصليون 
الَحَضر عن الوافدين إليها من جبال بني 
س���نوس وجبالة وبن طاطة والخريبة 
وغيرها. حين يبهرني صوت أم كلثوم 
أو صوت مغني الجاز لويس آمسترون 
العظيم، أتذكر صعود الموس���يقى بها 
من باحات األحواش المحاطة باألقواس 
والش���جر والبيوت العتيقة ذات الطابع 
األندلسي، ثم صوت جدتي اللة فاطمة 
تدندن بغنج وش���جن وصوفية أغاني 
الش���يخة طيطمة أو رين���ات الوهرانية 
أو فضيلة الدزيرية أو الش���يخ العربي 
بن صاري،كلما س���معت صوتًا غنائيًا 
معاص���رًا به دهش���ة وجم���ال يثير فّي 

عودة للمكان الجذر الحلم.. ندرومة.

كل األماكن التي زرتها وكتبت عنها: 
فاس ودمش���ق وبيكي���ن، وكاراكاس، 
وسويسرا أو بالما دي مايوركا وغيرها 
ضمن القصائد أو النصوص الس���ردية 
كما هو الحال في كتابي »بحار ليس���ت 
تنام«، ه���ي مقدمات للع���ودة وزيارة 
أخ���رى لمكان الدهش���ة: ندرومة، التي 
ارتبطت بها الجدة وصورة األب والثورة 
الجزائرية والحَرف والموسيقى، صور 
ليس���ت بنمطية الكارت بوس���تال، بل 
هي صوري،أنا التي وضعتها، فكّبرت 
الش���وارع حين أريدها كبيرة، وجملت 
النس���اء والرجال حين أرغب أن يكونوا 
هكذا، وبنيت قصصًا حب لي ولآلخرين 
في هذا المكان ألنني ال أستطيع أن أراه 

بدون حب وبدون دسائس وغوايات.

الحانية،  وأم���ي  مدينت���ي  وه���ران 
بحره���ا صديقي الكبير ش���اهدني أنمو 
وأكبر قربه، كان يكاد يلتصق بالبيت، 
كنت أمر به صغيرة صباحًا مس���اء من 
وإلى المدرس���ة، ثم من وإلى الثانوية 
ثم م���ن وإل���ى الجامع���ة، راجلة على 
األغلب أو بحافلة ثم بسيارتي، أحدثه 
ع���ن أش���ياء كثي���رة. وهران ش���هدت 
تفتح���ي، اإلحس���اس بالم���كان فيها له 
طعم آخر،إنه���ا مدينتي كما هي مدينة 

الجمي���ع، بها يتجس���د معن���ى الحرية 
الفردية، وهران تسكن شعري. روايتي 
»ال���ذروة« أيض���ًا تصور وه���ران وهي 
تتمث���ل قدر الفرد أهم م���ن قدر الجماعة 

في مفهوم الحرية. 

حس���ًا  لالنتظ���ار  تعط���ي  وه���ران 
إنس���انيًا بأننا نقضي كثي���رًا من عمرنا 
في االنتظار، لحبي وش���غفي، بمدينة 
وه���ران حض���ور بارز في ش���عري في 
ديواني »كيف الحال« و»ش���جر الكالم« 
وهران التي اكتش���فت فيها بهجة اللغة 
اإلس���بانية فقبل أن تعلمنيها المدرسة 
كن���ت أس���مع بائ���ع الس���مك يتح���دث 
بها واإلس���كافي في س���وق الباس���تيل 
وغيرهم���ا ارتبطت به���ا وأحببتها أكثر 
من أية لغة أخرى، ربما حتى أكثر من 
العربية، ومن خالل هذا الحب اكتشفت 
األندلس واكتشفت لوركا وسرفانتيس، 
كانت أستاذتي مويا المناضلة الكبيرة 
ضد فرانكو التي، بشوقها، إلى إسبانيا 
وش���وقها إلى قريتها علمتني بأن المدن 
هي الناس وهي ذاكرة تصاحب ذاكرتنا 
وأن ذاكرتنا ب���دون ذاكرة المدينة التي 

نحب ه���ي ذاك���رة خائن���ة أو معوقة. 
وهران ه���ي المدينة الت���ي أحببت فيها 
بق���وة، والمدين���ة الت���ي نعش���ق فيها 
يستحيل نسيانها، لذا كنت كلما أريد أن 
أكتب نصًا عن عشق أو عالقة حب بين 
اثنين اآلن تب���دو لي وهران هي اإلطار 
األمث���ل، حتى ولو كان العاش���قان في 
باري���س أو في القاهرة أو بس���كرة أو 

مدريد.

ثم عرفت دمشق فاكتشفت بأن األرض 
ليس���ت كروية، وأن لها امتدادات فوق 
ما نتصور، مع أن دمش���ق التي قضيت 
فيها أربع س���نوات تقريبًا، كانت نافذة 
جدي���دة مفتوحة على »ندرومة« لس���ت 
أدري لم���اذا حين أكت���ب بعض أطياف 
دمشق أكون في حواري ندرومة، ربما 
لتش���ابه العمارة وقوة حضور األسرة 

وطغيان الصوت القادم من األندلس.

أما في فرنسا والتي عشت فيها عشر 
س���نوات وال زلت مرتبط���ة بها ال أغيب 
عنها إال ك���ي أعود إليها لعمل أو زيارة 
أو عزل���ة للكتابة، في فرنس���ا لم أحب 
باريس التي نمطتها الكتابة وقد سجلت 
ذلك في ديواني »تضاريس لوجه غير 
باريس���ي«، أنا عش���قت نورمانديا في 
الش���مال الفرنس���ي، في ه���ذه المنطقة 
الخضراء طول الس���نة اكتشفت الهدوء 
الذي يش���به الصالة المستمرة، لقد كان 
 Caen »وال ي���زال هدوء مدين���ة »كائن
يجعلن���ي أق���رأ. علمتني ه���ذه المدينة 
النورماندية بمطرها وس���مائها الحانية 
التي يمكن لمس���ها باليد، كيف أتغلغل 
إل���ى وه���ران من خ���الل مدخ���ل آخر، 
مدخل فلس���فة الضجيج المتوس���طي، 
في نورمانديا انتبهت بأن سردين بحر 
وهران زرقته الزائدة المثيرة من زرقة 
س���ماء المدينة،والضوء بها له أكثر من 
س���بعة ألوان.المكان ف���ي األدب متاهة 
دائرية أينما كنا في الشمال أو الجنوب 
في الش���رق أو في الغرب، أس���طورة 
س���يزيف، نصع���د حج���ر التخلص من 
مكان فإذا بنا نسقط لنعود من البداية، 
وفي قدر الس���قوط والقي���ام تقوم اللذة 

التي نعيشها مع أماكننا.
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روائح وأشباح وأبواب مشرعة

أمجد ناصر

في قلب هذا الجفاف الوطيد تذكرُتَك. عرفُت، بنزلِة ش���مٍس 
خفيف���ٍة، من أين جاء وجُهَك. ولمن تنتمي نظراتك الحبيس���ة 
ف���ي تلك األقف���اص الخض���راء! أن تكون هن���اك ال يعني أنك 
هناك بالضبط. ليس بخارط���ة األنفاق يمتلك المرء مكانًا وال 
بجلوس���ه في طبقة ُعليا لحافلة حمراء يصبح مواطنًا تلقائيًا 
للمطر والهدير، إذ ثمة شيٌء يبقى في الوجه. في لمعة العين. 
في خط���وط اليد المبس���وطة على المائدة. ثمة ش���يٌء يخبئه 

اللسان تحت جملة أجنبية دارجٍة قد يكون كلمة الّسر! 

لم تتأكد مما عَنته الش���اعرُة المتحدرُة من بطٍن عربيٍّ قديٍم 
عندما كتب���ْت إليك تلك الكلم���ات، أثناء زيارته���ا للبالد التي 
غادْرَتها، خلس���ًة، وعدَت إليها بجناٍح تساقط منه ريٌش كثير. 
قد يكون ذلك تعريضًا مبطنًا لم تلتقطه وفات أواُن الردِّ عليه، 
ل عليها كثيرًا في فصل  أو لعلها مجازات الش���عراء التي ال ُيَعوَّ
القمح عن الزؤان؟ أو ربما هو، حقًا، ما رأته فيك عيُن الشاعرة 
الت���ي كأنَّه���ا قالت إن أس���الفها ينتمون إلى قبائ���ل الصحراء. 
وجُهها، على ما تذكر، طالٌع من حقل شعير. قد تكون سمراء. 
ذلك الوسم الشمس���ّي المطبوع على الزند والترقوة. ولها، إن 
أردَت ردَّ التحي���ة بالمثل، نظراُت قبَّرٍة حبيس���ة. أهي نظرات 
الكائن البشري في المدن الكبرى المطوقة بالكاميرات وأنصال 
الليزر والخوف من الغرباء، أم النظرات التي تبحث عن فضائها 
األول الضائ���ع دون جدوى؟ أنَت، فعاًل، ال تدري. فالش���اعرُة 
المتحدِّرة من بطٍن عربي قديم لم توجد تقريبًا. وتلك الرس���الة 
لم تصلك إاّل في حلٍم أو ما يش���بهه، وليس صعبًا على ثالثة، 

أو أربعة، يعرفونك أن يردُّوا حيرَة كلماِتها إليك.

���عر  لم تفّك���ر طوياًل بمغزى تلك الكلمات التي تش���به الشِّ

واللغ���ز والحياة. احتفظَت بها، هكذا، كِطلَّس���ٍم في رأِس���ك. 
كوق���ٍع خ���ام. كحلٍم شمس���يٍّ م���راوٍد. س���تعاودك، بنبرتها 
الملتبس���ة، كلَّ مرة تبدو فيها تل���ك األرض، من نافذِة طائرٍة 
، بحرًا م���ن الُصفرة قلما تتخلله بقعة  تبدُأ هبوَطها التدريجيَّ
َرْتك، في طقطقة  زرق���اء أو خضراء. فها هو الجفاف الذي تذكَّ
هوائه وتحت لفِح شمس���ه، شاعرٌة في حلٍم، أو ما يشبهه، ال 
يزال على حاله. ولكن هل تغيرْت، تحت هذا الجفاف الوطيد، 
الكائن���اُت واألش���ياُء واالعتبارات؟ م���ا الذي تبّق���ى من ذلك 
البيت، من ج���واٍر قديم، من البداوة والصح���راء و»األصالة« 
ُدها، عنوًة، عالماٌت مس���جلٌة صارت أيقوناٍت  في أزمنة ُتَوحِّ
طائرًة لعصرك الالهث؟ أكان���ت تلك الصحراء، التي انحفرت 
طبوغرافيته���ا المضللة ف���ي أقدام طفوالٍت حافي���ٍة، صحراَء 

فعاًل؟ 

س���تحاول، هن���ا، أن ترى وتتذك���ر وتحل���م، فمن يعرف 
مونولوغات���ك الطويلة س���يتوقع، بال ش���ك، روائح كامنة 
وأش���باحًا متراقص���ًة في خلفيتها. س���يتوقع طرق���ًا وأبراجًا 
وبيوتًا مش���رعة األبواب وش���ايًا ونعنعًا وبرندات وَحبَّ هاٍل 
وبن���اٍت في مرايي���َل مقلَّم���ة وبناطيل شارلس���تون وقمصانًا 
ًة وأغنياٍت تقطع نياط القلوب  رًة وأش���جار كينا مغبرَّ مش���جَّ
ومراهقين مضحكين وآباء قس���اة ومروءاٍت مفتعلٍة، ورائحة 

ر ورسائل لم ُتقرأ وأخرى لم تصل.  صابون معطَّ

إنه أمٌر سيىٌء، ال أخفيك، أن تكون متوَقعًا إلى هذا الحد، 
ب���ال مفاجآت ُتذك���ر. لكن ال تتزعزع كثيرًا. حافظ على ش���يء 
من رباطة الجأش في وج���ه مالحظٍة ُمِحقٍة ال تخلو من ُخبٍث 

تعرف مصدره جيدًا.

ا�ضتدراك
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وجه

المتهم محمد هاشم

س���نة أو ش���هر، عقد أو قرن، ال يعرف الواحد كم من األيام 
والسنين مرت ومحمد هاشم هكذا، جالس في مكتبه القصي، 
يستقبل زواره وأصدقاءه بابتسامة وترحاب نادرين، بوجه 
فرعوني السمت، وعين تجمل خبث األطفال، ومالمح حادة 
وحنونة في آن، وصوت مجلجل تحد من انطالقه حش���رجة 
مألوف���ة تمن���ع األغ���راب من فك ش���فرات كلماته الس���ريعة 

المتتابعة.

يحب الحياة بنهم األطفال، وإن أردت أن تعرفه حقًا فشاهده 
وهو يغني، الحظ عروق رقبته النافرة لتتأكد من قوة شعوره 
بالكلمات واأللحان، وعينيه اللتين تتسعان حينًا وتضيقان 
حينًا من انثناءات اللحن وتحوالته، وس���المة أدائه لأللحان 
الصعب���ة التي ال يتقنه���ا إال مطرب ماهر، وصوته الخش���ن 
األج���ش الذي ال يخجل منه أبدًا، م���ن انفعاله باألغاني التي 
تترنم بحب الوطن وأصالته، س���ترى كم المشاعر المتدفقة 
في جس���ده الهزيل، وس���أدلك على لحظة حقيقية ظهر فيها 
»هاش���م« المثال كأصح ظهور، فقط عد باأليام اثني عش���ر 
ش���هرا، لتراه وهو يؤوي المعتصمين في مكتبه، العش���رات 
افترش���وا مكتبه الضيق الرحب، كانوا ينامون فوق المكاتب 
وتحتها، يتدثرون بالبطاطين الرخصية التي توخز الجس���م 
أكثر مما تدفئ، ويتخذون من الكتب وسائد ومراتب، وهاشم 
يمش���ي بينهم في الليل القارص، يمسح على وجوههم التي 
هده���ا اإلعياء، ويس���وي نوم���ة الغافلي���ن إن اعوجت، هذا 
ين���زع ذراعه التي انثنت رغمًا عنه، هذا يعدل له رقبته لينام 
مطمئن���ا، وهذا يف���رد عليه غطاءه إن ان���زاح عنه، وقبل أن 
يطف���ئ المصباح يضع عل���ى جبين كل منهم قبل���ة، وبقلبه 

دمعه خاشعة.

يفتخر هاش���م بأصوله الريفية وهو ال���ذي تربى في مدينة 
طنط���ا بمحافظة الغربي���ة، فكانت التواش���يح الصوفية في 
مول���د الس���يد البدوي أول ما س���رى في وجدان���ه من فيض، 
لذا فالحياة عنده حالة عش���ق أبدية، ال تنتهي، ولد في قلب 
الناس، لذا يحرص دائمًا على أن يمد بساط المحبة، فيتآلف 
حوله مريدو ميريت من كل صوب وحدب، ترى عنده األديب 
والشاعر والصحافي والفنان والمخرج والسياسي واليساري 

والليبرالي، شبابًا وشيوخًا، وعمااًل وطلبة.

عالقت���ه بالفن ب���دأت عندما انض���م إلى إحدى ف���رق الهواة 
المس���رحية، فدخل إلى الثقافة »من باب واس���ع« انس���ربت 
الدرام���ا إلى عروقه، فعرف أن الحي���اة »دور« إما أن تؤديه 
فيحسب لك، أو تنسحب منه فيحسب عليك، ولهذا لم ينسحب 
مطلق���ًا من أي دور فرض عليه، ليثبت أنه »قد المس���ؤولية« 
وعلى الرغم من أنه لم ينضم تنظيميًا إلى أي حزب أو تنظيم 
سياس���ي، لكن���ه كان دائمًا مع المطال���ب العادلة، واألحالم 
المشروعة، فدخل الس���جن راضيًا وسعيدًا باختبار المحبة، 
وفي السجن تعرف إلى عشرات األدباء والمثقفين الذين كانوا 
يأتنس���ون بصوت الشيخ إمام وكلمات أحمد فؤاد نجم، وإن 
أردت أن ترى أيام سجن محمد هاشم بحلوها ومرها وآالمها 
وتحديها، فانظر إليه وهو يغني: شيد قصورك ع المزارع/ 
من كدنا وعمل إيدينا/ الخمارات جنب المصانع/ والس���جن 
مط���رح الجنين���ة/ واطلق كالب���ك/ في الش���وارع/ واقفل 
زنازين���ك علينا/ وقّل نومنا في المضاج���ع/ أدي احنا نمنا 

ما اش���تهينا/ واتقل علينا بالمواجع احنا اتوجعنا واكتفينا/ 
وعرفنا مين س���بب جراحن���ا وعرفنا روحن���ا والتقينا/ عمال 
وفالحين وطلبة دقت ساعتنا وابتدينا/ نسلك طريق مالهش 

راجع والنصر قريب من عنينا/ النصر أقرب من إدينا.

»أتجمعوا العش���اق في س���جن القلعة واتجمعوا العش���اق في 
باب الخلق/ والش���مس غن���وة من الزن���ازن طالعة/ ومصر 
غن���وة مفرعة في الحلق« وأتجمعوا العش���اق في دار ميريت، 
سواء قبل اشتعال ثورة مصر أو على مدار عامها األول، كانت 
ميريت ملجأنا ومالذنا وال تحس���ب أن محمد هاشم صاحب دار 
ميريت ومديرها ومؤسسها مجرد ناشر، فهو »حالة« نادرة من 
النض���ال المصري األصيل، حالة محب���ة يعرفها كل من اقترب 
منه وش���اركه في التوقيع على بيان إدانة لمبارك وزبانيته، 
أو وقف بجواره في مظاهرة أو اعتصام قبل الثورة أو أثناءها 
ورأى بعيني���ه كي���ف يخلص ه���ذا الرجل لمبادئ���ه، وفي أيام 
اعتصام التحرير منذ الثامن والعشرين من يناير الماضي كان 
مكتب محمد هاش���م ملجأنا إذا قرصنا ب���رد الميدان أو نغزتنا 
األرصفة واألسفلت، وجحدنا األهل واإلخوة، ومن كان يدخل 
إلى مقر دار ميريت للنشر بشارع قصر النيل سيتأكد أنها ليست 
دار نش���ر كتب فحس���ب، وإن حللت بها فجأة فستجد العشرات 
م���ن األدباء والفنانين مكدس���ين بها رغم ضي���ق المكان، وإن 
رأي���ت بيانًا س���اخنًا يعبر عن آالم األدب���اء وآمالهم، فتأكد أن 
ميريت مص���دره، قل إنه اتحاد كتاب وفناني���ن مواٍز، أو بيت 
المثقفين المصريين المختار، أو استراحتهم في نهارات الصيف 

ومساءات الشتاء.

وائل ال�سمري - م�شر
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وحنونة في آن، وصوت مجلجل تحد من انطالقه حش���رجة 
مألوف���ة تمن���ع األغ���راب من فك ش���فرات كلماته الس���ريعة 

المتتابعة.
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منه وش���اركه في التوقيع على بيان إدانة لمبارك وزبانيته، 
أو وقف بجواره في مظاهرة أو اعتصام قبل الثورة أو أثناءها 
ورأى بعيني���ه كي���ف يخلص ه���ذا الرجل لمبادئ���ه، وفي أيام 
اعتصام التحرير منذ الثامن والعشرين من يناير الماضي كان 
مكتب محمد هاش���م ملجأنا إذا قرصنا ب���رد الميدان أو نغزتنا 
األرصفة واألسفلت، وجحدنا األهل واإلخوة، ومن كان يدخل 
إلى مقر دار ميريت للنشر بشارع قصر النيل سيتأكد أنها ليست 
دار نش���ر كتب فحس���ب، وإن حللت بها فجأة فستجد العشرات 
م���ن األدباء والفنانين مكدس���ين بها رغم ضي���ق المكان، وإن 
رأي���ت بيانًا س���اخنًا يعبر عن آالم األدب���اء وآمالهم، فتأكد أن 
ميريت مص���دره، قل إنه اتحاد كتاب وفناني���ن مواٍز، أو بيت 
المثقفين المصريين المختار، أو استراحتهم في نهارات الصيف 

ومساءات الشتاء.

تهمت���ه األساس���ية هي حب���ه لوطنه، وقدرته عل���ى أن يخلق 
في كل ش���ق وطن، ففي أقس���ى أيام يناير كان الدفء حاضرًا 
عند هاش���م، وفي أيام حصار البلطجي���ة للتحرير بعد موقعة 
الجمل كانت »اللقمة الهني���ة« التي يقدمها لنا تكفي »مية وألف 
وآالف«، ف���ي عز األي���ام العجاف كان الخير يتس���رب من بين 
يديه، كانت عفاف ش���عيب تشتكي باكية من عدم توافر البيتزا 
والريش البن أختها بينما هاش���م يقتسم معنا الرغيف وقطعة 

الجبن وحبة الفول.

»أصي���ل يا هاش���م« كلمة قاله���ا معظم من مّر على دار نش���ره 
الصغي���رة حجمًا والكبي���رة قيمة ومقامًا ووج���دوا فيها براحًا 
بخلت به علينا دولتنا البائدة، أكثر من ألف رغيف يوميًا كانت 
تخ���رج من دار ميريت للثوار والمعتصمين الذين ضيقت عليهم 
الدولة الخناق وكادت أن تحرمهم من المأكل والمشرب ليموتوا 
جوع���ًا، لكن أمثال محمد هاش���م وأصدقائه ل���م يعترفوا بهذا 
الخنق الم���ادي والمعنوي وأخذوا يتقاس���مون اللقمة والهواء 
والماء، ذات يوم رأيت محمد هاشم وقد هده اإلعياء وأوشكت 
أمواله التي كان يدخرها استعدادًا لمعرض الكتاب على النفاد، 
فقلت له: أليس���ت هذه »المصاريف« فوق طاقتك ؟ فرد بعفوية 
وأصالة: ال يوجد ش���يء في العالم أغلى م���ن مصر، فتبادلنا 

العناق وقلنا في نفس واحد »يا رب تكمل على خير«.

ل���م تكتمل الث���ورة على خي���ر، ولم تمض أي���ام حتى فض 
المجلس العسكري اعتصامًا س���لميًا في التاسع من مارس، 
واعتقل العديد من الش���باب والبنات، وفي الثامن من إبريل 
اقتح���م المجل���س الميدان مرة أخ���رى، وتعاقب���ت الهجمات 
واالشتباكات في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 
وأكتوبر، ونوفمبر وديس���مبر، وما بي���ن اعتداء على أهالي 
الش���هداء، وفض اعتصام بالقوة، وقتل األقباط والمسلمين، 
وفقأ عيون األحرار، وانتهاك حرمات البنات، كل هذا وهاشم 
يجاه���د في س���بيل الحرية، ويجع���ل من مكتبه اس���تراحة 
مرة، ومستش���فى مرة، ومطعمًا مرة، مسخرًا كل إمكانياته 
الشحيحة لخدمة الثورة ومساعدة الثوار، حتى أنه لم يبخل 
بروحه حينما أضرب عن الطعام تضامنًا مع الناش���ط عالء 
على الفتاح الذي اعتقله المجلس العسكري وأحاله لمحاكمة 
عسكرية، وكانت قمة المفارقة حينما أتى المجلس العسكري 
بطالب في الخامسة عشرة من عمره، وعذبه لثالثة أيام حتى 
يجبره على االعتراف بأن هاشم يساعد الثوار، وهي التهمة 
التي ل���م يتنصل منها أبدًا، محواًل اتهام المجلس العس���كري 
إلى وس���ام على رأسه، ومحققًا نبوءة الش���اعر الكبير عبد 
الرحمن األبنودي حينما قال: من غير سؤال بيقر/ والقبضة 
قابضة ع الحديد ال يفر/ القاضي يستغبي/ والمتهم بيصر/ 
ش���مس الحقيقة تِحر/ والمتهم صامد/ كل القضاة زايلين/ 

والمتهم..خالد../ والمتهم هاشم.
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الرواية والتكنولوجيا الجديدة

ال تمّثل اإلش���كالية الحالية ح���ول موت الرواية 
بع���د ظه���ور التكنولوجي���ا الجديدة الت���ي تحّول 
القارئ إلى قارئ مش���اهد - بالنسبة لي إال عرضًا 
ش���اهدته من قبل. وهؤالء الذين يبرهنون على أن 
دورة الكتاب الورقي على وشك النفاد ويبشرون 
بنهاية عص���ر جوتينبيرج، يك���ررون دون تفكير 
نف���س المنطق ذلك المب���ارز الذي ظهر منذ أقل من 
مائة عام مع اختراع الس���ينما أواًل ثم التليفزيون 
بعد ذلك. لقد تنبأوا بأن الفنون البصرية ستقضي 
عل���ى الرواية، وأن األخيرة س���تنحصر في كتابة 
سيناريوهات األفالم التي س���يراها المشاهد على 

الشاشة، دون أن يقرأها. 

لماذا نضيع الوقت في وصف دقيق ألش���خاص 
وأشياء في مئات الصفحات على طريقة ديكنز أو 
بلزاك، إن اس���تطاعت أن تلقطها صورة بس���يطة 
في لحظة واحدة؟ يب���دو البرهان معصومًا وُيمكن 
تطبيقه بال ش���ك على إحدى طرق السرد. غير أن 
ه���ذه التوقع���ات القاتمة لم تتحقق. فالس���ينما لم 
تقض على الرواية: بل عّدلت وجهتها ببساطة، أو 
بقول أفض���ل فتحت لها إمكانيات لوجهات جديدة، 
ومتنوع���ة مثل إمكاني���ات البوصل���ة. والحق أن 
نقص اإلبداع عند روائيين كثيرين وعادات القارئ 

الكسول س���محت ليس فقط بالحفاظ على أشكال 
سردية مكررة وملصوقة بل أيضًا تحقيقها النتشار 
تج���اري ناجح: قوائم البس���ت س���يلر في الكوكب 
بأسره تلفت االنتباه لهذا. وعادًة ما نقرأ حوارات 
لمؤلفين يعلنون تحويل أعمالهم المنشورة حديثًا 
إلى أفالم س���ينمائية باعتبار ذلك ش���هادة ضمان 

معتمدة إلنجازه وجودته.  

في مواجهة ه���ذا النوع من الروائيين، المهتمين 
بجيوبهم أكث���ر من قيمة أعماله���م، هناك قلة من 
المبدعين خلعوا القفاز ودخلوا في تحدي اختراق 
أرض جدي���دة. كان هناك ألف طريق���ة لفعل ذلك 
وفعلوه���ا.  وما ُأطِل���ق عليه »الرواي���ة الجديدة« 
لميش���ال بوت���ور، ناتالي س���اردت وأالن رووب 
غريي، أبدعت على س���بيل المثال طريقة تعبير لم 
ُتنش���ر من قبل، تتفق مع الكامي���را، لكن بالتعمق 
في رؤيتها. وكان���ت التجربة مثيرة، لكنها محددة 
وانتهت بع���د عقدين. وثمة روائي���ون آخرون من 
طراز فريد أثارت فيهم السينما االشمئزاز: فتركوا 
لها أرض وصف المشاهد الخارجية لسلوك الكائن 
البش���ري ورك���زوا إبداعه���م في اللغ���ة: المركزة، 
المتناثرة، المتش���ظية، الشعرية.  من تيار الوعي 
عند جويس إلى العب���ارة المحيطة والموحية عند 

بروست، من اإليقاع الالهث عند سيلين إلى السحر 
الس���ردي عند  ويليام بيلي. وفي بعض األحيان، 
التقى الش���عر والرواية والس���ينما لتش���كيل واقع 
جمالي مدهش:  ألفريد دوبلن، كارلو إميليو جادا. 
والبعض واظب حتى النهاية على عملية تقويض 
السرد، ولخصوه في العمود الفقري للغة، كما في 
رواية »يقظة لم تكتمل« أو في أعمال أرنو شيمدت 
الكثي���رة. إن مالحظة كونديرا ح���ول خصوصية 
العمل الفني الذي فيه، على عكس المجال العلمي، 
ال ُيفسد االكتشاف الجديد االكتشاف السابق بل يمد 
اإلطار اإلبداعي إلى األرض الُمكتش���فة والمجهولة 
لتتجاور مع األخرى )يكت���ب: »جماليات فلوبير ال 
تمح���و جماليات بلزاك«( أمك���ن ترجمته في قائمة 
طويلة من المبدعين الذين يبرهنون تفاهة النبوءات 
ح���ول م���وت الرواية. وكما يش���ير الش���كالنيون 
ال���روس فالفن تعاقب جدلي في األش���كال ال يظهر 
فيه الشكل الجديد ليعكس مضمونًا جديدًا بل ليحل 
محل الش���كل القديم الذي وقع في الروتين وصار 

مستهلكًا من التكرار.

 في السنوات العشر األخيرة، لم يعلن التوسع 
التكنولوج���ي المس���تمر نهاية الرواي���ة: بل على 
العكس تمامًا، حّرض على تناول أش���كال جديدة 

قامت فيه شبكة اإلنترنت والموبايالت والشبكات 
االجتماعي���ة بوظيفة هامة. لقد ظهر في إس���بانيا 
وأميركا الالتينية عدد ال بأس به من الُكّتاب الذين 
يلجأون لها ليتوس���عوا في إدراك الواقع الحالي. 
والحقيقة أن قيمة التكنوس���رد الجديد س���تتوقف  
في آخر المطاف على الرواس���ب الثقافية والمعنى 
الفني لمن يبتكرونه. وال يكفي حس���ن اس���تخدام 
أدوات التقني���ة الجديدة إن كان ُيجهل عمل رابيليه 
وثربانتس وسويفت وستيرن وديدروت. سيوجد 
كالع���ادة ُكّتاب بفرادة ال يمكن اختزالها، وآخرون 
سيقتصرون على مس���ايرة التيار دون المساهمة 
في الكثاف���ة الحديث���ة التي تتج���اوز الموضات، 
كم���ا حدث عقب اختراع الس���ينما على يد األخوين 
لومي���ر. لذلك، يبدو لي نع���ي الرواية بال منطق، 
بل إنه يذكرني بالمثل اإلس���باني القديم: »الموتى 
الذين قتلتموهم، يتمتعون بصحة جيدة«. من أجل 
هذا أيضًا سيتحتم مقاومة ثقافة التسلية الغازية، 
االس���تخفاف العقلي والطفلنة المتزايدة  اليوم في 
المجتم���ع العولمي، مع اإلدراك التام أننا نس���بح 
عك���س التي���ار. وأخي���رًا، فالفن الحقيقي ش���اذ، 

والفنان يبحر منفردًا.

ترجمة:أحمد عبد اللطيف
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ال تمّثل اإلش���كالية الحالية ح���ول موت الرواية 
بع���د ظه���ور التكنولوجي���ا الجديدة الت���ي تحّول 
القارئ إلى قارئ مش���اهد - بالنسبة لي إال عرضًا 
ش���اهدته من قبل. وهؤالء الذين يبرهنون على أن 
دورة الكتاب الورقي على وشك النفاد ويبشرون 
بنهاية عص���ر جوتينبيرج، يك���ررون دون تفكير 
نف���س المنطق ذلك المب���ارز الذي ظهر منذ أقل من 
مائة عام مع اختراع الس���ينما أواًل ثم التليفزيون 
بعد ذلك. لقد تنبأوا بأن الفنون البصرية ستقضي 
عل���ى الرواية، وأن األخيرة س���تنحصر في كتابة 
سيناريوهات األفالم التي س���يراها المشاهد على 

الشاشة، دون أن يقرأها. 

لماذا نضيع الوقت في وصف دقيق ألش���خاص 
وأشياء في مئات الصفحات على طريقة ديكنز أو 
بلزاك، إن اس���تطاعت أن تلقطها صورة بس���يطة 
في لحظة واحدة؟ يب���دو البرهان معصومًا وُيمكن 
تطبيقه بال ش���ك على إحدى طرق السرد. غير أن 
ه���ذه التوقع���ات القاتمة لم تتحقق. فالس���ينما لم 
تقض على الرواية: بل عّدلت وجهتها ببساطة، أو 
بقول أفض���ل فتحت لها إمكانيات لوجهات جديدة، 
ومتنوع���ة مثل إمكاني���ات البوصل���ة. والحق أن 
نقص اإلبداع عند روائيين كثيرين وعادات القارئ 

الكسول س���محت ليس فقط بالحفاظ على أشكال 
سردية مكررة وملصوقة بل أيضًا تحقيقها النتشار 
تج���اري ناجح: قوائم البس���ت س���يلر في الكوكب 
بأسره تلفت االنتباه لهذا. وعادًة ما نقرأ حوارات 
لمؤلفين يعلنون تحويل أعمالهم المنشورة حديثًا 
إلى أفالم س���ينمائية باعتبار ذلك ش���هادة ضمان 

معتمدة إلنجازه وجودته.  

في مواجهة ه���ذا النوع من الروائيين، المهتمين 
بجيوبهم أكث���ر من قيمة أعماله���م، هناك قلة من 
المبدعين خلعوا القفاز ودخلوا في تحدي اختراق 
أرض جدي���دة. كان هناك ألف طريق���ة لفعل ذلك 
وفعلوه���ا.  وما ُأطِل���ق عليه »الرواي���ة الجديدة« 
لميش���ال بوت���ور، ناتالي س���اردت وأالن رووب 
غريي، أبدعت على س���بيل المثال طريقة تعبير لم 
ُتنش���ر من قبل، تتفق مع الكامي���را، لكن بالتعمق 
في رؤيتها. وكان���ت التجربة مثيرة، لكنها محددة 
وانتهت بع���د عقدين. وثمة روائي���ون آخرون من 
طراز فريد أثارت فيهم السينما االشمئزاز: فتركوا 
لها أرض وصف المشاهد الخارجية لسلوك الكائن 
البش���ري ورك���زوا إبداعه���م في اللغ���ة: المركزة، 
المتناثرة، المتش���ظية، الشعرية.  من تيار الوعي 
عند جويس إلى العب���ارة المحيطة والموحية عند 

بروست، من اإليقاع الالهث عند سيلين إلى السحر 
الس���ردي عند  ويليام بيلي. وفي بعض األحيان، 
التقى الش���عر والرواية والس���ينما لتش���كيل واقع 
جمالي مدهش:  ألفريد دوبلن، كارلو إميليو جادا. 
والبعض واظب حتى النهاية على عملية تقويض 
السرد، ولخصوه في العمود الفقري للغة، كما في 
رواية »يقظة لم تكتمل« أو في أعمال أرنو شيمدت 
الكثي���رة. إن مالحظة كونديرا ح���ول خصوصية 
العمل الفني الذي فيه، على عكس المجال العلمي، 
ال ُيفسد االكتشاف الجديد االكتشاف السابق بل يمد 
اإلطار اإلبداعي إلى األرض الُمكتش���فة والمجهولة 
لتتجاور مع األخرى )يكت���ب: »جماليات فلوبير ال 
تمح���و جماليات بلزاك«( أمك���ن ترجمته في قائمة 
طويلة من المبدعين الذين يبرهنون تفاهة النبوءات 
ح���ول م���وت الرواية. وكما يش���ير الش���كالنيون 
ال���روس فالفن تعاقب جدلي في األش���كال ال يظهر 
فيه الشكل الجديد ليعكس مضمونًا جديدًا بل ليحل 
محل الش���كل القديم الذي وقع في الروتين وصار 

مستهلكًا من التكرار.

 في السنوات العشر األخيرة، لم يعلن التوسع 
التكنولوج���ي المس���تمر نهاية الرواي���ة: بل على 
العكس تمامًا، حّرض على تناول أش���كال جديدة 

قامت فيه شبكة اإلنترنت والموبايالت والشبكات 
االجتماعي���ة بوظيفة هامة. لقد ظهر في إس���بانيا 
وأميركا الالتينية عدد ال بأس به من الُكّتاب الذين 
يلجأون لها ليتوس���عوا في إدراك الواقع الحالي. 
والحقيقة أن قيمة التكنوس���رد الجديد س���تتوقف  
في آخر المطاف على الرواس���ب الثقافية والمعنى 
الفني لمن يبتكرونه. وال يكفي حس���ن اس���تخدام 
أدوات التقني���ة الجديدة إن كان ُيجهل عمل رابيليه 
وثربانتس وسويفت وستيرن وديدروت. سيوجد 
كالع���ادة ُكّتاب بفرادة ال يمكن اختزالها، وآخرون 
سيقتصرون على مس���ايرة التيار دون المساهمة 
في الكثاف���ة الحديث���ة التي تتج���اوز الموضات، 
كم���ا حدث عقب اختراع الس���ينما على يد األخوين 
لومي���ر. لذلك، يبدو لي نع���ي الرواية بال منطق، 
بل إنه يذكرني بالمثل اإلس���باني القديم: »الموتى 
الذين قتلتموهم، يتمتعون بصحة جيدة«. من أجل 
هذا أيضًا سيتحتم مقاومة ثقافة التسلية الغازية، 
االس���تخفاف العقلي والطفلنة المتزايدة  اليوم في 
المجتم���ع العولمي، مع اإلدراك التام أننا نس���بح 
عك���س التي���ار. وأخي���رًا، فالفن الحقيقي ش���اذ، 

والفنان يبحر منفردًا.

ترجمة:أحمد عبد اللطيف
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ليَس ِمن قبيل الُمصادفِة أن شعوبًا بذاِتها قد تخلََّفْت وشعوبًا 
أخ���رى قد تقدََّم���ْت، فالَعاَلُم الذي تقدََّم قد َم���رَّ بمراحَل وأزماٍت 
فكرّيٍة واجتماعّية وسياس���ّيٍة، َصاَحَبْتَها َغاِلبًا حروٌب َأْهلّيٌة، 
الٍت اْسَتَطاَعِت الشعوُب أْن  لم تكن في ُمجمِلها إال ُمقّدَماٍت ِلتحوُّ
تتجاوَزها، حينما ظهَر ِمن بين صفوِفها ُمفكِّرون اجتماعيُّوَن، 
وِسَياس���يُّوَن َوَضُعوا نظرياٍت تبنَّاها ِسَياسيُّون ناضلوا في 
س���بيل تحويِلها إلى برامَج وسياس���اٍت أخرجت المجتمَع ِمن 
َياس���ّيُة واالجتماعيُة لكي  َكْبَوِت���ه، وَتَواَصَلِت النَِّض���االُت السِّ
ُيَقاَم َما ُيَس���ّمى ب�: »ُمَجتمِع الُمؤّسَساِت«، وفَق قواعَد قانونيٍة 
وأعراٍف اجتماعّيٍة اس���تقّرْت ِفي الضمير الوطني، لكي تحيَل 
األوطاَن إلى مؤّسساٍت ُمنّظمٍة، لديها تقاليُد وأعراٌف اجتماعّيٌة 
َلْت على َدْوِره في  َمْت ِمن َدْوِر الُمَواط���ِن، وعوَّ وسياس���يٌة َعظَّ
ِصَناعِة التقدُِّم في َش���ّتى مناح���ي الحياة، ابت���داًء ِبالّتعليِم، 
وانته���اًء ِبالِعَنايِة ِبصّح���ِة الُمَواطِن، ِباعتَباِره ث���روًة قومّيًة 

تستوجُب الحفاَظ َعَلْيَها. 

وَرْغ���َم التَّقدُِّم المذهِل الذي َقَطَعْتُه اأُلَمُم المتقدمُة في َش���ّتى 
ا عاَد َعلى الُمواطِن في شكل خدماٍت وتلبيِة  َمَناحي الحياِة، ممَّ
احتياجاٍت اجتماعّي���ٍة واقتصادّيٍة. فما تزاُل تلَك األمُم ُتَواِصُل 
ُجهوَدَها في س���بيل مزيٍد من التَّقدُِّم الِعْلميِّ واالقتصادي، وفَق 
ِر الذي ما يزال متواصاًل في  منظومٍة اْسَتْهَدَفِت المزيَد ِمن التطوُّ
س���ياٍق لم يتوقف، اعتمادًا على الِعْلِم والديموقراطية في إطاٍر 

ِمَن الُحْكِم الّرشيِد. 

ا الذين َتَخّلُفوا فقد تحّصُنوا خلَف أفكاٍر ومقوالٍت وتقاليَد  َأمَّ
جامدٍة، اعتبروها بمثاب���ِة ُدروٍع واقيٍة َخْوفًا على ُمجتمَعاِتهم 
ِمَن الجديِد الذي أخذوا منه موقفًا مبدئّيًا، وأحيانًا يقولون بأن 
اآلخَر يتآمُر عليهم ويس���تهدُف اقتالَعه���م ِمن جذوِرهم. وبينما 
رون والُمفّكرون في الَعالِم الُمَتقّدم ُيَزّوُدوَن صانَع الَقراِر  الُمَنظِّ
بأف���كاٍر ورؤًى تدف���ُع نحو مزيٍد ِم���ن التقدُِّم، لك���نَّ المتخّلفيَن 
َيْس���َتْخِدُموَن أفكاَرهم وُرؤاهم ِمن ِخالِل ُفقهاِء التَّخلُِّف، َسَواٌء 

َياسِة، أو في الَحياِة االجتماعّيِة. في الديِن، أو في السِّ

لع���لَّ الُمتابَع لتاري���ِخ الَعرِب منذ فترٍة ُمبّك���رٍة ِمَن الّتاريِخ 
الحديِث يلحُظ عّدَة أموٍر، هي:

في ُكلِّ َمراحِل الّتاريِخ العربيِّ الحديث كانت هناك خصومٌة 
َمَع الّتاريِخ، فالعصُر العثمانيُّ قطَع الّصلَة بما َقْبَله ِمن عصٍر 
كان َأْكثَر َتَقدُّمًا وأكثَر ِإْعَمااًل ِلْلِعْلِم، وِفي الَوْقِت الذي راَح الَغْرُب 
ينطلُق���ون نحو التقدُِّم متجاوزين حروَبه���م األهلّيَة والدينّيَة، 
غاِة، وَتأسيِس ُمجتمعاٍت وفَق  والتَّخلَُّص ِمن قبضِة الُحّكاِم الطُّ
سياس���اٍت وبرامَج اجتماعّيٍة وِسَياسّيٍة كاَن العرُب قد دخلوا 
في َأُتوِن ُحْكٍم َأَعاَدهم إلى الَخْلِف مئات الس���نين، بل واألخطُر 
أّنه استهدَف ُشيوَع َما ُيمكن تسميُته ب� »ُحْكِم الطغاِة« ِمن ُوالٍة، 
وُجَباِة ضرائَب، وُمْلتزميَن، اكتفوا بتحقيِق َمكاسَب شخصّيٍة 
عوِب وَحاجَياِتها، وَأَحاُلوَها  خالصٍة، َبْيَنما َأْغَفُلوا حقوَق الشُّ

إلى بقرٍة َحُلوٍب، َراُحوا يستنفدون 
طاقاِتها. حتى ج���اءت بداياُت 

الّتاس���ِع عشر فإذا  القرِن 
بتلك البق���رِة وقد َفَقَدْت 

ُكلَّ َما لديه���ا، بعد أْن 
اإلجه���اُد،  أنهكَه���ا 
َأْوَشَكْت  أّنها  لدرجِة 
تلف���َظ  أْن  عل���ى 

أنفاَسها األخيرَة.

الَقْرِن  ِبَداَياِت  وَمَع 
التَّاسِع عشر، ورغم َما 

َأْحَدَثْته الحملُة الفرنسّيُة 
ِمن نتائَج سلبّيِة، على 
اعتبار أّنها َكاَنْت حملًة 
ُمْسَتْعِمرًة َظالمًة. لكنَّ 
كاَن  التَّاريِخ  ده���اَء 

َأْق���َوى ِمن الَحْملِة 
ه�����ا  ِد َعت������ا و

فقد  وُعّدِتها، 

مقال

 د. حممـد �سـابر عـرب - م�شر

ثََقاَفُة التََّخلُِّف
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اِم لكي  عوُب التي استهَدَفها الفرنسيُّون في مصَر والشَّ َأَفاَقِت الشُّ
يجدوا أنفَسهم أماَم حقائق كانت بمثابِة نقطِة َضْوٍء، وبمجّرِد 
َرِحيِل الَحْملِة عام 1801م لم َتُعْد ِمْصُر والّشاُم بعَد الحملِة َكَما 
كاَن َعَلْي���ِه الَحاُل قبلها. لعّل ش���حنًة كهربائيًة قوّيًة قد حّرَكت 
الكام���َن في النُّفوس ِمْن رغبٍة هائلٍة َعلى َتجاوِز َعْصِر التَّخلُِّف 
َقُه الفرنسيُّون  ا َحقَّ ، وإصراٍر كبيٍر على االستفادِة ممَّ الُعْثمانيِّ
من إنجازات ِعْلمّيٍة واجتماعيٍة، وهو ما ُيفّس���ر اختياَر فرنسا 
لكي ينهَل منها المبتعثون العرُب ِعْلمًا وثقافًة، َبْل ِإنَّ مش���روَع 
َس له محّمد علي قد اعتمَد على الخبرِة  النهضة المصرية الذي َأسَّ
الفرنس���ّيِة بالدرجة األساسّيِة، وال نجُد حرجًا في أْن نقوَل إنَّ 

ذلك قد كان سببًا رئيسًا في نجاح مشروع ُمحّمد علي.

ومَع ِبَداياِت القرن العش���رين كانت مصُر َق���ْد َحقََّقت تراكمًا 
ّواِد،  اجتماعّي���ا وثقافّيًا وفكرّيًا كان ِمن ِثَماِره ظه���وُر جيِل الرُّ
ِمْن أمثال: »لطفي الس���يد«، و»طه حسين«، و»العقاد«. وعلى 
المس���توى السياس���يِّ كانت بداياُت التجرب���ِة الحزبية األولى 
الت���ي عّظمت ِمَن القضية الوطني���ة، وَدَفَعْت ِبَها لكي تكوَن لها 
األولويُة على غيِرها ِم���َن القضاَيا، دون تناقضاٍت فكرّيٍة بين 
ُرّواِد هذا الجيل ورواِد جيِل القرن التاس���ع عش���ر، ِمْن َأْمَثاِل: 

»حسن العطار«، و»الطهطاوي«، و»علي مبارك«، وَغْيِرهم.

والمالح���ُظ أنَّ ُرّواَد الفكِر المدني لم يجدوا ثّمَة تناقضًا بيَن 
، ِمْن أمثاِل: »األفغاني«،  مشروعهم ومشروع ُرّواِد الفكر الدينيِّ
و»محم���د عبده«، بينما تراج���َع دوُر المحافظي���ن، من أمثال: 
الشيخ: »بخيت المطيعي«، والشيخ »النواوي«... وغيرهما، بل 
ياسِة  الالفُت للّنظِر أنَّ تأثيَر الُمفّكريَن الُمَجّددين في الدِّيِن والسِّ
والحَياِة كان أكث���َر وضوحًا في المجتمع من 

تأثير المحافظين.

وَمَع ِعْقِد العشرينّيات 
والثالثينّيات من القرن 
أن  رغم  الماض���ي، 
َياس���ّيَة  السِّ القضّيَة 
كان���ت قد اس���تنفدت 
قدرًا هائاًل من َطاقاِت 
المجتمِع، لكنَّ الالفَت 
كبي���رًا  َمْش���ُروعًا  أنَّ 
قد  المصرية كان  للدولة 
َبَدا واضحًا ف���ي التَّْعليِم 
الَبّرلمانّي���ِة  والحَي���اِة 
واألحزاِب،  والّصحاف���ِة 
وبدت مصُر وكأّنها مهيأٌة 

لالنطالِق نحَو التَّقدُِّم. 

لع���لَّ قي���اَم الثورِة 
المصرّيِة كاَن بمثابِة 
لحالِة  تتوي���ٍج 

، منذ نَضاالِته الُمبّكرِة  الَفَوَراِن التي َظَهَرْت في المجتمِع الِمْصريِّ
َمَع ِنَهاياِت الَقْرِن التاس���ع عش���ر. وقد رّحَب معظُم ُرّواِد الفكِر 
بهذه الثورة، وراحوا ُيَقارنون بينها وبين الثَّْورِة الفرنس���ّيِة، 
وراحت حالٌة ِمَن التفاؤل تس���وُد كلَّ طبقات المجتمع، لكن َمَع 
ّواِد الذين كان  تينّياِت أدرَك الكثيرون من هؤالء الرُّ ِبَداياِت السِّ
بعضه���م ال يزاُل على قيد الحياة، م���ن أمثال: »العقاد«، و»طه 
حس���ين« أنَّ ثمة انحرافًا قد حدَث في مسيرة الثورِة، ابتداء من 
الديموقراطية ومرورًا بإدارة االقتصاد، وُيالحُظ أنَّ المفكرين 
في مجمِلهم ق���د التزموا الصمت، وهو ما أدخَل البالَد في َأُتوِن 
مرحلٍة كاَن ِمن نتائجها الطبيعية إجهاُد المشروِع الوطني مع 

هزيمة 1967م. 

لع���لَّ أخطَر َما نجَم عن هزيمة 1967م هذا المش���هُد الجديُد، 
الذي دفَع البعَض إلى إعادة قراءِة َما ُيْمِكُن تسميُته ب�:»التاريخ 
العبء«، سواء التاريخ الديني أو السياسي، ويبدو أنَّ انتصاَر 
العرِب في 1973م لم َيُك���ْن كافيًا إلعادِة المراجعة واختيار ما 
َل مرجعّيًة فكرية رشيدة، فقد تعاظَم دوُر الّديِن  يمكن أن ُيَش���كِّ
وُهَو أمٌر محموٌد، لكن كانت القراءُة غيَر دقيقٍة بعد أن انُتِزَعت 
القضايا ِمن سياقها التاريخي والفكري، ولم يكن العامة لديهم 
الرؤي���ُة النقدية، ولم يكن أماَمهم َما ُيَصّوُب فكَر الُمتش���ّددين، 
لذا ش���اَع َما يمكُن تس���ميُته ب�: »ثقافة التخل���ف«، فبداًل ِمن أْن 
نحشَد المجتمع حشدًا نحو التعليم والبناء والتأكيد على القيم 
الحضارية واإلنس���انية امتألت وسائُل اإلعالم بُدَعاِة التَّخلُِّف، 
الذي���ن يتس���مون في مجمله���م بالثقاف���ة المح���دودة والقراءة 
األحادي���ة، دوَن إعم���اٍل حقيقيٍّ للعقل والفك���ر، ودون تقديٍر 
ووعٍي بدوِر اإلسالم عقيدًة وشريعًة، ودون التعرُِّف على فقِه 
الواقع وفق���ِه المصلحة، وامتألت المكتب���اُت واألرصفُة بكتٍب 
ْكِل دون  وشرائَط تدعو الناس إلى أن يختزلوا اإلسالَم في الشَّ
المضم���ون، فال كالم عن العمِل، وال موضوع عن الِقَيم النبيلِة 
في اإلس���الم: الوطن، والصدق، والقدوة في القول والعمل... 

إلخ.

لقد ش���اعت ثقافة »الزْم َبْيَتْك.. وابدْأ ِبَنْفِس���ك«، لقد َأَحاُلوا 
هذا المجتم���َع المصريَّ الرائ���ع الذي كان يتمي���ز بالحرية في 
الق���ول واالعت���دال، إلى حالٍة من النفاق س���ادت المجتمع، لم 
يكن اإلسالُم وُهَو في ِظلِّ مجده معتمدًا على محترفي الخطابِة 
والكالِم الُمْرس���ِل، فقد َشاَع اإلس���الُم، وَعمَّ أرجاَء الدُّْنَيا شرقًا 
وغربًا ِبالُقْدوِة الَحَس���نِة، حيُث كاَن الُمْسِلُم يتمّثل اإلسالَم ِفي 

ُسلوِكه وُمَعامالِته وِعالقاِته. 

لع���لَّ َما يقيم دلياًل َعلى َفَش���ِل هؤالء جميع���ًا، أنَّهم َأَحاُلوا 
اإلس���الَم إلى مج���ّرِد مظاهَر لإلس���الم، أّيًا كان���ت عقيدة هذا 
اإلنس���ان، فقد جعلوا ِمن المرأِة مجّرَد بقرٍة تلُد وترضُع، بينما 

اإلسالُم جعلها شريكًة للّرجِل، وداعمًة للمجتمِع... إلخ.  

وفي ُكلِّ ُمناس���بٍة يتساءُل الَعرُب: لماذا تقّدَم الذين تقدموا، 
وتخلف الذين تخلفوا؟
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اأدب

القاص القطري جمال فايز: 

الكاتبة الخليجية
تنتحر على الورق

         حوار: عبداهلل احلامدي 

جملت���ه مكّثف���ة ذات إيقاع س���ريع، 
لكنها تحتوي عالمًا ُمثقاًل بالتأمل، لعل 
هذا ما يجعل تجربت���ه قابلة للتأويالت 

والقراءات المتعددة والمختلفة. 

جم���ال فايز أحد كّتاب القصة القالئل 
الذي���ن قدم���وا تجربة قصصي���ة عربية 
متمي���زة خالل العق���ود الثالثة األخيرة 
في قطر، وقد ص���در له حتى اآلن أربع 
والجراد«،  »س���ارة  ه���ي:  مجموعات، 
»الرقص على حاف���ة الجرح«، »الرحيل 

والميالد«، »عندما يبتسم الحزن«. 

ترجم���ت غالبية أعمال���ه إلى اللغات 
والفرنس���ية  )اإلنكليزي���ة  األخ���رى، 
والسويدية والروسية(، وكانت الباحثة 
األوكراني���ة لودمي���ال س���افارا جالي قد 
لدراس���تها  القصصية  أعمال���ه  اختارت 
نقدي���ًا، فحصلت بموجبه���ا على درجة 

الماجستير من جامعة تفريدا.

يكتب جمال فاي���ز القصة منذ يونيو 
1986، حين كان ال يزال طالبًا جامعيًا، 
حيث حصل على درج���ة البكالوريوس 
ف���ي الجغرافيا والتخطي���ط من جامعة 
قط���ر ع���ام 1988، وقد كّرم���ه مهرجان 
العنقاء الذهبي���ة الدولي الرّحال بقالدة 
العنقاء من دار القصة العراقية بالتعاون 

مع نادي الجس���رة الثقاف���ي االجتماعي 
في الع���ام الماض���ي 2011 على مجمل 
مسيرته اإلبداعية التي بلغت ربع قرن. 
وهو عضو اللجنة التأسيسية للجمعية 

القطرية للكّتاب واألدباء.

القصصي  والمش���هد  حول تجربت���ه 
القط���ري حالي���ًا حاورت���ه »الدوحة«، 

وتاليًا نص الحوار:

فن  تراجع  سبب  ما  برأيك   §
القصة، عربيًا بشكل عام، وقطريًا 
رواج  يقابله  فيما  خاص،  بشكل 

فن الرواية؟

- م���ن واق���ع متابعتي لف���ن القصة 
القصيرة عربيًا، أستطيع القول إن هناك 
حراكًا جيدًا، خصوصًا في الس���نتين أو 
الثالث س���نوات الماضية، فاليوم لدينا 
عدد من المس���ابقات العربية في القصة 
القصي���رة، وف���ي األقصوص���ة، وثمة 
دول عربية تقيم عشرات الملتقيات لفن 
القصة، مثل سورية والمغرب وتونس 
ومصر، وقد فتحت التقنيات ووس���ائل 
االتص���ال الحديث���ة نافذة واس���عة جدًا 
للنش���ر والتواصل عبر شبكة اإلنترنت 
واإلعالم االلكترون���ي، وليس صحيحًا 
أن القصة تراجعت لصالح الرواية، لكن 

القصة خفت بريقه���ا في بعض األقطار 
العربي���ة، مثل قطر، ألس���باب عديدة، 
رغم أنها كانت مبشرة بمجموعة كبيرة 
من األس���ماء المتميزة، مث���ل كلثم جبر 
وحس���ن رش���يد وهدى النعيمي ونورة 
فرج وهند الس���ويدي وش���مة الكواري 
وناصر الهالبي وراشد الشيب ومحسن 
الهاجري، ولقد ُدعيت شخصيًا إلى أكثر 
م���ن مهرجان وملتقى في العام الماضي 
2011، أم���ا بخص���وص المقارن���ة بين 
القص���ة والرواية، فأعتق���د أن الرواية 
فرع من القصة، وأستغرب لماذا تنتشر 
الراوي���ة أكثر من القصة أحيانًا، مع أن 
المفترض ح���دوث العكس، خاصة في 
عصر الوجبات السريعة والسندويتش؟! 
فف���ي العق���د األخي���ر برز نت���اج روائي 
واض���ح في منطق���ة الخلي���ج العربي، 
وظهرت أسماء جديدة مثل رجاء الصانع 
في الس���عودية، وفي عمان والكويت، 
وحتى ف���ي قطر ب���رزت في الس���نتين 
األخيرتين مجموعة أسماء روائية، مثل 
أحمد عبدالملك ومريم آل س���عد، أعتقد 
أن الس���بب يع���ود إلى وجود تش���جيع 
واض���ح للكّتاب على صعيد الرواية من 
قبل أصحاب دور النشر، أضف إلى ذلك 
ظاهرة انتش���ار المهرجانات والجوائز، 
مثل جائزة البوكر بنس���ختها العربية، 
ومهرجان  الطي���ب صال���ح،  وجائ���زة 
برلي���ن ل���ألدب، ومهرجان لن���دن، وقد 
استجاب كتاب الرواية لهذا الحافز، أما 
بالنس���بة إلى القص���ة فأمرها مختلف، 
القص���ة تحتاج إلى وق���ت للنضج أكثر 
م���ن الرواية، الرواية يمك���ن أن تكتبها 
في شهرين، ولكنك تحتاج إلى سنتين 
إلص���دار مجموع���ة قصصي���ة بالمعنى 
الحقيق���ي، ورغم ذلك نح���ن لدينا في 
قطر العديد من األمثلة الجيدة في كتابة 
القص���ة، وهؤالء مؤهل���ون للتميز على 
المستوى العربي، مثل: د. حسن رشيد، 
خصوص���ًا ف���ي مجموعت���ه »الموتى ال 
يرتادون القبور« ود. هدى النعيمي في 
»المكحل���ة« و»أنث���ى« وأباطيل« وكلثم 
جبر الكواري في »وجع امرأة عربية«، 

ونورة فرج في  »الطوطم«.
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§ هل حاولت كتابة الرواية؟

- نع���م، كتبت أول رواي���ة في العام 
»النوخ���ذة«،  عن���وان  وتحم���ل   1996
وترصد المتغيرات الحديثة في قطر بدءًا 
من الع���ام 1932 وحت���ى العام 1971، 
ث���م كتبت رواية أخرى ه���ي »التباب«، 
وذهبت خاللها مسافة أبعد في التاريخ، 
إلى فترة الغوص، حيث ترصد الرواية 
الحياة االجتماعية ف���ي تلك الفترة من 
خالل ش���خصية التباب، أي الولد الذي 
يعم���ل عل���ى ظه���ر الس���فينة، ولكنني 
متريث في نشر الروايتين، إلى أن يأتي 

الوقت المناسب للنشر.

§ لماذا تكثر األسماء النسائية 
بمنطقة  وال���رواي���ة  القصة  ف��ي 

الخليج برأيك؟

- الكاتبة الخليجية تبوح بمش���اكلها 
ومعاناته���ا أكثر من الرج���ل، واألصح 
أنه���ا تنتحر على ال���ورق، لكنه انتحار 

إيجابي. 

إلى  الوظيفية  مسؤولياتك   §
الصحافة  في  التزاماتك  جانب 
اليومية، هل تؤثر سلبًا أم إيجابًا 

على عطائك اإلبداعي؟

- المسؤوليات وااللتزامات في كثير 
من األحيان تثريك بالخبرات والتجارب، 
ثم تصبح جزءًا م���ن العملية اإلبداعية، 
لكن س���لبيتها تتجلى عندم���ا تزيد على 
الحد، كما أنها تؤثر بش���كل مباشر على 
لغتك، في الصحافة مث���اًل أقوم بإعداد 
صفحة »المنبر الح���ر«، وهي تعطيني 
الكثي���ر م���ن الموضوع���ات والقضاي���ا 
والمجتم���ع،  الحي���اة  ف���ي  الحقيقي���ة 
واستلهمت العديد من القصص من وحي 
مادة ه���ذه الصفحة، لكن���ك تعلم: لغة 
الصحافة لغة يومية، ولغة القصة لغة 

أدبية.

ما  ط���ق���وس  ل���دي���ك  ه���ل   §
للكتابة؟

- كل قصة أكتبها بطريقة مختلفة عن 
األخرى، فمرة تومض فجأة في الذهن، 
وم���رة تظل فكرته���ا مختزن���ة طوياًل، 
وأقوم بنس���ج خيوطها على مدى شهر 

كامل.

§ أنت عضو اللجنة التأسيسية 
للكتاب  ال��ق��ط��ري��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

المحاوالت  ورغ���م  واألدب������اء، 
العديدة إلشهارها، إال أنها جميعًا 

باءت بالفشل، لماذا؟

- هذه قصة طويل���ة، فكرة الجمعية 
القطري���ة للكتاب واألدباء ج���اءت أواًل 
بمبادرة من قبل س���عادة الش���يخ محمد 
ب���ن عيد آل ثاني رئي���س الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة سابقًا، وتم تكليف 
لجنة برئاسة الشاعر الشيخ مبارك بن 
س���يف آل ثاني وعضوي���ة عبدالرحمن 
المناعي وحمد محس���ن النعيمي وفالح 
الهاجري ومحمد خليفة العطية ود.محمد 
عبدالرحيم كافود، وقد كلفت ش���خصيًا 
منس���قًا للجن���ة، وعملن���ا لم���دة س���تة 
أش���هر، وبعدها لم ير المشروع النور، 
لكن المحاوالت الفردي���ة والجماعية لم 
تتوقف، حيث حاول الشاعر مبارك بن 
سيف آل ثاني مرة أخرى دفع المشروع 
نحو األمام، فدعا الجتماع قرابة خمسة 
عشر كاتبًا وأديبًا في بيته، ثم اجتمعنا 
ف���ي بي���ت الس���ليطي، وف���ي الصالون 
الثقافي بحديقة البدع، ووصل العدد إلى 
32 ش���خصًا، وتم تكليف خمس���ة منهم 
بالمتابعة وهم: موسى زينل ود.حسن 
رشيد ود. أحمد عبدالملك وبشرى ناصر 
وم���وزة المالك���ي، وتمخ���ض عن ذلك 
كله تخصيص مؤسس���ة الحي الثقافي 
)كتارا( مقرًا للجمعي���ة القطرية للكتاب 
واألدباء، ولكن ونظرًا لعدم صدور قرار 
رسمي بإشهار الجمعية من قبل الجهات 
المختص���ة، س���حبت كتارا من���ا المقر، 

وعدنا من جديد إلى المربع األول.

القطرية  الجمعية  أن  يبدو   §
بعيد  ح��ل��ٌم  واألدب�����اء  ل��ل��ك��ت��اب 

المنال؟

- نع���م، بالفعل كذل���ك، لكن ال أريد 
أن أبدو متش���ائمًا، فهن���اك اهتمام من 
قبل سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز 
الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث 
بإحياء هذا المش���روع مج���ددًا، ونأمل 
خي���رًا في الفترة المنظ���ورة، علمًا بأن 

المشروع بات ضرورة ال غنى عنها.
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      ح�سام ال�سراي -بغداد

من أبرز مالم���ح الرواي���ة العراقّية 
الجديدة المكتوبة خالل األعوام الثمانية 
األخيرة، وفقًا للكاتب أحمد سعداوي، 
هي »وجود فرصة دائمة لبروز أسماء 
نسائّية في األعوام المقبلة، خاّصة من 
أراضي المهاجر«، مق���رًا بأن »محاولة 
تصوي���ر )راهن الع���راق( تبق���ى مهّمة 
ش���اقة ونس���بية وغير مكتملة«، وهي 
»ال تقتص���ر على الروائ���ي لوحده الذي 
الب���ّد له من أن يلتقط ما وراء األش���ياء 
واألحداث والس���يرورات بنظ���رة أبعد 
مما تلتقطه عي���ن الكاميرا الصحافّية«. 
الرواي���ة  أّن  إل���ى  ويش���ير س���عداوي 
العراقّي���ة الجدي���دة تقترب م���ن »إيقاع 
الكتاب���ة العالمّي« وتتمي���ز بأّنها »أكثر 
انفتاح���ًا عل���ى التج���ارب واألجن���اس 
واألش���كال واألنماط الروائّية الحديثة، 
وأكثر جرأة في طرح القضايا«. وإذا ما 
راجعنا الروايات المكتوبة قبل 2003، 
فإّننا سنجد أّن الكثير من كّت�ابها تجنبوا 
المواجهة المباش���رة مع السلطة، فكان 
الترميز أهّم األس���اليب الفنّية للخالص 
الم���أزق. ويتواف���ق الروائي  من ه���ذا 
نصيف فلك م���ع زميله س���عداوي في 
موضوعة »الجرأة الت���ي تتوافر عليها 
الرواية العراقّية اليوم«، ويتضح ذلك 

الرواية العراقّية
لعنة التابو

تعرف الرواية العراقية، منذ الغزو األميركي وسقوط صدام حسين 
)2003(، ميالد جيل جديد وبروز حساسية مختلفة.

»ف���ي الحرّية المتاحة أم���ام الكاتب بعد 
ط���ول فت���رة هيمنة الرقي���ب الباطش، 
وقب���ل ظه���ور الرقاب���ة الجدي���دة، من 
األحزاب الدينّية ومن الشارع الذي احتّل 

سلطة الرقيب القديم«. 
»الهروب الواسع النطاق من الكتابة 
بواس���طة الكتاب���ة نفس���ها«، وص���ف 
يطلق���ه فل���ك عل���ى الحقبة الس���ابقة 
بواسطة »أدغال من الرموز واإلشارات 
واالس���تعارات«، وهو ين���ّوه إلى »أن 
النّص صار حينها قطعة مس���تغلقة من 
األحاجي ال يفّك طلس���مها ال النّق�اد وال 
الق���ّراء وال حّتى الروائّيون أنفس���هم«، 
وعن تجس���يد الواقع العراق���ي الحالي 
روائي���ًا، يستش���هد صاح���ب »خضر قد 
والعص���ر الزيتون���ّي« و»عي���ن الدود« 
بمقول���ة لروائّي لبنانّي عندما س���ألوه 
ع���ن س���بب ع���دم الكتابة ع���ن الحرب 
األهلّية اللبنانّي���ة فأجاب: »كيف يمكن 
الم���وت ونح���ن نموت«.  الكتاب���ة عن 
ويضي���ف موضحًا: »النكبة اإلنس���انّية 
من خالل التفجيرات اإلرهابية اليومّية 
هي أكبر من الكتابة ويخجل أي روائّي 
م���ن المغامرة في الدخ���ول للكتابة عن 
سيارة مفخخة رّبما يكون هو ضحيتها 
ف���ي نهاي���ة الرواي���ة!«. ويط���رح فلك 

تساؤاًل: »إذا كان البلد على كف عفريت 
كيف ستكون الكتابة؟«. ويذّكر هنا بأّن 
»من���اخ الكتابة هو االس���ترخاء ومرور 

وقت طويل على ما حدث«.
م���ن جهت���ه، الروائي ناظ���م محمد 
العبيدي يشير إلى »أن الرواية العراقّية 
اس���تطاعت أن تصّدر نفس���ها للوس���ط 
المهتمي���ن  العرب���ّي وجعل���ت  األدب���ّي 
والنقّ�اد العرب يرون فيها س���مات فنّية 
مختلف���ة عما هو س���ائد بفض���ل عمق 
التجرب���ة والخصوصّية«. ففي 2009، 
تمكن أكثر م���ن روائي عراقّي الحصول 
عل���ى جوائز عربّي���ة ودولّية، كان من 
بينهم اختيار الروائّي أحمد س���عداوي 
ضمن قائمة أفضل 39 أديبًا عربّيًا، عن 
إصداره الروائي »إّنه يحلم أو يلعب أو 
يموت« )دار المدى - 2009( وكذلك علي 
عبد النبي الزي���دي بفوزه بجائزة دبي 
الثقافّي���ة الثانية للرواي���ة عن إصداره 
»بطن صالحة«، في حين فازت رواية 
»تايتن���ك عصرّية« لعلي حس���ين عبيد 
الثانية في مس���ابقة نجيب  بالجائ���زة 

محفوظ للرواية.
»وجد الروائي العراقّي في التغّيرات 
الكبيرة التي تحدث في البلد ماّدة غنّية، 
فضاًل عن وجود حقل داللّي لغوي مهّم 

ناظم العبيدي
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هو الشعر«، هنا يحّدد العبيدي األسباب 
الت���ي منح���ت الرواي���ة العراقّية بعض 
الميزات، مبينًا »ما تركته حركة التجديد 
الشعرّي في العراق منذ الستينيات على 

األجناس األدبّية األخرى«.
وع���اد العبي���دي ليتفق م���ع زميله 
فلك بش���أن »التابوات الجديدة«، التي 
قال بش���أنها: »الكاتب في العراق مازال 
يواج���ه مح���ّددات تاريخّي���ة ثقافّي���ة، 
باإلضاف���ة إلى القوى السياس���ّية التي 
تم���ارس اس���تبدادها ووجوده���ا بذات 
اآللي���ات القديمة المعروفة«، وزاد على 
ذل���ك بأن الثقاف���ة العراقّي���ة »لم يطرأ 
عليها أي تغيير، ألّن إس���قاط أي نظام 
أيس���ر كثيرًا من إحداث نقل���ة في بنية 
الثقافة ألي مجتمع«، فهو يظّن »إّن من 
البديهي الق���ول إّن ثقافة الديموقراطّية 
الداعمة للحرّيات ال تستنبت في أي بقعة 
من العالم عن طريق القّوة العس���كرّية 

وترديد الشعارات«.
وجاء المق���ال الذي نش���ره الروائّي 
العراق���ي المغترب س���الم إبراهيم قبل 
حوالي العام ليمثل إقرارًا بالصعوبات 
التي تجابه كاتب الرواية اليوم، عندما 
يذكر ب���أّن »ما يجري م���ن تجلٍ  لنزعة 
العن���ف الب���ّد أن يتطّور الحق���ًا إما إلى 

ح���رب أهلّي���ة أو مجتمع قان���ون، هذه 
الحال���ة انتقالّية يصع���ب الكتابة عنها 

اآلن«.
الرواية  مسألة شائكة أخرى دخلت 
العراقّي���ة ف���ي ل�ُجتها، وه���ي تعاملها 
م���ع هذا التقاط���ع في التس���ميات التي 
ظهرت بع���د الغزو األميرك���ّي للعراق، 
والتي تتمح���ور كّلها حول هذه اللحظة 
من تاري���خ العراق في نيس���ان/إبريل 
2003، حيث التضاّد كبير بين مس���مى 
»االحتالل« أو التحرير«، وإلى جانبهما 
أيضًا تس���مية أكث���ر مهادن���ة لما جرى 
تتمثل بكلمة »التغيي���ر«. كّل ذلك يبين 
بش���أنه الخال���دي، صاح���ب »يح���دث 
ف���ي الب���الد الس���عيدة«: »إّن الكثير من 
الرواي���ات العراقّي���ة س���قطت في هذه 
اإلش���كالّية، وأغل���ب ما كت���ب بعد عام 
2003 ُمباش���رة، نلمس فيه االنفعال، 
والهتاف بين الس���طور، وكأّن الروائّي 

يوّد االنتقام من حال لم يعجبه«.
»سأبقى مترجمة االحتالل ولن أكون 
أختك. ال بالحليب وال بالدم. الدم الذي 
حفر خن���ادق بيننا، جعلني أقول»نحن 
وأنتم«. ليس في قدرتي سوى أن أكون 
هذا  عّني...«،  تخّلت  أميركّية.عراقيتي 
مقطع من رواية »الحفي���دة األميركّية« 

ضياء الخالديأحمد سعداوينصيف فلك

كج���ه  إلنع���ام   )2008 الجدي���د  )دار 
ج���ي، نس���تعيده هنا لنس���تعرض أحد 
المعالجات الس���ردّية الجديدة لألحداث 
المتسارعة وغير المتوقعة في العراق، 
حيث شخصية »زينة بهنام« المترجمة 
العراقّية التي تأت���ي إلى بلدها األّم مع 
الق���ّوات األميركّية، وهن���اك في بغداد 
تبدأ قّصة ثانية تس���تعر معها الذكريات 
وتنش���غل خاللها بعاطفة تش���ّدها إلى 
»مهيم���ن« )من أف���راد ميليش���يا جيش 
المه���دي(، الهوّي���ة الضائع���ة وفك���رة 
الوالء المزدوج لبعض العراقّيين، كّلها 
موضوعات حاولت كجه جي أن تقّدمها 

للقارئ.
وتبق���ى الرواي���ة الناجح���ة إزاء ما 
يراه الخالدي »هي الت���ي ال تلهث وراء 
التس���ميات وإّنما تقترب من اإلنس���ان 
العراق���ّي، الذي لم يتغّي���ر، وبقي كما 
هو، يعاني وينتظر أمانيه أن تتحقق«، 
ويبقى الروائّي ضياء الخالدي متفائاًل 
بالجيل الجديد من الروائّيين العراقّيين، 
معتب���رًا إياه���م »أقدر م���ن غيرهم على 
تجس���يد االخت���الف والنقل���ة ف���ي هذا 
النوع من الكتاب���ة، ألّنهم يملكون روح 
المغامرة، والتمرد، واالنفالت من أسر 

التراث السابق«.
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في الشعر كما في السياسة ممارسة ثورية، بل هناك من يضع الشعر 
وآخرون  ثورية،  نبوءة  يرون  من  بين  بالثورة.  التبشير  منزلة  في 
ذلك  الشعر  يبقى  والجمال..  الحياة  على  للتحريض  مجااًل  يتخذون 
المعدن الذي ال تذيبه األزمنة واأليديولوجيات. في تونس انبعث الشابي 

من جديد فوجد الشعر مساحة في صوت الثورة وإرادة الحياة. 
حول الشعر وجدواه في الزمن الراهن، وأي دور يلعبه وسط تنامي 
المد الثوري وارتفاع نبرة الخطاب السياسي األيديولوجي الذي أتت به 
تونس،  داخل  اللقاء مع شعراءمن  هذا  لنا  كان  العربي؟  الربيع  أمواج 

بمناسبة اليوم العالمي للشعر الذي يوافق يوم 21 مارس/آذار.

 الشعر فعل ثوري
آدم فتحي

ِقَدَم  قديٌم  الشعر  جدوى  عن  الحديث 
عِر نفِسه. والغريب أّنه حديٌث يعود  الشِّ
باسِم  يعود  متناِقضين.  أمرين  باسِم 
في  به  ُيراُد  الذي  األيديولوجيا  َنْعِي 
شعِر  عن  دفاعًا  المعنى  قْتُل  الحقيقة 

ُطغيان  باسِم  ويعود  مزعوم،  صاٍف 
األيديولوجيا الذي ُيراد ِبِه إقصاُء الشعر 

بدعوى أّنه ليس من أولوّيات الراهن. 
يكون  أن  له  ليس  جوهر  الشعر 
الُمبتذل  بالمعنى  مجٍد  غير  أو  مجديًا 
لمفهوم الجدوى. ثّمة في هذا العالم قطُب 
الفاعلّية،  متصاعد  الفعل  أزلّي  جاذبّية 
إلى  البشرّي  الكائن  تحويل  يحاول 
شيء، والشعر هو ما به يحّقق اإلنسان 
إنسانّيته كي يبتعد عن مدار ذلك القطب 
إّن  القول  أّنه في وسعنا  الرهيب. حّتى 
يجوز  فكيف  شاعر.  حيوان  اإلنسان 
الشعر في هذه  لنا أن نسأل عن جدوى 
المرحلة أو تلك، إذا لم يكن من الجائز 
رب  والشُّ األكل  جدوى  عن  نسأل  أن 

والتنّفس؟

صوت الحق الذي ال يموت
أميرة الرويقي

إن الشعر مع مر العصور كان وما يزال 
والناقلين  العرب  كل  أذهان  في  حاضرًا 
للتاريخ العربي قديمًا أو حديثًا. لذا فإن 
دوره اآلن إزاء كل هذه األحداث السياسية 
الساحة  على  الحزيبة  والتجاذبات 
السياسية التونسية خاصة، فإن الشعر 
يظل الحاضر رقم واحد. كيف ال وهو ناقل 
لعصره بكل إيجابياته وسلبياته. كما أن 
صوت  ال  لمن  الصوت  ذلك  هو  الشعر 
يخالج  ما  لكل  األمثل  المعبر  أنه  أي  له 
أن  أرى  وأنا  وغيرهم.  العاديين  الناس 
دوره اآلن جد فاعل إذا ما وظف التوظيف 
الصحيح، أي أن الشاعر ال بد له أن ينطق 
والتطورات  وزمنه  شعبه  لسان  عن 
)الشاعر(  يظل  ال  وأن  )األيديولوجية(، 
وصوته  كلها  عنها  متغافاًل  أو  صامتًا 
ومحمسًا  للعزائم  شاحذًا  يكون  أن  بد  ال 
النهاية  في  الشعر  الحق.  صوت  إلعالء 
عندي هو صوت الحق الذي ال يموت أبدًا 
وال تؤثر به التحوالت األيديولوجية مهما 

كان حجمها أو نوعها. 

حلم محرّر للكيان والرّوح
سامي الذيبي

الّسياسي  بالخطاب  عالقته  وفي 
الّشعر بين واجهتين: واجهة  اليوم يبقى 
ناحية،  من  وشعرّيته  للّنص  االنتصار 
وتحميله  الشعري  الّنص  استغالل  أو 

شعراء في تونس
حول شرارة القصيدة

عبد املجيد دقني�س- تون�س
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مضامين سياسّية من ناحية أخرى. لذلك 
في  الشعر  لعبه  الذي  الدّور  ينكر  أحد  ال 
من  بدءًا  العربّية  و»الثورات«  الساحات 

بيت شعري ألبي القاسم الّشابي.
زحام  في  الشعر  دور  تضاعف  لقد 
من  العربّية  والثورات  االنتفاضات 
سارج له ومطّوعًا كلماته لخدمة مصالح 
للشعر  االعتبار  إعادة  ومن  أيديولوجّية 
كإبداع مهم وحاضر بقّوة في كل لحظاتنا 
أن  العربّية  القصيدة  على  الّتاريخّية.. 
تفتح أفقها كما ترى ألفقها أن يكون ال كما 

يريده لها السياسّيون الجدد. 

النص التحريضي
إيمان عمارة

أّن  إلى  الّتاريخّية  القرائن  تشير 
الّشعبّية  الّثورات  أهّم  زاَمَن  الّشعر 
تحفيز  في  بدوره  وساهم  الكبرى، 
انتفاضات الّشعوب بحكم طبيعة الّنّص 
الّتحريض  على  الّشاعر  وقدرة  الّثورّية 
إلى  وتحويله  اإلنسانّي  الموقف  وتبّني 
واألنظمة  لألعراف  جارح  لغوّي  نسق 
الّشاعر  يثبت  ما  وبقدر  االستبدادّية. 
نّصه  يتحّول  العادلة  للقضايا  انتصاره 
الّثورّي  بها  يستعين  دفاعّية  أداة  إلى 
الَحراك  تجاه  الحّية  القوى  لدفع 
االجتماعّي والّصمود من أجل أن تتحّقق 
هو  الّتحريضّي  الّنّص  أهدافها..  للّثورة 
ما تحتاجه الّثورات العربّية المتصاعدة. 
هنا؟  بالّتحريض  المقصود  ما  ولكن 
اإليمان  على  الّتحريض  هو  المقصود 
اإلنسان  وكرامة  االجتماعّية  بالعدالة 
اختالف  على  الحياة  في  جميعًا  وحّقنا 
المعتقدّي والوجودّي، خطورة  الّتصّور 
تصّور  إلى  انحيازه  في  تكمن  الّشعر 
في  الّشاعر  فيستميت  معّين  أيديولوجّي 
الّدفاع عن جبهة واحدة للّثورة متناسيًا 
تاريخنا شواهد  في  ولنا  الجبهات  بقّية 

عّدة عن انحياز الّشاعر لحزب أو مذهب 
لهما  انتماء  ال  الهّم والوجع  أّن  متناسيًا 

غير الحّس اإلنسانّي المشترك.

طفل األزمنة واألمكنة
هادي دانيال

األنهار  هذه  أمواج  على  الشاعر  ُيلقي 
بأشرعتها  الورقّية  زوارقه  المتالطمة 
الحبرّية عساها تضيء الحقيقة التي ُيراكم 
أشالَء  الماضي  من  القادم  الموت  عليها 
حاضرنا ليسّد اآلفاق الخصبة ويكتم وأدًا 
أنفاَس أجّنِة المستقبل. فالشاعر حرٌّ وثائُر 
الخاّلق  بطبعه  ومتفّرٌد  ومختلٌف  ونقديٌّ 
يحّرض  الذي  الجمالي  اإليجابّي  بالمعنى 
الموت  على  ال  وأسبابها  الحياة  على 
وتمشهداته، فال يمكن أن يكون ذو الطبع 
الذبول  مع  المتواطئ  المتكّلس  المنافق 
في  لوبرع  حتى  شاعرًا  واإلفناء  واللجم 
بهذا  القوافي.  وانتقاء  األوزان  استخدام 
ر الحيوّي البّناء يكون دور  المعنى المتبصِّ
القطيعّي  الوعي  عن  االنفراد  هو  الشاعر 

د الخراب.  الذي يمجِّ

الشعر يبشر بالثورة
محمد الخالدي

يبشر  الذي  هو  الحقيقي  الشعر  إن 
بالثورة ويعلن عنها حتى قبل وقوعها 
شيء  كل  قبل  راٍء  هو  المبدع  أن  ذلك 
وأمام  مبدعًا.  يكون  أن  عن  كّف  وإاّل 
موجة الرداءة التي زحفت على الساحة 

الطبيعي  من  كان  لتحتلها،  الشعرية 
قوامه  الذي  الحقيقي  الشعر  ينحسر  أن 
يعني  ال  هذا  لكن  الرؤية واالستشراق، 
يتوهم  كما  حظوته  فقد  الشعر  بأن 
جوهر  هو  الشعر  أن  ذلك  البعض 
هاجر  فقد  وهكذا  شكاًل.  يكون  أن  قبل 
كالسينما  أخرى  تعبيرية  أشكال  إلى 
هو  العربي  الشعر  أن  ورأيي  والرواية 
وتنوعًا  خصبًا  مراحله  أكثر  في  اليوم 
ذلك  على  والدليل  الرواية  تقدم  رغم 
كثرة اإلصدارات في كامل أنحاء الوطن 

العربي. 

ضمير األّمة والشعب
خالد الوغالني

عن  بدياًل  أبدًا  الشعر  يكن  لم 
اإليديولوجيا ولم يكن يومًا مجّرد معّبر 
عن الرأي السياسي فحسب بل كان وما 
يزال معّبرًا عن إنسانية اإلنسان، ولذلك 
بل  نهائّية  قطعّية  فيه  األفكار  تظهر  ال 
على  مفتوحة  جمالية  مشاريع  تظهر 
الحلم بنفس درجة انفتاحها على الواقع 
ينبغي  ما  بمقدار  الحب  على  ُمشرَّعة 
من  النضال  على  ُمشرَّعة  تكون  أن  لها 
على  ولذلك  والعدالة،  الحرّية  أجل 
الشعر اليوم أن يحّد من غلواء الخطاب 
يجعل  جمالي  فني  بخطاب  السياسي 
الفرقاء السياسيين ينظرون إلى الواقع 
الحزبّية  المصلحة  أرحب من  زاوية  من 

الضيقة.
الشاعر اليوم هو ضمير األّمة والشعب 
ولذلك يحتاج إلى أن يكون منحازًا للفن 
ميااًل  لأليديولوجيا  انحيازه  من  أكثر 
إلى الجمال أكثر من ميله إلى التحّزب، 
الشاعر له دور الفن الذي يوحد الجميع 
ال  اللذين  والجمال  الحب  إلى  ليخلصوا 

ينكرهما إاّل مّيت أو عديم إحساس. 
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شعر وغناء 
في أرض طرفة

كان���ت الرحل���ة عل���ى م���دى يومين 
بالطائرة طويلة وش���اقة، ولكن  »ال بد 

من )األحساء( وإن طال السفر !«
خرجنا ظهر يوم األحد ووصلنا عصر 
يوم الغ���د االثنين 13 فبراي���ر. طرنا من 
تونس إلى جدة ثم م���ن جدة إلى الدمام 
أنا والدكتور الناقد حاتم الفطناسي الذي 
التقيته بالمطار. كن���ا االثنين المدعوين 
من تونس، ث���م في مطار الدمام التحقت 
بنا الكاتبة والش���اعرة الس���ورية بهيجة 
أدلبي. من مطار الدمام حملتنا س���يارة 
الملتقى مس���افة 150 كم إلى مقر إقامتنا 

باألحساء بأحد أفخم فنادق البلد.
عندما وقفت الس���يارة أم���ام الفندق، 
ه���رع إلينا الصديق الدكت���ور الناقد نبيل 
المحيش بحفاوة أهل األحس���اء وكرمهم 
ال���ذي يضرب به المث���ل، وقد كان يتابع 
رحلتنا بحرص ش���ديد على سالمتنا من 

قبل أن نخرج من تونس.
في بهو الفندق وجدنا األستاذ الشاعر 

محمد الجل���واح المدي���ر اإلداري وعضو 
مجلس »نادي األحساء األدبي« واألستاذ 
الشاعر عبد الجليل الحافظ عضو مجلس 
اإلدارة أيضًا ورئي���س اللجنة اإلعالمية 
المرابطي���ن في الفندق م���ع بقية أعضاء 
هيئة االس���تقبال ف���ي انتظارن���ا للقيام 
بواج���ب الضياف���ة وحس���ن االس���تقبال 

مشكورين.
كان���ت الدعوة م���ن »نادي األحس���اء 
األدبي« بمناس���بة الدورة الثالثة لملتقى 
جواثى الثقافي المنعقد مؤخرًا بمحافظة 
األحس���اء تح���ت رعاية صاحب الس���مو 
األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود. 
وقد ُوضع الملتقى تحت شعار »الحركة 
األدبية المعاصرة في الخليج العربي«.

كانت أرض »طرفة ب���ن العبد« تهّون 
عناء الس���فر وتغري بالزي���ارة واقتفاء 
أثر كثير من الش���عراء مث���ل المتلمس - 
الج���ارود - المرق���ش األكب���ر والمرقش 
األصغر  -  قس بن س���اعدة.. فاألحساء 

واحة غناء يقال إنها أنجبت شعراء بعدد 
نخيلها.

وفي األحس���اء مس���جد جواثى الذي 
شهد أول صالة جمعة بعد مسجد رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وس���لم، وفيها أيضًا 
حصن جواثي الذي اعتصم به المسلمون 
ف���ي حروب ال���ردة. مس���جد العباس بن 
عل���ي بن أب���ي طال���ب )عليهم الس���الم( 
بالمطيرفي، وق���د جدد على أفضل طراز 

إسالمي.
»يق���ول المؤرخ���ون: ارت���ّدت العرب 
كلها بعد وفاة الرس���ول إاّل أهل جواثى، 
وجواثى هذه وكم���ا يقول الحموي: هي 
حص���ن لقبيلة عب���د القيس ال���ذي أعلن 
إس���المة أمام الرس���ول »صلى اهلل عليه 
وس���لم« ، وهي أول موضع جمعت فيه 

الجمعة بعد المدينة«.

قصائد للمرأة الغائبة 
ف���ي الي���وم األول دعينا إلى أمس���ية 
مهرج���ان  فعالي���ات  ضم���ن  ش���عرية 
الم���وازي لفعالي���ات ملتقى  الجنادري���ة 
الجواث���ى وفوجئ���ت بفصل النس���اء عن 
الرجال جمهورًا وش���عراء. بدأت األمسية 
بالمراوحة بين ش���اعر م���ن قاعة الرجال 
وشاعرة من قاعة النساء وكانتا شاعرتين 
فقط: سعدية المفرح من الكويت وتهاني 
الصبيحة من الس���عودية، وكنا نش���اهد 
الش���اعر األول عبر شاشة كبيرة أمامنا، 
وكن���ت أنتظر أن يح���دث العكس إذا جاء 
دور المرأة الش���اعرة وإذا ب���ي أفاجأ أن 

حياة الراي�س
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النس���اء ال يظه���رن عل���ى الشاش���ة وأن 
الرجال يسمعون أصواتهن دون رؤيتهن، 
واستغربت هل الصوت عورة أم الصورة 

؟ أم أن المرأة كلها عورة ؟
ع���ادات وتقالي���د  أحت���رم  إذ  وان���ي 
الشعوب وأحّب نكهة الخصوصيات لكل 
ش���عب من الش���عوب لما فيه���ا من متعة 
االكتش���اف وغواي���ة الدهش���ة، إال أنني 
أنكرت احتكار الرجال للشاشة ولوسائل 
التكنولوجي���ا دون النس���اء وم���ا يتبعها 
من احتكار لوس���ائل اإلع���الم أيضًا ومن 
تشريفات وافتتاحات رسمية.. هي حكر 

على الرجال وليس فيه مساواة.
أحده���م  يق���ّدم  الحف���ل  مق���دم  وكان 
فهمس���ت  الجمي���ل  بالش���اعر  ويصف���ه: 
لصديقة س���عودية بجانبي ونحن نتفرج 
على الش���عراء يلقون قصائدهم فهمس���ت 
لها مازحة: أال يخش���ون علينا الفتنة من 
رؤي���ة الش���عراء؟ وهل الرج���ال وحدهم 
الذين يفتتن���ون؟ وهل الفتنة خصوصّية 
ذكورية ال تمس الم���رأة ؟ فروت لي أنها 
حضرت أمسية سابقة يطرح المقدم فيها 
أسئلة ويأخذ رأي الرجال دون النساء. 

م���ع العل���م أن المرأة كان���ت حاضرة 
بالغياب في قصائد الشعراء يتغزلون بها 
ويتفننون في وصف لوعتهم من غيابها. 
ومن المفارقات في مثل هذه المناس���بات 
أننا ننفصل نس���اء ورجااًل وقت الحفالت 
الرس���مية ث���م لّم���ا ينتهي الحف���ل نعود 
فنلتقي ف���ي به���و الفن���دق ونجتمع مع 
بعض على مائدة الطع���ام أوقات الغداء 
والعش���اء ثم نس���هر مع بع���ض في بهو 
الفندق في مس���امرات ليلية يتخللها قول 
الش���عر بطريقة عفوية طبيعية تنس���اب 
بساطة وحميمية...وأشهد أنني لم ألحظ 
رجاًل واحدًا أس���اء أدبه تجاه المرأة، بل 
بالعكس لم نر منهم إال التقدير والتبجيل 
واالحتفاء واالحترام وربما كانوا أحسن 
بكثير من عدة أوس���اط ثقافية في بلدان 

عربية أخرى أكثر انفتاحًا. 
 وعندم���ا نط���رح مس���ألة الفصل كان 
أغل���ب المثقفي���ن ينتقدونه���ا ويتبرؤون 
منها نس���اء ورجااًل ولكنهم أخبروني أن 
الفصل ليس منتشرًا في كل المملكة وإنما 
في أوس���اط دون غيرها وهذا يعود إلى 

اجتهاد المنظمين.
مفارقات وتناقضات ال تجد لها منطقًا 

سليمًا.

أعمال الملتقى 
أّم���ا بالنس���بة ألعم���ال الملتق���ى فقد 
توزعت على مدى يومين: تس���ع جلسات 
علمية ما بين محاضرات نقدية وشهادات 
أدبي���ة، تُوجت بأمس���ية ش���عرية كانت 

مسك الختام. 
ش���ارك م���ن تون���س الناق���دان حاتم 
الفطناس���ي ونجيب العمامي. إلى جانب 
عديد األس���ماء المعروفة أيضًا في ميدان 
النق���د مث���ل حس���ن النعم���ي وس���لطان 
القحطان���ي وأحم���د الطام���ي ومعج���ب 
الزهراني من الس���عودية وسعيدة خاطر 
من ُعم���ان وزهي���ر المنص���ور وجريس 
الس���ماوي م���ن األردن وأس���ماء أبوبكر 
وجمال حماد من مصر وغيرهم.. و كانت 
البح���وث كلها تدور حول الحركة األدبية 
المعاص���رة في الخلي���ج العربي، محور 

الملتقى.
وم���ن ش���عراء األمس���ية: محمود بن 
س���عود الحليبي وناجي علي حرابة من 
الس���عودية وبهيجة أدلبي من س���ورية 

وحياة الرايس من تونس.

سهرة أحسائية أسطورية 
وعل���ى هامش الملتقى وم���ن التقاليد 
األحس���ائية العريقة في الضيافة والكرم 
أن تدع���و العائ���الت الكبي���رة ضي���وف 
الملتقيات عندها ف���ي بيوتها. وقد دعتنا 
عائلتا الحس���يني وعائل���ة جبر، وكانت 
ه���ذه األخي���رة تقي���م صالون���ات أدبية 
نس���ائية وق���د حضرنا افتت���اح »صالون 
الدينا« إحدى بنات العائلة وكان احتفاء 
أس���طوريًا.. لق���د اس���تقبلونا بالدفوف 
والزغاري���د والبخور والغن���اء في مدخل 
القص���ر كأنن���ا في ع���رس ث���م أحاطوا 
أعناقن���ا بقالدات الريح���ان، وكانت تلك 
تحّي���ة أحس���ائية تقليدي���ة والوصيفات 
الفلبينيات يم���ررن علينا بالقهوة والتمر 
والحلويات األحسائية ومباخر العود تمر 
على كل النساء وهي تعبق في كل أرجاء 
الصالون الكبير المتفرع لعدة صالونات 
أخ���رى لهذا القصر الكبير، وكان الش���عر 

حاضرًا منتش���رًا في الم���كان وفي تقاليد 
المجالس.. ثم قامت بعض صبايا العيلة 
باستعراض للباس التقليدي مصحوبات 
بفرق���ة »قريقيع���ان« التقليدي���ة كما قمن 
بمش���هد جلوة العروس الت���ي قدمت في 
ث���وب طويل مطّرز أخض���ر وغطاء كبير 
مس���تطيل مط���ّرز أخضر أيض���ًا للتفاؤل 
تمسك به البنات من كل طرف فوق رأس 
العروس وسط زغاريد النسوة وعجعجة 
البخور وهن يرددن : »ال إله إال اهلل وألف 
ص���الة على النب���ي...« وي���رددن أغنية 

الجلوة الحساوية التقليدية:
»اأمينة يف اأمانيها / جتلت واجنلت حقاً / 

�شاألت اهلل يهنيها/ ظفائر �شعرها حّلت على 

اأكتافها دلّت...«

ثم في األخير دعينا لطاولة العش���اء 
وكانت أصناف���ًا ال تحصى م���ن األكالت 

التقليدية األحسائية. 
وكان التواضع والبشاشة والبساطة 
والحميمية ترتس���م عل���ى وجه صاحبة 
البيت وبناتها وكل الحاضرات الحساويات 
بعيدًا ع���ن تكل���ف وبروتوكوالت بعض 

الصالونات المصطنعة.
كانت ليلة أسطورية كأنها خرجت من 

حكايات ألف ليلة وليلة.

ما يبقى من الملتقيات.....
وبم���ا أن أه���م ما في ه���ذه الملتقيات 
الثقافية هو التعارف اإلنساني والتبادل 
المعرف���ي والتالق���ح الثقاف���ي فقد عدت 
بمجموعة من الكت���ب واإلصدارات لعديد 
الكّت���اب الذين أعرفهم من قب���ل أو الذين 

تعرفت إليهم هناك: 
ومن بعض هذه العناوين: 

»أرى نس���وة يقي���ن الجثث« للش���اعر 
صال���ح الحربي،»ن���اي« لعب���د الجلي���ل 
الحاف���ظ، »لمس���ات مؤجلة« للش���اعرة 
والفنان���ة الرقيق���ة حميدة الس���نان التي 
آنس���تنا ورافقتنا ط���وال رحلتنا، »بحث 
عن الرواي���ة الخليجية« للناقد س���لطان 
الليل«، »مساء تثأثأ  القحطاني، »أزهار 
بالبخ���ور، تضاريس ال���وردة...« لعلي 
الدرورة،»عمياء أحمل مصباحي« لبهيجة 
إدلبي من س���وريا. وغيرها مما ال يتسع 

المجال لذكره.
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َكتَب أولى رواياته فنال عنها »جونكور«

          اأمل اأبو عقل - الدوحة

ِجن���ي  أليكس���يس  الفرنس���ي  أق���دم 
A.JENNI عل���ى كتابة رواية أولى في 
س���تمئة وثالثي���ن صفحة، فن���ال عليها 
جائ���زة جونكور األدبية للع���ام 2011، 
عنوان الرواية »فن الحرب الفرنس���ي«. 
وضعه���ا ِجن���ي ف���ي س���بعة تعليق���ات 

رواي���ات  وس���ّت   commentaire
Roman، وق���دَّم لكل رواي���ة بتعليٍق، 
تفاوتت صفحات كل واحد بين العشرين 

والخمسين.
أما الروايات الست، فقد جاء أقصرها 
في عش���رين صفح���ة، وأطولها في مئة 

وثالث عش���رة صفحة، أت���رك الحديث 
عن الرواية كلها، شكاًل ومواضيع، إلى 
مناس���بة أخرى، ربما، فلقد ُخيل إلّي أن 
التعليق األول الذي احتل أربعين صفحة 
هو »بيت قصيد« الرواية إذا جاز القول، 
أظهر هذا الروائي »المبتديئ« مقدرة على 
تكثي���ف عدد م���ن المس���ائل المعاصرة، 
م���ازال الن���اس يعيش���ونها أو يعانون 
آثارها، وعلى »مالمستها« ببراعة، منها 

أحداث مرت بهم منذ زمن بعيد.
ش���خصية،  مس���ائل  ع���ن  يحك���ي 
و»الح���ب«،  باآلخري���ن،  كالعالق���ة 
والعم���ل، والبطال���ة، وينج���ح في نقل 
سوية ش���عوره بها إلى صعيد المسائل 
العام���ة. وينظر إلى قضايا عامة بعينيه 
شخصيًا، نظرة ذكية وعميقة يعّبر عنها 
بأس���لوب س���اخر، فيتخذ من مناس���بة 
رحيل كتيبة من معسكرها في فرنسا إلى 
جبهة حرب الخلي���ج - األولى - لتحرير 
الكويت.. يتخذها ذريعة لتناول الجيش 
الفرنسي ودوره الراهن ومدى ضرورته 
للمجتم���ع »مش���كلة تعاني منه���ا الدنيا 
كلها«. كما يتناول تبعات الحرب الحديثة 
ونج���اح التقان���ات الجدي���دة في خفض 
خسائر الجيوش القادرة على االستفادة 
م���ن تل���ك التقان���ات، ويخرج م���ن هذه 
المالحظة إلى مسألة إنسانية مهمة تبدو 
في فداحة الخس���ائر البش���رية والمادية 
في الدول الفقيرة »تكنولوجيًا«، فالدول 
الغنية تحاول تفادي الخس���ائر البشرية 
في صفوفها ألس���باب غير إنسانية ربما 
)هذه فكرة س���بقه إليها الكاتب الفرنسي 
السوري األصل كمال إبراهيم منذ سنوات 

في دراسة مهمة عن ماكيافيلي(.
ال ينسى حتى في أول تعليقاته دور 
التليفزيون ويس���تخلص من مش���اهداته 
ِعَب���رًا ذات داللة مهم���ة، بخاصة في ما 
اتصل بح���رب الخليج األول���ى، وتدمير 
مس���ألة  وتنقل���ه  العراق���ي،  الجي���ش 
تفاوت أعداد الضحايا البش���رية وإغفال 
أس���مائهم، عل���ى نقيض م���ا يحدث في 
ح���االت وقوع ضحاي���ا بي���ن األثرياء، 
تنقله إلى الجزائر، أواخر خمس���ينيات 
القرن العش���رين، متن���اواًل قصة موظف 
فرنس���ي كبير، ُأرِس���ل ليش���غل وظيفة 

أليكسيس ِجني
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أمين عام قيادة الش���رطة الفرنس���ية في 
مدينة الجزائر، أي���ام كان مظليو الفرقة 
العاشرة بقيادة الجنرال ماسو يقومون 
»بتهدئة« المدينة، يستخلص منها أمثولة 
مازالت راهنة، تجعل���ك تتمنى مثل هذا 
الفرنس���ي في قيادات الشرطة  الموظف 

خارج فرنسا.
التعليق األول، رحلة مفيدة وممتعة 
ُتمهد إل���ى قلب القارئ والرواية س���بياًل 
س���نويًا البد من اإلش���ارة إلى أن ِجني - 
المؤلف - يعرِّفنا، تدريجيًا باس���م رجل 
أكبر منه س���نًا، كان التق���اه في المقهى 
ال���ذي راح يتردد إليه بعد تس���ريحه من 
عمله، ليكش���ف لنا شيئًا فش���يئًا أن من 
أطلق عليه اسم »فيكور ريان ساالنيون« 
الرواية،  سيكون شخصية محورية في 
بلس���ان  الق���اص،  دور  ت���ارة  ي���ؤدى 
المؤلف، وأحيان���ًا دور »لقمان الحكيم« 
ال���ذي َعلَّمه الدهُر ما ل���م يعلم، حتى إذا 
ما التقاه صاحب »فن الحرب الفرنس���ي« 
ه إلى  وجل���س إليه وَع���دَّه ُمَعّلم���ه توجَّ
القراء المحتملين ناقاًل إليهم »كيف كانت 
حاله س���يئة، وه���و ينتظ���ر النهاية لما 
التقيُت فيكتوريان ساالينون الذي خاض 
حرب الس���نوات العشرين التي تضايقنا 
وال تنته���ي... وال���ذي علمني الرس���م، 
وبالمقابل كتبُت له قصته، هو أعاد إليَّ 
الزمن بأكمله، عبر الح���رب التي ُتخاِمر 

لغتنا وتتسلط عليها«.
أودُّ اآلن نقل هذه الصفحة من التعليق 
األول، وهي ذات مغزى مهم في نظري، 
كتب جن���ي: بعد تدمير راب���ع جيش في 
العال���م، ه���ذه الباله���ة الصحافية التي 
دأبْت وس���ائل اإلعالم عل���ى اجترارها، 
ارتحن���ا لعودة مقاتلينا م���ن هناك »من 
العراق« عودتهم جميعًا تقريبًا، نس���ينا 
أولئ���ك الموتى كلهم كما ل���و أن الحرب 
ل���م تنش���ب فع���اًل، الموت���ى الغربيون 
ماتوا نتيج���ة »حادث«، نعرف كاًل منهم 
ولسوف نذكره دائمًا، اآلخرون ال ُيحسب 
لهم حساب. لوال السينما لما عرفُت شيئًا 
عن موت هؤالء: ذلك أن تدمير األجساد 
آليًا يواكبه َمحو األرواح الذي ال نلمسه. 
يختفي الموت نفس���ه عندم���ا يكون بال 
أثر، وتتراكم األش���ياء الت���ي نعجز عن 

التعرف إليها.
أودُّ هن���ا إقامة تمث���ال.. يوضع في 
ميدان يكث���ر فيه الم���ارة.. لرجل قصير 
القامة يرتدي ثيابًا فات أوانها.. ليس في 
سحنة صاحب التمثال ما يجذب.. ولكن 
أود قامة تمثال من البرونز للسيد بولس 
تيتجن PAUL TEITGEN الذي وصل 
إل���ى الجزائر في 1957 الس���تالم مهمته 
»أمين���ًا عامًا للش���رطة ف���ي العاصمة«، 
عندم���ا كان المظليون يمس���كون بمقاليد 
األم���ور وكان���ت القنابل تنفج���ر يوميًا، 
فتلقوا األوامر بإنهائها.. بدؤوا باعتقال 
الناس، وأكثريتهم الساطقة من العرب.. 
بنى المظليون آلة للموت، َفّرامة يوضع 
الع���رب، كتبوا  المدين���ة  فيه���ا س���كان 
أرقامًا عل���ى كل بيت وفتح���وا ملفًا لكل 
شخص، اعتقلوا وعذبوا وقتلوا وأخفوا 
الجث���ث.. كان تيتج���ن المس���اعد المدني 
لقائد المظليين.. كان���وا ال يطلبون منه 
ش���يئًا، لكنه كان يطلب منه���م. وتمّكن 
من أخذ تواقيع مسؤولي المظليين على 
كل وثيق���ة لكل معتق���ل أو موضوع في 
اإلقام���ة الجبرية، أو بتص���رف الجيش 
لالس���تجواب باألس���اليب العنيفة جدًا، 
كان يوقع ش���خصيًا مذكرات االستدعاء 
ويحتف���ظ  المظلي���ون،  ُيقدمه���ا  الت���ي 
بنس���خة ثانية، وكل واحدة كانت تحمل 
اس���مًا وف���ي كل ي���وم كان »كولوني���ل« 
م���ن المظليين يأتي إل���ى مكتبه لتدقيق 
الحساب، وعندما كان الكولونيل يعطيه 
أعداد المطلق سراحهم والمعتقلين، كان 
تيتجن يقدم الفارق بين الجداول االسمية 
الموج���ودة بحوزت���ه وبي���ن م���ا قدمه 
الكولونيل ويس���أله: وه���ؤالء؟ فيجيبه: 
ه���ؤالء اختفوا، ه���ذا كل ش���يء.. كان 
تيتجن ف���ي الظل يحصي الموتى.. ومن 
بين الس���بعين ألفًا من سكان »القصبة« 
اختفى ثالثة آالف وأربعة وعش���رون، 
زع���م المظليون أنهم التحقوا بالثوار في 
الجبال، ولكن كان يتم العثور على جثث 
مش���وهة على شاطئ البحر، تحمل آثار 

جراح نسبت إلى حيوانات البحر.
.. البطاق���ة التي احتف���ظ بها تيتجن 
لكل معتقل، قد تك���ون أمرًا قليل األهمية 
لهم، يقول قائل ألنهم لم يخرجوا أحياء 

ولن تغي���ر مصيره���م.. الق���داس أيضًا 
»الص���الة على المي���ت« ال يجعل مصيره 
أفضل، لكنها ذات قوة تعطي فضاًل لمن 
يتلوها.. كان توقي���ع تيتجن وبطاقاته 
»ص���الة« إدارية وجيزة، لك���ي ال تبقى 
بأفضال  فلنعت���رف  عمي���اء،  المج���زرة 
ه���ذا الخائف الصام���د ال���ذي َتغلَّب على 
اإلرهاب العام الس���ائد بإحصاء الموتى 
وتس���ميتهم، في هذا الرعب حيث يختفي 
الناس ف���ي لهب الن���ار، ويحمل كل فرد 
مصي���ره عل���ى تقاطيع وجه���ه، عندما 
ُيعتق���ل وُيلق���ى به في س���يارة الدورية 
أو ف���ي الش���احنات التي تحمل أجس���اد 
المعذبين وه���م أحياء، في طريقهم لكي 
يقتل���وا، ويتم اإلجهاز عل���ى الذين يعلو 
أنينهم من األلم، أو يلقون كالنفايات في 
البحر.. قام تيتجن بالحركة اإلنس���انية 
الوحيدة ف���ي هذه العاصفة م���ن النار، 
حيث الطعن واإلغراق في أحواض الماء 
أثناء التحقيق وكهربة أعضاء الجس���د. 
بإحصائه���م واح���دًا واح���دًا واالحتفاظ 
بأس���مائهم وكان يحاس���ب الكولوني���ل 
المنزعج والمحَرج عندما يقول له بأنهم 
اختفوا ويدون عددهم وأسماءهم. نحن 
نتعلق بالقلي���ل، لكن ف���ي دوامة القتل 
التي جس���دتها معركة مدينة الجزائر فإن 
الذين عاملوا البش���ر كبش���ر لهم أس���ماء 
ه���ؤالء أنق���ذوا أرواحه���م، كم���ا أنقذوا 
أرواح األشخاص الذين جعلوهم موضع 
اهتمامه���م، وعندم���ا اختف���ت األجس���اد 
المتألمة والمصابة ف���إن أرواحهم بقيت 

محفوظة ولم تتحول إلى أشباح.
أفهم اآلن معنى هذا التصرف، لكنني 
كن���ت أجهل���ه عندم���ا تابع���ت »عاصفة 
الصحراء« على شاشة التليفزيون  عرفُت 
األمر ألنني تعلمته من السينما.. تعلمت 
م���ن صديق���ي »فيكتوريان س���االنيون« 
أن الموت���ى الذين ُعرَفت أس���ماؤهم وتم 
إحصاؤهم لم ُيفق���دوا. لقد علمني وأنار 
بصيرتي جعلني أعرف هذه العالمة التي 
تعبر التاري���خ، التي قلياًل ما تعرف مع 
أنها مرئية واضحة.. إنها معادلة عالقة 
حس���ابية.. ُتَقدَّم إلينا على هذا الش���كل: 
عش���رة لواحد. هذه النسبة هي المعادلة 

الخفية للمجزرة الكولونيالية.



102103 102103

       د. طلعت �ساهني -مدريد

قلياًل م���ا يجد كاتب نفس���ه في غمرة 
م���ن االحتف���االت المتوالية خ���الل عام 
واحد، ومع ذلك فإن الكاتب الكولومبي 
العالمي جابرييل جارثيا ماركيز الحائز 
على جائزة نوبل لآلداب عام 1982 يجد 
نفسه مضطرًا إلى توزيع وقته خالل هذا 
العام بي���ن عدد من االحتف���االت الكبرى 
الت���ي يقيمها له األصدق���اء والقراء معًا، 
أول هذه االحتفاالت كان يوم 6 مارس/

آذار احتف���ااًل بعي���د مي���الده الخام���س 
والثماني���ن )مواليد أراكاتاكا 1927(، ثم 
يعقبه االحتفال بمرور س���تين عامًا على 
صدور قصته القصيرة األولى »الخضوع 
الثالث«، تلك القصة التي نش���رها وهو 
في العش���رين من عمره، وبعد أس���ابيع 
قليلة م���ن حصول���ه عل���ى البكالوريا، 
وربما كانت ذكرى فرحته وقتها ممزوجة 
باأللم ألنه لم يكن يملك خمس سنتيمات 
لش���راء صحيف���ة »اإلس���بكتادور« التي 
نشرت اسمه وألول مرة بحروف بارزة 

مرفقة بأول قصة يكتبها.
ويأتي بعدها االحتفال بمرور خمسة 
وأربعين عامًا على صدور رائعته »مائة 
عام من العزلة«، الرواية التي كرس���ته 
ككاتب له مش���روعه الخ���اص، وفتحت 
أمام���ه الطريق إلى جائ���زة نوبل، وهو 
ال���ذي كان حلم���ه، كما ق���ال، أن يكون 
عازفًا للبيانو في إحدى الحانات ليتقارب 
العش���اق على عزف أنامله، فتحول إلى 

معشوق القراء في جميع أنحاء العالم.
يشهد هذا العام أيضًا االحتفال بمرور 
ثالثين عامًا على حصول���ه على جائزة 
نوب���ل لآلداب، ومرور عش���ر س���نوات 
على ص���دور الجزء األول م���ن مذكراته 
الش���خصية »أن تعيش لتحكي«، والتي 
ينتظر القراء على أحر من الجمر صدور 
الجزء الثان���ي منها الذي يبدو أن متاعب 
صحي���ة للكات���ب العالمي تح���ول دون 
وضعه���ا على قائمة المبيعات، ألنه قبل 
أكثر من خمس س���نوات ق���ال إنها جاهز 
كتاب���ة، ولكنها تنتظ���ر تفرُّغه إلعدادها 

بشكل نهائي للطباعة.
عند ب���دء هذه االحتف���االت كانت أول 
هدية تصله من ممثلته ومس���ؤولة نشر 
كتبه كارمن بالسيلز التي قدمت له هدية 
مزدوج���ة َقيِّم���ة لها معناها ع���ن الكاتب 
العالم���ي: باقة من الزهور الصفراء التي 
يعشقها، والطبعة اإللكترونية األولى من 
روايته األثيرة »مائ���ة عام من العزلة«، 
ونبأ نش���ر ه���ذه الرواية على الش���بكة 
بغالفه���ا ال���ذي طبعت فيه ف���ي طبعتها 
األولى، عبارة عن س���فينة تمخر عباب 
الغابات الكولومبية. وهذه الطبعة سوف 
تكون العمل الرابع لماركيز على الشبكة 
العنكبوتي���ة، فق���د صدرت ل���ه من قبل 
ثالثة أعمال فقط في النشر اإللكتروني: 
»حكاية غري���ق« و»كل الحكايات« و»أن 

تعي���ش لتحكي«، وتقرر أن تكون طبعة 
»مائة عام من العزلة« اإللكترونية باللغة 
اإلسبانية فقط، ولن يتم التصريح بأي 
طبعة بأي لغة أخرى، تنفيذًا لسياس���ة 
يتبعها مكتب كارمن بالس���يلز التي ترى 
أن العال���م االفتراضي س���وق ثقافي بال 
حدود والتعامل معه يجب أن يكون وفقًا 

لخطوات مدروسة.
منذ اللحظة الت���ي انتقلت فيها رواية 
»مائ���ة ع���ام م���ن العزل���ة« مبح���رة في 
الفضاء االفتراضي، انطلقت أيضًا معها 
ش���خصياتها لتحكي عن أصول وبدايات 
هذا الكاتب الذي أبدعها خالل عام ونصف 
مستحلبًا حكايات جدته ألمه »تارنكلينا« 
التي كانت تقص عليه حكاياتها المرعبة 
لتخيف���ه وتبقيه قريبًا منه���ا وبعيدًا عن 
المغام���رات، وإذا بها تص���ل إلى نتيجة 
عكسية، فقد اس���تخدم ماركيز رعبه من 
حكايات الجدة ليبحر في عالم من الخيال 
والواق���ع الواقعي ويفوق ذل���ك الواقع 
المتخيل، وليحكي عن »ماكوندو« القرية 
التي اخترعها وعائل���ة جده »الكولونيل 
بوينديا« الذي دخل التاريخ من أوس���ع 
وأجم���ل أبواب���ه، أدب حفي���ده، مع أنه 
ناضل من أجل دخول هذا التاريخ مقاتاًل 
في صفوف الجمهورية، ثم انتظر ألكثر 
من نصف قرن ف���ي »انتظار من يكاتبه« 
لتتذكره بالده ولو بقروش قليلة كمعاش 

تقاعدي جراء خدماته الوطنية.

ماركيز
85 عامًا من المتعة
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أمير تاج السر

أفكار للبيع

رس���الة غريب���ة، تل���ك الت���ي وصلتن���ي عل���ى بريدي 
اإللكتروني، من قارئ نهم، ومتابع دقيق للشأن اإلبداعي، 
في الوطن العربي، وقرأ لي أعمااًل ربما أكون أنا نفس���ي ال 

أتذكرها، كما وصف نفسه. 

كان القارئ المتابع، يعرض علّي أفكارًا للبيع، بمعنى أن 
أدفع له مبالغ معينة من المال نظير تزويدي بأفكار جديدة، 
أصنع منها رواي���ات أفضل كثيرًا من تلك التي كتبتها، فهو 
يملك حصيلة كبيرة من تلك األفكار، بعضها متقدم جدًا، وال 
يس���تطيع كتابتها بنفسه، ألنه ال يملك موهبة الكتابة، وال 
صبرها، وذكر أنني أول ش���خص يعرض عليه هذا العرض 
المميز، ألنني روائي )كويس(، ولكن سيسعى إلى آخرين 

حتمًا، إذا ما رفضت عرضه.

رس���الة غريبة جدًا، ولكن دائمًا ما توجد غرابة في سكة 
الكتابة، وإال م���ا كانت ثمة كتابة ناجحة، وقد مررت بكثير 
م���ن التجارب الغريبة ف���ي حياتي حتى حينم���ا كنت أكتب 
الشعر العاطفي، في مدينة بورسودان الساحلية، في شرق 
الس���ودان، ويصادفني مجانين يدعون إعجابهم بأشعاري 
الت���ي يرددون بعضه���ا أمامي، وأتكبد لق���اء ذلك اإلعجاب 
كثيرًا من الخس���ائر،لن أنسى إس���ماعيل الذي أركبني مرة 
عربة لألجرة على حس���ابه وأنا طال���ب مفلس أنتظر باصًا 
ليقلن���ي إلى بيتي، ثم فرَّ في منتص���ف الطريق تاركًا أجرة 
الس���ائق على حسابي وال أملك حس���ابًا. لن أنس الماحي، 
مدرس االبتدائي ال���ذي اصطادني في إحدى عربات الدرجة 
الرابع���ة ف���ي قطار مزدحم يش���ق طريقه بين بورس���ودان 

والخرطوم،صارخ���ًا بأعل���ى صوت���ه.. ش���اعر عظيم في 
الدرجة الرابعة؟.. حقًا تموت اأُلس���د في الغابات جوعًا. ثم 
قادني إلى حيث يركب في الدرجة األولى واكتشف بعد ذلك 
أن���ه يركب بال تذكرة وال نقود، وال أكل وال ش���رب، وأقوم 

بدفع التكاليف.

المه���م أنن���ي رددت على صاح���ب األف���كار، طلبت منه 
نموذجًا من أفكاره التي س���تصنع رواية عظيمة أنا بحاجة 
إليها، حتى أوافق أو أرفض، وكان الرد في رسالته التالية 
أن عرض عل���ّي فكرة عن رواية تدور أحداثها على س���طح 
القمر، بطلها رائد فضاء في سفينة أميركية، عثر على قبيلة 
بدائي���ة تعيش هناك وتتمتع بصحة ولياقة عاليتين وأحب 
إح���دى فتياتها حبًا جارفًا، وانفصل عن مركبته ليتعلم لغة 
القبيلة، ويعيش هناك. أليس���ت فكرة جديرة بأن تدفع من 
أجله���ا؟.. إن لم تعجبك، لدي غيرها ولن أرس���لها لك حتى 

تدفع.

في الواقع إن الكتابة ليس���ت أمرًا يمكن شراؤه، واألفكار 
مهما كانت غريبة أو غي���ر مألوفة، ليس بالضرورة تصنع 
أدبًا عظيمًا، وما يلتقطه الكاتب بنفس���ه من الطرق والحياة 
اليومي���ة، يبدو أكثر انس���جامًا مع كتابته م���ن تلك األفكار 
التي يزوده به���ا آخرون. فكرة صاح���ب دكان األفكار هذه 
ربما تصلح فيلمًا س���ينمائيًا ممتلئًا بالبهرجة، وربما رواية 

يكتبها أميركي مغرم بالتقاليع، لكنها ليست روايتي. 

ل���ن أش���تري م���ن دكان األفكار ش���يئًا وال أنص���ح أحدًا 
بالشراء.

�ضغط الكتابة
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ن�ضو�ص

حممد الب�ساطي - القاهرة

طفل

في  غائبون  والرجال  مهلهلة،  بجالبيب 
الغيطان. تصيح امرأة: 

ياختي. مين ده؟ تعال.

التي  للمرأة  ينظر  الطفل.  يتوقف 
نادته. تقول:

تعال. اسمك إيه؟

تقول أخرى: هو حايعرف يتكلم.

يمكن. تعال.

الطفل متربعًا يشير بيده إلى مجرى 
الماء:

ده. ده. 

آهو بيتهته.

وتقول أخرى: ابن مين؟

حد عارف.

تزجرهما  الطفل.  نحو  بنتان  تندفع 
أمهما:

كله  ده  عنه.  وهي  أنت  ابعدي 
وساخة.

لغاية ما  امرأة: كان قعد معانا  قالت 
يبان أهله.

كان اهلل في عون أمه.

وسابته ازاي دي؟

تالقيها مشغولة. طبيخ. كنس.

ومياه  متعرجة.  طويلة  الحارة 
غسيل تجري وسطها، ورغوة الصابون 

تنساب بفقاقيعها.

قادمًا  الحارة  رأس  على  الطفل  ظهر 
جلبابه  وذيل  يحبو  جانبية،  حارة  من 
العارية  مؤخرته  وسطه.  حول  معقود 
ونتف  القاذورات  من  كثير  بها  التصق 
قش وقطعة ورق من جريدة. يهز رأسه 
وجهه.  حول  يحوم  الذي  الذباب  ليبعد 
لمحت عيناه قطعة حجر أحمر. التقطها 
يلعقها.  وأخذ  فمه  إلى  رفعها  وتربع. 
رماها  يبدو،  ما  على  الطعم  يعجبه  لم 
جانبًا. واصل طريقه. اقترب من مجرى 
مد  إليها.  محدقًا  توقف  الغسيل.  مياه 
يده في حذر، لمسها ثم أبعدها سريعًا. 
البلل في يده،  مدها مرة أخرى، تذوق 
تّف ممتعضًا. واصل حبوه على جانب 
المجرى الجاف. لمح قطعة غاب عائمة. 

ضحك وهلل مصفقًا:

ده. ده. 

ابتعدت الغابة وعيناه تتبعانها.

ده. راح.

نسوة متربعات على مصاطب البيوت 
الداخل،  في  الشديد  الحر  عن  بعيدًا 
ينظفن األرز من الشوائب، ويخطن رقعًا 

حرام يا أختي.

ينقل  المصطبة.  أسفل  الطفل  يتربع 
نظراته بين المرأتين. تشير إليه واحدة 
المياه  إلى  الطفل  يلتفت  ليصعد.  منهما 

الجارية:

ده. ده.

آه الميه. انت بتحب الميه. 

يمتص الطفل يده ويواصل حبوه.

تقعد  أخرى  مصطبة  أمام  يتوقف 
فوقها ثالث نسوة. صاحت واحدة: 

اغسلي  القمر.  زي  أختي  يا  ده.  إيه 
بس وّشه وشوفي. 

النسوة.  بين  طعام  عليها  صينية 
ترفع واحدة منهن معلقة إلى فمها. يرمق 

الطفل المعلقة في حركتها: 

ده. ده.

إليهن. درجتا سلم  يحاول أن يصعد 
رفع  فوقها.  انبطح  المصطبة.  أسفل 
ظهره.  على  يسقط  كاد  مثنية.  ساقه 
وسحبته  جلبابه  بصدر  امرأة  أمسكت 

إلى المصطبة.

حاسبي. ده وسخ.

اللي  الجالبية  هات  وسخ.  وسخ. 
بتخيطي فيها. ابقي اغسليها بعد كده. 
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الطفل  حوله.  الجلباب  المرأة  لفت 
األرز  حلتي  على  عيناه  إليها.  يلتفت  ال 

والملوخية. 

أنت جعان؟

والنبي شكله ميت من الجوع. 

قليل من  المرأة ملعقة بطرفها  رفعت 
األرز والملوخية. ابتلعه الطفل:

ده. ده.

مد يده نحو حلة األرز. أبعدت المرأة 
يده.

اصبر. واحدة. واحدة.

متأهبًا  آخره  على  فمه  الطفل  فتح 
للملعقة المرفوعة. قالت امرأة: 

وأهله سايبينه كده؟

أنا عارفة يا أختي. ما شوفتوش قبل 
كده في الحارة.

يمكن من حارة تانية.

دلوقتي يبان.

قدميه  وَمدَّ  الطفل  استدار  قليل.  بعد 
يهبط درجتي السلم. قالت المرأة:

رايح فين؟

سيبيه. يمكن عارف سّكته.

بس حرام.

وال حرام وال حاجة. كل أوالدنا تربوا 
كده. واخدين الحارة زحف رايح جاي. 

صفق  األرض.  إلى  الطفل  وصل 
بيديه: 

ده. ده.

أخذ يحبو مبتعدًا.

مياه الغسيل توقفت. واألرض جافة. 
جاءت قطة من مكان ما. تشممت مؤخرته 

وراحت تلعقها. ضحك الطفل وكركر:

ده. ده. 

تتربع  أخرى  مصطبة  أمام  توقف 
صدرها  يسترخي  سمينة  امرأة  فوقها 
الضخم على بطنها. بجوارها طفل يمص 
له  ولوحت  المرأة  هللت  عيش،  لقمة 

بيديها ليصعد: 

تعالي يا حلوة. تعالي. وهات معاك 
قطتك. 

أدخل  ضحك.  الطفل.  إليها  نظر 
المرأة  صفقت  فمه.  في  اصبعين 

وصاحت:

تعالي يا حلوة. تعالي.

أمسكته  السلم.  درجتي  الطفل  صعد 
إلى  ورفعته  ابطيه  تحت  من  المرأة 
المصطبة. تربع أمامها. نظر إلى الطفل 

تكومت  إليها.  ينظر  عاد  ثم  بجوارها 
القطة بين ساقيه. قالت المرأة:

شكلك كده عايز ترضع.

فتحت صدر جلبابها وأخرجت ثديها. 
بيديه  الثدي  أمسك  إليها.  الطفل  جذبت 

وراح يرضع في نهم. قالت المرأة:

يا حبيبي جعان.

العيش.  لقمة  ورمى  طفلها  زمجر 
إزاحته.  الطفل اآلخر محاواًل  إلى  اندفع 
أن  غير  الثدي.  في  بيديه  الطفل  تشبث 
طفلها استمر في إزاحته، ثم انفجر في 

البكاء. 

قالت المرأة لطفلها:

يا حبيبي حارضعك انت كمان.

استمر طفلها في الصراخ. 

أبعدت المراة الطفل عن ثديها. أمسكت 
به من كتفيه وأنزلته إلى األرض:

كفاية عليك كده.

طفلها  رأى  إليها،  نظر  الطفل.  تربع 
يمسك بثديها:

 ده. ده. 

راح يحبو مبتعدًا. جرت القطة لتلحق 
العيش في فمها، وقبل نهاية  به ولقمة 

الحارة دخل حارة أخرى جانبية.
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مو�سى حوامدة - االأردن

الفرا�شاُت قلن يل وقت الغروبالفراشات

نحن متزوجات من بنات اأفكارنا

َقلَّ الذكوُر بيننا 

فبتنا نح�شي العدم

والأننا ال منلُك قدرًة على احلزن

تزوجنا امل�شاء

�شجر  من  متزوجة  زميالتنا  اإحدى 

الزمن

بينما امللكة منا متوت لتعطي جناحيها 

الإحدى املري�شات ال�شغريات

دومنا عناء ودومنا �شجن،

نبكي على حريتنا التي مل نفتقدها يف 

�شوق النخا�شة

نطري ب�شوق اإىل حتف الكلمات

التي تعطي النور م�شاحة للَعتمة

وحترمنا من ممار�شة عاداتنا الليلية،

البلدة  �شوارع  يف  تت�شكعون  وكما 

ليال

ي�شج بنا امللل

فنبني رفرفات من خياالتنا

ق�شائد

امل�شغولون  �شعراوؤكم  يعرفها  ال 

بق�شق�شة الهراء

وربط ما ال ي�شتحق بقافية ال�شاأم

�شئمنا اأفكاركم عن احلب
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عن املوت

واحرتقنا يف حريتنا.

 

متكثون هرمني بانتظار عزرائيل

نطري بطيئا لكننا نغري وجه االأفق

بينما تتكاثرون فوق الطني 

تبنون قبوراً �شاهقة حت�شبونها ِجنانا 

ثم جتل�شون فيها متار�شون الب�شاق

والتاأفف على القدر

مري�شكم حتا�رصه االأوجاع والعلل

مري�شنا 

     حٌر 

   حتى 

          يف 

                     احرتافه 

          االأمل.

 

ال منلك ما متلكون

لكننا نطري بال قيود

وال نرتاجع عن ذبذبات االأجنحة

ق�شف  ن��وق��ف  وال  ال��ع��امل  نغري  ال 

الرعود

اأو نزول املطر

لكن الزالزل ال ت�شيبنا مبقتل 

وال تقتلنا ال�رصطة يف امليادين

وال تُطلق علينا النار بال �شبب 

اأو الأي �شبب

نحن حراٌت مثل اأفكارنا 

وبناتنا زوجات النهار

دون اأزواجنا نرحل تاركني لكم غبار 

الدنيا

وظل الفراغ.

تبحثون عن تف�شري لتاأثري الفرا�ش يف 

تغيري الكون

نقولها لكم بال تورية

نغري حتى  اأن  يهمنا  وال  �شيئاً  نغري  ال 

الب�رص

النور  يعي�ش  كما  املوت  حرية  نعي�ش 

بهجة قتلنا يف ناره

وهي ت�شتعر.

�شالٌم على الفرا�شات

وهي ت�شعد �شلم احلكمة

وتعطي النا�ش �شدمي امل�رصة

ونار العربات..

ال نوؤثث ملجد

وال نفكر بحكم الطواغيت

نفكر باهلل كما يفكر االأطفال به

ال نحفل بيوم القيامة

اأو عذاب القبور

الأنا ال نوؤذي احلياة 

لكي  ويدفعنا  يقتلنا  مبا  نرثثر  وال 

نعتذر

ال نعتذر عن كوننا فرا�شات

من  متزوجات  غري  الأننا  نعتذر  وال 

ذكور ثقال االأثر.

�شبحان من خلقنا رمزاً للرهافة

طعماً لالأحالم

مالذا للحذر...........

نحن الفرا�شاِت 

نقد�ش احلرية 

وال نبتغي من الدنيا ثمنا لعي�شتنا فيها 

ت�شونامي  م��ن  بيوتنا  نحمي  وال 

احلياة.

lll

املجد للفرا�شات يف االأر�ش 

وعلى �شطح االأر�ش

نقيُم �شالَة الروح

ن�شوُم عن ثرثرة النا�ش

مما  حمرومني  كنا  ولو  اأنف�َشنا  نزكي 

ميكله االأثرياء لديكم

الأنا ُولدنا فرا�شاٍت حرة

منوت فرا�شات حرة

بعمرنا يبداأ الكون 

وبعمرنا كل �شيء ينك�رص.
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حامد الفقيه - اليمن 

كيس اللبان

التي أسرتيها  السبايا  المغطي شعرك. ما تبقى من  الشال  كما 
من فم النار تجعلينها في حقيبتي؛ كي ال أجوع إلى حال عودتي 
وقت الظهيرة. اليوم يتساقط جدار الغرفة من نشيج ندائي لك، 
قطع  فتتعلق  بيدك،  السبايا  تحملين  وأنت  صورتك  وتتكسر 
أوصال  بيدي  ماسكًا  فأجثم  )التبن(  بخيوط  المتساقطة  الجدار 
الغرفة  قاع  على  صورتك  تتناثر  ال  كي  المتساقط؛  الجدار 
الرمادي. أهرع سريعًا وأحمل حقيبتي عفوًا »كيس اللبان« على 
ظهري، وأبحث عن أحذيتي البيضاء البالستيكية مقاس »29«، 
ال بل مقاس »43«، وأجري بذاكرة طفل الصف الثاني االبتدائي 
ووجع  الدراسي  المستقبل  بحلم  األربعيني،  الموظف  وجسد 

البحث عن رائحة حلمك.

وتبعث  خموله  تدثر  الشمس  وعين  يتثاءب  الصباح  كان 
تبصر  ال  وعينها  صفراء  حزينة  فالشمس  اليوم  أما  حيويته، 
الغارقين بصقيع الشتاء. مازلت بين ذاكرة وجسد، وبحث عن 
وأمام صباح  الصباح.  طابور  نحو  مسرعًا  أحث خطاي  حلم، 
البحث عن رائحة وصوت لم يرحال بعد من ذاكرتي، لم أجدهما 
حتى في سفح »الحريوة«، وال غرفة الدفء الرمادية، وال على 

وجه السبايا.

السنين.  بأقنعة  الصباح  وجه  وتدثر  فوحك،  النسيم  خان 
بيدين  أعود  أن  وأتمنى  المدرسة،  طريق  في  بالمشي  أتثاقل 
مخضبتين باحمرار العصا، عّلي أجد رائحة دمعك وهو يتخلق 
أمام ناظري، يومها كان يتشرب قزح أحالمي رذاذ دمعك المنهمر 

من سحاب حنانك، فأشم رائحة المطر.

طريق المدرسة اليوم طويل وقزح أحالمي مذبوح ألن الجوع 
أمن جهادك، فحقيبتي لم تعد تحمل سبايا الفطور. 

هذا  يحيي  وفجأة  جاريًا،  أبحث  والزلت  تتكاثف  أنفاسي 
أكتم  وأنا  أتتبعها  رائحتك.  فتفوح  النسيم؛  ذاكرة  الصباح 
أنفاسي كي ال تدفع رائحة روحك عني أو تبعثرها. اصطدمت 
عيناي باللوحة الحجرية وألوان األمر المبهرجة )الفاتحة(. ولم 

أكمل بقية أحرف األمر سوى قراءتي لكلمة )دخول(..... 

تكاثف زفير أنفاسي ولم ترحل الرائحة، بل طغت على رائحة 
الصباح. قبضت على مكان الرائحة أخيرًا.

روزنامة الريفيين تشير إلى الشتاء القاسي بصقيعه، وها 
أنا أتحسسه بوجع أطرافي من قضمات أسنان الصقيع. قررت 
اليوم أن أحمل ما بقي من جسدي سليمًا من قضمات البرد إلى 
ملجأ يحميني، وعلى ظهري كيس اللبان. أحث خطوات روحي 
رائحة  أستنشق  و  األماكن،  ذاكرة  في  أفتش  المضي،  على 
فتهب نسائمها  تفوح  الظهيرة، ورائحة زيت شعرك  استراحة 
اليوم بحبات  الظهيرة ألنفاسي، يتندى جبيني  ملطفة إحراق 
كنت  كما  الحبيبات  فأتلمس  اللبان،  كيس  حمل  بسبب  العرق 

يومها أمسح تلك الحبيبات من على جبينك.

كنا  الذي  )الحريوة(  إلى سفح جبل  المؤدي  الطريق  أسأل 
نجمع منه الحطب عن مواويلك التي كانت تفتح أبواب الصباح 
حملت  عّلها  المالحة  »األثل«  أغصان  وأتلمس  أحزانها،  بوقع 
أوجعتها  ما  إذا  الحياة،  من  فأجدها عارية  بعضًا من حدائك، 
ملحها  دقيق  منها  فيتطاير  أغصانها؛  وتتراقص  تهب  ريح 

األبيض بتراتيل حداء حزين. 

)الدوح( الذي كنت تغسلين يديك من دموع الحطب األخضر 
جّف كما جّف عذب صوتك. 

في مكان وضع ُحَزم الحطب لم يعد ذاك الحطب أخضر لقد 
جّف روحه وعوده، وها أنا أسمع طقطقة األرض تحت قشوره. 
لم تحفظ الصخرة بجوار موضع الحطب َنَفسِك المتتابع حينما 

كان يدفئ وجهها من صقيع مساٍء لم يرحم. 

الغرفة وذاكرة المساء التي هزت أركانها دعواتك ورجاؤك، 
خانت  لقد  موصواًل،  ومرادًا  بيضاء  أيامًا  لي  ترجين  وأنت 
البلدي وهي  المرشوش بالسمن  الخبز  رجاءك، ونست رائحة 
المخلوط  الطين  رائحة  طغت  لقد  شهيتنا.  قبل  أرواحنا  تفتح 
ب�)تبن( الشعير على خيط دفء الفطور. أرسم على جدار الغرفة 
شعرك الملفوف بالطرحة البيضاء، ويديك الحاسرتين وبين 
كفيك أول )السبايا( من عجينة البر التي مازالت بعض مسافات 
وجهها الدافئة تبعث خيط البخار الدافئ، تقدمينها آلكل وألحق 
طابور الصباح المدرسي؛ كي ال ترتلين دعوة حّراء على عصا 
)الزول عثمان( مدير المدرسة، وقد رأيت يومًا أثر عصاه على 
رقعة يدي الصغيرة محمرة حتى وقت صالة العصر، فصببتي 
المكرهة. فقلبك أبيض  عليها عذب مزنك وتلوتي عليه دعوة 
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ظهري  على  التي  وحقيبتي  يديك،  بين  بقوامي  ارتميت 
أوجعتني، ألستيقظ من حلم الذاكرة فلم تكن حقيبتي تلك إال 

الكيس المملوء باللبان.

فوق  الموضوعة  اللبنية  الصخور  حراشف  خدشته  جسدي 
الصخور  حراشف  فراغات  من  روحك  رائحة  شممت  هامتك. 
أيام  من  يوم  الحياة.  من  شيئًا  تحفظ  الحراشف  تلك  اللبنية. 
حلمك كنت أمسك بطرف ثوبك ونحن ذاهبان إلى مصب عين 
الماء لنجلب )ِقْرب ماء الشرب(، إحدى الِقْرب تلك فوق رأسك 
التفرق. ذلك  مقدرة  والبقية تتشابك بأصابعك وتفرقهن فوق 
مكان  على  الماء  عين  طريق  عبر  نمر  كنا  األيام  وسائر  اليوم 
رائحة  تتمنين  وأنت  بأصابعك  فتنقشينها  اللبنية  الصخور 
نجد  لم  البائعين، ولكن  أكياس  من  تنفح  البخور( وهي  )لبان 
ما يأسرها من ذلك الكيس اللعين. فكنت على طريق عين الماء 
تطفئين رغبة اللبان بالصخور اللبنية المتفتتة، وتمنين نفسك 

من أحالمي الكثيرة أن أعود آسر اللبان المعجز رائحته. 

يوم مجاهرتك لي بحلمك – رائحة اللبان - كنت عائدًا من آخر 
فسمعت  بالحلم،  وآتي  ألكبر  جسدي  أمط  كنت  ابتدائي،  صف 

غرابًا أسود يسلمني أمر تكليفه من القدر لقبض روحك....

 روح من ؟! روح طفل؟! أم روح ُأم ؟!.

وارتبك القدر عندما تطاير غبار الحيرة من جناحي الغراب.

روح طفل..... فالدمع ستنهمر شالالته من مآقي الحنونة، 
الحياة من  وذكرى ستظل ماطرة بغمامة أحزانها تقتلع معنى 

القلب الرحيم لألم المنتظرة رائحة األحالم من قزح أحالمها.

 أْم روح أم.... سيبكي وتنهشه نهدات توجع صدره، ودموع 
تحرق مآقي اللحظة، لكنه سيكبر وتنسف الرياح رماد اللحظة، 

وتخضر المآقي بغيوم النسيان ومطر الخذالن.

وابتسم القدر وهو يخبرني بأني لو رحلت لناحت الحنونة 
دمعها،  أرحم  بأن  بمكر  وأقنعني  حلمها.  ومات  الحياة  مدى 
وأن ُأبقي قزح أحالمها يتشرب رذاذ األمل، ولم أفهم أن معنى 
إقناعه أن يتثاءب الغراب كي يفتح فكيه ليطبق على روح أمي 

وقطراتها الدافئة.

غدر بي القدر وسلبني بسمة الحلم. وقدم المساء بعد أن رف 
جناحا الغراب األسودان بغباٍر أسحم، وتبدى قمٌر نصف مجدول 

ال يضيء إال شعابه القريبة.

تصفع ذاكرتي تمتمات الفاتحة وتراتيل دعوات بجوار جسدي 
الذاكرة وأتلمس الكيس الذي  الملقى جوار رائحتك. اآلن أرمي 
على ظهري وأشتم رائحة اللبان، فأبعثر الصخور اللبنية التي 

على قبرك. ال... ال بل على مكان انتظارك لرائحة اللبان.

انتظارك   استمر في نبش حراشف الصخور فتتفتح حفرة 
المستطيلة، وتكبر الحفرة فتسقط ذاكرة الطفل من على الهوة؛ 
أعمق  إلى  يصل  وهو  األربعيني  وتكشف سوأة خيال  فتنكسر 
مكان في الحفرة، ويزيح أبواب الغرفة التي تقبع فيها روحك 
كان  الذي  غصنك  بقايا  على  اللبان  كيس  وأصب  المنتظرة. 

أخضر فأسمع صوتك الحنون آمرًا :

رد علّي قشور الصخور اللبنية واحمل لبانك.

يذرفن  أن  قبل  مآقّي  دفء  فتستشعرين  الكلمات  تهزني 
فتشهقين بحنانك :

يا بني صحيح أخذني غراب البين ومازالت أسناني سليمة 
عبثت  قد  المخضر  عودي  رأيت  ولكن  اللبان،  لوك  على  تقوى 
)عيشة  يدي  بين  بالكيس واجعله  فاذهب  الرمادية،  الطينة  به 
ْعُه للمحرومات من  ونعايم ومستورة( وكل نساء عين الماء، َوزِّ

رائحة حلم أمك.

ذاكرتي  معها  ودفنت  قبرك،  على  اللبنية  الصخور  رددت 
ظهري.  على  الكيس  حاماًل  ذاكرة  بال  وخرجت  المشروخة، 
المتدثرة  روحك  على  الدعوات  وَصبِّ  الفاتحة  بقراءة  فأبتدئ 

بصخور عين الماء اللبنية.

غراب  مرارًا  وأسمع  القرية،  حالمات  إلى  أمضي  وبأمرك   
القدر.
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زياد اآل ال�سيخ -ال�شعودية

مدونة
غزة

2008م دي�شمرب   26

ليٌل وليٌل 

ثم مقهى الب�ش زنوبة

من  تبقى  ما  وياأكل  دراهمه  يح�شي 

�شطريته

 

وليٌل ثم ليل م�شتمٌر

املجاز  لغة  على  �شعْت  قطة  عينا  ثم 

الدارجْة

 

دراجة نارية معطوبٌة

اأنبوب غاز منحٍن لتمر رائحة القمامِة

يف الطريق اإىل العمْل

 

وا�شم بال �شيء يالئمه

واأ�شياء بال لغٍة

وغزة نائمْة

2009م يناير   12

يف البيت ما �شيء يرى مبكانه مبكانِه

ال�شمُع لي�ش مكانه

)قد كان يجل�ش يف اأناقته على الورد 

املجفف كالندى(

والورد لي�ش مكانه

حبل  على  كاأغنية  من�شوراً  كان  )قد 

الهوى(

والظل لي�ش مكانه

م  )قد كان ير�شمه بدقة نحلٍة �شور تهدَّ

وهو

م�شتند على دراجٍة(

والبحر لي�ش مكانه

�رصفة  الكفني  اإىل  تقدمه  )ك��ان��ت 

مطبٍخ(

والبيت كلُّ البيت لي�ش مكانه

)كانت حديقته ت�شم �شلوعه(

حتى احلديقة مل تعد مبكانها

اإىل  يف�شي  �شارعاً  تخا�رص  )كانت 

الكورني�ش(

والكورني�ش لي�ش مكانه

)قد كان يفرك قلب غزة باحلبْق(

واالآن غزة �شعلٌة

2009م يناير   10

ملر�شى  و�رصي  زجاجٌي  خمترب   البحر 

الربتقاْل

والبحر رائحة، و�شاحية بال بلدية

والبحر مغ�شلة جلزار احلننْي

 

والتكنولوجيا بنت هذا البحِر

مت�ش
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2009م يناير   23

يف الليل يوجد قاتُل

ويلحن.  الف�شحى  العربية  يتحدث 

قاتُل

مي�شي ومي�شغ علكة. هو قاتُل

يختار لون �شالحه

ته االأنيقة. قاتُل وكاأنه يختار بزَّ

يف املرة االأوىل:

�شحيته تنام على االأريكة وحدها

يرمي فيثقب حلمها

يف املرة االأخرى:

�شحيته حتكُّ كالمها بكالم اأغنية،

�رصت من �شقة علويٍة،

في�شيبها بني املعاين.

مرة اأخرى:

بُييٌت يف ممر حديقة. 

مل يبَق منه �شوى الدجاِج.

قفري نحٍل يف الطريق اإىل جباليا.

منزل وحديقة خلفية.

طفل يالحق عنزة.

طابور مدر�شة قبيل ن�شيده الوطنّي

ي�شعد �شلم املعنى. منارة م�شجد، 

ومنارة اأخرى،

ومقربة جنوب �شمالها.

ور�شيف مكتبة ومكتبة.

هنالك قاتُل

االآن يدخل وحده

يختار مقعده بغري تكلف بني احلماْم

لينال جائزة ال�شالْم.

2009م يناير   29

الليل مذبحٌة

)كالُم الطفل قبل منامِه(

 

الليل �شكنٌي

)كالُم الطفلة ال�شغرى قبيل مماتها(

الليل مقربة اإذا كنت الوحيْد

اإن كنت تفهم ما اأريْد

ث جاره( )جاٌر يحدِّ

 

الليل معربنا املغفُل

)�شابٌط يف زي بحار يقلب زفرًة(

 

الليل ليلك اأيها املجنوُن

)�شيخ �شاح يف وجه الفتى(

 

الليل اأحمر دائماً

ن لوحًة( )طفل يلوِّ

 

الليل �شنو املوت يف لغتي

ي�شوغ  وهو  املجهول  ال�شاعر  )كالم 

خامت �شعره(

 

الليل لي�ش له بلْد

)اأو اأي عاطفٍة،

 ي�شيف اأٌخ يحدث اأخته(.

 

2009م فرباير   1

قل يل ملن عرق ال�شحاِب؟

يجيب: من حلب الندى؟

ك الع�شل الك�شول، )ويحرِّ

 يجيب اأ�شئلة باأ�شئلة(.

ملن؟ )بطريقة اأخرى(

ملن حجر املمرِّ اإذا م�شيت بال دليٍل 

يف حمى احلي القدمِي؟

يجيب: من حفر الطريق اإىل الطريِق؟

منازُل احلي القدمي ملْن؟

منازلُنا منازلُنا

)يجيب وال يبايل وهو ي�رصب �شايه

 ين�شى وين�شى كل �شيٍء:

قريته  اأ���ش��م��اء  وح���ده  متْ��ت��م  كيف 

اجلديدة،

كلُّها عربية،

اأو كيف �شم�شم دربه للبيت اأول مرة 

يف الليِل 

كالكلب ال�شلوقي البذيِء

وكيف ميالأ بيته باليا�شمني 

�شاكنيه  كعادة   ، ه��رٌّ وكاأنه  ويرمتي 

الراحلنَي،

بالذكريات  �شوره  يك�شو  وكيف 

الكاذبْة

واالأمنيات الذاهبْة(.

2009م فرباير   20

به �شغار احلي، معنى يركِّ

تك�رصه غرابني ال�شمال وتهرُب

جنم يقلِّب كفَّه يف ح�رصٍة

وميوت طفٌل يف يديه ويغرُب

اأ�شالء مئذنٍة يلمُّ فتاتها 

قمٌر من البدو املورد يقُرُب

ودم يعود اإىل الرتاب كاأنه 

ظبي مير على الغدير وي�رصُب.  
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ضـــوء
يحيى عبدالعظيم -م�شر

�شاقت عيون احل�ش،

وا�شرتخت مواجعه

و�شاطئ جفنه االأرُق

�شكرت ؛ فمال الطرف

وانزوت الروؤى ؛

ور�شت به من حزنها حرق

وغفت ؛

فاأيقظها،

يف  وان�����ش��اب  �شفوها  ��ر  وع��كَّ

اأنحائها القلق.

وتراق�شت اأردافه

والعني �شاخ�شة له

والقلب ينفلق

و�شحا اخليال وهاج منظره

و�شاح على موا�شم جدبه العرق

وعدا ي�شابق خطوه

� ويثور فى غلوائه �

يجتاحه األق

ترجت بني �شفاهه اأنفا�شه،

ويدور فوق جبينه �شفق

غمرت �شواطئه  من الدم �

والكوؤو�ش املرتعات فوؤادها نزق

تنزو، فت�شكب دمعها،

وتخيط ثوبا للدموع،

جديده خلق

لكن تظل خيوطه

تفرى جوانح نب�شه

ما ردها ملق

وقلوبها غلف متزق خده

يف �شحوة باالإفك تعتلق

تغزو حماه ومل يزل مرتنحا

وجراحه من حوله حلق

وانف�ش �شامرها

فال االأح�شاء ت�شرتها

وال االأبواب تنغلق

فتفور تلفظ ما بها،

واأنينها يعلو �شداه

ت�شقه طرق

ويثور يك�رص قيده

والكف حتمل �شوءها

والعقل ينطلق ...
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�ضيد اللوؤلوؤ

قضية )المصطلح( ليس���ت جديدة عل���ى الثقافة العربية في 
مختلف المجاالت العلمية واألدبي���ة والنقدية والحياتية، ففي 
مطلع القرن العشرين واجهت هذه الثقافة طوفان الوافد الغربي 
ف���ي مجاالت المعرف���ة المختلف���ة، ومع ه���ذا الطوفان ظهرت 
الترجمة لتعريب أس���ماء الوافد الجدي���د، الذي لم يكن للعربية 
ب���ه معرفة، وقام به���ذه المهمة الجيل األول م���ن رواد النهضة 
العربية، وكانوا يمتلك���ون اللغتين، اللغة التي ينقلون منها، 
واللغ���ة التي ينقلون إليه���ا، مع امتالكهم للذائق���ة الصياغية 

للعربية، على مستوى الصوت، أو على مستوى التركيب.
وإذا رجعن���ا بالذاك���رة إلى ه���ذا الزمن، لالحظن���ا أنه كان 
زمن إنش���اء الجامعة، وإنش���اء نظام المحاكم، وغيرهما من 
المؤسس���ات الحضارية، وصاَحَب هذا اإلنشاء ترجمة األسماء 
والمصطلحات التي تناسب هاتين المؤسستين، مثل: )الجامعة 
- الكلية - القسم - المعيد - المدرس - األستاذ المساعد - األستاذ 
- رئيس القسم - عميد الكلية - رئيس الجامعة( وبالمثل نتابع 
بعض مصطلح���ات المحاك���م: )المحكمة االبتدائي���ة - محكمة 
االس���تئناف - محكمة النقض - المحكمة الدس���تورية - النائب 
الع���ام - وكي���ل النائب العام - المستش���ار - رئيس المحكمة - 
المحامي - المتهم( إلى آخر هذه األس���ماء والمصطلحات التي 
نس���ينا أنها مترجمة، بل كان االعتقاد أنها عربية أصيلة، وما 
ذل���ك إال ألن الذين قاموا بمهمة الترجم���ة كانوا على وعي بما 
يقوم���ون به لخدمة المجتمع، وفتحه ألفق الحضارة الجديدة، 

دون انتهاك الذوق العربي، والهوية العربية.
أما في الزم���ن األخير، فإن المترجمين كان���وا بين أمرين، 
إم���ا أنهم يجي���دون اللغة التي يترجمون منه���ا إجادة أبنائها، 
لكنهم فاق���دون لذوق العربية صياغيًا ودالليًا، ومن ثم جاءت 
ترجماته���م نافرة ومنف���رة وغامضة وفاقدة ل���روح الصياغة 

العربية، وإما أنه���م يجيدون العربية، لكنهم ال يجيدون اللغة 
التي يترجمون منها، ومن ثم جاءت ترجماتهم عش���وائية غير 
واضحة المعنى، وأعرض هنا لمصطلح واحد من مصطلحات 
الحداثة النقدي���ة، هو مصطلح: )deviation(، والمقصود بهذا 

المصطلح أمرين متكاملين هما: 
أ - الخروج على النظام اللغوي المثالي.

ب - الخروج على االستعمال الشائع والمألوف.
وه���و م���ن أه���م مصطلح���ات )األس���لوبية(، إذ ترجم هذا 
المصطل���ح ترجم���ات متع���ددة، ف���ي مقدمته���ا: )االنحراف(، 
وتتابع���ت الترجمات في عدة مصطلحات: )االنزياح - التجاوز 

- االنتهاك - الشذوذ - التخالف - االستبدال، ثم )العدول(.
وق���د ترددت ه���ذه المصطلحات في كتابات نق���اد الحداثة، 
بوصفها فتح���ًا جديدًا في قراءة النص األدبي، وهو ما يدعونا 
إلى إعادة النظر فيها الختيار أنس���بها لطبيعة النص العربي، 
ولطبيع���ة الثقاف���ة العربي���ة، وقد أش���رنا إل���ى أن أكثر هذه 
المصطلح���ات ترددًا في المجال النقدي، مصطلح )االنحراف(، 
والمصطل���ح غير مناس���ب للثقاف���ة العربية، ذل���ك أن مفردة 
)االنح���راف( لحقتها بع���ض الهوامش الداللية في االس���تعمال 
الع���ام ينفي عنه���ا الصالحية، إذ هي تش���ير إل���ى االنحراف 
األخالق���ي واالجتماعي، والق���ارئ ال يمكن أن يتناس���ى هذه 
الهوامش عند سماعه للمفردة، ويتوافق معها مفردة )الشذوذ( 
و)االنتهاك( و )التجاوز(، أما )التخالف واالس���تبدال( فال قدرة 
لهما على التعبير عن الظاهرة األس���لوبية التي نحن بصددها، 
ويتبقى أمامنا مفردة )العدول( التي حددتها المراجع البالغية 
بأنها: )الخروج من أس���لوب إلى أس���لوب آخر مخالف لألول( 
وف���ي رأينا أن هذا المصطلح يتوافق م���ع األصل األجنبي من 

ناحية، ومع الذائقة العربية من ناحية أخرى.

د. محمد عبد المطلب

المصطلح
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رواية لم تنشر من قبل  لساراماغو

»الطاق���ة« رواية لم تنش���ر من 
قب���ل للكاتب البرتغال���ي العالمي 
 1922( س���اراماغو  خوس���يه 
- 2010( الحائ���ز عل���ى جائ���زة 
نوب���ل ف���ي اآلداب ع���ام 1998. 
كتبه  ومترجم���ة  أرملت���ه  قام���ت 
إلى اإلس���بانية »بيالر ديل ريو« 
بتقدي���م ترجمتها إلى اإلس���بانية 
هذا الش���هر في مدريد. قائلة عنها 
ألدب  المفت���اح«  »الرواي���ة  إنه���ا 
والتي تكشف رؤيته  س���اراماغو 
للعال���م والتي تتمي���ز بالتعاطف 
والتضام���ن والوضوح. والرواية 
تس���رد وقائع حياة ستة عائالت 
بسيطة تس���كن نفس الجوار. كما 
أنها تتطرق لسرد تفاصيل الحياة 
في البرتغال أثناء النظام القمعي 
الديكتاتوري في أربعينيات القرن 
الماض���ي أثناء حك���م الديكتاتور 

أنطونيو ساالثار.
وكان س���اراماغو ق���د قدم هذه 
الرواي���ة إلحدى دور النش���ر عام 
1953 وه���و في بداي���ة الثالثين 
من عم���ره لكنها لم ترد عليه أبدًا. 
ولكن���ه فؤجىء ع���ام 1989 بدار 
نش���ر تتصل ب���ه وتخب���ره أنهم 
عثروا على الرواية أثناء االنتقال 
من مبن���ى آلخر وعرض���ت عليه 
نشرها، إال أن س���اراماغو رفض 
وأعرب عن نيته في نش���رها كما 
هي بع���د وفاته، وهك���ذا صدرت 
مؤخرًا. ننش���ر هن���ا صفحات من 

الفصل األول..
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م���ن بي���ن الس���دائل المتأرجح���ة الت���ي تغرق حلم���ه، بدأ 
سيلبيس���تري يس���مع خبطات على أواني خزفية أوش���ك أن 
يقسم أنها تشف عن نبؤءات من خالل أطراف السدائل الطليقة. 
كان على وش���ك أن يث���ور، ولكنه أدرك بغتًة أنه مس���تيقظ. 
حرك جفنيه عدة مرات، تثاءب وظل س���اكنًا، ش���اعرًا بالحلم 
يبتعد بطيئًا. وبحركة سريعة، جلس في الفراش. تمطى، مما 
جع���ل مفصلي ذراعيه يفرقعان بصوت عال. وأس���فل قميصه 
دارت عضالت���ه وتوترت. كان جذعه قوي���ًا وذارعاه غليظتان 
وعفيتان، وعظمتا كتفيه تكسوهما عضالت متشابكة. كان في 
حاجة لهذه العضالت في مهنته كإسكافي. ويداه متحجرتان، 
وجلد قبضتهما س���ميك حتى أن إب���رة ملضومة يمكنها أن تمر 

خالله دون أن يدمى.
وبحرك���ة أكثر تثاقاًل في االس���تدارة أخ���رج رجليه خارج 
السرير. شعر سيلبيستري بحزن وغضب عميقين بسبب فخذيه 
النحيلين وركبتيه البيضاويتين بفعل احتكاك السراويل التي 
حلقت ش���عرهما. كان فخ���ورًا بجذعه، بال ش���ك، ولكنه كان 
حانق���ًا ج���دًا على رجلي���ه الضامرتين حتى أنه ش���عر أنهما ال 

ينتميان إليه.
متأماًل بفتور قدميه الحافيتين المس���تندتين على السجادة، 
حك سيلبيس���تري رأس���ه الرمادية. ثم مرر ي���ده على وجهه، 
متحسس���ًا عظام���ه وذقنه. نهض ب���دون رغب���ة وخطا بضع 
خطوات بغرف���ة النوم. كان جس���ده »دون كيخوتي���ًا« قلياًل، 
يعتلي ساقين طويلتين كما لو أنهما لفرس، بفانلته وسرواله 
الداخلي، وخصل شعره الملطخة باللونين األبيض واألسود، 

وأنفه الضخ���م المقوس، وجذعه العفي الذي تحتمله س���اقاه 
بالكاد.

فتش عن بنطلونه ولم يجده. أخرج رأس���ه من فتحة الباب 
وصرخ:

- ماريانا، ماريانا. أين بنطلوني؟
)صوت من الداخل(

- معي.
من صوت مش���يتها يمك���ن تخمين أن ماريانا س���مينة وال 
تستطيع اإلس���راع في خطوتها. اضطر سيلفس���تر أن ينتظر 

لفترة، وتنهد بصبر.
ظهرت المرأة على الباب

- هاهو.
تحمل البنطلون مطويًا على ذراعها اليمنى، ذراع أسمن من 

ساق سيلبيستري، وأردفت:
- ال أعلم ماذا تفعل في أزرار البنطلونات، فهي تختفي كل 

أسبوع. علّي أن أحيكها بأسالك.
كان صوت ماريانا حاس���مًا كصاحبت���ه. وصريحًا وطيبًا 
كعينيه���ا. كانت بعيدًة من أن تفكر أنه���ا تلفظت بفكاهة للتو. 
ابتسم الزوج بكل تجاعيد وجهه وبأسنانه المعدودة المتبقية. 
تناول بنطلونه، وارتداه تحت نظرة المرأة اللطيفة، وش���عر 
بالرض���ى اآلن بع���د أن جعل البنطلون جس���ده أكثر اتس���اقًا 
وانتظام���ًا. كان سيلبيس���تري فخورًا بجس���ده كم���ا هي أيضًا 
ماريان���ا المحرومة من كل ما منحت���ه الطبيعة له. ال يخدع أي 
منهما نفس���ه حيال اآلخر، يعلمان جيدًا أن جذوة الش���باب قد 

الطاقة
خوسيه ساراماغو

ترجمة - مروة رزق
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خبت لألبد ب���ال رجعة، ولكنهما يحبان بعضهما بحنان، اليوم 
مثلم���ا كانا منذ ثالثي���ن عامًا، حين تزوجا. ربم���ا حبهما اآلن 

أقوى، فلم يعد يتغذى على كمال حقيقي أو متخيل.
لحق سيلبيس���تري بالمرأة إلى المطبخ. دخل الحمام وعاد 
بعد عش���ر دقائق، بعد أن اغتس���ل. دون أن يمشط شعره ألنه 
كان م���ن المس���تحيل أن يكبح هذا الش���عر األش���عث الذي يمأل 

رأسه، أو »مكنسة المركب«، كما تسميه ماريانا.
تصاعد الدخان من فنجاَني القهوة على المائدة، وفاحت من 
المطبخ رائحة طيبة ومنعش���ة لنظاف���ة. لمعت وجنتا ماريانا 
المستديرتان، وترجرج واهتز كل جسدها البدين أثناء تحركها 

بين المواقد.
- كل يوم تسمنين أكثر، يا امرأة...

ضحك سيلبس���تري. وضحكت ماريانا معه. طفالن بدون 
حذف أو إضافة أي ش���يء. جلس���ا على الطاولة. تناوال قهوة 
ساخنة برشفات كبيرة وبصوت عال، أخذا يلهوان. كل منهما 

حاول هزيمة اآلخر في الرشف.
- هيه، ماذا تقرر؟

اآلن توقف سيلبيستري عن الضحك. اصطبغ وجه ماريانا. 
حتى أن وجنتاها بدتا أقل ابتسامًا.

- ال أعلم. أنت من سيقرر.
- قل���ت ل���ك البارحة. النع���ل يزداد ثمنه كل يوم. ويش���كو 
الزبائ���ن أنهم يدفع���ون كثيرًا. إن���ه النع���ل. ال يمكنني صنع 
المعج���زات. تمنيت أن يخبروني من يعم���ل أرخص مني. وال 

يزالون يشتكون.
قطع���ت ماريان���ا احتجاجه. فبهذه الطريقة ل���ن يصلوا إلى 

نتيجة. ما يحتاجون إلى حسمه هو مسألة المستأجر.
- نع���م . سيس���اعدنا على دف���ع اإليج���ار، وإن كان وحيدًا 

وترغبين في االعتناء بمالبسه، سيزيد الحساب.
لعقت ماريانا القهوة المسكرة من قاع الفنجان وأردفت:

- ال يهم. إن كانت مساعدة.....
- إنها مساعدة. ولكننا نستضيف غرباء لمرة أخرى بعد أن 

تحررنا من هذا الرجل الذي رحل أخيرًا.
- ال يوجد حل آخر! بش���رط أن يكون رجاًل صالحًا. أتعامل 

جيدًا مع كل الناس بشرط ان يتعاملوا جيدًا معي.
- نجرب ثانيًة. رجل أعزب يأتي للنوم، هذا يالئمنا. سوف 
أذه���ب ألضع اإلعالن هذا المس���اء، نهض سيلبيس���تري وهو 

يمضغ آخر لقمة عيش وأعلن:- سأذهب للعمل.
َه نحو النافذة. فتح الس���تارة  رجع إل���ى غرفة النوم وتوجَّ
التي تعمل كس���اتر صغير فاصل عن غرفة النوم. وفي الجهة 
األخ���رى م���ن الغرفة قبعت دك���ة عالية، منص���ة العمل. آالت 
وقوال���ب وقصاقيص خي���ط وعلب مس���امير رفيعة، خرق من 
الحرير والجلد. وعلى جانب منها علبة التبغ الفرنسي وأعواد 

الثقاب.
فت���ح سيلبيس���تري الناف���ذة وألق���ى نظرة عل���ى الخارج. 
الش���يء جديد. بشر قليلون تسير في الش���ارع. وعلى مقربة، 

س���يدة تنادي على فول ناش���ف. لم يفهم سيلبيس���تري كيف 
تدبر ه���ذه المرأة حالها. ال يعرف أحدًا يأكل فواًل ناش���فًا، هو 
نفس���ه لم يتناوله منذ أكثر من عش���رين عام���ًا. كان وقتًا آخر 
وكانت العادات مختلفة واألطعمة مختلفة. ملخصًا المسألة في 
هذه الكلمات، جلس. فت���ح علبة التبغ، التقط الورقة من بين 
خليط األغراض الذي تكتظ به الطاولة ولف س���يجارة. أشعل 
السيجارة، تلذذ بالنفس وبدأ يعمل. كانت أمامه دعامة أمامية 
ك���ي يضعها، وكان هذا هو العم���ل الذي دومًا ما يطبق فيه كل 

خبرته.
من حين آلخر يسترق النظر إلى الشارع. أخذ الصباح يصفو 
تدريجيًا. على رغم أن الس���ماء كانت ملبدة وثمة طبقة خفيفة 

من الضباب في الجو تموه محيط األشخاص واألشياء.
م���ن بين الضج���ة المتفرقة الت���ي اس���تيقظت بالمبنى، بدأ 
سيلبيستري يميز وقع خطوات على الساللم. عرفه في الحال. 

سمع باب الشارع يفتح وأطل برأسه.
- صباح الخير، يا آنسة آدريانا.

- صباح الخير، يا سيد سيلبيستري.
توقفت المرأة أس���فل النافذة. كانت قصيرة القامة وترتدي 
نظارة بعدس���تين س���ميكتين تجعل عينيها كرتي���ن ضئلتين 
مزعجتين. كانت في منتصف الطريق بين الثالثين واألربعين، 

وتلوح شعرة بيضاء هنا وهناك في تسريحتها البسيطة.
- إلى العمل. أليس كذلك؟

- نعم، بال شك. يا سيد سيلبيستري.
يحدث ه���ذا كل صباح. عندم���ا تخرج آدريان���ا من البيت، 
يكون سيلبيستري واقفًا في نافذة الدور األرضي العلوي. من 
المستحيل الفرار من دون رؤية لبدة األسد الشعثاء تلك وبدون 
االستماع أو الرد على التحيات المحتومة. تابعها سيلبيستري 
بنظراته. من بعيد بدت له، وفقًا للتشبيه التصويري إلسكافي، 
»ج���وال مربوط بص���ورة خاطئة«. حين وصل���ت إلى ناصية 
الشارع، التفت آدريانا وأطلقت تحية وداع نحو الدور الثاني. 

ثم، اختفت.
ترك سيلبيس���تري الحذاء وأطل برأسه من النافذة. لم يكن 
فضولي���ًا، ولكنه كان يحب الجارات ف���ي الدور الثاني، زبائن 
طيبة، وش���خصيات طيبة أيضًا. بصوت متغير نتيجة وضع 

رقبته، ألقى تحية:
- أهاًل يا آنسة إيسوارا. كيف حال اليوم؟

من الدور الثاني، وبعد أن أضعفته المسافة، جاء الرد:
- ليس سيئًا، أليس كذلك؟ الضباب...

لم تس���نح له الفرصة يعرف إن كان الضباب يفس���د جمال 
هذا الصباح أم ال. تركت إيسوارا الحوار يموت وأغلقت النافذة 
ببطء. ل���م تكن تكره اإلس���كافي. ش���خصيتها كان���ت متأملة 
وبشوش���ًا، ولكنها لم تش���عر هذا الصباح برغبة في الحديث. 
أمامها كومة م���ن القمصان لتنتهي منها قبل نهاية األس���بوع. 
عليها تسليمها يوم الس���بت، مهما حدث. كانت ترغب أن تنهي 
قراءة الرواية. تبقى أمامها خمسين صفحة، ووصلت للفصل 
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األشد تشويقًا. مش���دودة لقصص الحب المكتومة هذه، والتي 
تواجه بآالف العوائ���ق والعوارض. كم���ا أن الرواية مكتوبة 
جيدًا. فإيس���وارا لديها خبرة معقولة كقارئة لتعرف أن تحكم. 
ت���رددت. كانت تعلم علم اليقي���ن أنه ليس لها الحق أن تتردد. 
القمصان في انتظارها. سمعت أصواتًا بالداخل: العمة والخالة 
تثرث���ران. يا لهما من ثرثارتين هات���ان المرأتان. مالذي لديهما 

لتقواله طيلة اليوم، ولم يقل من قبل ألف مرة. 
عب���رت الغرفة التي تنام فيها مع أختها. كانت الرواية على 
الوس���ادة. ألقت عليه���ا نظرتين، وواصل���ت طريقها. توقفت 
أم���ام مرآة خزانة الثي���اب، التي تعكس صورتها من رأس���ها 
إلى قدميها. كانت مرتدية روبًا منزليًا جعل جس���دها مس���طحًا 
ونحياًل، ولك���ن مرنًا وجمياًل. تحسس���ت بأط���راف أصابعها 
وجنتيها الشاحبتين حيث تفتح أولى التجاعيد أخاديد رفيعة، 
يمكن الش���عور بها أكثر من رؤيتها. تنهدت أمام الصورة التي 

تعكسها المرآة َوَفرَّت من أمامها.
في المطبخ، كانت المرأتان ما تزالن تثرثران. كانتا قريبتا 
الش���به للغاية: الش���عر األبيض، العينان البنيتان، الفس���تان 
األس���ود ذو الموديل البس���يط ذات���ه، تتحدثان بنب���رة حادة 

وسريعة، بدون انقطاع أو تصحيح:
- قلت لك. األرض أكثر وفرة من الفحم، . يجب الذهاب إلى 

دكان الفحم واإلبالغ- قالت إحداهما.
- فيتم تتحدثان؟ سألت إيسوارا وهي تدخل.

ردت واح���دة منهما، صاحبة النظرة األكثر حيوية والرأس 
األكثر انتصابًا:

- عن الفحم. الذي أصبح معاناة. يجب علينا أن نبلغ.
- فعاًل، يا خالة.

كان���ت الخالة إيميلي���ا، لقولها بص���ورة أو بأخرى، مدبرة 
المنزل. كانت هي التي تطبخ، تعد الحسابات وتوزع حصص 
الطعام في األطباق. أما كانديدا، أم إيسوارا وأدريانا فتعتني 
بالمهام المنزلي���ة، والمالبس، والمفارش المطرزة التي تزين 
بوفرة قط���ع الموبيليا وأعمدة ال���ورود الصناعية التي ال يتم 
إس���تبدالها بأخرى طبيعية سوى في أيام األعياد. كانديدا هي 

األخت الكبرى وأرملة مثل إيميليا. أرملتان َهدَّهما العجز.
جلست إيس���وارا على ماكينة الخياطة. وقبل أن تبدأ العمل 
، تطلعت إلى النهر الشاس���ع، والضفة األخرى المختبئة وراء 
الضباب. بدا كأنه محيط. ولكن، أفس���دت األس���قف والمداخن 
هذا الحلم. وحتى في هذه الحالة، وبالقيام بمجهود لتحاش���ي 
رؤيتها، تب���دى المحيط في هذه البضعة كيل���وات من المياه. 
ولطخت مدخنة شاهقة لمصنع، على اليسار، السماء البيضاء 

بدفعات من الهباء. 
كانت إيس���وارا تعج���ب بهذه اللحظات التي ت���دع فيها- قبل 
أن تحني رأس���ها على الماكينة- عينيها وفكرها يسرحان. كان 
المش���هد دومًا هو نفس���ه ولكنها ال تراه كئيبًا س���وى في أيام 
الصيف ذات اللون األزرق الكثيف والمضيئة، حيث كل ش���يء 
واضح وقاطع. أما صباح مضبب كهذا، ضباب خفيف ال يصل 
إلى أن يعي���ق الرؤية. يغطي المدينة باألح���الم والهالميات. 
إيس���وارا تس���تطعم كل هذا. وتطيل في االس���تمتاع. انسابت 
باخ���رة في النهر كما لو أنها تطفو فوق س���حابة. بدا ش���رعها 
األحم���ر ورديًا عبر طبقات الضباب ثم غرقت فجأة في ضبابة 
أكثر سْمكًا كانت تمس المياه، وحين عادت للظهور مرة ثانيًة 

أمام عيني إيسوارا، اختفت خلف مؤخرة مبنى.
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من���ذ مت���ى أصبح هن���اك مهنة اس���مها »الكات���ب« تعد من 
قبي���ل الخيارات المهنية التي لها برامجها الدراس���ية المؤهلة، 
وتراتبيتها الهيراركية؟ وهل تش���كل ه���ذه الحالة أي فارق في 

الكتابة المنجزة نفسها؟
لق���د علمونا ف���ي المدرس���ة رؤيتين متعارضتي���ن للكاتب 
بوصفه فنانًا. واحدة ترى أنه قد يكون ِحَرفيًا موهوبًا يس���ّخر 
موهبت���ه لخدمة المجتمع، فيكافئه المجتمع على ذلك بمكانة، 
وربم���ا بم���ال. وهذا كم���ا علمونا هو الوضع الكالس���يكي كما 
يمكن أن نجده في اليونان على عهد سوفوكليس، أو في روما 
على عهد فرجيل، أو حتى في بريطانيا األوغس���طية على عهد 
)ألكس���ندر( بوب. والرؤية الثانية هي أن يقوم الكاتب بتناول 
حيات���ه الخاصة، محياًل إياها إلى ف���ن، غير مبال بما يفرضه 
المجتم���ع من محاذير وعقوبات، بل إنه ينال إعجاب المجتمع 
بس���بب رفضه للخض���وع له���ذه المحاذير، وهذا ه���و الوضع 
الرومانتيك���ي الذي ظهر في القرنين الثامن عش���ر والتاس���ع 

عشر.
فلنن���ح جانبًا مدى صحة هذا األمر تاريخيًا، خاصة وأنهم 
علمونا إياه، فالتصق في رؤوس���نا التصاقا: من ناحية هناك 
إذن الكات���ب بوصفه حرفيًا ليس���ت لش���خصيته أهمية تذكر، 
وهو الوضع الس���ائد في عصور ما قب���ل الصناعة حينما كان 
الكّتاب قليلين وحينما كانت لهم أدوار ثانوية في نظم صارمة 
الهيراركية )أمثال بترارك وتشوسر( وفي المقابل هناك الكاتب 
بوصفه الس���وبر مان صاحب الكاريزما )مثل بايرون وشيلي( 
الذي له الحق بما يمتلك من حساس���ية مرهفة وملكات إبداعية 
أن ينته���ك األدوار المح���ددة اجتماعيًا ويعت���رض عليها. هذه 
الرؤية كانت مناسبة لزمن التوتر بين الفرد والمجتمع المزدحم 

المميكن. كان الكاتب الرومانتيكي يساعد القارئ على محاربة 
الضغوط التي يجيشها ضده العالم الصناعي الحديث.

ومثلما نعرف، جاء »تي إس إليوت« فعّقد المسائل بأن قال 
لنا إن على الكاتب أن يتغلب على نفس���ه ويجد السمه وأعماله 
مكانًا في س���ياق تراث أدبي، وإن عمل الكاتب لن يكون مميزًا 
بح���ق ما ل���م يكن له أثر عل���ى المرحلة التالية ل���ه من الخيال 
الجمعي الذي يتكون بصورة طبيعية والذي يتجلى فيما يعرف 
بالسجل »the canon«. رأى المراهق الذي كنته حينما قرأت 
إليوت أن تلك النظرة المعقدة ليست إال توفيقًا بين الوضعين 
الكالس���يكي والرومانتيكي. ولكن ذلك ما يبدو للوهلة األولى 
فق���ط. فعند القراءة المتمهل���ة، يبدو إلي���وت رومانتيكيًا أكثر 
م���ن الرومانتيكيي���ن: فمن ي���درك غير أصحاب الش���خصيات 
الحقيقي���ة، المميزين م���ن أمثال إليوت، جس���امة العبء الذي 
تلقيه عليه أنفس���هم فيودون لو يحيدونها؟ أصبح األدب دراما 
لهذا الشخص المميز، دراما لتس���اميه، أو لتضحيته بذاته من 
خالل استكش���افه األعمال التي أنتجها من يتس���اوون معه في 
التمي���ز ممن جاءوا من قبل���ه، والذين يضيف إل���ى إنجازاتهم 
إس���هامه الفردي الخاص. ولقد كان في ذلك المسعى نبل وألم 
ارتفعا بالكاتب إل���ى بانثيون اآللهة التي تعبدها النخبة. ولقد 
أكد إليوت قبل كل ش���يء على أن إبداع األدب يس���توجب عماًل 
ش���اقًا ال ينتهي على مدار السنين وربما يستوجب أيضًا درجة 
علمية في اآلداب الكالسيكية و/أو األوروبية الحديثة. وهكذا 
صار لدى الش���اب الطام���ح منهج واضح يتبعه إن ش���اء أن 

يصبح كاتبًا، لكنه علم أيضًا أن الرحلة طويلة.
ومع ذلك، لم يهيئنا ش���يء من كل هذا الذي درس���ناه لما 
طرأ عل���ى الكتابة اإلبداعي���ة حينما تحولت إل���ى »مهنة«. لقد 

صورة الكاتب 
بوصفه..موظفًا

تيم باركس *

ترجمة - اأحمد �سافعي

ترجمات



118119 118119

أصبح الكات���ب على مدار الثالثين س���نة األخيرة أو األربعين 
ش���خصًا يعمل في مسار مهني محدد تمام التحديد، شأنه شأن 
أي مهني من الطبقة الوس���طى، وال أعني أنه أصبح الصانع 
الخادم للمجتمع، بل هو يعرض )من خالل كتاباته ومن خالل 
عشرات الوسائل األخرى( صورة لنفسه بوصفه فنانًا يتجسد 
في���ه االتجاه ال���ذي تتخذه الثقاف���ة. أو هو لالختصار يجس���د 
ذلك الش���يء الضخم الجديد. ذلك ال� )س���لمان( رش���دي. ذلك 

ال�)أورهان( باموق.
األمر بات أقرب إلى أن رومانتيكية ش���عراء القرن التاسع 
عش���ر العفوية أصبحت وكأنها وص���ف وظيفي، نحن نعرف 
ما الرومانس���ي )نعرفه في السياسة وفي أنماطه السلوكية(، 
ونعرف أن ذلك هو الس���بيل إلى العظمة األدبية، فلنفعل ذلك 
إذن. رواي���ة )جي إم( كوتزي »ش���باب« تقتنص في س���خرية 

محاوالت شاب ألن يكون كاتبًا هو ليس إياه.
تعال���وا ننظر في بعض التغي���رات القليلة التي أفضت بنا 

إلى الوضع الحالي.
في الق���رن العش���رين توقف الن���اس عن ق���راءة القصائد 
والروايات وبدأوا يدرس���ونها. كانت ثورة. فجأة راح الجميع 
يدرس���ون األدب. صار ذلك في المدارس إجباريًا. صار الناس 
يخوضون امتحان���ات في األدب. بدأوا يفهم���ون حينما يرون 
االس���تعارات، والرموز، وتطور الشخصية وما إلى ذلك أنهم 
بص���دد »أدب«. وباتوا يفترضون أن المرء م���ا دام قادرًا على 
تحليل هذا األدب، فهو ربما قادر على إنتاجه بنفسه. ولما كانت 
الش���هرة الطاغية تتاح للكّتاب، ولما كان ثمة اتفاق اآلن على 
أنه ما من أحد مرغم على البقاء طول عمره أسير وظيفة مملة 
تفرضها عليه أشياء كالميالد أو الطبقة أو اللون أو الجنس أو 
حتى اختبارات مس���توى الذكاء، فإن أعدادًا ضخمة من الناس 
)وأنا منهم!( بدأوا يكتبون األدب. هؤالء الناس ش���عروا أنهم 

يعرفون ما األدب، وأنهم قادرون على إنتاجه.
في النصف الثاني من القرن، تراجعت تكلفة النشر بصورة 
كبيرة، وارتفعت أعداد األعمال األدبية المنش���ورة س���نويًا من 
س���رد وشعر ارتفاعًا كبيرًا )ينش���ر في الواليات المتحدة نحو 
أربعين ألف عنوان سنويًا في هذا المجال( وانخفضت األرباح، 
والخصومات أصبحت ضارية. وسرعان ما وصل الوضع إلى 
أن قل���ة من الكّتاب الثمينين يبيع���ون أعدادًا رهيبة من الكتب، 
بينما أعداد رهيبة من الكّتاب يبيعون قلياًل من الكتب الثمينة. 
غير أن الش���هرة الطاغية بل والعالمي���ة التي حظيت بها القلة 
م���ن الكتاب الثمينين جعلت الفئة األخ���رى من الكتاب يزجون 
بأنفسهم بتهور إلى المعركة، من ناحية ألنهم بحاجة متزايدة 
إلى المزيد من أجور النشر المتدنية، ومن ناحية ألنهم يرجون 

أن يحققوا مثل هذه الشهرة ألنفسهم.
ب���ات واضحًا أن مهمة الكاتب لم تعد مجرد أن ينتج كتابًا، 
بل أن يعمل بكل وس���يلة ممكنة على ترويج نفسه. فهو يطلق 
موقعًا عل���ى اإلنترنت، وصفحة على الفيس���بوك )أنا لس���ت 
استثناء في هذا(، وقد يستعين بخدمات متخصص في الدعاية. 

يحضر المهرجانات األدبية في ش���تى أرجاء العالم، بال مقابل 
م���ادي. يجلس بين محكِّمي الجوائز األدبي���ة في مقابل القليل 
جدًا من المال، يكتب مقاالت دونما مقابل إال أن يذكر في أسفلها 
سطر واحد يعرِّفه بأحدث ما صدر له من كتب، يجري عشرات 
من الحوارات التي لن تنشر إال على اإلنترنت، يكتب تقريظات 
تظهر على أغلفة الكتب الحديث���ة لزمالئه من الكّتاب على أمل 
أن ُت���رّد إليه المجاملة بمثلها. ولن يصعب على أحد أن يضيف 

إلى هذه القائمة.
في النصف األول من القرن العشرين، تراجع وجود الناشر 
الجنتلم���ان، وتزامن ذلك مع نمو متس���ارع ف���ي أعداد الكّتاب 
الراغبين في اجتياح القلع���ة. وبموازاة التعقيدات التي طرأت 
على عق���ود الكتب فباتت فيها بنود تتناول الطبعات ش���عبية 
والطبع���ات فاخرة، وأندية للكت���ب، والمكافآت، والخيارات، 
والعوائد، وحقوق التحويل الس���ينمائي، والحقوق األجنبية، 
والتوزيع اإلقليمي، والمترجع، وغيرها من البنود والشروط 
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 عن مدونة نيويورك »ريفيو أوف بوكس«

* تيم باركس )1954( روائي وناقد ومترجم بريطاني، رش���ح في 1997 
و2003 للبوكر )في أوالهما وصلت روايته »أوروبا« إلى القائمة القصيرة(، 
وترجم إلى اإلنكليزية أعمااًل أللبرتو مورافيا، وأنطونيو تابوكي، وإيتالو 

كالفينو وغيرهم من الكتاب اإليطاليين.

التي خلقت شخصية الوكيل األدبي وأكدت وجودها.
كان ظه���ور الوكيل األدب���ي دلياًل على الوع���ي بأن هناك 
صدام���ًا بين فكرة الكتابة بوصفها حال���ة رومانتيكية معادية 
للمؤسس���ة وبين الحاجة إلى الكاتب المحت���رف الذي ال بد أن 
يكون ترس���ا في اآلل���ة الصناعية الدعائية المؤسس���ية. ظهر 
الوكي���ل األدبي على أم���ل أن يخفف التوتر بي���ن االثنين. غير 
أن ال���وكالء األدبيين س���رعان ما وجدوا أنفس���هم غارقين في 
ضغوط من منافس���ين ج���دد، وفي تعقي���دات تعاقدية كبيرة، 
لدرجة أنهم ما عادوا يمثلون بوابة إلى عالم النش���ر، أو حتى 
وسطاء يوفرون على الكّتاب تلويث أيديهم. عند تلك النقطة، 
في ثمانينيات القرن الماض���ي، ظهرت برامج تدريس الكتابة 

اإلبداعية، وبدأت تتأكد صورة الكاتب بوصفه مسارًا مهنيًا.
م���ن بين األس���اطير الرائجة ع���ن برامج تدري���س الكتابة 
اإلبداعية أن الطلبة يلتحقون بها ليتعلموا الكتابة. هذا التعلم، 
إن حدث من األساس، ال يكون إال منتجًا ثانويًا إيجابيًا قد تكون 
له عالقة أو ال تكون له بالتدريس نفسه، إذ أن مجرد الجلوس 
للكتاب���ة لمدة عام ولو بدون مدرس���ين قد تحقق هذه النتيجة. 
ال، إنما يذهب الطالب إلى برنامج الكتابة اإلبداعية ليقدم نفسه 
ألساتذته، وهم كّتاب مكانتهم )التي يتخيلها الطالب( تساعده 
في التق���دم إلى الناش���رين. ولذلك فإن أغل���ب برامج الكتابة 
اإلبداعي���ة اآلن يتضمن تدريس مواد تتعل���ق بطريقة التعرف 
بالوكالء والناشرين وترويج الكاتب ألعماله، أو، باختصار، 

التأهيل للوظيفة.
ف���ي الوقت نفس���ه، كان احتياج آالف الكت���اب المحتملين 
إلى برامج س���نوية لدراسة الكتابة بأس���عار باهظة قد أوجد 
وظائف مدفوعة األجر للكّتاب األكبر سنًا ممن يعانون إلشباع 
هذا االحتياج، ولكنهم مع ذلك على أتم اس���تعداد إلش���باعه. 
ولكن من بين مشكالت اتخاذ الكتابة اإلبداعية مهنة، أن المهنة 
والمه���ن جميعًا هي ذلك الش���يء الذي يمارس���ه المرء إلى أن 
يحي���ن التقاعد. وال أحد يعت���رف بحقيقة أن اإلبداع قد ال يكون 
حاض���رًا طوال حياة المرء العملية كلها. ولذلك فإن عددًا قلياًل 
نس���بيًا من الش���عراء قياس���ًا إلى الروائيين هم الذين يقومون 

بالتدريس في هذه البرامج.
غالب���ًا ما تالم م���دارس الكتاب���ة اإلبداعية عل���ى ما أحاق 
بالسرد المعاصر من تس���طح ونمطية. وفي هذا ظلم. فالقلق 
الذي ينتاب الكّتاب والخوف من اس���تبعادهم من مهنتهم التي 
اختاروها، بجانب االعتقاد المشترك بأننا نعرف ماهية األدب 
وأن بوس���عنا أن نتعلم س���بل إنتاجه، هو ما يش���جع الناس 
على إنتاج كتب متش���ابهة. ما من أحد اآلن يتوقع شيئًا جديدًا 
كل الجدة. ليس إال نس���خًا جديدة م���ن القديم. ومرة بعد مرة، 
أثناء قيامي بكتابة عرض نقدي لكتاب، أومشاركتي في لجنة 
تحكيم جائزة، أراني بصدد رواي���ات مكتوبة بعناية، ولكنها 
تعيد إنتاج األدب كما هو معلوم. لقد أصبح القص األدبي نوعًا 
من األنواع، له مس���ار معين، وأج���ر متوقع، وصورة محددة 
ومحدودة في العقل الغربي الليبرالي. وما أقل الكتب من أمثال 

»التوأم« للكاتب الهولندي »جربراند باكر« أو »في يوم مثل هذا« 
للكاتب السويس���ري بيتر س���تام أو ما هو أقدم منها مثل كتب 
الكات���ب اإلنكليزي الخارج تمامًا على األع���راف هنري جرين، 
تلك الكتب الت���ي كان يبدو كّتابها وكأنهم ينطلقون مباش���رة 
من التجربة والخي���ال متكئين على معرفتهم باألدب الس���ابق 
بوصف���ه مجرد مصدر لألدوات المعينة عل���ى بعث الحياة في 
الصفحة البيضاء. وهكذا يتمتع الكاتب النجم المحتمل بصورة 
الكاتب الثائر، أو المس���تقل المثير لإلعج���اب على أقل تقدير، 
فيما يحقق المزيد والمزيد من النجاح الذي يرغمه على مزيد من 
االستسالم لآللة الصناعية التي تشجعه بدورها على استثمار 
صورة الكاتب المتمرد الخارج على األعراف. أي تشجعه على 
النفاق. في الوقت نفس���ه، ينفتح العالم، وتسافر الكتب أبعد، 
وتترجم أس���رع مم���ا كان عليه الحال ف���ي الماضي. ونرى أن 
عملي���ة االنتخاب الطبيعي تصطفي م���ن الكتاب من كان منهم 
ذا أس���لوب أسهل في عبور الحدود. والنجاح والشهرة يغذيان 
التقلي���د. الكثير منهما أعني. وما من أح���د يقدر على قراءة كل 
ش���يء. بل وما من أحد بقادر على قراءة واحد على المائة من 
كل شيء. وال حتى القائمون على الجوائز الدولية التي تنبئنا 

بما تزعم أنه أفضل روايات العام، أو الكاتب األعظم.
ويك���ون المنج���ز النهائ���ي لمهن���ة الكتابة، بع���د عمر من 
المهرجانات األدبية، والقوائم القصيرة والجوائز، واألمسيات، 
والندوات، والدرجات الفخري���ة، والمحاضرات، هو أن يضع 
الكاتب نفس���ه في الس���جل بتعبير إليوت. ولكن في ظل ثقافة 
النش���ر السائدة اليوم، ال مناص من اعتبار أي كالم عن عملية 
النخل والفرز التي قد تنتج س���جاًل موثوقًا فيه كالذي ورثناه 
عن ماضينا البعيد مجرد كالم فارغ. فكل ما سيفرزه المستقبل 
وينجح في إلباس���ه قناع »الس���جل« لن يع���دو أن يكون نتاج 

تسويق جيد، نتاج ترويج ذاتي، وطبعًا نتاج صدفة عمياء.
هل كل هذه أخبار س���يئة؟ فقط لو المرء مش���دود إلى حلم 
العظمة. في محاضرة مس���لية عنوانها »عش���رة آالف شاعر« 
ضمن المؤتمر الس���نوي لنقاد األدب في جامعة بوس���طن في 

أكتوبر الماضي، قال الشاعر الممتاز مارك هوليداي ما يلي:
»أظ���ن أنن���ا جميع���ًا، معش���ر المناضلين من أجل نش���ر 
الدي���وان بعد الديوان، ال نزال واقعين في غرام فكرتي العظمة 

واألهمية«.
وخل���ص هوليداي، وأوافقه ال���رأي، على أن أمثال هاتين 
الفكرتي���ن ال تتس���قان مع حقب���ة أصبح فيها الكاتب مس���مى 

وظيفيًا.
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كتب

يستعيرون من النخل أشرعة

جمالي���ة لموضوعاته���ا وتحلي���ل داللي 
الش���اعر  الخاص:  لمفرداتها وقاموس���ها 
محمد البري���كان حين يوقد األس���ئلة في 
ليل القنوط، والس���ياب ف���ي رؤيته عبر 
اإلصغاء، حس���ين عبد اللطيف وش���غفه 
بمف���ردة الب���اب، التالعب بالم���رآة لدى 
كاظم الحجاج، ومحنة الوجود عند مجيد 
الموسوي، امرأة من رمل أو ألكون ندية 

ألن »الدنيا بصرة« كما قيل، فالمدينة 
قصي���دة كذلك ال اختالف على س���اللتها 
الشعرية وحضورها الثوري. من البصرة 
انطلق���ت الش���رارات، ش���رارة الزن���ج، 
أنش���ودة المطر. في البص���رة بصريون 
يوحدهم اخت���الف اللون، يسترس���لون 
في رس���ائل إخ���وان الصفا، م���ن النحل 
يس���تعيرون نظام الخلي���ة، ومن النخل 

أشرعة للمواويل.
هذه النغمات العالية هي عن الذاكرة 
اإلبداعي���ة العراقي���ة، يقدم بها الش���اعر 
مقداد مس���عود كتابه الجديد »القصيدة... 
بصرة« ضفاف للنش���ر 2012، والكتاب 
عب���ارة عن ق���راءات منتخبة من الش���عر 
البص���ري، انتقاه���ا مق���داد م���ن تجارب 
أثرت الس���احة الش���عرية داخ���ل العراق 
وخارج���ه، ويتناولها من خ���الل قراءات 

أصنع فجرًا حول تجرب���ة بلقيس خالد، 
وكريم جخيور خارج الس���واد يكشف عن 
مسرات الوجع، األم العراقية في مكابداتها 
الباهظة عند صبيح عمر، وفي غيبة عبد 

الكريم العامري، الكاميرا تكتب.
يقول المؤلف عن البصرة: حين أقول 
القصيدة بصرة، ليس في القول أي نزعة 
انفصالي���ة.. البصرة حقيق���ة إبداعية... 
وإذا كانت )الدنيا بص���رة( لماذا ال تكون 

القصيدة بصرة؟!.
مقداد مس���عود م���ن موالي���د البصرة 
1954 له في الش���عر: المغيب المضيء، 
زهرة الرمان، بصفيري أضيء الظلمة، 
ش���مس النارنج. ول���ه في غير الش���عر 
كذلك: األذن العصية واللسان المقطوع/ 
قراءة اتصالية في السرد والشعر، والذي 

يشكل هذا الكتاب األحدث جزءه الثاني.

الكتاب���ة عن عالم منهار وزائل، هو ما اختاره الش���اعر المصري محمد أبو زيد في 
ديوان���ه الجديد »مدهامتان«، الصادر حديثًا عن دار ش���رقيات بالقاهرة، وهو الديوان 
السادس للشاعر في مسيرته. في هذا الديوان يخلط أبو زيد اليومي بترسبات الذاكرة، 
بأس���لوب يزاوج بين التجربة الذاتية والهم العام، ال���ذات في تجربتها اليومية والعام 

في تراكمه: 
»أصبح���ت أخ���اف/ ل���كالب الس���اكنة والمراهقي���ن/ أهت���م بالنظ���ارات وقياس 
الكوليس���ترول/ بمصادقة طبيب عظام جيد/ بأس���عار المقابر ف���ي صحف الصباح/ 
أصبحت األشياء العادية مس���تحيلة/ وكوب الشاي أبعد من المطبخ/ رتيبة كاهتزاز 

القطارات الفقيرة/ ُمٌرة كفقدان األحبة كل أسبوع بعيدة../ بعيدة كالحياة«.
وفي ه���ذا المزج تتحدد ص���ور التأثير والمفارق���ات بما فيها من اغت���راب وتقلب، 
يفرضان على الشاعر أبو زيد الكتابة من خالل انتمائه إلى جيل هذه المفارقات، وهو 
في هذا يطمح إلى كتابة قصيدة تنتمي إلى زمنها المتس���ارع والمتقلب، قصيدة تخرج 

عن العادة من حيث الشكل وتسعى إلى تركيب إيقاعها المعاصر.
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»قال لي عندما التقيته في إبريل عام 
2001 بع���د تقاعده م���ن عمله في وزارة 
الخارجي���ة المصرية إنه أع���د كتابًا عن 
تفاصي���ل قضي���ة طابا، ث���م تراجع في 

اللحظة األخيرة عن نشره.
فسألته عن سر ذلك التراجع فأجابني 
باقتضاب قائاًل:السبب أخالقي في المقام 
األول.. ث���م الح���ظ إن إجابته المقتضبة 
زادت من مساحة الحيرة والتي بدت في 
استفس���اري عن هذا الس���بب األخالقي.. 
فأجاب بص���وت بدت فيه نب���رات األلم: 
كن���ت س���أقوم بتعري���ة الحكوم���ة التي 
خدمتها ألكثر من أربعين عامًا أمام الرأي 

العام.
وبعد أكثر من عش���ر س���نوات شهدت 
خاللها مصر والمنطقة العربية الكثير من 
التطورات التي يبدو أنها أقنعت الدكتور 
نبي���ل العرب���ي بالتخل���ي ع���ن تكتمه.. 
وحتى ال يربط البعض بين توقيت نشر 
تلك المذكرات وسقوط نظام مبارك كتب 
العربي توضيحًا في بدايتها يش���ير إلى 
أنه بدأ في إعدادها قبل ثالث س���نوات، 
وانتهى منها قبل نهاية عام 2010 ولكنه 
وجد بعد قيام ثورة الخامس والعشرين 
من يناير وتوليه منصب وزير الخارجية 
أن الوقت غير مناس���ب لنشرها ألن ذلك 

يعد من قبيل مزاولة الوزير لعمل تجاري 
وذل���ك مخال���ف للدس���تور.. ث���م حانت 
فرصة نش���ر الكتاب بعد اس���تقالته من 

منصبه الوزاري.
بعنوان طابا وكام���ب ديفيد والجدار 
العازل.. صراع الدبلوماسية من مجلس 
األم���ن إل���ى المحكم���ة الدولية.. يس���رد 
العربي في صفحات كتابه البالغة 312 
صفحة باإلضافة إلى مئة صفحة أخرى 
للوثائق والص���ور خفايا وأس���رار أهم 
المعارك التي خاضها في مس���يرة عمله 
الدبلوماس���ي.. غي���ر أنه س���لط الضوء 
بش���كل أكب���ر على أه���م ث���الث معارك 
خاضه���ا وه���ي: طابا، وكام���ب ديفيد، 

والجدار العازل.
يتناول العربي باقتضاب في مستهل 
مذكراته مرحلة النش���أة والدراس���ة، ثم 
تخرج���ه ف���ي كلي���ة الحق���وق والتحاقه 
بوزارة الخارجي���ة.. ويتذكر أن نصيحة 
الس���فير األميركي في روم���ا عام 1957 
لمجموعة من الدبلوماسيين الشبان كان 
لها دور حاس���م في مس���يرته المهنية.. 
حيث ذكر أن أمام كل دبلوماس���ي خيارًا 
 doer مهم���ًا ه���و إما أن يك���ون فاع���اًل
أو يك���ون متفرج���ًا sPectator، وقرر 
العرب���ي من���ذ ذل���ك التاري���خ أال يكون 

متفرجًا لما يواجهه من أحداث.
الفش���ل  محط���ات  العرب���ي  يرص���د 
الدبلوماس���ي للوف���ود العربي���ة داخ���ل 
أروق���ة األمم المتحدة بع���د حرب يونيو 
ع���ام 1967 وكيف كان تعامل العرب مع 
الموقف في أعق���اب الهزيمة واقعًا تحت 
تأثي���ر ما يس���مى بظاهرة الس���ويس.. 
حيث ترس���خ في أذهانهم أن انس���حاب 
إسرائيل من األراضي التي احتلها واقع 
ال محالة متناس���ين حس���ب قول الدكتور 
العرب���ي متغيرات الظروف الدولية التي 
أحاطت بالحالتين.. كما أغفلوا ضرورة 
وج���ود ثمن يجب أن يت���م دفعه لتحقيق 
االنسحاب المنشود وأن ذلك الثمن الذي 
تم دفعه بدا واضحًا عقب حرب السويس 
عام 1956 عندما قبل عبد الناصر وجود 
ق���وات ط���وارئ دولية داخ���ل األراضي 
المصري���ة والس���ماح لكتيب���ة م���ن تلك 
القوات بالبقاء في ش���رم الشيخ لمراقبة 
حري���ة المالحة في خليج العقبة وأخيرًا 
قب���ول االختص���اص اإللزام���ي لمحكمة 
الع���دل الدولية فيما يتعل���ق بإدارة قناة 

السويس.
ويقترب العربي م���ن معركته األولى 
الكبرى في مس���يرته الدبلوماس���ية بعد 
توليه إدارة الش���ؤون القانونية بوزارة 
الخارجي���ة المصري���ة ع���ام 1976 وهي 
مفاوض���ات كامب ديفيد وما س���بقها من 
مفاوضات مع الجانب اإلس���رائيلي عقب 
زيارة الرئيس السادات الشهيرة للقدس 
ع���ام 1977.. فيتح���دث ع���ن اجتماعات 
اللجنتين السياس���ية والعسكرية اللتين 
تم تش���كيلهما في أعقاب زيارة السادات 
للقدس، ويس���رد في ه���ذا الصدد واقعة 
تستحق الوقوف عندها وأنقل هنا حرفيًا 

من المذكرات.
»وقب���ل ب���دء اجتماع���ات اللجنتي���ن 
السياس���ية والعس���كرية حض���ر الفريق 
الجمس���ي إل���ى مبن���ى وزارة الخارجية 
لمقابل���ة الوزي���ر، وطلب من���ي حضور 
االجتم���اع الذي حض���ره الدكتور بطرس 
غالي وأحمد ماهر السيد وأيضًا الدكتور 
عصم���ت عبد المجيد، وكان الضيق باديًا 
عل���ى الفريق الجمس���ي وب���دأ االجتماع 
قائ���اًل: إن اللجنة العس���كرية لن تجتمع 

انشغل حسني مبارك بالممثل فريد شوقي عن 
تكريم الفريق الدبلوماسي الذي استعاد طابا!

نبيل العربي
معارك ومرارات ال يراها العالم

ف���ي الق���دس. وبالطبع لم نفه���م معنى 
م���ا يق���ول.. وَردَّ وزي���ر الخارجية بأن 
الموضوع قد تقرر على مستوى الرؤساء 
وأن الرئيس السادات قد أصدر تعليماته 
باإلعداد لالجتماعين. فلم يتردد الجمسي 
ع���ن القول وب���كل وضوح إن���ه كجندي 
مصري يحت���رم البذلة العس���كرية التي 
يرتديه���ا ال يمك���ن أن تطأ قدم���اه أرض 
إسرائيل قبل أن يتم انسحاب آخر جندي 
إس���رائيلي من آخر ش���بر من األراضي 

المصرية المحتلة«.
ويبدي العربي إعجابه الشديد بموقف 
الجمس���ي ال���ذي دف���ع ثمنه بعد تس���عة 
ش���هور بالخروج من منصب���ه، ويرصد 
العربي أيض���ًا موقفين يؤكد من خاللهما 
مدى جاهزية الجانب اإلسرائيلي لمعركة 
المفاوضات باس���تخدام كافة الوس���ائل 
والتقني���ات الحديث���ة بم���ا فيه���ا أجهزة 
التنص���ت.. مش���يرًا في ه���ذا الصدد إلى 
واقع���ة حدثت في جن���اح الوفد المصري 
في القدس عندما أبلغهم فريق المخابرات 
العامة أن بإم���كان الوفد التحدث بحرية 
حيث جرى مسح المكان بالكامل والتأكد 
���ت، وقبيل  من خلوه م���ن أجهزة التنصُّ
نهاية مشاورات الوفد هرول أحد عناصر 
المخاب���رات ليخبرهم باكتش���اف أجهزة 

ت في وحدات التكييف ! تنصُّ
أما الواقعة األخرى فجرت في القاهرة 
عندما جاء أحد عناصر المخابرات ليؤكد 
زرع أجه���زة التنصت ف���ي كل مكان بما 
يس���مح بس���ماع كل ما يدور بين أعضاء 
الوفد اإلسرائيلي وبعد انتظار طويل تم 
اكتشاف أن الوفد اإلسرائيلي أحضر معه 
جهازًا متط���ورًا يعطل عمل جميع أجهزة 

التنصت المعروفة.
أم���ا المعرك���ة الكب���رى الثانية وهي 
اس���تعادة طابا فيعتبره���ا العربي أهم 
إنجاز ف���ي حياته المهني���ة حيث أمضى 
ما يق���رب من خمس س���نوات من عمره 

مسؤواًل عن هذا الملف.
وزارة  أن  عل���ى  العرب���ي  ويش���دد 
الت���ي تولت  الخارجي���ة كان���ت الجه���ة 
بش���كل أساس���ي مس���ؤولية إدارة ه���ذا 
الملف س���واء في مرحلت���ي المفاوضات 
أو التحكيم مش���يرًا إلى مش���اركة جهات 

أخرى واالس���تعانة بخب���رات متنوعة.. 
ويرصد العربي بأسى محاوالت البعض 
ادع���اء دور بطولي في قضية اس���ترداد 
طابا رغم معرفته التامة بأن مساهماتهم 
كانت ثانوية أو هامش���ية.. في حين تم 
إغفال دور الفري���ق الذي تفانى من أجل 

تلك القضية..
ويتح���دث العرب���ي بنب���رة ممزوجة 
باألس���ى والحزن عن عدم تكريم الدولة 
المصرية للذين س���اهموا في عودة طابا 
رغم إرس���اله كشفًا بأس���مائهم.. بل إنه 
يتج���رع مرارة هذا الجح���ود الذي ال يجد 
له تفسيرًا حتى الثمالة بذكره واقعة في 

نهاية الفصل أنقلها عنه حرفيًا:
»وبع���د أن رف���ع رئي���س الجمهورية 
العلم إعالنًا عن استعادة طابا اغرورقت 
عيناي بالدم���وع وأنا انظ���ر إلى الوراء 
وأتذكر المشاكل والمتاعب التي مررت بها 
خالل السنوات الس���ابقة ووقفنا جميعًا 
في انتظ���ار أن يتكرم رئيس الجمهورية 
بتحيتن���ا وش���كرنا كما أبلغتنا مراس���م 
رئاس���ة الجمهورية قبل بدء االحتفال.. 
وبالفعل اتجه رئيس الجمهورية نحونا 
ثم سمعنا من ينادي : ياريِّس.. ياريِّس.. 
وتبي���ن أن المن���ادي كان الممثل الراحل 
فريد ش���وقي وكان بجانبه الفنانة يسرا 
وهشام س���ليم، فغير رئيس الجمهورية 
اتجاهه وذهب إليهم وتحدث معهم بعض 

الوق���ت، ولم يحضر لتحيتن���ا - كما كان 
مق���ررًا - ويتحدث معنا، وكنا نتوقع أن 
يشكر فريق الدفاع الذي نجح في الحفاظ 
على ت���راب الوطن ولكنه غادر االحتفال 
وبقينا لعدة دقائق في حالة دهشة تامة 

ثم عدنا إلى القاهرة«.
ويعرج العربي إل���ى معركته الكبرى 
الثالث���ة واألخي���رة وهي قضي���ة الجدار 
الع���ازل الت���ي نق���ل ملفها إل���ى محكمة 
الع���دل الدولية في ديس���مبر عام 2003 
إثر طل���ب الجمعية العامة لألمم المتحدة 
الرأي االستش���اري للمحكمة حول اآلثار 
القانوني���ة الناجم���ة ع���ن إقام���ة الجدار 
الع���ازل في األراضي الفلس���طينية التي 
تحتلها إس���رائيل. ويتحدث العربي عن 
تلقي رئيس المحكم���ة القاضي الصيني 
تش���ي ف���ي يناي���ر ع���ام 2004 خطابًا 
س���ريًا من الحكومة اإلسرائيلية من عدة 
صفح���ات يحوي اتهامات مباش���رة ضد 
العربي وتطالب باستبعاده من القضية، 
وكيف أن رئيس المحكمة رفض مقابلته 
وطل���ب منه هاتفي���ًا الرد عل���ى اتهامات 
إس���رائيل.. وجاء رده المفح���م على ما 
ورد ف���ي الخطاب الس���ري اإلس���رائيلي 
ليقنع رئيس المحكمة وقضاتها بسالمة 

موقفه ويقول العربي في هذا الصدد:
»كان من الواضح أمامي عندما قرأت 
فحوى الخطاب الس���ري اإلسرائيلي أنه 
لم يس���بق كتابته بحث دقيق مستفيض 
على األق���ل لتالف���ي وقوع أخط���اء في 
الحقائ���ق تقوض مصداقيت���ه..، وقد تم 
التصويت على االتهام���ات الموجهة إلي 
من إس���رائيل في 30 يناير عام 2004، 
وأيد جمي���ع القضاة موقفي باس���تثناء 
ق���اض واحد ذكر لي فيما بعد أنه صديق 
لي ويقدرني كثيرًا، ولكنه يش���عر شبهة 
تحيُّ���ز ف���ي موقف���ي. وب���كل صراحة ال 
ألومه على موقفه!! ألن شبهة التحيز بل 
التحيز نفس���ه قائم ل���و كان األمر يتعلق 

بسياسات إسرائيل بصفة مجردة«.
وبناء على التأييد الساحق من أعضاء 
المحكمة شارك العربي في إصدار القرار 
االستش���اري التاريخ���ي بش���أن الجدار 

العازل في 9 يوليو عام 2004.

جمدي احل�سيني - الدوحة
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»قال لي عندما التقيته في إبريل عام 
2001 بع���د تقاعده م���ن عمله في وزارة 
الخارجي���ة المصرية إنه أع���د كتابًا عن 
تفاصي���ل قضي���ة طابا، ث���م تراجع في 

اللحظة األخيرة عن نشره.
فسألته عن سر ذلك التراجع فأجابني 
باقتضاب قائاًل:السبب أخالقي في المقام 
األول.. ث���م الح���ظ إن إجابته المقتضبة 
زادت من مساحة الحيرة والتي بدت في 
استفس���اري عن هذا الس���بب األخالقي.. 
فأجاب بص���وت بدت فيه نب���رات األلم: 
كن���ت س���أقوم بتعري���ة الحكوم���ة التي 
خدمتها ألكثر من أربعين عامًا أمام الرأي 

العام.
وبعد أكثر من عش���ر س���نوات شهدت 
خاللها مصر والمنطقة العربية الكثير من 
التطورات التي يبدو أنها أقنعت الدكتور 
نبي���ل العرب���ي بالتخل���ي ع���ن تكتمه.. 
وحتى ال يربط البعض بين توقيت نشر 
تلك المذكرات وسقوط نظام مبارك كتب 
العربي توضيحًا في بدايتها يش���ير إلى 
أنه بدأ في إعدادها قبل ثالث س���نوات، 
وانتهى منها قبل نهاية عام 2010 ولكنه 
وجد بعد قيام ثورة الخامس والعشرين 
من يناير وتوليه منصب وزير الخارجية 
أن الوقت غير مناس���ب لنشرها ألن ذلك 

يعد من قبيل مزاولة الوزير لعمل تجاري 
وذل���ك مخال���ف للدس���تور.. ث���م حانت 
فرصة نش���ر الكتاب بعد اس���تقالته من 

منصبه الوزاري.
بعنوان طابا وكام���ب ديفيد والجدار 
العازل.. صراع الدبلوماسية من مجلس 
األم���ن إل���ى المحكم���ة الدولية.. يس���رد 
العربي في صفحات كتابه البالغة 312 
صفحة باإلضافة إلى مئة صفحة أخرى 
للوثائق والص���ور خفايا وأس���رار أهم 
المعارك التي خاضها في مس���يرة عمله 
الدبلوماس���ي.. غي���ر أنه س���لط الضوء 
بش���كل أكب���ر على أه���م ث���الث معارك 
خاضه���ا وه���ي: طابا، وكام���ب ديفيد، 

والجدار العازل.
يتناول العربي باقتضاب في مستهل 
مذكراته مرحلة النش���أة والدراس���ة، ثم 
تخرج���ه ف���ي كلي���ة الحق���وق والتحاقه 
بوزارة الخارجي���ة.. ويتذكر أن نصيحة 
الس���فير األميركي في روم���ا عام 1957 
لمجموعة من الدبلوماسيين الشبان كان 
لها دور حاس���م في مس���يرته المهنية.. 
حيث ذكر أن أمام كل دبلوماس���ي خيارًا 
 doer مهم���ًا ه���و إما أن يك���ون فاع���اًل
أو يك���ون متفرج���ًا sPectator، وقرر 
العرب���ي من���ذ ذل���ك التاري���خ أال يكون 

متفرجًا لما يواجهه من أحداث.
الفش���ل  محط���ات  العرب���ي  يرص���د 
الدبلوماس���ي للوف���ود العربي���ة داخ���ل 
أروق���ة األمم المتحدة بع���د حرب يونيو 
ع���ام 1967 وكيف كان تعامل العرب مع 
الموقف في أعق���اب الهزيمة واقعًا تحت 
تأثي���ر ما يس���مى بظاهرة الس���ويس.. 
حيث ترس���خ في أذهانهم أن انس���حاب 
إسرائيل من األراضي التي احتلها واقع 
ال محالة متناس���ين حس���ب قول الدكتور 
العرب���ي متغيرات الظروف الدولية التي 
أحاطت بالحالتين.. كما أغفلوا ضرورة 
وج���ود ثمن يجب أن يت���م دفعه لتحقيق 
االنسحاب المنشود وأن ذلك الثمن الذي 
تم دفعه بدا واضحًا عقب حرب السويس 
عام 1956 عندما قبل عبد الناصر وجود 
ق���وات ط���وارئ دولية داخ���ل األراضي 
المصري���ة والس���ماح لكتيب���ة م���ن تلك 
القوات بالبقاء في ش���رم الشيخ لمراقبة 
حري���ة المالحة في خليج العقبة وأخيرًا 
قب���ول االختص���اص اإللزام���ي لمحكمة 
الع���دل الدولية فيما يتعل���ق بإدارة قناة 

السويس.
ويقترب العربي م���ن معركته األولى 
الكبرى في مس���يرته الدبلوماس���ية بعد 
توليه إدارة الش���ؤون القانونية بوزارة 
الخارجي���ة المصري���ة ع���ام 1976 وهي 
مفاوض���ات كامب ديفيد وما س���بقها من 
مفاوضات مع الجانب اإلس���رائيلي عقب 
زيارة الرئيس السادات الشهيرة للقدس 
ع���ام 1977.. فيتح���دث ع���ن اجتماعات 
اللجنتين السياس���ية والعسكرية اللتين 
تم تش���كيلهما في أعقاب زيارة السادات 
للقدس، ويس���رد في ه���ذا الصدد واقعة 
تستحق الوقوف عندها وأنقل هنا حرفيًا 

من المذكرات.
»وقب���ل ب���دء اجتماع���ات اللجنتي���ن 
السياس���ية والعس���كرية حض���ر الفريق 
الجمس���ي إل���ى مبن���ى وزارة الخارجية 
لمقابل���ة الوزي���ر، وطلب من���ي حضور 
االجتم���اع الذي حض���ره الدكتور بطرس 
غالي وأحمد ماهر السيد وأيضًا الدكتور 
عصم���ت عبد المجيد، وكان الضيق باديًا 
عل���ى الفريق الجمس���ي وب���دأ االجتماع 
قائ���اًل: إن اللجنة العس���كرية لن تجتمع 

انشغل حسني مبارك بالممثل فريد شوقي عن 
تكريم الفريق الدبلوماسي الذي استعاد طابا!

نبيل العربي
معارك ومرارات ال يراها العالم

ف���ي الق���دس. وبالطبع لم نفه���م معنى 
م���ا يق���ول.. وَردَّ وزي���ر الخارجية بأن 
الموضوع قد تقرر على مستوى الرؤساء 
وأن الرئيس السادات قد أصدر تعليماته 
باإلعداد لالجتماعين. فلم يتردد الجمسي 
ع���ن القول وب���كل وضوح إن���ه كجندي 
مصري يحت���رم البذلة العس���كرية التي 
يرتديه���ا ال يمك���ن أن تطأ قدم���اه أرض 
إسرائيل قبل أن يتم انسحاب آخر جندي 
إس���رائيلي من آخر ش���بر من األراضي 

المصرية المحتلة«.
ويبدي العربي إعجابه الشديد بموقف 
الجمس���ي ال���ذي دف���ع ثمنه بعد تس���عة 
ش���هور بالخروج من منصب���ه، ويرصد 
العربي أيض���ًا موقفين يؤكد من خاللهما 
مدى جاهزية الجانب اإلسرائيلي لمعركة 
المفاوضات باس���تخدام كافة الوس���ائل 
والتقني���ات الحديث���ة بم���ا فيه���ا أجهزة 
التنص���ت.. مش���يرًا في ه���ذا الصدد إلى 
واقع���ة حدثت في جن���اح الوفد المصري 
في القدس عندما أبلغهم فريق المخابرات 
العامة أن بإم���كان الوفد التحدث بحرية 
حيث جرى مسح المكان بالكامل والتأكد 
���ت، وقبيل  من خلوه م���ن أجهزة التنصُّ
نهاية مشاورات الوفد هرول أحد عناصر 
المخاب���رات ليخبرهم باكتش���اف أجهزة 

ت في وحدات التكييف ! تنصُّ
أما الواقعة األخرى فجرت في القاهرة 
عندما جاء أحد عناصر المخابرات ليؤكد 
زرع أجه���زة التنصت ف���ي كل مكان بما 
يس���مح بس���ماع كل ما يدور بين أعضاء 
الوفد اإلسرائيلي وبعد انتظار طويل تم 
اكتشاف أن الوفد اإلسرائيلي أحضر معه 
جهازًا متط���ورًا يعطل عمل جميع أجهزة 

التنصت المعروفة.
أم���ا المعرك���ة الكب���رى الثانية وهي 
اس���تعادة طابا فيعتبره���ا العربي أهم 
إنجاز ف���ي حياته المهني���ة حيث أمضى 
ما يق���رب من خمس س���نوات من عمره 

مسؤواًل عن هذا الملف.
وزارة  أن  عل���ى  العرب���ي  ويش���دد 
الت���ي تولت  الخارجي���ة كان���ت الجه���ة 
بش���كل أساس���ي مس���ؤولية إدارة ه���ذا 
الملف س���واء في مرحلت���ي المفاوضات 
أو التحكيم مش���يرًا إلى مش���اركة جهات 

أخرى واالس���تعانة بخب���رات متنوعة.. 
ويرصد العربي بأسى محاوالت البعض 
ادع���اء دور بطولي في قضية اس���ترداد 
طابا رغم معرفته التامة بأن مساهماتهم 
كانت ثانوية أو هامش���ية.. في حين تم 
إغفال دور الفري���ق الذي تفانى من أجل 

تلك القضية..
ويتح���دث العرب���ي بنب���رة ممزوجة 
باألس���ى والحزن عن عدم تكريم الدولة 
المصرية للذين س���اهموا في عودة طابا 
رغم إرس���اله كشفًا بأس���مائهم.. بل إنه 
يتج���رع مرارة هذا الجح���ود الذي ال يجد 
له تفسيرًا حتى الثمالة بذكره واقعة في 

نهاية الفصل أنقلها عنه حرفيًا:
»وبع���د أن رف���ع رئي���س الجمهورية 
العلم إعالنًا عن استعادة طابا اغرورقت 
عيناي بالدم���وع وأنا انظ���ر إلى الوراء 
وأتذكر المشاكل والمتاعب التي مررت بها 
خالل السنوات الس���ابقة ووقفنا جميعًا 
في انتظ���ار أن يتكرم رئيس الجمهورية 
بتحيتن���ا وش���كرنا كما أبلغتنا مراس���م 
رئاس���ة الجمهورية قبل بدء االحتفال.. 
وبالفعل اتجه رئيس الجمهورية نحونا 
ثم سمعنا من ينادي : ياريِّس.. ياريِّس.. 
وتبي���ن أن المن���ادي كان الممثل الراحل 
فريد ش���وقي وكان بجانبه الفنانة يسرا 
وهشام س���ليم، فغير رئيس الجمهورية 
اتجاهه وذهب إليهم وتحدث معهم بعض 

الوق���ت، ولم يحضر لتحيتن���ا - كما كان 
مق���ررًا - ويتحدث معنا، وكنا نتوقع أن 
يشكر فريق الدفاع الذي نجح في الحفاظ 
على ت���راب الوطن ولكنه غادر االحتفال 
وبقينا لعدة دقائق في حالة دهشة تامة 

ثم عدنا إلى القاهرة«.
ويعرج العربي إل���ى معركته الكبرى 
الثالث���ة واألخي���رة وهي قضي���ة الجدار 
الع���ازل الت���ي نق���ل ملفها إل���ى محكمة 
الع���دل الدولية في ديس���مبر عام 2003 
إثر طل���ب الجمعية العامة لألمم المتحدة 
الرأي االستش���اري للمحكمة حول اآلثار 
القانوني���ة الناجم���ة ع���ن إقام���ة الجدار 
الع���ازل في األراضي الفلس���طينية التي 
تحتلها إس���رائيل. ويتحدث العربي عن 
تلقي رئيس المحكم���ة القاضي الصيني 
تش���ي ف���ي يناي���ر ع���ام 2004 خطابًا 
س���ريًا من الحكومة اإلسرائيلية من عدة 
صفح���ات يحوي اتهامات مباش���رة ضد 
العربي وتطالب باستبعاده من القضية، 
وكيف أن رئيس المحكمة رفض مقابلته 
وطل���ب منه هاتفي���ًا الرد عل���ى اتهامات 
إس���رائيل.. وجاء رده المفح���م على ما 
ورد ف���ي الخطاب الس���ري اإلس���رائيلي 
ليقنع رئيس المحكمة وقضاتها بسالمة 

موقفه ويقول العربي في هذا الصدد:
»كان من الواضح أمامي عندما قرأت 
فحوى الخطاب الس���ري اإلسرائيلي أنه 
لم يس���بق كتابته بحث دقيق مستفيض 
على األق���ل لتالف���ي وقوع أخط���اء في 
الحقائ���ق تقوض مصداقيت���ه..، وقد تم 
التصويت على االتهام���ات الموجهة إلي 
من إس���رائيل في 30 يناير عام 2004، 
وأيد جمي���ع القضاة موقفي باس���تثناء 
ق���اض واحد ذكر لي فيما بعد أنه صديق 
لي ويقدرني كثيرًا، ولكنه يش���عر شبهة 
تحيُّ���ز ف���ي موقف���ي. وب���كل صراحة ال 
ألومه على موقفه!! ألن شبهة التحيز بل 
التحيز نفس���ه قائم ل���و كان األمر يتعلق 

بسياسات إسرائيل بصفة مجردة«.
وبناء على التأييد الساحق من أعضاء 
المحكمة شارك العربي في إصدار القرار 
االستش���اري التاريخ���ي بش���أن الجدار 

العازل في 9 يوليو عام 2004.

جمدي احل�سيني - الدوحة
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متى تح���دث الثورة؟ وكي���ف يتطور 
الحراك الشعبي من االحتجاج إلى ثورة 
تس���تهدف األنظمة؟ وهل ينطبق تاريخ 
التنظير الثوري على الثورات العربية؟. 
على ضوء هذه األس���ئلة فضاًل عن آفاق 
الثورات العربي���ة، وما يزخر به الكتاب 
من معلومات ومقارنات تتعلق بالتنظير 
الثوري ومحطات���ه التاريخية، يتمحور 
موضوع كت���اب »في الث���ورة والقابلية 
للثورة« للمفكر د. عزمي بشارة، الصادر 
حديث���ًا ع���ن المرك���ز العرب���ي لألبحاث 

ودراسة السياسات بالدوحة. 
ينطلق الكتاب من اعتقاد مفاده أن أي 
محاولة لتأسيس نظرية في الثورة ليست 
مفي���دة دائمًا، على اعتب���ار أن الكتابات 
النظري���ة عن الث���ورة غالبًا م���ا تتأصل 
بثورات تاريخية سابقة، وبالتالي فهي 
اس���تقراء يقبل النقد كم���ا يقبل التطوير 
بالنظر إلى العوامل التاريخية والثقافية 
والمجتمعي���ة الخاصة الت���ي تتحكم في 
انتفاض الش���عوب ضد الظلم. وإذ ُيفهم 
أن أي تنظير للثورة هو في نفس الوقت 
قابل للمساءلة والدحض، ال ينكر المؤلف 
األهمية العلمية في تحليل بنية ثورة ما، 
ذلك أن اس���تخالص استنتاجات نظرية 

عنها يبقى أمرًا ممكنًا.
من بي���ن المراجع���ات الت���ي يتوقف 
عنده���ا الكتاب م���رورًا بأه���م تعريفات 
»الحال���ة الثوري���ة« ف���ي تاري���خ الفكر 
الث���وري الغرب���ي، ما وصف���ه المؤلف 

لمغالطات  الحام���ل  الدائري  بالتعري���ف 
منطقي���ة كما ه���و ف���ي تعري���ف لينين 
للثورة، بكونها ال تنشأ عن حالة الطبقة 
العامل���ة المضطهدة وحدها فقط، بل من 
الض���روري أن تدخل الطبقة الحاكمة في 
حالة أزمة.. ويرى عزمي بشارة أن هذا 
التعريف لي���س كاماًل أو أن���ه ال ينطبق 
على جل الح���االت الثورية مثلما انطبق 
على الثورة الروسية. فباإلضافة إلى ما 
حدده لينين يضيف بش���ارة في تحليله 
أن القابلية للثورة مسألة متعلقة بوعي 
الجماهي���ر، أي الوعي بك���ون المعاناة 
ناتجة عن ظل���م ال عن ظروف طبيعية، 
كم���ا في حال���ة الجف���اف والمجاعات أو 
األزمات االقتصادية الحادة، وحاالت ما 
بعد الحروب، أو ما يعبر عنه لينين في 

»بيان األممي���ة الثانية«، بازدياد معاناة 
الطبقات المضطهدة بش���كل اس���تثنائي. 
فعلى خالف ذلك يرى بشارة في تجربة 
الث���ورات العربية أنها أثبتت باألس���اس 
ارتب���اط المعاناة بالوعي بها سياس���يًا 
االقتصادي���ة  بالعوام���ل  فق���ط  ولي���س 
واالجتماعي���ة التي ارتك���ز عليها تنظير 

لينين.
ويالحظ بشارة أنه بالرغم من توفر 
الوعي السياسي، فإن الثورات العربية 
لم تنش���ب بواس���طة حزب سياسي أو 
جماع���ة س���رية أو علني���ة تس���عى إلى 
ح���ل التناق���ض القائ���م بي���ن الحاكمين 
نش���بت  وإنما  لصالحها،  والمحكومي���ن 
انتفاضات تحولت بوعيها السياسي إلى 
ثورات ش���عبية على النظام، تدعو إلى 
إس���قاطه من دون أن تح���ل محله كقوة 
سياسية منظمة، في حين فسحت المجال 
للتنظيمات السياس���ية كي تتنافس على 
الس���لطة. وهذا ما يجعل الحالة الثورية 
العربية في نظره تق���دم »نموذجًا جديدًا 

لم يكتمل بعد«.
جواب���ًا عل���ى م���ا ق���د يكون س���ؤااًل 
ضمني���ًا ع���ن النق���ص الحاص���ل أو ما 
يعيق استش���راف تعريف مكتمل للحالة 
الثورية العربية الراهن���ة، وهو ما عبر 
عنه المؤل���ف بالنموذج ال���ذي لم يكتمل 
بعد، يسجل بشارة أنه قد ثبت في حالة 
الثورات العربية صعوبة االستيالء على 
الحكم من دون انشقاق الطبقة الحاكمة، 
وانضمام الجيش أو قسم منه على األقل 
إلى صف���وف الثوار. وإذ يط���رح علينا 
هذا الس���يناريو بش���كل ضمني إمكانية 
اعتباره قاس���مًا مش���تركًا، فإن نسبيته 
تتضح ف���ي التفاصيل التي يخلص إليها 
بش���ارة. ذلك أن الخيارات التي واجهتها 
الثورات العربية تحددت مصيريًا وزمنيًا 
بطبيعة السلطة وتركيبتها، فحيث ظلت 
السلطة مس���لحة وعصية على االختراق 
أدى ذل���ك إلى تحول الث���ورة إلى حركة 
مسلحة تس���تنجد بالتدخل الخارجي كما 

في الحالة الليبية.
وانطالقًا من حال���ة النموذج الثوري 
العرب���ي الموصوف بع���دم اكتماله، أو 
بتباينه من حيث مسار التحقق، يخلص 

الثورات العربية
نموذج لم يكتمل بعد

حم�سن العتيقي
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المؤلف، إلى محددات يمكن لنا اعتبارها 
تعريف���ات للحالة الثورية العربية، ذلك 
أن الخيارات التي تحدد قابلية التعريف 
تتراوح أواًل، بين »شق الطبقة الحاكمة 
واختراق النظام، فإم���ا أن ينهار حينها 
أو يب���دأ اإلص���الح، ويصح هذا بش���كل 
خاص في الدول ذات المؤسس���ات التي 
يمك���ن فيها الفص���ل بين ال���والء للدولة 
وال���والء للنظام«، وثاني���ًا »الدخول في 
مس���اومة طويل���ة الم���دى، ت���ؤدي إلى 
إصالح متدرج بضغط مس���تمر من ثورة 
الش���ارع«، وأخيرًا »االستعانة بالتدخل 
اس���تعانة محفوف���ة  األجنب���ي، وه���ي 
بمخاط���ر كبيرة جدًا على مس���تقبل البلد 
وسيادته ووحدة ش���عبه«. أما ما يمكن 
اعتباره قاسمًا مش���تركًا خاصًا بالحالة 
الثورية العربية فه���و اندالع انتفاضات 
تحول���ت إلى ثورات ش���عبية س���يما في 
تون���س ومص���ر، حي���ث رف���ع النظ���ام 
يديه مستس���لمًا ومضحيًا برأس النظام 
تحت ضغط الش���ارع، وذل���ك دون قوة 
سياس���ية منظمة علنية أو سرية تتسلم 
الحكم بالقوة كما سبقت اإلشارة. كما أن 
قاسمًا مشتركًا آخر يمكن استنتاجه في 
هذا الس���ياق، وهو المشترك الذي قامت 
من أجله االنتفاضات أساسًا، والمتمثل 
في المطالبة الموحدة بإصالح سياسي 

يتخذ التحول الديموقراطي مسارًا له.
عطفًا على ما سبق فإن ما يبرر بشكل 
إجرائي القواس���م المش���تركة في الحالة 
الثورية العربية وقابليتها، هو ما يصفه 
الكتاب باس���تلهام نم���وذج التحرك، إذ 
بمجرد نجاح النم���وذج تصبح جاذبيته 
قابلة لالنتش���ار بما تطرحه من إمكانات 
التغيي���ر. وحالة المحاكاة هاته ليس���ت 
جديدة، وإنما كانت قائمة في العديد من 
األقط���ار العربية غداة ث���ورة يوليو في 
مصر. ومرة أخرى يتأكد، بحس���ب رأي 
بشارة، أن الجسم العربي »جسم موصل 
للث���ورات«. والح���ال كذلك برأي���ه فيما 
ح���دث في ثورات 2011، هو اس���تجابة 
ثوري���ة عربية قامت في العديد من الدول 
اس���تلهمت النموذج المص���ري الذي قدمه 

الثوار في ميدان التحرير.
عن آف���اق الثورات العربية وس���ؤال 

الديموقراطية في ظل التحديات المطروحة 
حاليًا، يؤكد بش���ارة ضرورة أن يطور 
الديموقراطي���ون العرب نموذجهم القائم 
عل���ى المواطن���ة والديموقراطية وتعدد 
الهوي���ات بداًل م���ن تأجي���ج الصراعات 
اإلثنية، منبهًا إلى أن���ه إذا كانت الفكرة 
الديموقراطية قد ارتبطت تاريخيًا بفكرة 
الدول���ة الوطني���ة، ف���إن ه���ذا االرتباط 
وتحول���ه إلى ش���رط للديموقراطية كان 
محفوف���ًا بخط���ر أن يصب���ح االنفصال 
وإقام���ة التجانس على مس���توى الهوية 
ش���رطًا لتنفيذ الديموقراطي���ة، فإذا كان 
هذا الش���رط قد نجح في بلجي���كا وكندا 
وإسبانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وفي 
حال الموجات الديموقراطية األخيرة في 
ش���رق أوروبا، فإنه قد أدى إلى كوارث 
وتطهير إثن���ي في حال���ة البلقان. لذلك 
فإن »ثورة تقوم على تجييش طائفي أو 
هوياتي لن تقود إلى تعددية سياس���ية 
وفكرية وال تلبث أن تتحول إلى شرذمة 
من المجتمعات السياسية ثم إلى انقسام، 
فإلى كيانات اجتماعي���ة متناحرة وهي 
معضلة التكامل االجتماعي أو بناء األمة 

التي نحن العرب دونها«.
م���ن نافل���ة الق���ول يخت���م الكت���اب، 
إل���ى  كله���ا  ته���دف  ال  الث���ورات  »إن 
تحقي���ق الديموقراطي���ة، لك���ن الثورات 
العربي���ة الراهنة رفعت جميعها ش���عار 
الديموقراطي���ة والدولة المدنية«. وحول 
هذا الشعار الذي لم يشأ المؤلف التفصيل 
في���ه، مكتفي���ًا باإلش���ارة إل���ى الصراع 
المش���تد حالي���ًا في مفرق ط���رق الثورة 
المصرية من خالل احتماالت وتأويالت 
غير واضحة لمفهوم الدولة اإلس���المية 
المدنية، والتي يعلق عليها عزمي بشارة 
بكون الدولة المدني���ة في مقاصدها هي 
دولة تحقق بالمعنى الجوهري للمقاصد 
الش���رعية مصالح الناس، وهي مقاصد 
مدنية برمتها، وبما أنها كذلك فإن الدولة 
المدنية هي دولة إس���المية من دون أن 
تعرف نفس���ها كذلك، »وهذه هي مفارقة 
األس���تاذ اإلم���ام محمد عب���ده الفاجعة، 
حين اكتش���ف في فرنسا إسالمًا من دون 
مس���لمين، وفي مصر مس���لمين من دون 

إسالم«.

لم يعد هناك س���وى هذا العالم هنا، 
وف���ي أي م���كان آخر، هك���ذا كما هو 
العال���م على ش���اكلته، وال أحد يصل 
إل���ى أي مكان. تتصدر ه���ذه العبارة 
لجيورجوس س���يفيريس كتاب »عن 
المهاجرين والس���ياح: القوة الطاردة 
ف���ي مجتمع متح���رك« للمؤلفين توم 
هولت ومارك تيركيس���يديس، بدعم 
في إطار »مشروع الهجرة« للمؤسسة 
الثقافي���ة الفيدرالي���ة بالتع���اون مع 

رابطة الفن في كولونيا. 
الكت���اب ص���درت ترجمته 
في طبعة أول���ى عن مركز 
ترجمة  للنشر،  المحروسة 
د. عال عادل. وهو دراسة 
ميدانية في سبعة فصول: 
)رحالت المهاجرين، أماكن 
اإلقام���ة المؤقتة سياس���ة 
عطلة  االنتقالية،  الحال���ة 
يوطوبي���ا  الوط���ن،  ف���ي 
وواقعه���ا،  الس���ياحة 

الحياة ف���ي قرية س���ياحية، المدينة 
السياحية(. وفصول الدراسة موثقة، 
جاءت حصيلة لزيارات عديدة لدروب 
الش���واطئ  ومصطاف���ي  الهاربي���ن 
ودروب مهاج���ري العمالة والس���ياح 
الفرادى، راقب فيه���ا المؤلفان كيفية 
نشأة مقرات اإلقامات المؤقتة وكيفية 
اخت���راع الطبيع���ة مج���ددًا من خالل 

مشاريع بناء صناعة السياحة. 
تخلص الدراس���ة إلى تش���كل مجتمع 
طبقي جديد ال يربح فيه إال من يضمن 
إمكاني���ة حرية التنق���ل. كما يخلص 
أيض���ًا إلى أن التأثي���رات االجتماعية 
الناتجة عن تنقل األفراد أو الجماعات 
تف���رز متغي���رات داخ���ل المجتمعات 
المتحرك���ة، فتصبح عالق���ة األقليات 
باألغلبية متغيرة بدورها، كما تنشأ 
تجمعات وجماعات جديدة، تش���ترك 
ف���ي أصول الحي���اة أو ف���ي األقدار، 
وذلك ف���ي أماك���ن اإلقام���ة المؤقتة 

)الترانزيت(.

ال أحد يصل 
إلى مكان



126127 126127

في تقديمه ليومياتها، يرسم كارلوس 
فوينتس بورتريها  لمواطنته المكسيكية 
»فري���دا كال���و«، بوض���ع كل التصّورات 
المتراكم���ة عن هذه الرّس���امة المفجوعة 
بجسدها الجريح جانبًا، ذلك أن الروائي 
يض���يء جوانب  المعروف،  المكس���يكي 
المبهر  معتمة من شخصيتها وحضورها 
خالل مش���اهدته إياها مرًة واحدة فقط، 
وذلك أثناء حضورها حفاًل موسيقيًا في 
قصر الفنون الجميلة في مدينة المكسيك، 
وكأنها واحدة من آلهة األزتيك. فراش���ة 
هّش���ة ومثقلة بالحلي واألطواق تفرض 

قوانين مختلفة للجاذبية. 
في النس���خة العربية م���ن اليوميات 
التي ترجمها عدنان ش���نانة)دار نينوى- 
غي���ر  رس���ومات  نكتش���ف  دمش���ق(، 
معروفة، ونصوصًا هي مزيج من الشعر 
أولّية، وعبارات  والهذيان. تخطيط���ات 
مبهم���ة ومفّككة، تش���به حطام جس���دها 
الممّزق، وهي مستلقية على سرير األلم. 
يش���ّبه فوينتس العالقة بي���ن فريدا كالو 
)1907 - 1954(، ورفي���ق دربها دييغو 
ريفيرا، رّس���ام ملحمة تاريخ المكسيك، 
بالفي���ل والحمام���ة، أو الث���ور األعم���ى 
والفراشة المقاومة لأللم بدهشة. ويربط 
تاريخه���ا الش���خصي بجمالي���ات الثورة 
المكسيكية)1910( لجهة الفوضى والعنف 
وشغف العيش على نحٍو مختلف. الفتاة 
الريفية أتت المدينة الصاخبة كي تنخرط 
بحركة الجم���وع، لكن حادث���ة اصطدام 

حافل���ة كانت تقلها بش���احنة مس���رعة، 
انتهت بها إلى كائ���ن معاق بعمود فقري 
مكسور، وقدم مشلولة، وكتف مخلوعة، 
ف���كان عليها منذ تل���ك اللحظة أن ُتترجم 
األلم إلى فن. يقول ريفيرا عنها »لم تضع 
ام���رأة م���ن قبل كل ه���ذه الش���اعرية في 
قطعة قماش. ما تعيش���ه هو ما ترسمه. 
ولك���ن ليس هناك أي تجربة إنس���انية، 
مهم���ا كانت مؤلمة، تس���تطيع أن تحّوله 
إل���ى ف���ن«. آالم جس���دها إذًا، هي منبع 
فنها. امرأة ممددة في سرير بجسد مثّقب 
بالصفائ���ح ومح���اط بالمش���ّدات، ليس 
لديها ما تفعله س���وى أن ترس���م نفسها 
بتلك النبرة السريالية الخاصة، و فاكهة 
الوحدة المضيئة، أو»قنبلة متشبثة إلى 
أعمدة من اللغة«، حس���ب وصف أندريه 

بريتون لها. 
يلفت صاحب »نشيد العميان« إلى تلك 
الفكاه���ة التي تتعالى عل���ى الجمالي في 

يوميات فريدا كالو، فهي »تدغدغ أضالع 
الحي���اة ذاتها عب���ر مزاجه���ا الصعلوكي 
وفطنته���ا وصوته���ا وفظاظته���ا«. لق���د 
أرادت أن تعّوض انكسار جسدها بارتداء 
تناني���ر طويلة وقمصان ب���ورود وعقود 
وخواتم »زينة رائعة ق���ادرة على خنق 
أوبرا فاغنر، أو لعله���ا كانت فقط مجرد 
تحضير للكفن« يقول. وفقًا للميثيولوجيا 
المكس���يكية، فإن الذهاب إلى الموت هو 
حي���اة ثاني���ة ينبغي االحتف���ال بها على 
نحٍو الئق. تقول كالو »بالنس���بة لي، إن 
الزينة هي طريقة لتحضير المرء نفس���ه 
لرحلة إلى الس���ماء«. تشتبك تجربة هذه 
الرّس���امة المعّذبة مع ث���راء المخّيلة في 
أميركا الالتينية التي تضيف إلى الواقع 
ش���يئًا لم يكن موجودًا. على األرجح هي 
واح���دة ممن ش���قوا الطريق باك���رًا نحو 
الواقعية السحرية، على غرار ما صنعه 
الحقًا غابرييل غارس���يا ماركيز في »مئة 
ع���ام من العزلة«، كما تلتقي في منعطٍف 
م���ا مع متاهات بورخي���س، ليقينها بأن 
»المخّيلة بإمكانها إن لم تس���تطع وضع 
أس���س للعالم، فإن بإمكانها أن تؤسس 
عالم���ًا جدي���دًا«.  هك���ذا راح���ت تحارب 
الملل واأللم بالرس���م والكتابة والعبث، 
ف���ي محاولة لتأجيل كوابيس���ها اليومية 
المفزعة. يجد فونتيس رابطًا بصريًا بين 
فريدا كالو وفرانز كافكا، فكالهما يحمالن 
األحرف األولى نفس���ها ف���ي توقيع األلم 
)f.k(.كان كاف���كا يرى نفس���ه »كحيوان 
متوق���ف عند الهاوية«، فيم���ا كانت فريدا 
معّذب���ة، معّلقة م���ن رأس���ها، مقطوعة 
الرأس، ممّزقة األجزاء. س���وف نستعير 
هنا عب���ارة فرجينيا وول���ف في وصف 
األلم »بإمكاننا وصف آالم هاملت، ولكن 

ال يمكن وصف صداعه«. 
ف���ي اليوميات التي أرش���فت خاللها 
أوجاع تسعة وعش���رين عامًا، تلجأ إلى 
رس���م أحالمها باألل���وان المائية وأقالم 
الرصاص. مزي���ج من غابات وحيوانات 
وأساطير محلّية، وأشباح، وخربشات، 
ال تش���به أعمالها المعروفة. اسكتش���ات 
أولّية تتخللها عبارات ومالحظات ملّغزة 
ومش���ّتتة، تعمل عل���ى تهييج الحواس، 
وإطاح���ة المق���ّدس والدني���وي بجمل���ٍة 

خليل �سويلح - دم�شق

 ألم فريدا كالو يمّزق اللغة، يتسّرب من خطوطها الوحشية، في تكرار 
صورتها الشخصية على الدوام..

فريدا كالو
عين ثالثة لتوقيع األلم
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واحدة »أوراق. س���كاكين. خزائن. أبيع 
كل ش���يء مجانًا. ال أؤم���ن باألمل«. في 
المقاب���ل س���نعثر على رس���ائل حّب إلى 
دييغو ريفيرا تش���ي بحزن عميق  »اليوم 
أنا راغبة أن تلمسك شمسي«، و»دييغو: 
مرآة الليل. عيناك سيوف خضراء داخل 
دمي«. ف���ي االسكتش���ات الالحقة تمزج 
فري���دا كال���و الخطوط بالكلم���ات بعد أن 
تلّطخها بالحبر، مؤكدة على العالقة بين 
الحب���ر وال���دم والرائحة، لك���ن صورتها 
الشخصية ستبزغ وسط الكوابيس التي 
تطاردها، واألحاس���يس التي تس���تيقظ 
بغت���ة من جحي���م عزلتها القس���رية »أنا 
مثلك. لن أجني أكثر من ذكرى مدهش���ة 
بأنك م���ررت في حياتي تاركًا جواهر لن 
أجمعها حتى تذهب«. خيانة دييغو لها، 
وخيانتها له، لم توقف ش���غفها به. هكذا 
تعّوض هشاشة جسدها بشهوانية مؤجلة 
ومستحيلة. في إحدى صفحات اليوميات 
تكرر اسم دييغو إلى السطر األخير، في 
ن���داء اس���تغاثة طويل، لتعت���رف أخيرًا 
بأنه »لم يكن ولن يكون لي. إنه لنفسه«. 
هكذا تتابع هذياناتها بما يش���به التراتيل 
عل���ى خلفية  المنّوم���ة،  المغناطيس���ية 
تستحضر خاللها ألوانًا بعينها تعّبر عن 
مزاجها اللحظي في عالقة النقطة بالخط: 
البنفسجي. صفحات  األصفر، األخضر، 
مقلق���ة وقاتمة ال تتورع فيها عن رس���م 
عين ثالثة للجس���د األنث���وي في منطقة 
البطن، أو أن تكت���ب جنونها »أثر أقدام. 
أثر ش���مس. ناس؟ تناني���ر؟ الحب بدون 
س���هام. فقط بحيوانات منوّي���ة«. نقّلب 
صفحات اليوميات فنتوّقف عند س���طوٍر 
ممحوة، وأخ���رى غير مفهوم���ة، لعلها 
كانت تكت���ب بنزق تمارين عل���ى اعتياد 
األلم بما يش���به الجنون ف���ي التعبير عن 
عزلتها الوجودية »هكذا، سأرّتب الزهور 
طول النهار. أرسم األلم. الحب. الحنان. 
ضاحكًة ملء فم���ي من غباء. جنوني لن 

يكون هروبًا«.
 بضرب���ة س���احرة تنه���ي يومياتها 
قائلة »أنا لم أرس���م أحالمي البّتة. فقط 
كنت أرس���م حياتي«، لتعيدنا إلى عبارة 
أخ���رى، تخت���زل حياتها بصرّي���ًا، هي 

»أكتب للجميع بعينّي«.

يع���رف مصطفى أب���و الفت���وح أحمد 
هاش���م الطريق إلى أحالمه جيدًا.. ال 
تعيقه هزيمة 1967 وال صلح السادات 
مع إس���رائيل وال حتى احتالل صدام 
للكويت ثم س���قوط بغداد في 2003، 
فمن بين دروب حارات نجيب محفوظ 
العتيق���ة في ح���ي الحس���ين - )حارة 
جعفر( - قرر أن يحلم، واضعًا الوطن 
بي���ن عينيه حانقًا ط���وال الوقت على 
إس���رائيل التي اغتصبت أقرب الناس 

إليه بعد أن اغتصبت أرضه.
يقف على فرش كتب في سور األزبكية 
لبيع كتب عن الع���رب والعروبة التي 
ضاعت وال يمل أبدًا، كما مؤلفه الكاتب 
الكتاب  الرحيم صاح���ب  حمدي عب���د 
الش���هير »فيصل تحرير: أيام الديسك 

والميكروباص«.
لق���د صم���م عب���د الرحيم ف���ي روايته 
»س���أكون م���ا أري���د« دار الش���روق، 
نموذج���ًا آخر ألبطال���ه المتغربين في 
األرض، الملتحفين بفقرهم وصرختهم 
بالحرية التي ال يس���معها ف���ي البرية 

سواهم.
يحل���م بط���ل الرواية بمجتم���ع مثقف 
ب���ه عدال���ة اجتماعية، لك���ن المجتمع 
العرب���ي ال���ذي يضع الكت���ب في آخر 
قائم���ة اهتمامات���ه يخذل���ه: ».. من���ذ 

عرفتك ياجالب الهم���وم، كنت قبلك ال 
أعرف س���وى أمل الصيدالنية التي في 
الماكس، اآلن أصبحت أعرف أمل دنقل 
وأعرف ش���اعرك هذا ال���ذي يدعى.. يا 
أخي أقصد الرج���ل الذي حدثني عنه.. 
الرج���ل ال���ذي.. يعني.. أن���ت تفهم ما 
أريد قوله.. يا ربي ما هو اس���مه ؟ آه. 

اسمه)سلك المواعين(.
اس���مه )الس���ليك بن الس���لكة( يا أيها 

الحشاش«.
يلتق���ي بحبيبت���ه القادمة م���ن باريس 
بعد غربة طويلة ليحلم معها بحضارة 
جديدة لكن م���رارة فقد »رجاء« أصابت 
القلب في مقتل، فكل الحميميين حوله 
تس���اقطوا واحدًا وراء اآلخر كما سقط 
يوسف إدريس وأحمد بهاء الدين وكل 
من حمل ش���علة التنوي���ر، وحاول أن 
يك���ون نقطة ضوء ف���ي مجتمعه وفي 
حياة مصطفى أب���و الفتوح،وما يلبث 
أن يطفو عدوه مرة أخرى على السطح 
فيعمل في مكتب محاماة لرجل يدَّعي أنه 
مع جمعيات حقوق اإلنس���ان فيكتشف 
أن���ه وقع ف���ي براثن عصاب���ة تحاول 
تقديم رش���وة له ليزي���ف أوراق قضية 
رجل مسؤول عن منح الشحنات شهادة 
مرور جمركية، للمنتجات اإلسرائيلية، 

وذلك ألن زوجته إسرائيلية.
بدأ حل���م الكتاب���ة بخط عرب���ي منمق 
مارسه في اللوحات، وأبدع في كتابه 
ح���رف ال���راء، لكن حلمه ب���أن يصبح 
ناش���رًا وكاتبًا فجأة وص���ل إلى كتابة 
رواية ثم أصبح ناش���رًا يحضر نجيب 
محفوظ ندوات كتب دار نشره، وربح 
الماليي���ن، ب���ل وقام حس���ن نصر اهلل 
بافتتاح معرض كت���اب له في ضاحية 
بي���روت، حتى أرغم ع���ام 2007 على 
المش���اركة في اتفاقية »الكويز«، فكان 
م���ن الطبيعي عل���ى الرجل ال���ذي كان 
يبيع كتبًا تحيي في دماء الناس نبض 
العروبة أن يرفض وأن يقتل من هدده 
بالقبول أو إحراق دار النش���ر الخاصة 

به ليكون في النهاية كما يريد.

نبض العروبة
�سامي كمال الدين - القاهرة
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حليم بركات يقف على أطالل 

غربة الكاتب العربي

اختار الروائي الس���وري حليم بركات 
– وه���و من أبرز علم���اء االجتماع العرب 
الحديثي���ن – كلم���ة »الغرب���ة« في عنوان 
كتاب���ه الجديد »غرب���ة الكات���ب العربي« 
)دار الس���اقي، 2011( بمثابة حّل وس���ط 
للغاية التي س���عى إليها في هذا الكتاب، 
وهي اس���تعادة مفهوم الغرب���ة بصفتها 
»اغتراب���ًا« في المعنى الذي رّس���خه رواد 
األدب المهجري في مطلع القرن العشرين 
وبوصفها »منف���ى« كما برز الحق���ًا بدءًا 
م���ن الخمس���ينيات، وه���و المنف���ى الذي 
راح يتعاظ���م م���ع الهجرة الفلس���طينية 
بخاص���ة. ناهيك عما تحم���ل الغربة من 
مالم���ح رومنطيقي���ة ووجدانية تفرضها 
اإلقامة في الداخل الذي هو الوطن. وهذه 
الغربة التي يمك���ن وصفها ب� »الداخلية« 
هي أش���د أحوال »االغتراب« انتش���ارًا أو 
ذيوعًا، لكونها تعن���ي الفرد في معاناته 
الوجودي���ة. فالغرب���ة الداخلية ال تحتاج 
إل���ى الهجرة وإل���ى المفه���وم المكاني أو 
الجغرافي ألنها تقوم في الذات اإلنسانية 

وليس خارجها.
م���ا يفاجئ في كت���اب حليم بركات أّن 
عنوانه غير مرتبط تمام االرتباط بمادته 
أو بالمقاالت التي يضّمها. فالكتاب ليس 
إال جمعًا لمقاالت كتبها الروائي في فترات 
متباعدة تبدأ في العام 1961 وتنتهي في 
العق���د األخير. لكّنه عمد إلى نس���ج خيط 
يجمع بينه���ا ويجعلها تلتئ���م وهو، كما 
يش���ي العنوان، خيط »الغرب���ة«، ولكن 
الع���ام والطوباوّي.  الغربة في مفهومها 
أم���ا المقاالت الت���ي تتطّرق إل���ى الغربة 
مباشرة وكمقولة راسخة، فهي ال تتخطى 

المقالين وهم���ا تحديدًا: »اإلب���داع األدبي 
والغرب���ة« و»رواية الغرب���ة والمنفى«.. 
لكن كلمة غربة تترّدد في صفحات عّدة، 
عَرض���ًا وليس بجوهره���ا. ويمكن قراءة 
مقالة »تداعيات ح���ول غربة عبدالرحمن 
منيف في المنفى« في هذا الس���ياق. علمًا 
أن ب���ركات رّكز على عنصر الصداقة التي 
قامت بينه وبي���ن منيف، ولم يتوّرع عن 
االعت���راف، مثاًل، ب� »العرفان« الذي يكنه 
لمني���ف إذ اهتّم بروايت���ه »طائر الحوم« 
وكتب لها مقدمة. لكنه ال يتعّمق كثيرًا في 
مس���ألة الغربة لدى منيف فيكتفي بالقول 
إن صاحب »م���دن الملح« خب���ر »اغترابًا 
عميق���ًا ونفي���ًا طوعي���ًا وقس���ريًا معًا«. 
ويتوقف عن���د كتابه »الكات���ب والمنفى« 
سريعًا، مستعيرًا منه مقطعًا صغيرًا يقول 
منيف فيه: »أن تك���ون منفيًا يعني أنك، 
منذ البداية، إنس���ان متهم«. ومن المفروغ 
منه أن تجربة منيف الروائية تستحق أن 
ُتقرأ في ضوء المفهوم المتعّدد للمنفى أو 
الغرب���ة واالقتالع. فأعماله تختزن الكثير 
م���ن أح���وال النف���ي واالغت���راب وفقدان 
الهوية. ويس���تهل ب���ركات أحد المقاالت، 
وهو عب���ارة عن افتتاحية للع���دد الثالث 
والعش���رين من مجلة »مواق���ف« )1972( 
بما يش���به الوقوف على »أطالل« الغربة 
قائ���اًل: »مّرة أخ���رى ُأقَتَلع م���ن جذوري 
وأس���افر في رياح العالم. تجربة جميلة 
ومرعب���ة في الوق���ت ذات���ه. كان المنظر 
األخي���ر كومة م���ن الرم���اد..«. ترى هل 
كان حليم ب���ركات مقتلعًا حقًا في غربته 
األميركية التي استطاع خاللها أن يصبح 
واح���دًا م���ن األكاديميين الع���رب الكبار، 

عطف���ًا عل���ى كون���ه روائي���ًا؟ »االقتالع« 
تجربة أشّد عمقًا وتعقيدًا ومأسوية. هذا 
على األقل ما عّلمتنا إياه رواية »المنفى« 
العالمية مع روائيين وش���عراء من أمثال 
سولجنتس���ين، ورفاييل البرتيو، وازرا 
باون���د، وهنري جيم���س، وهنريش مان 

وسواهم.
يب���دو كت���اب »غربة الكات���ب العربي« 
أش���به ب���� »تحي���ة« يوجهه���ا الكاتب إلى 
أصدقاء له، جامعًا ما كتب عنهم سابقًا، 
وهو ال يخفي هذه النّية بل يس���ّمي هؤالء 
الكت���اب جهرًا »أصدقائ���ي«، وكان يمكنه 
أن يس���مي كتابه هذا ب� »كتاب األصدقاء« 
بال ترّدد أو تحير. يكتب مثاًل عن هش���ام 
ش���رابي قائ���اًل: »كان هش���ام صديق���ي 
لحوالي نصف قرن..«. إنها سيرة صداقة 
تجمع بين الفكر والعيش اليومي والهموم 
الصغي���رة )الطعام مثاًل(. حتى مقاله عن 
جب���را الذي حمل عنوان���ًا نقديًا هو »عالم 
الروائي...مغامرة  إبراهي���م جب���را  جبرا 
الدخ���ول في متاهات الوهم والواقع«، لم 
يعُد كونه مقااًل »استرجاعيًا« يختلط فيه 
»النقد« ب� »الصداقة« والسيرة التي جمعت 
بينهما. وهو يعترف أّنه اس���تعان لكتابة 
هذا المقال )مقدمة ألعمال جبرا الروائية(، 
بم���ا يس���ميه »ذكري���ات أربعين س���نة« 
وقراءات���ه ألعمال���ه طوال ه���ذه األعوام. 
أما مقالته عن أدونيس التي نش���رها في 
مجلة »شعر« عام 1961 فتبدو انطباعية 
وقد اس���تهلها قائ���اًل: »اعترتني رغبة في 
أن أه���رب، فربطت نفس���ي إلى س���ارية 
الس���فينة..«. يش���عر قارئ ه���ذه المقالة 
اآلن، بعد خمسين عامًا على كتابتها، أّنها 
فقدت ذريعته���ا النقدية وكان من األفضل 
أن تظل وقفًا على نش���رها ف���ي المجّلة. 
ولعّلها دّلت على أّن حليم بركات كان مهّيأ 
ألن يصبح ناقدًا للرواية ال للش���عر. وهذا 
ما تؤّكده دراسته عن الروائي السوداني 
الطيب صال���ح وعنوانها »غموض خاّلق 
في موس���م الهج���رة إلى الش���مال« وفيها 
يتكئ على مقاالت كان كتبها س���ابقًا عن 
صال���ح، فينطلق منها ليوس���ع أفق هذه 
المقارب���ة المهم���ة. أما مقال���ه عن جبران 
خليل جبران، أحد رّواد األدب المهجري، 
فهو ش���خصّي بامتياز، وفيه يتوقف عند 

عبده وازن - بريوت
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»غرب���ة« نصب جب���ران القائم على جانب 
جادة ماساتشوس���يتس في واش���نطن. 
ويلح���ظ أن نص���ب جب���ران يعي���ش منذ 
س���نوات »عزلة مضجرة في مكان قصي 
يصعب الوصول إليه في مدينة واشنطن«. 
ويرى أّن هذه العزلة ليس���ت العزلة التي 
أحبه���ا جبران وكت���ب بوح���ي منها، بل 
ه���ي هزيلة خانقة فرض���ت عليه فرضًا. 
ويجاهر بأّنه يش���عر ش���خصيًا ب� »الذنب 
ممزوجًا بالحزن والغضب« ألّنه لم يتمكن 
من زي���ارة النصب بل اكتفى بإلقاء نظرة 
س���ريعة عليه بينم���ا كان يعبر من قربه. 
لك���ن بركات أرفق مقاله ه���ذا بمداخلة له 
عن »جبران المتطّرف حتى الجنون« كان 
ألقاها في ندوة ح���ول »صديقه بالروح« 
عام 1981 في بي���روت. وفي مقالته عن 
إدوارد سعيد – يسّميها شهادة – لم يغب 
الجانب الش���خصّي المتمث���ل في الصداقة 
الت���ي قامت بينهما ط���وال ربع قرن، وقد 
اعترف أيضًا بالعرفان إزاء س���عيد الذي 
»كان كريمًا« في مراجعته لروايته »عودة 
الطائر إلى البحر« التي كتبها غداة هزيمة 
حزيران/يونيو 1967.. ال يتوقف بركات 
عند مفهوم »المنفى« الذي تطّرق س���عيد 
إليه في كتب عدة ومنها سيرته، إال لماحًا 
وبس���رعة – ورّبما بسطحية – فيقول إّن 
سعيدًا اعتبر أن »النفي يعتمد على وجود 
حّب للوطن األصل وارتباط حقيقي به إذ 
هو غربة فرضت على اإلنس���ان وال يمكن 
الخالص منها، فالمنفي مقتلع من جذوره 

وتربته وماضيه«.
يض���ّم الكت���اب مقاالت أخرى ليس���ت 
وال  بالغرب���ة  له���ا  عالق���ة  ال  بالقليل���ة 
بالمنفى، وقد وجد بركات في هذا الكتاب 
فرص���ة لجمعه���ا وإنقاذها م���ن الضياع 
والتشتت. وهذه المقاالت ال يمكن إدراجها 
في الس���ياق العام للكتاب مع أن بعضها 
يقارب قضايا مهم���ة مثل: الكاتب العربي 
ف���ي  العقالني���ة والمخيل���ة  والس���لطة، 
الثقاف���ة العربية، التغيي���ر التجاوزي أو 
التحّول من حال االنفعال إلى حال الفعل 
بالتاري���خ وس���واها. ولكن ثم���ة مقاالن 
تطّرق���ا إل���ى الغربة، األول ه���و »اإلبداع 
األدبي والغرب���ة« والثاني »رواية الغربة 
والمنفى«. وقد يكون ه���ذان المقاالن هما 

األشّد ارتباطًا بعنوان الكتاب اإلشكالّي.
يسّمي بركات الهجرة في مقاله األول، 
بالغرب���ة ويعّرفها بأنها »ذلك النوع الذي 
يصاحبه إحس���اس عميق بالنفي نتيجة 
الس���تمرار االنتماء إلى المجتمع األصلي 
والحني���ن إلي���ه«. وهذه الهج���رة بنظره 
تختل���ف ع���ن »الهج���رة الطوعي���ة التي 
تنته���ي باالندماج ف���ي المجتم���ع الجديد 
وبتبني هوّيته«. ه���ذا التعريف بالهجرة 
في وجهيها المختلفي���ن )الغربة والهجرة 
الطوعي���ة( مجت���زأ ومتس���ّرع، ويمك���ن 
اعتباره »قديمًا بعدما اتسع مفهوم المنفى 
ف���ي األدب والفكر الحديثين ف���ي العالم. 
وما يؤكد »قدامة« ه���ذا »الخطاب« توقف 
الكاتب عند أدب المهجر والرابطة القلمية 
في الواليات المتحدة األميركية في الربع 
األول م���ن القرن المنص���رم، عالوة على 
»الهجرات الداخلية« مثل هجرة المفكرين 
الس���وريين )أو الش���وام( إل���ى مصر في 
الربع األخير من القرن التاسع عشر. وما 
إن يذكر الكاتب هذه المقولة حتى ينقطع 
عنها إلى الكالم عن اإلبداع األدبي، وفيها 
يتوق���ف، كعادت���ه، عند دراس���ة له عن 
اإلب���داع لدى جب���ران. ثم يتوال���ى الكالم 
ع���ن االنطواء والتأم���ل الباطني والعزلة 
التي يوضح أّنه يقصد به���ا العزلة التي 
»تتص���ف بالتأمل الباطن���ي ال بالقطيعة 

واالنفصال واالنغالق«.
وبعد جولة من التحليل السوسيولوجي 

لظاهرة العزلة يتوق���ف قلياًل عند الغربة 
اللغوية التي يرى فيها نفيًا مزدوجًا: نفيًا 
بالمكان ونفيًا باللغة. ويتكئ على بعض 
م���ا قاله الطاهر بنجلون ف���ي هذا الصدد. 
علمًا أن »االزدواجية« اللغوية تس���تحق 
دراس���ة قائمة بذاتها نظ���رًا إلى صعوبة 
ه���ذه القضية وعمقها وإش���كاليتها. هكذا 
يب���دو هذا المق���ال )أو المحاض���رة( على 
قْدر كبي���ر من التس���ّرع، فالعناوين التي 
طرحه���ا تحتاج إل���ى المزيد م���ن القراءة 
والمعالجة والتحليل. أم���ا المقال الثاني 
فال يقّل اختصارًا وابتس���ارًا عن السابق، 
مع أن عنوانه يغري بالكثير من التحليل 
والتأويل وهو »رواية الغربة والمنفى«. 
وه���ذا المق���ال )أو البح���ث( يتص���ل، كما 
يوض���ح الكات���ب، باهتمام���ه باالغتراب 
وعل���م اجتم���اع الرواي���ة والعالقات بين 
اإلب���داع األدبي والنفي. ويعمد إلى تحديد 
مفهوم النفي في بعده الشائع والمعروف، 
بين نفي قس���ري خارج���ي ونفي طوعي 
داخلي، ويس���تخلص بع���ض الدالئل من 
رواية »ثرثرة فوق النيل« لنجيب محفوظ 
و»السفينة« لجبرا، ثم يمّر بسرعة ببعض 
الكت���اب األجان���ب مث���ل ج���وزف كونراد 

وجيمس جويس وسواهما.
ال ش���ك في أّن كت���اب حليم بركات لم 
يخُل من مقاالت وأبح���اث مهّمة وجديرة 
بالق���راءة، لكّنها في معظمه���ا لم ترتبط 
بعنوان الكت���اب الذي ب���دا وكأّنه عنوان 
لكت���اب آخ���ر. وكان في إم���كان الروائي 
والباح���ث حلي���م ب���ركات أن يجمع فقط 
المق���االت المتعّلقة بالغرب���ة أو المنفى، 
وأن يعم���ل عل���ى توس���يعها وتعميقه���ا 
لتالئم حجم العنوان نفسه. أما الالفت في 
معالجته قضية »الغربة« األدبية العربية 
فهو غّضه النظر عن تجربة المنفى العربي 
الجدي���د وعن أدب هذا المنف���ى الذي بات 
يش���كل »تراثًا« حديثًا )وم���ا بعد حداثي( 
وال���ذي صنع���ه روائيون وش���عراء جدد 
وشباب يعيش���ون في المنافي العالمية. 
وب���دا حليم بركات مكتفي���ًا بالغربة التي 
عاشها أصدقاؤه هؤالء، واقعًا ومجازًا، 
وقد تجاهل أسماء شاّبة كثيرة استطاعت 
جدي���دًا  منف���ى  أدب  تؤس���س  أن  فع���اًل 

وفريدًا.
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المتوفى المسافر في قطار األبدية. أو في 
قصة »أحد ما«، حيث يتحول ش���اهد على 
جريمة إلى قات���ل بدوره، ألن الكره تمكن 
من السيطرة على روحه، وألن »الحقيقة 
كما هي. اليوم أيضًا ليس هناك شهود«.  
 فض���اًل عن قصتي���ن بديعتين هم���ا »ليلة 
القبيحي���ن« التي تصور بش���كل بارودي 
حكاية ح���ب بين رج���ل وام���رأة قميئين 
تعرف���ا على بعضهما عند مدخل س���ينما، 
ومن فرط إحساس���هما بعق���دة اللفظ من 
العال���م، عمدا عن���د زواجهم���ا إلى وضع 
ستار مزدوج بينهما على السرير. وقصة 
»الحل���م بصوت عال« التي يكتش���ف فيها 
ابن س���بب طالق والدي���ه، ألن كل منهما 
كان يحلم أثناء نومه بعش���يقه، مما أدى 
إلى انتقال ع���دوى هذه الواقعة إلى حياة 
البطل الشخصية، فأضحى يسهر كل ليلة 
كي يستمع إلى االس���م الذي ستغمغم به 

زوجته أثناء نومها.
 حسن بوتكى وهو يحّول قصص صاحب 
رواية »الهدنة« إلى لغة الّضاد، لم يفارقه 
اإلحس���اس الممض »بأن شيئًا ما بقي في 
األصل ولم تستطع الترجمة نقله«، لكنه 
في المقابل اس���تطاع أن يق���دم لنا نظرة 
بانورامية عن الكون الس���ردي لهذا المبدع 
العمالق، الذي ترك بعد وفاته سنة 2009 
أعمااًل أدبية كثي���رة تفوق الثمانين مؤلفًا 
في مختلف األجن���اس األدبية، كما اعتبر 
إلى جانب خ���وان كارلوس أونيتي واحدًا 
من واضعي المش���روع الثقاف���ي الحداثي 

المسمى »جيل 45«. 
إن قصص بينيديتي الثاوية بين دفتي هذا 
الكتاب درس فاخر في الكتابة القصصية 
المحكمة المقتص���دة الماضية إلى الجمال 
والمعنى العمي���ق، دون أن تتعثر أقدامها 
بأكي���اس الرم���ل، ودون أن تظه���ر غرز 
الخياطة على جلدها عند عمليتي الس���بك 
والص���وغ. كتابة »القبض���ة النزيهة« كما 
يقول إدواردو غاليانو. تسقط على رأسك 
مث���ل ماء منعش في ظهيرة حارقة. يخيل 
لك أنها تنس���اب هادئة مث���ل ريح خفيفة 
بي���ن أوراق األش���جار، لكنها مش���فوعة 
بإيقاع ال تخطئه األذن الرهيفة المتطلعة 
أبدًا إلى ما يقع خلف أجمة صخب الواقع 

األجوف.

عجوز في الحلم 
يجري ويقفز على الحواجز 

ضم���ن منش���ورات مجموع���ة البحث في 
)سلس���لة  بالمغ���رب  القصي���رة  القص���ة 
ترجم���ات، الع���دد 10، 20،12(، صدرت 
مخت���ارات قصصية تحت عن���وان »الحلم 
بصوت عال« للكات���ب األورغواني ماريو 
بينيديت���ي، قام بإعداده���ا وترجمتها عن 

اإلسبانية الكاتب المغربي حسن بوتكى.
انتقيت أزاهير هذه المختارات من الحديقة 
الفس���يحة للمؤل���ف بع���د ص���دور أعماله 
القصصية الكاملة المكتوبة بين س���نوات 
1947 و 1994 عن دار »ألفاغوارا« بمدريد، 
خاصة م���ن مجموعات »الموت ومفاجآت 
أخرى« )1968(، »تيه وصراخ« )1989(، 
»بحني���ن أو من غي���ر حني���ن« )1997(، 
وضم���ت بين حناياها عش���ر قصص هي: 
)الميزاني���ة، ليلة القبيحي���ن، كيلوباترا، 
خاثينطو، عطلة نهاية األسبوع، أحد ما، 
الحلم بصوت عال، آه من األبناء، الوقت 

يمر، وعجوز يتيم(. 
  فقصص بينيديتي »سلس���ة وبس���يطة، 
تعطي���ك االنطب���اع، وأن���ت تقرؤه���ا في 
لغتها األصلية، وكأنها تكتب نفس���ها، إذ 
إن الق���ارئ ال يج���د فيه���ا أي تكلف بنائي 
أو تعقيد أس���لوبي وفن���ي. إال أنك تحس 
أثن���اء القراءة بأن في كنه هذه البس���اطة 
الواقعي���ة واألفقية الظاهرة ش���غاًل كبيرًا 
وصنعة عميقة تس���تعمل السالس���ة لشد 
االنتباه إلى بداي���ة القصة ونهايتها وإلى 

أوصاف شخصياتها وبؤر السرد فيها«. 
كما أنها قصص مدينية بامتياز، ال تخرج 
عن نط���اق الفضاء الحض���ري للعاصمة 
مونتيبيديو، وتلخ���ص من خالل حاالت 
وجودي���ة ومواق���ف إنس���انية وظواه���ر 
اجتماعية مش���اكل الب���الد والعباد داخل 
بوتقة هذا الحيز المكاني األثير الذي شّكل 

»المس���رح الدائم لدى ه���ذا الكاتب الملتزم 
بتبيئة عوالم قصصه«.

وهي عوالم ال تخترع الوجود باالستناد إلى 
الخي���ال المجّنح، بقدر ما تنكتب من داخل 
الواقع بحس فني ذكي داخل قالب ساخر 
يعبر على نحو انتق���ادي عن موضوعات 
الرغبة والس���لطة والحب والخوف والكره 
واإلحب���اط والمال والش���يخوخة والفقر. 
تل���ك الموضوع���ات التي تّش���ي أكثر مما 
تصّرح، ألن س���رود بينيديتي ال تقول وال 
تعري كل ش���يء، وإنما تترك فجوات في 
محكيها وتفتح مساحات واسعة للتأويل 
كما لو أنها تترجم مقولة كارل غوس���تاف 

يونج »نحن ال نتخيل، بل نرى«.
 كتاب���ة الح���د األدن���ى هاته، الت���ي يربو  
فيها الصمت على ال���كالم، والتكثيف على 
االسترس���ال، والدقة على االس���تفاضة، 
والدق���ة على الثرث���رة، نلفيها في قصص 
مثل »عج���وز يتيم« التي تق���دم حلم رجل 
طاعن في العمر »أصبح���ت األحالم جزءًا 
من حياته، وربما منطقتها األكثر حيوية. 
يمشي في الواقع ببطء وقدماه متعثرتان 
وثقيلت���ان، أما في الحل���م فيجري ويقفز 
عل���ى الحواجز« بحث���ًا عن حن���ان والده 

اأني�س الرافعي - الرباط
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حواس ومدركات
مشاهد شعرية تليق بمسرح

في مجموعته الشعرية »يوميات التراب 
والدم« الص���ادرة حديثًا ع���ن دار أرواد 
-طرط���وس 2012م، يس���ائل الش���اعر 
الس���وري فرات أحمد مس���تغربًا كيف ال 

نصدق الشعراء؟:
ق���ال غ���اوون: اتبع���وا ثائرًا/بعص���اه 
تحس���س س���بخات/ دلتا الني���ل، أنهم 
ش���قوا البحر/لماذا ال نصدق الشعراء/

أن يقشروا األرض، كالكستناء ؟
يلعب فراس لعبة اللغة فهو إضافة إلى 
أن���ه يبن���ي قصيدته على الس���رد إال أن 
ش���عرية القصيدة تنبني على العالقات 
الجدي���دة المكتش���فة م���ن خالل س���رد 
شعري يتماهى فيه الش���اعر بالراوي، 
حيث يصبح الش���اعر مص���درًا لتخيالت 
الراوي عبر إع���ادة بناء التجربة الذاتية 
والكيان الجسدي والنفسي والذهني بعد 
شحن كل ذلك بالتخييل مما يوفر حرية 
بال حدود في تقليب التجربة الشخصية 
ب���كل أبعاده���ا وإعادة ص���وغ الوقائع 
واحتماالتها، وكل وجوهها دون خوف 
من الوصف البارد للتجربة أو االنقطاع 

التخييلي عنها: 
الفتى الذي كنته 
المنخطف كلص 

بنداءات خفية 
المتحفز كالمسام في البرد 

والخائب كشمس في يوم غائم 
ال أعرف كيف أحمله للنضج.

فما أن يستدعي الشاعر التجربة الذاتية 
من رحم الذاكرة لتدخ���ل طور الصياغة 
الفنية عبر مسرب التخييل، حتى نلحظ 
أن ما اس���تحضره الش���اعر ل���م يحتفظ 

بكامل حقيقت���ه كما في الواقع المعيش، 
بل تظهر عبر السرد الذي اختاره بكيفية 
تتطابق فيها األحداث بين النص والواقع 
وذلك ألسباب تتعلق بآلية عمل الذاكرة 
التي ال تس���تطيع التخلص من س���طوة 
وع���ي الحاضر وهي -تس���تدعي الحدث 
– لتلتح���م بالماضي ال���ذي ترويه ومن 
ثم تتم المعالجة وف���ق الوعي اآلني بها 
تبعًا للمس���احة التخييلية التي تس���مح 
للنص الش���عري أن يتح���رك في الذاكرة 
دون قيود، كما نقرأ في قصيدة »صحيح 

السنة العاشرة«
كان الفقر يجمعنا 
ويجعلنا خفيفين 

كالفرح العفوي 
في وليد البقرة »روشي«

ها نحن اليوم 
نعفر ظالل أرواحنا 

كالحدقات تتسع 
لشحيح الضوء..

يبرع فراس في نقل اللحظة الداخلية بكل 

شحناتها العاطفية وتحويلها إلى مشهد 
شعري يليق بمسرح مستندًا إلى صياغة 
جدي���دة للم���دركات الحي���ة والعالق���ات 

الذهنية المترتبة عنها.
وال يكتمل المش���هد الشعري إال عبر إلقاء 
الكلمة األخيرة التي تكون بمثابة وصايا 

تنبيهية كما في قصيدة »جاء«
أدوخ كالنحل 

وأنا أصنع فرحي 
نديًا كعشب 

شفيفًا كاأللم 
فانتبهوا قلياًل 

وأنتم تدوسوه بخطوكم
برصاص أصواتكم،

وعفن الكلمات 
كعصارته الخضراء 

تنز روحي. 

يتحرر الش���اعر في مشاهده التي تزدحم 
التقليدية،  بها المجموع���ة من البالغ���ة 
فنحن إزاء ما يش���به اللغة التقريرية أو 
لغة التداول اليومي، حيث يشكل السرد 
ظاه���رة امتدادية ويصب���ح مفتوحًا أي 
ممتدًا وقاباًل لالس���تطراد والتداعي، كما 
نقرأ م���ن قصي���دة »ع���زف متقطع على 

صوت المزاريب«.
التفاصيل كالنت���وءات، األصداء  تتقافز 
الت���ي تضرج الروح كالعلقات، والهذيان 
الموم���ض للوق���ت. أغمض أكث���ر حتى 

تضائين و كل ما يشتتني يداك.
أطيلي ارتباك الكون 

وال تتكلمي،في الظلمة 
تورق لألصابع عيون.

       
قدم ف���راس أحم���د صوره المف���ردة عن 
طريق تب���ادل الحواس بالمحسوس���ات 
المادي���ة وغيرها فول���دت القصيدة نقية 

وصافية تشف كالماء. 
كالعصافير 

كانت الكلمات تجفل 
بينما أفكر بالقصيدة 

لم أنتبه، وأنا أولدها 
كفقاعات األطفال،

لفتنة التشكيل 
في أسرابها العفوية.

 روال ح�سن - دم�شق
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الحب إن شاء اهلل
اعترافات أميركيات مسلمات

كانت زهرة نوربكش في الرابعة عش���رة 
من العمر عندما اكتشفت والدتها المهاجرة 
اإليراني���ة أن زهرة ب���دأت تتحدى تعاليم 
األس���رة الخاص���ة بحظر االخت���الط مع 
األوالد  م���ن  واح���د  هن���اك  كان  األوالد: 
ضمن صديقاتها األربع يتوجه معهن إلى 
السينما. وبدأ الحديث في التربية الجنسية 
يأخذ مج���رى مختلفًا في حي���اة مختلفة، 
فبداًل عن االنتظار حت���ى ليلة الزفاف في 
مدين���ة قم المقدس���ة، انتقل المش���هد إلى 
موق���ف للس���يارات في مرك���ز تجاري في 

دانفيل، كاليفورنيا.
في كتابهم���ا »الحب إن ش���اء اهلل« الحياة 
العاطفي���ة الس���رية للنس���اء المس���لمات 
األميركيات، الصادر عن س���وفت س���كل- 
ن���ورا  التقط���ت   ..2012 كاليفورني���ا 
مازناف���ي وعائش���ة مات���و ه���ذا الخي���ط 
الرفيع م���ن التناقضات لتقدم���ا كتابًا بّدد 
الصورة النمطية للمرأة المس���لمة المغلقة 
والمضطه���دة. وقامتا بجمع 24 لوحة من 
الحياة الخاصة لنس���اء مسلمات تتراوح 
بين الحاالت المحجبة في أقصى اليمين، 
والحاالت التي تتعام���ل بحرفية مع آخر 

مستجدات القضايا العالمية.
وتق���ول عائش���ة ماتو، وهي مستش���ارة 
تنمية دولية، إن أغلبية النساء المسلمات 
األميركيات مبدعات وخالقات ومس���ليات 
وعل���ى ق���در كبير م���ن ال���ذكاء واالعتداد 
بال���رأي. وف���ي الوق���ت الذي س���عت فيه 
المحررت���ان، وكلتاهم���ا أميركي���ة المولد 

لمهاجرين مس���لمين، إل���ى محاربة نظرة 
المجتم���ع لجميع المس���لمين كمتطرفين، 
ناضلتا أيضًا ض���د التحريم الثقافي تجاه 
تعري���ض الحي���اة الخاصة أم���ام المجهر 
الع���ام. فالمجتمع األميركي المس���لم، كما 
تقول ن���ورا مازناف���ي محامي���ة الحقوق 
المدنية، ال يترك مساحة للنساء للتحدث 

علنًا   عن حياتهن العاطفية. 
حوى الكتاب اعترافات من نساء مسلمات 
م���ن مختلف أنح���اء الوالي���ات المتحدة، 
من خالل فيس���بوك وتويتر، يمثلن طيفًا 
واسعًا من األعراق واألجناس ولهن جذور 
في شرق إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط 
إلى الباكس���تان ، وينتمي���ن إلى مختلف 
الجنس���ية،  األعمار والمه���ن والتوجهات 
ويتحدث���ن علن���ًا   للمرة األول���ى عن الحب 
والجنسية.  والهوية  والجنس  والعالقات 
أنجيال كولينز تيلي���س )36 عامًا(، وهي 
مديرة مدرس���ة ابتدائية سابقة ومتحولة 
جديدة لإلس���الم، وصف���ت التقلبات غير 

في هذا الكتاب المحفوف بالمخاطر والحياة السرية تنتصر قوة العاطفة 
والح���ب بصراحة مليئة بالمفاجآت المخيفة تس���عى إل���ى تدمير الصور 

النمطية الطاغية عن المرأة المسلمة في أميركا.

المعقولة التي مرت بها وتغلبت عليها قبل 
العث���ور على زوجه���ا البرازيلي، بما في 
ذلك جميع أنواع السلوك غير اإلسالمي، 
ب���دءًا م���ن أول فرص���ة للقاء ف���ي حانة 
والمض���ي قدمًا لقض���اء ليل���ة أفالطونية 
مع���ًا في غرفة بفندق. وتق���ول إن قصتها 
ل���ن تعج���ب الكثيرين م���ن الن���اس الذين 
يعرفونها، ولكنها ال ترى بأس���ًا في ذلك 
خاص���ة بعد أن تحول زوجه���ا أيضًا إلى 
اإلس���الم، ولديهما اآلن اثن���ان من األبناء 

الصغار.
من االعتراف���ات الحزينة في الكتاب قصة 
المرأة س���مت نفس���ها ليلى خ���ان، فقدت 
خطيبه���ا اإليطال���ي، ألن���ه أدان دينه���ا، 
ووصف جميع المسلمين بأنهم إرهابيون. 
وكانت قد اس���تقالت بالفع���ل من وظيفتها 
في نيوي���ورك، وب���دأت في االس���تعداد 
للسفر إلى أوروبا عندما اندلعت أحداث 11 
سبتمبر. فقد عانى المسلمون األميركيون 
كثي���رًا وهم يحاول���ون إقن���اع مواطنيهم 
األميركيين اآلخرين أنهم ليس���وا طابورًا 
خامس���ًا. وتقول: »كنت دائم���ًا خائفة من 
أن يق���ال ل���ي فيما بع���د لم���اذا بعدت عن 
تعالي���م دينك؟«، بينم���ا تقول نوربكش، 
)31 عام���ًا(، »نح���ن نس���تخدم نوع���ًا من 
الرقاب���ة الذاتية عندما نريد أن نتحدث عن 
تجاربنا، وإال سوف يس���تخدم اآلخرون 

صوتك للهجوم على المجتمع المسلم«.
يختل���ط ف���ي الكت���اب الح���ب والدين في 
توليفة جميل���ة ومؤلمة ومربكة وجريئة. 
فالنس���اء المس���لمات األميركي���ات تمكن، 
بفضل الشعور بقوة اإليمان وما اكتسبنه 
من تعليم، من إحداث ت���وازن دقيق بين 
المتوقعة والخيارات  االجتماعية  العادات 
الش���خصية عندما يتعلق األمر بتعقيدات 

الحب والعالقات.
وتقول المؤلفة ماتو إن واحدة من رغباتها 
في هذا الكتاب هي أن يقوم بكسر الحواجز 
بين األجيال، وأن يك���ون في الواقع أداة 
للمناقشة داخل األسر. بينما تشدد زميلتها 
مازنافي، والتي تلبس الحجاب، على أن 
الناس ال يش���عرون بالراح���ة في الحديث 
عن ه���ذه القضايا، وحتى م���ع األصدقاء 

القريبين.

عبدالرحمن عبدالبا�سط - قطر
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القيثارة صفر
خرافة الموهبة

ف���ي س���ن الثالثة عش���رة، وف���ي الوقت 
ال���ذي كان فيه معظم األوالد يرغبون في 
تعلم الجيتار، قرر غاري ماركوس، أنه 
يريد أن يك���ون عالمًا. وخالل الخمس���ة 
وعشرين عامًا الالحقة أصبح واحدًا من 
أفضل علم���اء النفس المعرفي )اإلدراكي( 
ذوي الصي���ت ف���ي الوالي���ات المتح���دة 
األميركي���ة، وألف ثالثة كتب والعديد من 
األوراق العلمية حول طريقة عمل العقل 

البشري.
إال أن الدكت���ور غاري مارك���وس أراد أن 
يعزف على الجيتار. في أي تعليم للكبار، 
تكون اآللة أو اللغة الجديدة أمرًا مرعبًا، 
فهناك الكثي���ر من الخوف ل���دى البالغ، 
الخوف من أن يبدو سخيفًا أو أحمق. أما 
ألستاذ العلوم اإلدراكية، فيمكن أن تكون 
التجرب���ة محبطة تمامًا. ورغم ذلك كله، 
س���مح لنفسه بسنة واحدة من الممارسة 
المكرسة. حمل الكتب التعليمية، واشترى 
»أورغن ياماها« بخمسة وسبعين دوالرًا 
م���ن موقع تجاري على اإلنترنت، وتفرغ 

لمدة عام كامل.
ث���م أّرخ لرحلته في هذا الكت���اب الجديد 
»الجيت���ار صف���ر« الص���ادر حديث���ًا عن 
بنجوي���ن برس، ويتن���اول التقاطع بين 
العل���وم العصبية والموس���يقى. ويقول 
مؤلفه غاري ماركوس: »يمكنك أن تسأل 
لماذا يعزف أي ش���خص الموس���يقى في 
المق���ام األول؟« ويجي���ب: »ال أعتق���د أن 

الموس���يقى مثبتة بالفطرة ف���ي الدماغ. 
إنها مهارة صعبة«. ثم يتس���اءل: »لماذا 

نفعل ذلك؟« 
أصب���ح الدكت���ور ماركوس نفس���ه حقاًل 
لتجرب���ة غنية. ومن خ���الل نظرة قوية 
وثاقب���ة ف���ي الكيفي���ة التي يصب���ح بها 
األطف���ال والبالغ���ون عل���ى حد س���واء 
موسيقيين، تتبع »الجيتار صفر« رحلة 
مارك���وس، ما تعلم���ه، وكيف يمكن ألي 
ش���خص آخ���ر أن يتعلمه أيض���ًا. وقدم 
نظ���رة رائدة في أصول الموس���يقى في 
الدماغ البش���ري، وحقق في أنجع السبل 
لتدريب الجس���م والمخ معًا لتعلم العزف 

على آلة موسيقية.
عمد الدكت���ور ماركوس إلى فضح واحدة 
من النظريات الس���ائدة من���ذ وقت طويل 
حول التعلم، فهناك »فترات حرجة« في 
حي���اة اإلنس���ان يمكنه م���ن خاللها تعلم 
مهارات معقدة، وهذه الفترات تنتهي بعد 

س���ن المراهقة. الممارسة الفكرية تساعد 
في الحفاظ على الدماغ البش���ري، وذلك 
م���ن خالل الحفاظ على الليونة )أي قدرة 
الجه���از العصب���ي لتعلم ش���يء جديد(، 
العقل���ي، والحفاظ على  التقهق���ر  ودرء 
تدفق الدم، إل���ى جانب التوازن العاطفي 
وال���ذي يس���اعد عل���ى توس���يع اآلفاق. 
والكلمة الس���حرية هنا هي االستمرار في 

المحاولة.
كم���ا يفضح »الجيت���ار صف���ر« النظرية 
الموسيقية  بالغريزة  الخاصة  الس���ائدة 
الفطرية، ف���ي الوقت ال���ذي يتحدى فيه 
فكرة أن الموهبة ليس���ت س���وى خرافة. 
ويستكش���ف طبيعة اإلنس���ان الجس���دية 
والعقلية بالنس���بة للموسيقى. ويتحدث 
المؤلف عن المتعة التي نحصل عليها من 
الموس���يقى حين يقول: »... في الظرف 
المالئم، يمكن أن يحدث الرنين إحساسًا 
غريبًا م���ن الترابط مع الكون«. ويتطرق 
إل���ى العناصر األساس���ية للموس���يقى، 
وكي���ف تط���ورت ثقافي���ًا وبيولوجي���ًا. 
ويغوص عميقًا في نظرية العشرة آالف 
ساعة لإلتقان، التي وضعها عالم النفس 

المعرفي أندرس اريكسون.
لجميع أولئك الذين يس���عون إلى العزف 
على آلة موس���يقية، أو حت���ى يرغبون 
ف���ي فعل ذل���ك، يعتبر »الجيت���ار صفر« 
ملهمًا ورائعًا في تتبع أنغام الموسيقى، 
وآلي���ات العقل. ه���ذا الكت���اب هو قصة 
التعلم اإلنس���اني. الكت���اب رحلة رائعة 
للتجديد الذات���ي، ومحاولة للتوفيق بين 
حب الموسيقى وعدم االستعداد لممارسة 
عزفه���ا. فهو ال يعلمك كيفية العزف على 
الجيتار أو أية آلة موس���يقية أخرى. بل 
هو قصة ملهمة لش���خص يتتبع قلبه في 
وق���ت متأخر في الحي���اة وما يتعلمه من 
هذه التجربة. المعالجة العقلية والتفكير 

المجرد هما جوهر الكتاب.
ولكن ما يجعل »الجيتار صفر« استثنائيًا 
ليس فقط مجرد التش���كيك في أسطورة 
غري���زة الموس���يقى والتص���دي لفك���رة 
أس���طورة الموهب���ة، ولك���ن أيض���ًا في 
إثارته للسؤال الكبير حول حدود قدرتنا 
على التحول، وفي نهاية المطاف، حول 

آليات اإلنجاز والغرض منه.

 ه���ل يولد الموس���يقيون هك���ذا أم يصنعون؟ ما هو الخ���ط الفاصل بين 
المهارة والموهبة في أي مجال، وهل يمكن اكتس���اب أي منهما في وقت 

الحق في الحياة؟ 
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إذ  ويتيه  يتوه  أن  إال  لمثلي  ليس 
فيصدِّر  وتقديره،  بمحبته  كاتب  يغمرني 
منذ  كان  ما  وهذا  لي،  بإهدائه  له  كتابًا 
الباحث  السيميائيات(  )أبي  من  حين 
المغربي سعيد بنكراد الذي تكّرم فأهداني 
كتابه )مسالك المعنى(. وهذا ما كان أيضًا 
)والبروفسور  اليمني  الروائي  من  للتو 
الرب  عبد  حبيب  الكومبيوتر(  علوم  في 
روايته  فأهداني  تكرم  الذي  سروري 

)تقرير الهدهد(.
غير أن التتويه والتيه يغمرانك بحق 
الصريح،  باسمك  نفسك،  تجد  حين 
شخصية في رواية، وهذا ما كان لي في 
)العتبات  اللطيف  عبد  الدين  علم  رواية 
والسور(، وفي رواية نذير جعفر )أساور 
ظلت  قد  اللعبة  هذه  كانت  ولئن  الورد(، 
عابرة في الروايتين فقد عكسها في )تقرير 
حيث   ،)51( الصفحة  من  ابتداًء  الهدهد( 
يعلن الراوي: ها أنذا اليوم، أنا، نبيل بدر 
سليمان التنوخي الذي ال يجيد كتمان سر، 
أخون عهدي ألمي، وأفشي السر الذي ظل 
مكتومًا ألف عام. وهذا هو إذن هو اسمي 
الثالثي، مشفوعًا بالنسبة التي تنادي أبا 
تناديني  كما  )التنوخي(،  المعري  العالء 
خصلة فض األسرار التي أعتز بها، والتي 
)بوعلي  الراحل  الصديق  جعلت  قد  كانت 
وهو  فضيحة(  )الست  يسّميني  ياسين( 

االسم الذي جعلته بدوري لشخصية دريد 
اللورقي في روايتي )دلعون(.

بيني  فرقت  )الرواية(  نبيل  والدة 
التي  التنوخي  نوال  هي  فوالدته  وبينه. 
دّرست األدب العربي في جامعة الالذقية. 
تفك  ال  فهي  بعمرها-  اهلل  أمد  والدتي  أما 
في  تيتَّم  الرواية  نبيل  إن  ثم  الحرف. 
الرابعة عشرة، مثل أبي العالء المعري، 
بينما تيّتمت في الرابعة واألربعين، وهو 
لكن  السبعين.  أغازل  وأنا  خمسيني، 
لمياء  صديقته  الرواية  لنبيل  أن  األهم 
األربعينية الباحثة في ُشعب البحر األحمر 
باريس  في  معه  تقيم  والتي  المرجانية، 

منذ دهر، فيا ويلتي، من أين لي بلمياء؟

خيال أجمل من حقيقة

    نبيل سليمان -الالذقية

 2010/1/1 فجر  في  لمياء  غادرْت 
يسرد  نبيلها  وتركْت  مجهولة،  جهة  إلى 
الثانية  جدته  والدة  له  أمه  كشفت  كيف 
العالء  أبي  ابنة  وهي  )نور(،  والثالثين 
عاشقًا  الرواية  جعلته  الذي  المعري 
منه،  تحمل  هندًا  وجعلت  هند،  لتلميذته 
ثم تختفي بسرها في الالذقية عند خالتها 
الضليعة بالفلسفة، حيث تشب نور التي 
تعود إلى والدها أبي العالء في العشرين، 
فتعود إليه الحياة التي توقفت به منذ فقد 
هندًا، على الرغم من أن أبوته تظل السر 

الذي يجهله، هو ونور. 
شاركت  والدته  أن  الرواية  نبيل  يذكر 
على  عام  ألف  مرور  بمناسبة  ندوة  في 
العلمي  المجمع  وكان  العالء،  أبي  ميالد 
مهرجانًا في  أقام حقًا  قد  بدمشق  العربي 
الذكرى، في 1944/9/25، شارك  هذه 
فيه بدوي الجبل بقصيدته التي قال فيها:

اأعمى تلفتت الع�شوُر فما راأْت 

                          عند ال�شمو�ش كنوره الّلماح

يا ظامل التفاح يف وجناتها

              لو ذقَت بع�ش �شمائل التفاح

اإيه حكيَم الَدهر اأُيّ مليحٍة

              �شنْت عليك بعطرها الفّواح

لو اأن�شفْت ل�شقتك خمرة ريقها 

                         �ُشْكَر العقول وفتنَة االأرواًح

مهدي  محمد  المهرجان  في  شارك  كما 
الجواهري وعمر أبو ريشة من الشعراء، 
ومن الكتاب َقدم فخري البارودي دراسته 
)المعري والموسيقى( وقدم جميل صليبا 
)فكرة الخير في فلسفة أبي العالء( وفؤاد 
الشايب ) أبو العالء في الفلسفة المقارنة( 
ي  وأثرهم  )القرامطة  طلس  وأسعد 
التي  الوحيدة  المرأة  أما  المعري(.  أدب 
شاركت في المهرجان فهي جهان موصلي 
والمرأة(.  )المعري  دراستها  قدمت  التي 
أن  يذكر  الرواية،  نبيل  إلى  وبالعودة 
كان سيف  ما  مشاركتها  في  تحاشت  أمه 
تحدثت  حين  سيمنعه،  السوري  الرقابة 
الذي  )بيته(  الثالث  المعري  سجن  عن 
)القبر(  الرابع  سجنه  قرب  اليوم  يقبع 
الذي يقبع داخل سجن سادس، ليس إال 

سورية التي لم تسّمها نوال التنوخي.
و/أو  الرواية  نبيل  ابتلى  العقم  ألن 
المعري  ساللة  به  تنتهي  فسوف  لمياء، 
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ساللة  به  ستنتهي  كما  البيولوجية، 
المعري التاريخية، ألنه لم يأبه بصندوق 
أمه. وانتهاء  لدى  المحفوظ  المخطوطات 
قدرية  عالمة  سيكون  المعري  ساللة 
للعقل  الحياة  في عودة  األمل  موت  على 
لخروج  ميتافيزيقية  وإشارة  العربي، 
العرب من التاريخ إلى األبد، كما نقرأ في 
الرواية. ومثل العقم يعاني نبيل الرواية 
من جراحه، وأولها هجرانه لسورية بعد 
الخدمة العسكرية، حيث صار مثل لمياء 
يتوالى  ما  و  وكذلك  عالميًا(.  )مواطنًا 
القتل  منها:  يعدد  التي  الفجائع  من  عليه 
ذاك،  أو  البلد  هذا  في  اليومي  والتعذيب 
الشرعيين،  وغير  المخلدون  والحكام 

جمهوريات التوريث، القمع الدائم..(:
المئتين  الذكرى  حلت   2009 عام  في 
لوالدة داروين/ والذكرى المائة والخمسين 
لصدور كتابه )أصل األنواع(، وكان نبيل 
عّمن  للذكريين  يكتب  أن  يعتزم  الرواية 
بقرون:  قبله  داروين  بإبداعات  أرهص 
أعجزت  الكتابة  لكن  المعري.  العالء  أبو 
لمياء  عليه  اقترحت  حتى  الرواية  نبيل 
فيها  أن يكتب رواية، يعيد  قبل اختفائها 
أبا العالء. إلى الحياة ويجعله يعيش هذا 
العصر. وبهذا االقتراح تشتبك مستويات 
رواية حبيب عبد الرب سروري، وقد كان 
المعري  الذي سيكتبه  التقرير  ذلك  أولها 
في رحلته المعاكسة لرحلة ابن القارح في 
) رسالة الغفران( أي العودة إلينا. وهنا 
تحضر في رواية )تقرير الهدهد( شخصية 
التي  )ل.ه.(  لسان  على  ولكن  )ن.س.( 
أثناء  مقهى،  في  الرواية  نبيل  يصادفها 
اختفى  المختفية، والتي  لمياء  بحثه عن 
شخصيًا  لي  بات  وهكذا  مثلها.  )ن.س.( 
ل.ه�.  تحدث  الرواية،  في  جديد  ظهور 
األسماء،  اختزال  يحب  ال  الذي  ذلك  عنه 

أي نبيل بدر سليمان التنوخي. 
في ظهوري الجديد تقول- يا للحسرة 
أسمي معظم سكان  إنني  ل.ه.  عاشقتي 
البالد العربية بالكتيبة الخرساء، وإنني 
األمل  أعتقد  بل  يائسًا،  لست  ذلك  رغم 
ممن  الجديدة  األجيال  شباب  بعض  على 
إمام  )ال  المعري  قولة  لغة-  في  اكتشفوا 
سوى العقل( لغة العصر ونافذة الخالص 
من البعبع المتسلط منذ قرون. وألني لست 

الجديدة  الروائية  الشخصية  هذه  ظّل  إال 
)ن.س.( فهو األصل، وهو الحقيقي وأنا 
ل - فقد أقبلت مسحورًا على حديث  الُمتخيَّ
بمئة  الحث  يشاهد  به  وإذا  عنه،  )ل.ه.( 
صغيرة  كل  يفحص  مرآة،  وبمئة  عين، 
في  يشرئب  ذري  بميكروسكوب  وكبيرة 
كثيرًا-  اإلحصاء  ويهمه  جمجمته،  مركز 
كثيرًا  لإلنترنت  ويلجأ   – حقًا  يهمني  هذا 
استفتاء  مواقع  فيه  يفتح  كما  أيضًا، 
حيثما  يوميًا،  ساعات  ويقضي  للعامة، 
كان، في التفاعل مع إيميالت جماعية، أو 
في منتديات خاصة في شبكات التواصل 
يتعرف  إنترنت، مع من  االجتماعي على 
عليهم في أنحاء العالم، وهذا كله ال ناقة 
لي فيه وال جمل . وهنا أذكر أن أصدقائي 
الشباب، وهو ما  كانوا يلهجون ببرلمان 
سّمى به محمد جمال باروت بيتي في حلب 
)1972 - 1978(، بينما سّمى اصدقاء )ن. 
س.( تلك المنتديات )سقيفة ن. س.( أو 
مقهاه، حيث يتحدث الجميع بحرية، بال 
رقابة، وبلغة ال عالقة لها باللغة اليومية 
الخشبية. كما يفّجر )ن.س.( في سقائفه 
مواضيع وأسئلة مفاجئة، وأفخاخًا، فال 
ينجو من هجاء بعضهم لمجرد أنه يمدح 
أبي  ومثل  العالء،  ابي  مثل  مثله  العقل، 
دنيانا  إلى   77 السماء  من  القادم  العالء 
أيضًا  هو  الهدهد(،  تقرير   ( عنها  ليكتب 
)ن. س.(، فكالهما يرسل إلى تلك السماء 
يقول  )ن.س.(  إن  بل  إّساته(،  إم  )إس 
ل�)ل. ه.( إنه كان هو نفسه أبا العالء في 
بدر سليمان  نبيل  فيرتبك  حياة سابقة، 
نفسه  هو  ألنه  )ل.ه.(،  بحديث  التنوخي 
العالء.  ألبي  والثالثون  الثالث  الحفيد 

وسيعاجلني االرتباك مضاعفًا حين تختم 
)ن.س.(  أن  في  الشبهة  يثير  بما  )ل.ه.( 
فيا  التنوخي،  سليمان  بدر  نبيل  هو 

ويلتي، من أكون إذن؟
البالد  تقول )ل.ه.( إن )ن.س.( يزور 
العلم  نشاطات  أهم  ليتابع  األجنبية، 
المالية  والفكر والفلسفة والفن واألزمات 
وهو  الروحية،  والحروب  والبيئية 
في  ويكتب  والكلمات،  باألدب  ممحون 
الخارج كثيرًا، ويحتاج للعوم باستمرار، 
وللمِشي طوياًل كل يوم، فبدونهما يشعر 
بالتخثر واالختناق، كما إنه يعرف خرائط 
شوارع المدن الكبرى بدقة مذهلة من فرط 
لها مشيًا ساعات وساعات، حيث  جوبه 
يدخل فيها في نقاشات وثرثرات حية مع 
ولئن  االجتماعية.  األطياف  كل  من  بشر 
أكون  أن  أتمنى  يجعلني  ذلك  كل  كان 
يجعلني  أكبر  دافعًا  فإن  حقًا،  )ن.س.( 
أتمنى أن أكونه، وهو أن )ل.ه.( عاشقة 
له. لكن نبيل بدر سليمان التنوخي غطس 
فأّنى  لمياء  حبيبته  ونسي  عشقها،  في 
أن  لو  وبخاصة  عليها،  أنافسه  أن  لي 
الشخصيات الروائية تكون حقًا أقرب إلى 
ُكّتابًا وقراًء. زد على  إلينا،  بعضها منها 
ذلك، أنه ال يخفى كيف يتقنَّع حبيب عبد 
بمكر  شخصياته،  بأقنعة  سروري  الرب 
ما بعده مكر، وبالتالي، أّنى لي أنافسه 
على  بل  )ل.ه.(،  عشق  على  اآلخر  هو 
ابنة  أو  )هند(  العالء  أبي  عاشقة  عشق 
أبي العالء )نور( أو لمياء إياها ، أو اي 
من النساء اللواتي أبدعهن صديقي حبيب 

في روايته )تقرير الهدهد(؟
مع هذا، وربما قبله بحكم السّن، أردد 
قولة إينشتاين: الخيال أهم من المعرفة. 
تمحو  كيف   - ربما   - أعرف  وألنني 
الواقعي،  نسبها  الروائية  الشخصية 
به،  وتتالعب  صياغته  تعيد  كيف  أو 
فإنني أستعير من الكاتب التركي باريش 
)خيال  روايته  عنوان  أوغلو  مستجابلي 
هذه  به  ألعنون  حقيقة(،  من  أجمل 
الوحيدة  العبارة  ألقول  أي  السطور، 
التي أحسب أنها تعبر عما بي نحو نبيل 
)ن.س.(،  ونحو  التنوخي،  سليمان  بدر 
ولعلها العبارة الوحيدة التي يحق لي أن 

أكتبها عنهما.
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تجربتي مع موس���ى صبري هي أكبر تجاربي الصحافية. 
ألنها بدأت بداية غير متوقعة.. واستمرت سنوات طويلة.

كان موس���ى صب���ري عائدًا ل� »األخبار« بع���د أن ُأبعد منها 
إلى »الجمهورية« فترة. وكنا أنا وجمال الغيطاني وش���وقي 
عبد الحكيم وصبحي ش���فيق »مرفوتي���ن« من اإلدارة الجديدة 
التي حلت محل إدارة األس���تاذ المفكر محمود أمين العالم، ثم 
إدارة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. الذي جمع لفترة بين 
رئاسة مجلس إدارة »األهرام« و»أخبار اليوم« معًا. وكان الذي 
حل محلها مؤقتًا هو المدير العام للمؤسس���ة، الذي لم يعترف 
بنا ألننا كنا نعمل بالمكافأة، ولس���نا معينين.. لكننا تمسكنا 

بحقنا لما قضيناه في العمل بمكافأة منتظمة وواحدة.
دخلنا لموس���ى، وعرضنا مشكلتنا. ويبدو أنه منذ الوهلة 
األولى أحس بقيمة هؤالء الش���بان، فأحدهم روائي معروف، 
والثاني كاتب مس���رحي وتراثي أيضًا معروف، والثالث ناقد 
س���ينمائي معروف. أما أنا فال أعرف تقييمه في هذه اللحظة. 
ومضت أيام وأس���ابيع ونحن نحاول.. وه���م يمتنعون. في 
هذه األثناء، رأى موس���ى صبري أن تحتفي »األخبار« بذكرى 
المناضل الوطني »محمد فريد« بمناس���بة ذك���راه. وكعادته، 
حدد ع���ددًا م���ن الزوايا للكتاب���ة بما يمأل صفحتي���ن. وطلب 
الدكتور حسن رجب رئيس قسم األبحاث الذي كنا نعمل فيه، 
وطل���ب منه توزيع الموضوع���ات، كان بينها »محمد فريد من 
مذكراته«. اقترح الدكتور حسن رجب اسمي. فاعترض موسى 
لما علم أنني أحد الذين لديهم مشكلة مع اإلدارة.. لكن الدكتور 
حسن طمأنه، فوافق. وفوجئت بنشر الموضوع »بقلم: جمال 
الش���رقاوي«. وكانت »بقلم« هذه عزيزة ج���دًا أيامها. وتوفي 
الفيلس���وف العالمي الشهير »برتراند راس���ل«. فطلب موسى 
من الدكتور حس���ن موضوع���ًا كبيرًا يلي���ق بالراحل العظيم. 
مرة أخرى عرض اس���مي، وبعد االعت���راض المعتاد، وافق. 

ونش���ر الموضوع بصورة متمي���زة، و»بقلم« أيضًا. في المرة 
الثالثة كان الموضوع عن البابا كيرلس الثاني بابا الكنيس���ة 
األرثوذكسية، الس���ابق للبابا شنودة الثالث. وفي هذه المرة 
لم يعترض موس���ى، ولكن���ه كتب ورقة يطل���ب فيها حضور 
جمال الش���رقاوي يوم كذا الساعة السادسة مساء، ذهبت في 
الموعد. فقال ل���ي: أنا رأيت فيما قدمته من موضوعات كاتبًا. 
وأضاف: أنا في »األخب���ار« عندي صحافيون ممتازون، لكن 
ماعندي���ش كتاب كفاي���ة.. ثم قال: عندك مش���كلة مع اإلدارة 
س���أحاول إنهاءها مع المستش���ار القانون���ي.. لكن حتى يتم 
ذل���ك، س���أعرض عليك موضوع���ًا تعمله وأنت ف���ي بيتك.. 
وأضاف: نحن نفقد شخصيات عظيمة.. عندما تموت، نبحث 
في األرشيف عما نكتبه عنها، ويكون ذلك في عجلة، وغالبًا 
ال يليق بعظمة الشخصية. لذلك، أريدك أن تعد دراسة وافية 
عن كل شخصية نتفق عليها. نبدأ بطه حسين. إيه رأيك؟ قلت 
حاضر. وبعد أسبوع عدت إليه بدراسة في عشرين فولسكابًا، 
قرأه���ا كلمة كلم���ة. وقال: عظي���م.. نعمل توفي���ق الحكيم؟.. 
حاضر. وبعد أس���بوع قدمت دراس���ة بنفس الحجم. الطريف 
أنه أثناء قراءتها انقطع تيار الكهرباء، فأش���عل شمعة وأكمل 
القراءة.. وكان الثالث الس���ندباد الدكتور حس���ين فوزي عالم 
البحار والمثقف الموس���وعي الكبير. وعندما سلمته الدراسة 
الثالثة، قال لي: بغض النظر عن وضعك القانوني.. سأضع 
لك مكتب���ًا هنا في حجرة الس���كرتيرة، لتراج���ع معي بعض 
الموضوعات. وقد صار. ثم أضاف مكتبًا ثانيًا للدكتور حسن 
رج���ب لعرض الصحاف���ة العالمية، ألن الدكتور حس���ن رجب 
أستاذ إعالم، حاصل على الدكتوراه من ألمانيا، ويدرس في 
الجامعة األميركية. ثم مكتبًا ثالثًا للراحل األستاذ مجدي فهمي 
الذي يقدم تقريرًا صباحيًا يقارن فيه بين الصحف الرئيسية، 

يقدم لرئيس التحرير قبل اجتماع التحرير اليومي.

موسى صبري: المهنية أواًل

ه���ذه ذكريات مع عدد من كبار الصحافيين ش���اءت تجربة 
حيات���ي في بالط صاحبة الجاللة، التي بدأت عام 1949، أن 
أعرفهم. بعضها كان للحظات،لكن غنية، والبعض اآلخر امتد 

لفترات عمل مع قيادات شرفت بالعمل معها.

ذكريات عربت

جمال الشرقاوي
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ومن الملفت لمهنية موسى صبري.. أن الدكتور طه حسين 
أطال اهلل عم���ره س���نوات. وعندما توفى حض���رت جنازته، 
وكتب���ت عمودًا بعن���وان »عندم���ا انحنى الجمي���ع.. لها«. فقد 
الحظت أن أساتذة الجامعة الذين ساروا باألرواب من جامعة 
القاهرة حتى مس���جد صالح الدين قاطعي���ن كوبري الجامعة 
في مش���هد جليل، بعد خروجهم من الجامع يتقاطرون بنفس 
المش���هد الجليل نحو سيارة س���وداء تقف بالقرب من الجامع 
وعندما يأتي دور كل منهم ينحني تعظيمًا لمن في الس���يارة: 
السيدة سوزان زوجة العميد. واعتبرت أن ذلك ما يمكنني أن 
أكتبه، واعتبرت الدراس���ة التي أعددتها منذ سنوات ضاعت، 
ألن موسى صبري كان في أميركا. لكن بعد ظهر اليوم التالي، 
اتصلوا بي، وقالوا إن محس���ن محمد يريدك. ذهبت، فقال لي 
محس���ن محمد إن موس���ى اتصل به من أميركا، وقال لنا على 

الدراسة ومكانها.. هيا أعدها للنشر اليوم.
كنا مختلفين فكريًا وسياس���يًا بشكل واضح ومعلن. لكني 
أشهد أن موس���ى صبري كان، رحمه اهلل، يلتفت إلى الكفاءة 
ويستفيد منها بغض النظر عن االختالفات السياسية. فلم يمض 
وقت طويل على عملي مستش���ارًا ومراجعًا للتحقيقات.. حتى 
طلب مني أن أنضم لماكينة العمل، بضمي لقس���م التحقيقات 
إل���ى جانب عملي إل���ى جانبه. ثم ل���م يلب���ث أن اعتمد جمال 
الغيطاني مراس���اًل حربيًا. وعندما مات جم���ال عبد الناصر، 

كلفنا، الغيطاني وأنا، بتغطية جنازة الراحل العظيم..
طبعًا كان لموس���ى صبري توجه فكري وسياس���ي، ظهر 
واضح���ًا بعد تولي الرئيس الس���ادات. فقد أصبح مايس���ترو 
الصحاف���ة القومي���ة ف���ي تبييض وج���ه الس���لطة، ومهاجمة 
معارضيها، لكنه، مع ذلك، كان حريصًا على االستفادة من كل 
محرر، مهمًا كان موقفه، بل وحريصًا على حريته وسالمته. 
فعندما اش���تعلت الحرك���ة الطالبية في بداية الس���بعينيات، 
ذهبنا عادل حس���ين وسيد الجبرتي وأنا إلى الجامعة فرحين 
بهذه الهبة المباركة، كأول تحرك جماهيري معارض. تلفتنا، 
فإذا بموس���ى صبري يقف بجانبنا.. وعندما تقرر ذهاب وفد 
م���ن الطالب إلى مجلس األمة، طلب موس���ى منا نحن الثالثة 

العودة للجرنال معه، حتى ال يقبض علينا..
وفي اليوم الس���ابع من أكتوبر/تشرين األول عام 1973.. 
جلس���نا مجموعة من المحررين في الصالة نتحدث عن الحرب 
واألس���لحة.. وفوجئت بأن المدعي العام االشتراكي، الدكتور 
محم���ود أبو زيد فهمي يطلبن���ي.. ويواجهني بتهمة قول كالم 
يثبط ال���روح المعنوية للقوات المس���لحة أثناء الحرب. قلت: 
على فرض أنني قلت ذلك، مع أني لم أقل، وليس معقواًل أن 
أقول، ونحن في فرحة غامرة بعبور قواتنا لقناة السويس.. 
ه���ل كانت القوات المس���لحة جالس���ة معنا ف���ي صالة تحرير 
»األخبار«، لتس���مع كالم���ي.. وتنهار معنوياته���ا ؟.. ضحك 
الرج���ل، وألقى إلي بالتهمة الثانية: أيضًا.. أنت قلت لزمالئك 
أنتم لس���تم صحافيين. رددت: طبعا، وأكبر دليل أنني هنا، 
ببالغ من هؤالء إل���ى مباحث أمن الدولة، هو الذي أمامك. لو 

كانوا صحافيين، لشكوني لرئيس التحرير.. لكن ألنهم عمالء 
ألمن الدولة، فقد توجهوا إلى أسيادهم.

صرفني المدعي االش���تراكي وحفظ التحقيق، وعدت أواًل 
إل���ى النقابة ألجد زمالئي يم���ألون الحديقة في انتظار معرفة 
»األخبار«، ثم توجهت للجريدة ألجد موسى صبري أيضًا في 
انتظ���اري. بعد معرفة ما حدث، س���ألني: جم���ال.. هل بينك 
وبين زمالئك مشاكل ؟.. قلت: أبدًا.. وإنما المسألة أنك تسمح 

لمخبرين أن يجلسوا معنا في صالة التحرير..
في الحال أصدر قرارًا بنقل عدد من الذين كانوا في الصالة 

إلى مكان آخر شبه خاٍل.
س���ألني المناضل الوطني والمحامي والمثقف الذي أنش���أ 
وزارة اإلرش���اد القومي في عهد عب���د الناصر فتحي رضوان: 
ما س���ر اس���تمرار موس���ى صبري رئيس���ًا للتحري���ر في عهد 
عبد الناصر ثم الس���ادات ثم مبارك ؟ لم يس���تمر أحد كل هذه 

السنين.. هل لديك تفسير ؟
قلت له: موسى صبري حرفي بجدية، يريد أن يتفوق دائمًا 
عل���ى الصحف األخرى.. ه���ذا يجعله يبذل جه���دًا غير عادي، 
يستثمر كل طاقات المؤسسة، يقدم تنازالت سياسية في سبيل 
االس���تفادة من كل الكفاءات، حتى المعارضين له وللنظام.. 
أيضا، هو شديد الحرص.. ربما لمعرفته أن بالمؤسسة جبهة 

من القيادات تتآمر عليه على خلفية دينية..
إن���ه رئيس التحري���ر الوحيد الذي عملت مع���ه، الذي يقرأ 
المادة قبل النش���ر، ويبقى بمكتبه من التاسعة صباحًا حتى 
الثالثة أو الرابعة بعد الظهر.. ثم يعود في السادسة والنصف 
ليق���رأ بروف���ات الصفحات كلمة كلمة، وبع���د ذلك فقط يوقع 

بالنشر..
تعلم���ت من موس���ى صبري درس���ًا هامًا: كان يرس���ل لي 
الموضوع���ات وعليه���ا تأش���يرات: )للمراجع���ة(.. )إلع���ادة 
الكتابة(.. )للرأي( وفي مرة عدت إليه بموضوع برأي مسببًا. 
أخذ الموضوع من يدي، وألقاه في س���لة المهمالت.. فزعت، 
فق���د كان الموضوع الس���م أكب���ر مني بكثير.. وقلت: أس���تاذ 
موس���ى.. أرجوك راجعني.. قد أك���ون مخطئًا. ضحك، ورد 
عل���ي: إنت فاه���م إني أبعث إليك الموض���وع دون أن أقرأه.. 

رأيك تطابق مع رأيي.
وأضاف درس���ًا ال أنس���اه أبدًا. قال: أع���رف إمكانيات كل 
محرر ومحررة. مثاًل.. فالن يجمع مادة غزيرة جدًا، ثم يغرق 
فيها.. ال يعرف كيف يوظفها، فكيف تنشر موضوعًا ال تتبين 
رأس���ه من رجليه. وفالن عنده أفكار أو قل شعارات.. يهوش 
به���ا في عبارات كبيرة.. لكن دون مادة أو معلومات محددة.. 

فيكون موضوعه إنشائيًا بال قيمة..
وهكذا تعلمت من موسى صبري أن على القائد الصحافي أن 
يعرف بدقة إمكانيات وخصائص كل صحافي وكل صحافية، 
حت���ى يكل���ف الصحاف���ي المناس���ب بالموضوع المناس���ب.. 
وإال فإنه س���يذهب إلى العش���وائية، وإهدار الوقت والجهد.. 

والموضوع ذاته.
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الحديقة الشتوية
معرض ياباني لكل الفصول

الش���توية« عنوان معرض  »الحديقة 
يتنقل حول العال���م منذ عام 2010 مارًا 
بألماني���ا، روم���ا، بريطاني���ا، أميركا، 
المج���ر، روس���يا ومؤخرًا  المكس���يك، 
في مصر، حيث ع���رض بنفس العنوان 
واألعمال المعروضة ألربعة عشر فنانًا 
وفنانة يابانييًن يمثلون جياًل جديدًا من 
شباب الفنانين ظهر على الساحة الفنية 
في النصف اآلخر من التسعينيات والعقد 
الق���رن الحادي والعش���رين،  األول من 
يعرض���ون خمس���ة وثالثين عم���اًل فنيًا 
بين الرسم والتصوير وأعمال الفيديو، 
تشكل اتجاهًا فنيًا يابانيًا معاصرًا حول 

عالم »المايكروبوب«
وفي تعريف ملحق بتقديم مؤسس���ة 
الياب���ان )منظمة العرض( ف���ي القاهرة 
حول المفه���وم الفني للمعرض، جاء أن 
كلم���ة »مايكروبوب« من ابت���كار الناقدة 
مانس���وي«  »ميدوري  اليابانية  الفني���ة 
والتي تش���ير إلى رؤية الفنانين بشكل 
متمي���ز للعال���م وه���م يعي���دون ترتيب 
المعلوم���ات  م���ن  متنوع���ة  ش���ذرات 
والمعرفة، إلضفاء معان واس���تخدامات 

جديدة ألشياء مهملة وعادية.
»الحديقة الش���توية« ترتبط في ذهن 

المش���اهد بحديقة مقفزة ذابلة في فصل 
الش���تاء.. وق���د ترتب���ط في ذهن���ه بأن 
حديقة الشتاء هذه البد وأن تكون صوبة 
حامية للنبات ف���ي فصل الصقيع، وهذا 
التداعي بي���ن الرؤيتين يلتقيان معًا بين 
عنوان العرض ومفه���وم بعض األعمال 
المعروضة، والتي م���ن تعريف الناقدة 
ميدوري أنها إعادة رؤية للعالم وترتيب 
شذرات معلوماتية إلضفاء معان جديدة 
ألشياء مهملة وعادية وتنفيذ هذه الرؤية 
بأبس���ط الخامات المتواف���رة في الحياة 
اليومية وتعمد إنجاز األعمال بتلقائية، 
وبالفعل جانب من أعمال المعرض توافر 
فيها عنصر التلقائية الطفولية في إدراك 
العالم المحيط، حتى أن تشكيلها اقتصر 
على تقليد تلقائية األطفال أو عمل لوحات 
كرس���ومات مجالت األطف���ال الكرتونية 
والخي���ال العلمي وربما ب���دت كمحاولة 
لتصوير حياة خيالية غير مرئية كجانب 
أسطوري خاص بالفنان أو بعالم الطفل 
ورؤيته له وليس الوس���يلة للتعبير عن 
هذا العالم سواء كان بتلقائية أو بحرفية 
للتلقائية مث���ل أعمال الفنانتين »ماكيكو 
كودو« و»ماهوم���ي كونيكاتا«.. وأيضًا 

عمل الفيديو للفنان »تاروه إيزومي«.

جانب آخ���ر من العرض ق���دم عوالم 
مختلفة عبر تركيبات جامعة بين نباتات 
ومعادن  وقواق���ع  وحيوان���ات  وطيور 
لخل���ق بيئة خاص���ة في مقاب���ل بيئتنا 
الظاهرة مع تركيز الفنان على ما تحدثه 
توليفته الجديدة من تأثير نفس���ي على 
المش���اهد برؤيت���ه مع���اداًل تركيبيًا غير 
معتاد لواق���ع اعتاده، يكاد يكون يحمل 
توقع رؤية الالمعتاد.. فالحدائق تعني 
الزهر والش���جر والحشائش وإن اختفت 
يح���ل محلها عال���م آخر.. عال���م ال نراه 
وال نقترب منه شتاء.. عالم تتآلف فيه 
كائن���ات دقيقة غريب���ة وزهور وأوراق 
نباتية ميتة كعالم معادل لحديقة الربيع، 
فكالهما ينبض بالحي���اة لكن االختالف 
يأتي بين المرئي ربيعًا والالمرئي شتاء 
لك���ن كليهما ج���زء من وجودن���ا ومؤثر 
فيه، ألنه بالض���رورة جزء من منظومة 
كونية ال تكف ع���ن النبض والدوران إن 
كان في مدارات ومجرات أو في مجاري 
ال���دم داخ���ل أجس���ادنا كذلك م���ا يقدمه 
اليابانيون من زه���ور وقواقع ونباتات 
الدقيقة  الش���توية  الحدائ���ق  وكائن���ات 
الحي���ة هي جزء أساس���ي م���ن الدورة 
الكوني���ة.. وقد ب���رع في ه���ذا المفهوم 

ع���دد من الفنانين، منهم الفنانة »ريوكو 
أوك���ي« التي قدم���ت ركنًا ف���ي العرض 
بعنوان »الش���مس« مكونًا من 14 رسمًا 
ألشجار وقواقع وهياكل وأوراق ملونة 
وخط���وط متراكمة وزه���ور وحيوانات 
فيها يش���به حالة من االرتباط العضوي 
بين متناقضات تعاد هيكلتها في سياق 
استكشافي خاص بالفنانة.. كذلك عمل 
الفنان »تام أوتشياي« »رجوحة القطة« 
بما فيه م���ن اإليجاز والرس���م التلقائي 
المفتوح في انسجام مع خيال اللوحة، 
كذلك تميزت ع���روض الفنان »هيرويه 
س���اإكي« بنباتات���ه وزه���وره في رقة 
ورش���اقة كأنها تتحرك ف���ي حالة نماء 
أمام أعيننا بتركيز من الفنان على النمط 
العف���وي للنبات.. والفنان »ماس���اوري 
هاندا« قدم بتركيباته الخطية القريبة من 
الخرائطية كنمط جديد للمنظر الطبيعي 
جمع فيه مجموعة عناصر وأعاد بناءها  
بإحدى تأثيرات تركيبية جريئة.. وتميز 
عم���ل الفنان »كيس���كيه ياماموتو« برقة 
متناهية بتناوله للنباتات الرفيعة داخل 
أنم���اط هندس���ية لتصمي���م زخرفي في 
تجانس جدي���د لعالم تتوحد فيه جوانب 

الطبيعة المختلفة خاصة البدائية.

فاطمة علي - القاهرة

ت�ضكيل
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على تقليد تلقائية األطفال أو عمل لوحات 
كرس���ومات مجالت األطف���ال الكرتونية 
والخي���ال العلمي وربما ب���دت كمحاولة 
لتصوير حياة خيالية غير مرئية كجانب 
أسطوري خاص بالفنان أو بعالم الطفل 
ورؤيته له وليس الوس���يلة للتعبير عن 
هذا العالم سواء كان بتلقائية أو بحرفية 
للتلقائية مث���ل أعمال الفنانتين »ماكيكو 
كودو« و»ماهوم���ي كونيكاتا«.. وأيضًا 

عمل الفيديو للفنان »تاروه إيزومي«.

جانب آخ���ر من العرض ق���دم عوالم 
مختلفة عبر تركيبات جامعة بين نباتات 
ومعادن  وقواق���ع  وحيوان���ات  وطيور 
لخل���ق بيئة خاص���ة في مقاب���ل بيئتنا 
الظاهرة مع تركيز الفنان على ما تحدثه 
توليفته الجديدة من تأثير نفس���ي على 
المش���اهد برؤيت���ه مع���اداًل تركيبيًا غير 
معتاد لواق���ع اعتاده، يكاد يكون يحمل 
توقع رؤية الالمعتاد.. فالحدائق تعني 
الزهر والش���جر والحشائش وإن اختفت 
يح���ل محلها عال���م آخر.. عال���م ال نراه 
وال نقترب منه شتاء.. عالم تتآلف فيه 
كائن���ات دقيقة غريب���ة وزهور وأوراق 
نباتية ميتة كعالم معادل لحديقة الربيع، 
فكالهما ينبض بالحي���اة لكن االختالف 
يأتي بين المرئي ربيعًا والالمرئي شتاء 
لك���ن كليهما ج���زء من وجودن���ا ومؤثر 
فيه، ألنه بالض���رورة جزء من منظومة 
كونية ال تكف ع���ن النبض والدوران إن 
كان في مدارات ومجرات أو في مجاري 
ال���دم داخ���ل أجس���ادنا كذلك م���ا يقدمه 
اليابانيون من زه���ور وقواقع ونباتات 
الدقيقة  الش���توية  الحدائ���ق  وكائن���ات 
الحي���ة هي جزء أساس���ي م���ن الدورة 
الكوني���ة.. وقد ب���رع في ه���ذا المفهوم 

ع���دد من الفنانين، منهم الفنانة »ريوكو 
أوك���ي« التي قدم���ت ركنًا ف���ي العرض 
بعنوان »الش���مس« مكونًا من 14 رسمًا 
ألشجار وقواقع وهياكل وأوراق ملونة 
وخط���وط متراكمة وزه���ور وحيوانات 
فيها يش���به حالة من االرتباط العضوي 
بين متناقضات تعاد هيكلتها في سياق 
استكشافي خاص بالفنانة.. كذلك عمل 
الفنان »تام أوتشياي« »رجوحة القطة« 
بما فيه م���ن اإليجاز والرس���م التلقائي 
المفتوح في انسجام مع خيال اللوحة، 
كذلك تميزت ع���روض الفنان »هيرويه 
س���اإكي« بنباتات���ه وزه���وره في رقة 
ورش���اقة كأنها تتحرك ف���ي حالة نماء 
أمام أعيننا بتركيز من الفنان على النمط 
العف���وي للنبات.. والفنان »ماس���اوري 
هاندا« قدم بتركيباته الخطية القريبة من 
الخرائطية كنمط جديد للمنظر الطبيعي 
جمع فيه مجموعة عناصر وأعاد بناءها  
بإحدى تأثيرات تركيبية جريئة.. وتميز 
عم���ل الفنان »كيس���كيه ياماموتو« برقة 
متناهية بتناوله للنباتات الرفيعة داخل 
أنم���اط هندس���ية لتصمي���م زخرفي في 
تجانس جدي���د لعالم تتوحد فيه جوانب 

الطبيعة المختلفة خاصة البدائية.
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للموت، بل الذاهب���ُة إليه بمحِض إرادتها 
وبإصراٍر عنيد. 

ال ش���ك أن ثورة 25 يناير ال تغير في 
تاري���خ مصر والمنطقة، أو على الصعيد 
السياس���ي، فحس���ب، بل هي إعالٌن عن 
والدة الش���خصية المصري���ة الجدي���دة، 
الت���ي امتألت صمت���ًا على م���دار عقود، 
وانحن���ت أكتافها من الُحمول، ولكنها في 
هذا التاريخ تصرخ رافضًة االستمرار في 
تحّم���ل ما ال ُيحتم���ل، ومعلنًة المواصلة 
في نهٍج جديٍد في الحياِة والتفكير. يكفي 
التج���وال قلياًل م���ن الوقت في ش���وارع 
مصر، وقراءة ما رس���م وما كتب الشباب 
الثائر على جدران الش���وارع، لندرك هذا 
التح���ّول الكبي���ر في الفكر والش���خصية 

المصريْين. 
وجوه الث���ورة في أعمال أب���و النجا 
مغط���اٌة رؤوس���ها بقّبع���ات، أو ُتخفي 
وجوهها بلثاٍم ال ُيظهر س���وى العينْين، 
أو تحتمي أحيانًا بما يشبه حجابًا يغطي 
جانبْي الوجه، يبدو واحد منها في إحدى 
اللوح���ات أزرق مخّططًا كذلك الذي يمّيز 
ال���زّي المص���ري القديم. ال يحي���ُل اللثام 
ال���ذي يكّمم األفواه في »وج���وه الثورة« 
إلى س���ياٍق من القهر واالضطهاد، فتلك 
الوجوه في حالة ث���ورٍة على االضطهاد 
وهي كسرت أصاًل حاجز الخوف وتخّطت 
حالة الخن���وع، ولثامها وغطاء وجوهها 
دالل���ٌة عل���ى الس���ّرية التي تمّي���ز العمل 
الثوري، فالملّثم في الثقافة العربية، هو 
المجاهد والمناضل ال���ذي يخرج لمالقاة 
العدو، يغّطي وجهه منعًا من أن ُيعرف. 
وقد ش���اعت ظاهرة التلّثم ف���ي التاريخ 
العرب���ّي الحدي���ث خ���الل االنتفاضتْي���ن 
الفلسطينيتْين، حيث كانت قوات االحتالل 
تقوم بتصوي���ر المتظاهري���ن، ثم تقوم 
بالتعّرف عليهم والبحث عنهم واعتقالهم 
أو اغتيالهم. وترّس���خت ص���ورة الملثم 
الفلسطيني في الثقافة العربية، كمرادف 
للثوري والمناضل الذي قد يكون ش���هيدًا 
عّما قري���ب. ما يؤكد عل���ى تلك الصورة 
للملّثم الفلسطيني في الثقافة العربية هو 
انعكاسها في أعمال أبو النجا ذاته، حيث 
يظه���ر اللثام في بعض اللوحات مخطّطًا 
بش���كل كامل أو جزئي، وه���و ما يذكرنا 

 د. مليحة م�سلماين - فل�شطني

محمد أبو النجا
وجوه ملثمة ال تخاف

لن ينكر أحد العالقة العميقة القائمة بين الفنان والمجتمع، فالفنان يعتمد 
عل���ى المجتمع، وه���و يحصل على نغمته وإيقاع���ه وقوته من المجتمع 

الذي هو عضٌو فيه
»هربرت ريد، معنى الفن«

تداخل���ت اللغ���ة والخط���وط العربية مع 
عمل���ه التركيب���ي المك���ّون م���ن الفيديو 
والصور الفوتوغرافية، حيث دونت على 
جدران المعرض 325 اسمًا عربيًا لألسد 

كتبت بالخطوط العربية.
»وج���وه الث���ورة«، هي آخ���ر أعمال 
أب���و النجا وه���ي مجموعة م���ن لوحات 
»البورتري���ه«، عرض���ت ف���ي الخام���س 
من آذار/م���ارس الماض���ي، وجنبًا إلى 
جنب مع أعمال أخرى من وحي الش���ارع 
المصري وثورته، في جاليري دار الفنون 
ف���ي الكويت ولمدة عش���رة أي���ام. تتميز 
»وج���وه الث���ورة« عن أعمال أب���و النجا 
الس���ابقة في توجهها نح���و البورتريه، 
المختل���ف،  البورتري���ه  نح���و  وأيض���ًا 
»الث���وري«، الذي يختزل معاني ودالالت 
جديدة، وهي أيضًا ترتبط بش���كل وثيق 
بمصر اآلن وبثورتها. يختصر أبو النجا 
األدوات في مجموعته تلك، فال كثير من 
الطبقات اللوني���ة وال نصوَص وال نعثر 
على ازدح���ام في التكوينات. يختزل أبو 
النج���ا األداَة للفكرة التي يب���دو جلّيًا أن 
الفنان قد امتأل بها ففاضت أعمااًل موغلًة 
في الّتحدي���ق في ال���ذاِت الثورية. ُيْمعن 
الفنان في وجه المصرّي الثائر،  يختصر 
أدواته وألوانه ليشّكل الوجوه المنتِظرة، 

غالبًا ما حضَرْت »مص���ُر الهوّية« في 
أعمال الفنان المص���ري محمد أبو النجا، 
ففي أعمال���ه الكوالجي���ة ذات الطبقات، 
ح���اول الفن���ان دوم���ًا صياغ���ة هوّي���ة 
تشكيلّية موازية ل� »المصرّية«، يقابلها أو 
ينتقدها، أو يحفر فيها ليبحثها ويعّرفها. 
عادة ما يقيم أب���و النجا أرضّية أعماله، 
قماَشه، من مواّد من أرض مصر، طينها 
ونخيله���ا وأرّزه���ا، بمه���ارٍة أخضع���ت 
الّتقني���ة للهوّية، والعك���س أيضًا، وهو 
ما يناقش���ه فري���د الّزاهي ف���ي مقاله عن 
أبو النجا »بش���رة الذات.. بشرة العالم« 
فيقول: »إنها مادة به���ا بعض من ذاكرة 
الجس���د، والكثير من االحتف���اء بحركية 
اليدْي���ن. وفي ه���ذه التمازجات تتجس���د 
تلك البش���رة التي ينحتها الفنان التقني 
)هذ المرة( من صل���ب اليومي، ويحولها 
بفعل خالق إلى صفحة ال تنتظر س���وى 
االنطباعات الممكنة لجسد العالم عليها«.

كثيرًا ما تداخل���ت النصوص العربية 
أيض���ًا مع تكوين���ات أبو النج���ا، معززًا 
هوية أعماله، كعرب���ّي مصرّي، يقتطع 
الفنان ُجماًل وكلمات من الشارع المصري، 
أو نصوصًا عربية كالس���يكية تحيل إلى 
الثقاف���ة الدينية والش���عبية في المجتمع 
المص���ري. في عمل���ه األخير »األس���د«، 
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بخطوط الكوفّية الفلسطينية التي يتلّثم 
بها الفلسطيني. لكن أبو النجا يشير إلى 
هوي���ة الملّثم المصرية بش���كل واضح، 
فعدا عن الس���ياق الزمنّي الذي يحيل إلى 
مصر وثورتها، يظه���ر غطاء الرأس في 
إحدى اللوح���ات مّتصاًل بش���ريط أزرق 
مخّطط يشبه غطاء الرأس لدى المصريين 
القدماء. باإلضافة إلى السّرية التي يشير 
إليها اللثام والغطاء، هناك داللة أخرى 
وه���ي الّضرورة، بحي���ث يلجأ المتظاهر 
المص���ري إل���ى تغطية ما يس���تطيع من 
رأس���ه ووجهه وعينيه كضرورة لحماية 

ما أمكن من الطلقات والغاز. 
يأخذ لون بش���رة »وجوه الثورة« في 
أعم���ال أبو النج���ا درجات البن���ّي، لون 

الت���راب، في داللة عل���ى ارتباط المقاوم 
ب���األرض التي يق���دم لها دم���اءه قربانًا 
لتتح���ّرر وُتزه���ر وتزده���ر بي���ن األمم. 
يتداخل األحمر الدموي مع البورتريه في 
بعض اللوحات، أو األصفر الذي يش���به 
اليود الطبي الذي ُتداوى به الجراح، فهي 
وجوٌه ُمصاب���ة، تتواجد ف���ي حّيز دفاٍع 
وهجوم، في معركٍة دموية. تظهر عيون 
وجوه الثورة مغّطاة بش���اش طبي، أو 
بنظارٍة شمسية ومن فوق إحدى عدستْيها 
ش���اش طبي. العيون ف���ي البورتريهات 
تبدو كأنه َأريَد لها أن تكون بؤرة اللوحة 
وموضوعه���ا، أحيانًا تتخّف���ى من وراء 
نظارة شمس، وأحياة أخرى موغلة في 
العمق ح���ّد الحياد والموت. تبدو العيون 

المكش���وفة في بعض األعمال مرس���ومة 
بطريقة تش���به العيون في الفّن القبطّي، 
مم���ا يؤّك���د مصرّي���َة وجوِه الث���ورة في 
أعمال أبو الّنجا، ويضفي أيضًا هالًة من 
القداس���ة عليها. ومن الجدير التوقف عند 
تلك المس���ألة، وهي العيون واستهدافها 
في أحداث الثورة المصرية، وهو ما أعاد 
إلى األذهان مقطعًا محّددًا من قصيدة »ال 

تصالح« للشاعر أمل دنقل.
وج���وُه الث���ورِة مستبش���رٌة وإن بدا 
عليه���ا الّتع���ب، واضح���ٌة كش���مٍس وإن 
تخّفْت وتلّثمت، ُمبصرٌة تتّوجها البصيرُة 
وإن فقدت أعيَنها، صابرٌة وإن غِضبت، 
مثاب���رٌة على الّدرِب مواصلة، محّدقٌة في 
الّنص���ر، ت���راه صبَر س���اعة، وفي عيِن 
القّناِص تضُع جم���راِت غضبها، فتهزمُه 
وما فع���ل، وترُكَل���ُه وبندقّيَت���ه، مرّددًة 
حناجُرها: هي أش���ياٌء ال ُتش���ترى. هكذا 
يش���ّكُل الفنان محم���د أبو النج���ا وجوَه 
الثورة، موغ���اًل في ألِم فت���ى فقَد إحدى 
عيني���ه، أو كلْيهما، مث���ل المصري أحمد 
حرارة الذي فق���د كلتا عينيه، األولى في 
يوم الغضب 28 يناي���ر 2011، والثانية 
بع���د حوالي عام من ه���ذا التاريخ خالَل 
األحداث األخيرة في القاهرة. يس���تغرق 
أبو الّنجا ف���ي قلِب أحمد وأخوته، ليبرَز 
لنا تش���كيلّيا وجَه »أحمد العربّي«، ليطّل 
علينا أحمد من قصي���دة محمود درويش 
في لوح���ات حّية، تقول بح���ّق، وبلوٍن 
وصورة، وبعلّو صوت ما كتبه درويش 
في رائعته »أحمد الّزعتر« المش���هورة ب� 

»أحمد العربّي«.
يس���ّجل أبو النجا لهذا التحّول، يوّثق 
تش���كيليًا لحظَة الوالدة التاريخية تلك، 
وتشكُّل المالمِح المصرية الجديدة. ونحن 
إذ نق���ول »يوث���ق«، فإن ه���ذا ال ينتقص 
م���ن إبداع الفنان بل يعلي���ه، فمهمة الفن 
تبقى مواكبة الح���دث وتحّوالت التاريخ 
والتأثر بها والتأثي���ر عليها. وأيضا فإن 
معن���ى »التوثي���ق« التش���كيلي، يتضمن 
بالض���رورة معالج���ة إبداعي���ة م���ن قبل 
الفن���ان لهذا التحول، وه���و ما يقدمه أبو 
النجا في تلك البورتريهات، وهو رؤيته 

لوجوه الثورة.
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رحلته في عالم التصوير.
للت�����صوي�������ر  أن  لطف�����ي  أدرك 
الفوتوغرافي فروع���ًا عديدة، والصورة 
العادية لم تعد تشبع أفكاره، لذلك اتجه 
إلى الفوتوغرافيا التشكيلية، وهي فرع 
لم يكن منتشرًا كثيرًا في الوطن العربي، 
والتكنيك الحديث الذي يستخدمه هو أن 
يجعل عدسة الكاميرا تحل محل الفرشاة 

في العمل التشكيلي.
وهذا االتجاه من الف���ن لم يقتنع به 
الكثيرون، حيث كان���وا يتهمونه بتعمد 
تش���ويه الصور التي يلتقطه���ا، ولكنه 
أثبت نج���اح رؤيت���ه الفنية م���ن خالل 
معارض���ه الكثيرة داخل مصر وخارجها 
من خ���الل أعمال���ه الت���ي دائمًا يش���يد 
بها النق���اد في أكبر المع���ارض الدولية 
وذل���ك بحس���ن اس���تغالل موهبته في 
استعمال الكاميرات عالوة على اهتمامه 
القوي بالن���اس والتعبيرات والعواطف 

البشرية.
وم���ن األعم���ال الت���ي يفتخ���ر بها، 
الصور التي تظهر وتتناول األحاسيس 
اإلنس���انية والحي���اة الش���خصية، مثل 
صورة ب���رج الجوزاء، والذي أقام عليه 

معرضًا كاماًل، وصورة شخصية بعدة 
أوجه لإلنسان »الطيب والشرير والماكر 
والذكي«، والتي تم عرضها في الصين.

المص���ري  أن���ه  بالذك���ر  والجدي���ر 
الوحي���د ال���ذي حص���ل عل���ى الميدالية 
التميز ف���ي التصوير  الذهبية وجائ���زة 
الفوتوغراف���ي في المع���رض الذي أقيم 
في النمس���ا عام 2005، والذي ش���ارك 
به أكثر م���ن 40.000 مصور من جميع 
أنحاء العالم، كما قدم ثماني صور تعبر 
عن عالقة اإلنسان بضغوط الحياة وهي 
طريقة جديدة تعتمد على التخيل، كما أنه 
حصل على جائزة الماس���تر في بينالي 
الصين الدولي للتصوي���ر الفوتوغرافي 
المعاصر، والنجمة الذهبية من الجمعية 

األميركية.
وبرأيه أن الفنون كلها تش���ترك في 
نف���س القواع���د، ولكن ما يجع���ل فنانًا 
متمي���زًا ع���ن اآلخر ه���و م���دى احترامه 
للمتلقي، فخ���الل معارضه عندما يأتي 
الجمه���ور لمش���اهدة لوحات���ه يجب أن 
تش���بع ه���ذه اللوحات لديه���م حاجة ما 
وأن تكون جيدة بالقدر الكافي، وبرأيه 
أن الفن���ان التش���كيلي ال���ذي درس فن 

الفوتوغرافيا هو فنان قوي جدًا، ويؤكد 
أنه مازال يتعلم من لوحات فناني عصر 
النهض���ة، على الرغم م���ن أنهم فنانون 
قواعد  تتضم���ن  فأعمالهم  تش���كيليون، 
التصوير الفوتوغرافي فتجد لوحة لفنان 
تشكيلي يترك فيها مساحة بيضاء فوق 
البورتريه، أو رس���م رجل معوج فيضع 
بجواره بعض »الش���خابيط« كي يوازي 

الصورة.
وأحيان���ًا يتحدث إل���ى جمهوره من 
خالل أعماله باستخدام لونين فقط هما 
األبيض واألس���ود، وفي تل���ك األعمال 
الصورة يجب أن تكون نقية جدًا، بحيث 
ال توج���د بها بقع بيضاء أو س���وداء في 
غير محلها، لذلك لديه مساحة محدودة 
يتحرك فيها، ورغ���م ذلك هذه الصورة 
توص���ل الفكرة أس���رع وأوضح، إال أن 
كث���رة األلوان ف���ي العمل تجع���ل مهمة 

الفنان شيئًا سهاًل.
الخطوات التي يقوم بها الفنان أيمن 
لطفي )في العمل اإلبداعي( هي خطوات 
مصور يقوم بها داخل نفس���ه.. تقودها 
أو توجهها حاس���ته السادس���ة المتمثلة 
ب���� »العي���ن الثالثة« والت���ي يفحص بها 

د. اإينا�س ح�سني - القاهرة

أيمن لطفي
مغامرات فوتوغرافية

فوتوغرافيا

بعد حصوله على ع���دة دورات تدريبية 
ف���ي الجرافيك من إنكلترا وألمانيا خالل 
الفت���رة م���ن 1998 حت���ى 2002، ث���م 
توج���ه إلى إس���بانيا، حيث حصل على 
عدة دورات في إعالنات الطرق وحضر 
الكثير من المؤتمرات العالمية في مجال 
تخصص���ه.. وق���د بدأت لمس���اته الفنية 
بعمل���ه كمصمم أزياء لكبرى الش���ركات 
المصري���ة والعالمية، ث���م انتقل للعمل 
في مجال اإلعالنات، حيث يشتغل اآلن 
مدير القس���م الفني لشركة عالمية للنشر 
واإلعالن وفي نفس الوقت يواصل أيمن 

للصورة أسرار..
المص���ري  الفوتوغراف���ي  يش���ير 
أيمن لطف���ي إلى أن للصورة أس���رارًا، 
وللحص���ول على ص���ورة معب���رة البد 
من ابتكار طرق جدي���دة القتحام أعماق 
الش���خصية والتغلغل بداخلها من خالل 
تش���غيل الموس���يقى مث���اًل أو وض���ع 
ماس���كات على الوجوه وحين تتصرف 
كل ش���خصية بتلقائية، ففي هذا الوقت 
يس���تغل المصور هذا الشعور للحصول 

على صور مميزة.
وبدأت رحلة احترافه التصوير كفن 
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رحلته في عالم التصوير.
للت�����صوي�������ر  أن  لطف�����ي  أدرك 
الفوتوغرافي فروع���ًا عديدة، والصورة 
العادية لم تعد تشبع أفكاره، لذلك اتجه 
إلى الفوتوغرافيا التشكيلية، وهي فرع 
لم يكن منتشرًا كثيرًا في الوطن العربي، 
والتكنيك الحديث الذي يستخدمه هو أن 
يجعل عدسة الكاميرا تحل محل الفرشاة 

في العمل التشكيلي.
وهذا االتجاه من الف���ن لم يقتنع به 
الكثيرون، حيث كان���وا يتهمونه بتعمد 
تش���ويه الصور التي يلتقطه���ا، ولكنه 
أثبت نج���اح رؤيت���ه الفنية م���ن خالل 
معارض���ه الكثيرة داخل مصر وخارجها 
من خ���الل أعمال���ه الت���ي دائمًا يش���يد 
بها النق���اد في أكبر المع���ارض الدولية 
وذل���ك بحس���ن اس���تغالل موهبته في 
استعمال الكاميرات عالوة على اهتمامه 
القوي بالن���اس والتعبيرات والعواطف 

البشرية.
وم���ن األعم���ال الت���ي يفتخ���ر بها، 
الصور التي تظهر وتتناول األحاسيس 
اإلنس���انية والحي���اة الش���خصية، مثل 
صورة ب���رج الجوزاء، والذي أقام عليه 

معرضًا كاماًل، وصورة شخصية بعدة 
أوجه لإلنسان »الطيب والشرير والماكر 
والذكي«، والتي تم عرضها في الصين.

المص���ري  أن���ه  بالذك���ر  والجدي���ر 
الوحي���د ال���ذي حص���ل عل���ى الميدالية 
التميز ف���ي التصوير  الذهبية وجائ���زة 
الفوتوغراف���ي في المع���رض الذي أقيم 
في النمس���ا عام 2005، والذي ش���ارك 
به أكثر م���ن 40.000 مصور من جميع 
أنحاء العالم، كما قدم ثماني صور تعبر 
عن عالقة اإلنسان بضغوط الحياة وهي 
طريقة جديدة تعتمد على التخيل، كما أنه 
حصل على جائزة الماس���تر في بينالي 
الصين الدولي للتصوي���ر الفوتوغرافي 
المعاصر، والنجمة الذهبية من الجمعية 

األميركية.
وبرأيه أن الفنون كلها تش���ترك في 
نف���س القواع���د، ولكن ما يجع���ل فنانًا 
متمي���زًا ع���ن اآلخر ه���و م���دى احترامه 
للمتلقي، فخ���الل معارضه عندما يأتي 
الجمه���ور لمش���اهدة لوحات���ه يجب أن 
تش���بع ه���ذه اللوحات لديه���م حاجة ما 
وأن تكون جيدة بالقدر الكافي، وبرأيه 
أن الفن���ان التش���كيلي ال���ذي درس فن 

الفوتوغرافيا هو فنان قوي جدًا، ويؤكد 
أنه مازال يتعلم من لوحات فناني عصر 
النهض���ة، على الرغم م���ن أنهم فنانون 
قواعد  تتضم���ن  فأعمالهم  تش���كيليون، 
التصوير الفوتوغرافي فتجد لوحة لفنان 
تشكيلي يترك فيها مساحة بيضاء فوق 
البورتريه، أو رس���م رجل معوج فيضع 
بجواره بعض »الش���خابيط« كي يوازي 

الصورة.
وأحيان���ًا يتحدث إل���ى جمهوره من 
خالل أعماله باستخدام لونين فقط هما 
األبيض واألس���ود، وفي تل���ك األعمال 
الصورة يجب أن تكون نقية جدًا، بحيث 
ال توج���د بها بقع بيضاء أو س���وداء في 
غير محلها، لذلك لديه مساحة محدودة 
يتحرك فيها، ورغ���م ذلك هذه الصورة 
توص���ل الفكرة أس���رع وأوضح، إال أن 
كث���رة األلوان ف���ي العمل تجع���ل مهمة 

الفنان شيئًا سهاًل.
الخطوات التي يقوم بها الفنان أيمن 
لطفي )في العمل اإلبداعي( هي خطوات 
مصور يقوم بها داخل نفس���ه.. تقودها 
أو توجهها حاس���ته السادس���ة المتمثلة 
ب���� »العي���ن الثالثة« والت���ي يفحص بها 

األش���ياء أواًل، ثم يق���وم بغربلتها، ثم 
أخيرًا يتخذ قراره المهم والمصيري »هذا 
المشهد هل يستحق التصوير واالهتمام 
م���ن قبل���ه أو أنه مجرد مش���هد عادي ال 
يثي���ر فضوله«، هذا الق���رار الذي يتخذه 
في تصوير المش���هد ال يأت���ي إال بالتهيؤ 
للتصوير أو التمثيل الكامل للجو المالئم 

للتصوير.
وللفنان أيمن لطفي ثقافة واس���عة 
ف���ي ف���ن التصوي���ر الفوتوغراف���ي وله 
ثقافت���ه الذاتية.. حيث إنه يتمتع بحرية 
التعبير والتحرر من األساليب األكاديمية 
والنق���ل الحرفي في فن التصوير.. ومن 
هنا ب���دأت روح »التمرد« بداخله على ما 
هو تقلي���دي، والبحث ع���ن المغامرة.. 
حيث إن عملية اإلب���داع صعبة بل تكاد 
تكون مس���تحيلة إذا لم يغامر الفنان في 
سبيل التقاط صورة فوتوغرافية نادرة 
أو مهم���ة، ف���دون المغام���رات ال يكون 
الفن���ان الفوتوغرافي فنان���ًا مبدعًا، لذا 
ظهرت بصمته الخاصة في فن التصوير 

الفوتوغرافي.
وأيمن يتس���م بش���خصية مميزة في 
التي  رؤيته لصياغة ومعالجة الصورة 
كثي���رًا م���ا تتك���ون من عدة مس���طحات 
متج���اورة، وكذل���ك ف���ي أف���كاره غير 
التقليدية فيما يتعلق بالحركة والحرية 
واإلنسان، مضافًا إلى ذلك البناء الفني 
والجمالي والحوار القائم بين المسطح، 
ال���ذي يؤكد مالمح الوجوه. وأيضًا نرى 
التركيبة البنائية للصورة التي تدل على 
الفك���ري فالعالقة  الفن���ان وعمقه  ذكاء 
البنائي���ة العام���ة هي عالق���ة عضوية 
يملؤه���ا الوج���ه والظ���الل، والعالق���ة 
التشكيلية البليغة المتوازنة والمتناسقة 
والمتجانس���ة.. فأعمال���ه عالمة جديدة 
نحو اعتبار الصورة التش���كيلية عماًل ذا 
قيمة تعبيرية عميقة.. تحمل بمقوماتها 
إش���ارات ورموزًا نبحث عنها في أركان 
تحتفظ  حي���ث  الفوتوغراف���ي،  العم���ل 
ص���وره بمس���ار أكث���ر غموض���ًا وأكثر 
ميتافيزيقي���ة، كما تتجه إل���ى التحليل 

الذاتي.

فوتوغرافيا
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المهرجان السينمائي األول 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

صناعة المعنى

األول  السينمائي  المهرجان  شهد 
 23( الخليج  ل��دول  التعاون  لمجلس 
مارس/آذار( عرض   1  - فبراير/شباط 
فيها  تم  الحديثة،  األفالم  أهم  من  جملة 
الكشف عن تجارب شابة وإثارة نقاشات 
المنطقة  سينما  وتطلعات  واق��ع  حول 

وسبل تطويرها..
أسبوع  طول  على  الدوحة،  عاشت 
كامل، على وقع الحدث السينمائي األهم 
في منطقة الخليج الذي جمع في المسرح 
في  المنشغلين  أهم  من  كوكبة  الوطني 
الفن السابع، ومنحهم فرصة االحتكاك 

محك  في  أعمالهم  ووضع  بينهم،  فيما 
الذين  والمختصين،  الجمهور  مواجهة 
بين  ال��خ��ت��ام،  ف��ي  آراؤه����م،  تباينت 

اإليجاب والّسلب.

مسيحّيو قطر
أول  افتتاح  سنوات،  أربع  قبل  تّم، 
في  األكبر  هي  قطر،  دول��ة  في  كنيسة 
»السيدة  اسم  حملت  األوس��ط،  الشرق 
الوردية،  للقديسة  نسبة  ال��وردي��ة«، 
أميركا  أول قديسة كاثوليكية قادمة من 
الكرام  مرور  تمر  لم  واقعة  الالتينية.. 

�سعيد خطيبي

�ضينما

أن  فرغم  مسلمة،  غالبية  ذي  بلد  في 
األفراد،  حرية  يكفل  القطري  الدستور 
بينها  فيما  تزال مختلفة  ما  اآلراء  أن  إال 
حول مكانة الكنيسة، التي يرتكز دورها 
كبيت للعبادة وليس للتبشير، مما دفع 
شاهين  شروق  الشابتين  بالمخرجتين 
فيلهما  تصوير  إل��ى  روغ��ان��ي  وس���ارة 
الذي دخل  الوثائقي »السيدة الوردية«، 
شرح  أسقفها،  م��ع  ت��ح��ّدث  الكنيسة، 
وت��ّوج  اإلنسانية،  وأب��ع��اده��ا  دوره���ا 
بجائزة أفضل فيلم وثائقي في المهرجان. 
دور  يتناول  دقيقة(،   18( نفسه  الفيلم 
قطر  مسيحيي  تحتضن  التي  الكنيسة 
شخص(،  أل��ف   100 ح��وال��ي  )ع��دده��م 
الحق  المقيمين  منح  في  وخصوصيتها 
احترام  ف��ي  شعائرهم،  ممارسة  ف��ي 
تتويج  المسلمين.  نظرائهم  مع  وتناغم 
طرف  من  )المنَتج  ال��وردي��ة«  »السيدة 
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بالنسبة  مفاجأة  يشكل  لم  قطر(  جامعة 
الفكرة،  ألص��ال��ة  ن��ظ��رًا  للمتتبعين، 
وموضوعية الطرح الذي يدعو إليه، كما 
الحال مع فيلم »حمامة«، لنجوم الغانم 
الحائز  المتحدة(،  العربية  )اإلم���ارات 
يصور  الذي  إخراج،  أفضل  جائزة  على 
الطنيجري،  حمامة  شخصية  بورتريه 
الشعبي،  الطب  تمتهن  تسعينية،  امرأة 
العضوية،  األم���راض  مختلف  تعالج 
كما  حياتها  وتمارس  النفسية،  وحتى 
بنفس  العشرينات،  في  شابة  أنها  لو 
شعبية  أكسبها  مما  والتطلع،  الوهج 
وحضورًا مميزًا بين أوساط األهالي في 
شخصية  من  يقترب  الفيلم  اإلم���ارات. 
ينقل  ال��الم��رئ��ي،  جانبها  ف��ي  حمامة 
همومها، أحاديثها الجانبية، هواجسها، 
اليومية  حياتها  م��ن  مشاهد  وي��ص��ّور 
البسيطة، يلتقط آراء من يعيش بالقرب 
اآلسيوية،  خادمتها  ذلك  في  بما  منها، 
الفيلم هو مقاربة ليوميات حميمة المرأة 
الصنف  وفي  تعرفها.  اإلمارات  كل  تكاد 
الصحراء«  »حديث  فيلم  افتك  نفسه، 
لعبد اهلل حمد المخيال )الكويت( جائزتي 
الفيلم  تصوير.  وأفضل  مونتاج  أفضل 
معزوفة  عن  عبارة  دقيقة(   23( نفسه 
تم  ال��ص��ح��راء،  م��دي��ح  ف��ي  سينمائية 
مختلفة،  عربية  صحارى  في  تصويره 
ونقل فضاءات الرمل والعيش في الخالء 

بجماالتها وتناقضاتها.

»سبيل« الجوائز
خطف الفيلم الروائي القصير »سبيل« 

لخالد المحمود )اإلمارات العربية المتحدة( 
المهرجان،  تحكيم  ولجنة  النقاد  اهتمام 
فبعدما ُعرض في لوكارنو ونيويورك، 
حاز الفيلم ذاته )20 دقيقة( على جائزة 
إلى  إضافة  قصير،  روائ��ي  فيلم  أفضل 
جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو. 

ويصور العمل جزءًا من يوميات ولدين 
يافعين، يعمالن في زراعة الخضراوات، 
المريضة.  لجدتهما  رعايتهما  جانب  إلى 
عدا سياقه االجتماعي، واهتمامه بطابع 
فقد  اإلم��ارات��ي��ة،  البيئة  وخصوصية 
حسين  المرزقي،  )حسن  الممثلون  لعب 
محمود ورزيقة الطاوش( دورًا مهمًا في 
إنجاح الفيلم، وحاز »ماي الجنة«، الذي 
يصّور لقاء استثنائيًا بين بائع متجول 
وفتاة في متجر لبيع األسماك، للمخرج 
عبد اهلل بوشهري )الكويت( على جائزتي 
أفضل مونتاج وأفضل ممثلة التي عادت 
جائزة  ع��ادت  فيما  ال��س��الم،  عبد  لهيا 
)قطر(  فيصل  محمد  للشاب  ممثل  أفضل 
عن دوره في فيلم »أم الصبيان«، الذي 
يعود إلى سنوات السبعينيات، ليصور 

مراهقًا ممسوسًا، ومسكونًا بروح جنية. 
وع����ادت، ف��ي األخ��ي��ر، ج��ائ��زة أفضل 
تصوير للفيلم اإلماراتي »ريح«. وعرفت 
فعاليات المهرجان لفتة تكريمية لبعض 
أعمدة الفن السابع في الخليج العربي: 
المرحوم إسماعيل عبد الرحمن العباسي 
)ق��ط��ر(، م��س��ع��ود أم���ر اهلل )اإلم����ارات 
العربية(، عبد اهلل السعداوي )البحرين(، 
خالد  )السعودية(،  المحيسن  اهلل  عبد 
الزدجالي )سلطنة عمان( وخالد الصديق 

)الكويت(. 

المهرجان،  من  األولى  الطبعة  انتهت 
فبينما  أسئلة،  جملة  وراءه��ا  وخّلفت 
النسبي  رض����اه  ع���ن  ال��ب��ع��ض  ع��ّب��ر 
حداثة  منطلق  م��ن  األع��م��ال،  بمجمل 
أهمية  على  آخ���رون  ش���ّدد  التجربة، 
دائرة  من  الخليج  دول  أفالم  تخرج  أن 
العادية،  االجتماعية  ال��م��وض��وع��ات 
بحكم  عليها،  والمتعارف  المتداولة 
آخرون  يرى  كما  كثيرًا،  تخدمها  ال  أنها 
لالستعانة  بحاجة  المنطقة  سينما  بأن 
بالخبرات لمنحها نفسًا جديدًا، سيسمح 
األجنبية،  األسواق  لها مستقباًل بدخول 
دولية..يبقى  مهرجانات  في  والمنافسة 
التفاؤل سيد الموقف، في انتظار الطبعة 
المهرجان، وما ستحمله من  الثانية من 
أفالم جديدة، خصوصًا أن الرهان اليوم 
يؤمن  ال��ذي  الشباب،  جيل  على  يرتكز 
الفن  تحوالت  ومسايرة  التجديد  بأهمية 

الراهنة.

شدد المشاركون 
على أهمية أن تخرج 

أفالم الخليج من 
دائرة الموضوعات 

االجتماعية العادية 
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َمثََّل تنظيم الدورة األولى من المهرجان 
في  العربية  الخليج  لدول  السينمائي 
الفترة  في  الدوحة  القطرية  العاصمة 
فرصة   2012/3/1 إلى   2/23 من 
والمهتمين  للسينمائيين  األهمية  بالغة 
بهذا الفن إللقاء نظرة متأنية على لقطة 
في  األفالم  صناعة  لواقع  بانورامية 
من  ويشهده  شهده  وما  المنطقة،  هذه 
وتيارات  ومدارس  وقفزات  متغيرات 
وروافد متدفقة من أجيال جديدة.. فرغم 
وجود عدد من التظاهرات والمهرجانات 
إال  الخليجية  السينما  اسم  تحمل  التي 
إلطار  تواجد  أول  هو  المهرجان  هذا  أن 
التعاون  لمجلس  تابع  للسينما  رسمي 
أن  يمكن  ما  بكل  العربية  الخليج  لدول 
يمثله ذلك من اعتراف بأهمية وحيوية 
يحظى  أن  في  وأمل  الفن  هذا  وتأثير 
بدعم ورعاية حكومية ورسمية يمكن أن 
هذا  أتاح  فقد  لألمام،  خطوات  به  تدفع 
التجمع وما حفل به من ندوات وأبحاث 
وعروض ومسابقات واحتكاك بين رواد 
الشبان  من  الجدد  والوافدين  الفن  هذا 
لكشف  فرصة  والقضايا  الهموم  وطرح 
الالزمة  الحلول  واقتراح  القصور  أوجه 

لتحقيق الطموحات. 
تعريف  هو  القضايا  هذه  أول  وكان 

إنتاج  من  الخليج  ويشهده  شهده  ما 
هو  وهل  وحالي،  سابق  سينمائي 
صناعة سينما بالمعنى المتعارف عليه 
أم صناعة األفالم؟.. فصناعة السينما في 
منطقة أو بلد من البلدان كما اتفقت معظم 
اآلراء هو امتالكها لبنية أساسية لصنع 
أفالم روائية طويلة ووسائل وإمكانات 
عائدات  يحقق  بشكل  جماهيريًا  عرضها 
تسمح بتكرار دورة رأسمال واستمرارها، 
وجود  في  األساسية  البنية  وتتمثل 
السينمائي  للتصوير  أستوديوهات 
طبع  ومعامل  وإضاءة  تصوير  وآالت 
وتحميض لألشرطة السينمائية. واألهم 
من هذا كله توافر كوادر مدربة لتشغيل 
في  وخبرات  ومواهب  المعدات،  هذه 
والمكساج  والمونتاج  والتمثيل  اإلخراج 
وغيرها.. باإلضافة لتوافر دور العرض 
وعادة ارتيادها. وقد اتفقت معظم اآلراء 
تقريبًا على وجود نقص كبير في العديد 
وأن  األساسية  البنية  هذه  عناصر  من 
أقرب  هو  المنطقة  وتشهده  شهدته  ما 
إلى  منه  األفالم  صناعة  إلى  يكون  ما 
التقليدي،  بمفهومها  السينما  صناعة 
فرغم أن المنطقة شهدت صناعة بعض 
قرن  نصف  على  يزيد  ما  منذ  األفالم 
األفالم  بعض  وصناعة  بل  الزمان  من 

القرن  منذ سبعينيات  الطويلة  الروائية 
الماضي، إال أن المنطقة لم تمتلك يومًا 
استوديوهات  بلدانها  من  بلد  أي  في 
معامل  وال  متخصصة  سينمائية 
عن  ناهيك  لألشرطة  وطبع  تحميض 
في  إال  والمتخصصة  الدارسة  الخبرات 
هذه  أنتجت  وقد  استثنائية،  حاالت 
شخصية  وتضحيات  بمبادرات  األفالم 
من الرواد في معظم األحوال وبمساعدة 
بعض الدعم الحكومي، ورغم ما أحدثته 
في  جذرية  تغيرات  من  الرقمية  الثورة 
مكونات البنية األساسية لصناعة األفالم 
باستخدامها آلالت التصوير الرقمية التي 

ال تحتاج لمعامل تحميض أو طباعة. 
والمبادرات  األفالم  مئات  ظهور  ورغم 
الفردية واألطر الرسمية وشبه الرسمية 
هذا  أن  إال  السينمائي  لإلنتاج  الداعمة 
اإلنتاج لم يشكل حتى اآلن ما يمكن أن 
من  ألكثر  سينما  صناعة  عليه  نطلق 
سبب من أهمها أن النسبة الغالبة من هذا 
اإلنتاج من نوعية األفالم القصيرة سواء 
ال  نوعية  وهي  التسجيلية  أو  الروائية 
التجارية  الجماهيرية  للعروض  تصلح 
إنتاج  شركات  قيام  على  تشجع  وال 
وتوزيع على أسس رأسمالية، واألفالم 
في  إنتاجها  تم  التي  الطويلة  الروائية 
تحظ  لم  األخيرة  السنوات  في  المنطقة 
إال  تجاريًا  ناجحة  جماهيرية  بعروض 

في حاالت معدودة. 
عليها  اتفقت  التي  الحقيقة  هذه  ورغم 
معظم اآلراء فإن األمل والطموحات في 
الموجودة  األفالم  صناعة  حركة  تطور 
حاليًا إلى صناعة سينما ليست دربًا من 
دروب الخيال فهي حركة شديدة النشاط 
من  سنويًا  إنتاجها  يصل  والخصوبة 
األفالم القصيرة وأفالم الهواه إلى بضع 
مئات من األفالم وتحظى في العديد من 
دول المنطقة بدرجات معقولة من رعاية 
األهلية،  والمنظمات  الرسمية  األطر 
جدًا  كبير  عدد  توفر  ذلك  إلى  ويضاف 
عادة  وتجّذر  الحديثة  العرض  دور  من 
تتيح  التي  المسابقات  ارتيادها، وتعدد 
واالحتكاك  إبداعاتهم  اختبار  لصناعها 
من  عوامل  وكلها  والجمهور،  بالنقاد 
الممكن أن تمثل أرضية مناسبة لظهور 

واقع وطموحات 
صناعة األفالم في الخليج

عبدالرحمن حم�سن - الدوحة
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توافرت  ما  إذا  خليجية  سينما  صناعة 
المعرفية  واإلمكانيات  والخطط  اإلرادة 
والمادية الالزمة لتطورها، وهو ما يمكن 
األساسية  المسئوليات  أهم  يكون  أن 
الملقاه على عاتق تجمع إقليمي رسمي 
مجلس  دول  في  السينما  مهرجان  مثل 
من  عنه  ينبثق  أن  يمكن  وما  التعاون 
لهذا  الالزمة  والرؤى  الجهود  توّحد  أطر 
التطور ضروريات الدراسة األكاديمية. 

لوجود  حتمية  ضرورة  هناك  هل 
التخصصات  لتدريس  أكاديمية  معاهد 
أحد  هذا  كان  المختلفة؟  السينمائية 
الموضوعات الهامة التي أثارتها الورقة 
العريس  إبراهيم  الناقد  من  المقدمة 
على  نظمت  التي  الفكرية  الندوات  في 
عدد  وجود  ورغم  المهرجان  هامش 
والعرب  العالميين  السينمائيين  من 
المرموقين الذين صقلت مواهبهم بالخبرة 
ينفي  ال  هذا  فإن  أكاديمية  دراسة  دون 
األهمية البالغة لوجود معاهد سينمائية 
فالسينما  الخليج،  منطقة  في  أكاديمية 
علم مركب يحتاج لتراكم معرفي وتدريب 
هذه  احتراف  يريد  من  على  يوفر  مكثف 
المهنة الكثير من الوقت والجهد والطاقة 
ويفجر مكامن اإلبداع والموهبة بالشكل 
اإلطار  هذا  غياب  ورغم  الصحيح.. 
األكاديمي وكدليل على أهميته كاحتياج 
للنشاط  والمتتبع  الراصد  فإن  ضروري 
السينمائي في المنطقة البد وأن يالحظ 
تعدد المبادرات الجزئية في هذا المجال 

بعض  في  تدريبية  دورات  شكل  في 
الرئيسية  السينمائية  التخصصات 
كاإلخراج والكتابة تنظمها بعض المراكز 
بعض  وكذلك  والمهرجانات،  الثقافية 
الفصول الدراسية التي بدأت في الظهور 
في بعض كليات اإلعالم والفنون لكن كل 
هذه المبادرات تحتاج بالقطع إلى إطار 
بها  ويرتقي  ومناهجها  جهودها  يوحد 
إلى المستوى األكاديمي العالمي، وهي 
المستوى  على  بشدة  مطروحة  مهمة 

اإلقليمي الخليجي. 
المهرجان  نتائج  أهم  من  كان  وقد 
التعاون  مجلس  لدول  األول  السينمائي 
إلى  الدعوة  العربية..  الخليج  لدول 
السينمائية  للجهود  جامع  إطار  إيجاد 
على مستوى دول الخليج العربية، وهذا 
اإلطار سوف يواجه عددًا من االحتياجات 
والمسؤوليات  والمهام  الضرورية 
الرئيسية على رأسها إيجاد كيان إنتاجي 
وتوفير  العربية  الخليج  لدول  موحد 
المتخصصة  اإلنتاج  وإدارة  التمويل 
وإيجاد  المتعددة  الفردية  لمبادرات 
التوزيع  بشركات  والصالت  اآلليات 
المهام  من  أن  كما  التسويق،  ومنافذ 
األرشيف  إنشاء  الكيان  لهذا  األساسية 
الخليجية  لألفالم  الجامع  السينمائي 
بها،  الخاصة  والدراسات  والمعلومات 
التي يمكن أن تخطط  الجهة  أيضًا  وهو 
أكاديمي سينمائي وتوفير  لظهور كيان 

اإلمكانيات الالزمة لوجوده. 

فقد كان من أهم ما كشفت عنه البحوث 
في  للندوات  قدمت  التي  والدراسات 
المهرجان والنقاشات التي دارت حولها 
وحول واقع وتاريخ اإلنتاج السينمائي 
النقص  هو  الست  الخليج  دول  في 
هذا  عن  الموثقة  المعلومات  في  الشديد 
التاريخ وأيضًا عن تاريخ دور العرض 
من  يجعل  ما  وهو  وروادها،  وتطورها 
في  الفوري  الشروع  والضروري  الملّح 
على  وطني  سينمائي  أرشيف  إنشاء 
مستوى كل دولة، وإقليمي على مستوى 
مخطط،  علمي  أسلوب  وفق  المنطقة 
مستفيدًا من الخبرات العالمية المتراكمة 
هذا  يضم  أن  ويجب  المجال،  هذا  في 
التي  الوثائقية  األفالم  تلك  األرشيف 
والمحاوالت  األجانب  الرحالة  رها  َصوَّ
األولى المبكرة لصناع األفالم الخليجيين 
والمقيمين وكل اإلنتاج الفيلمي المعاصر 
والحالي، وهي مهمة أصبحت أيسر بال 
شك في الوقت الحالي مع توافر التقنيات 
وترميمها،  المواد  هذه  لحفظ  الرقمية 
ومعلومات  دراسات  إلى  باإلضافة  هذا 
في  أفالم  وصناعة  تاريخ  عن  موثقة 
لإلنتاج  ومتابعة  المختلفة  المراحل 
والمسابقات  الدعم  ومصادر  الجديد 
سيسّهل  ما  وهو  التعليمية،  والدورات 
بشكل كبير من مهمة الباحثين والدارسين 
لهذا القطاع الهام من النشاط الثقافي في 

المنطقة والمخططين لمستقبله. 
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�ضينما

أحمد  المخرج  قدم  فنية  مغامرة  في 
حسونة فيلمه الروائي القصير »الصرخة« 
في عرض أول بمركز اإلبداع بدار األوبرا 
 ،2012 يناير  شهر  نهاية  المصرية 
والمغامرة تكمن في صناعة فيلم روائي 
والوطن  بمصر  يمر  عما  البعد  كل  بعيدًا 
مشفوعة  جاءت  أحداث،  من  العربي 
التي توثق  الوثائقية  األفالم  بالعديد من 
»الصرخة«  فيلم  لكن  العربية،  الثورات 
المستوحى من قصة »باب السمع« لنبيل 
دور  في  الدالي  شادي  تمثيل  نعوم، 
حسين، وهبة عبدالغني في دور حسناء،  
وبيسو في دور قدري جاء بعيدًا عن هذا 

التوجه في موضوعاته وجمالياته. 
الفيلم وهو ثالث تجربة ألحمد حسونة 
فكرته  بدأت  القصير،  الفيلم  مجال  في 
عام 2006 ويحكي عن شاب ينفصل عن 
الطريق  وفي  يسافر،  أن  ويقرر  زوجته 
شكله  ببيت  فيمر  سيارته،  تتعطل 
الباب  يطرق  وحين  ريفي،  الخارجي 
طلبًا للمساعدة تفتح له امرأة تعامله بود 
وترحاب وتطل من عينيها حالة إغواء، 
وتدعوه لإلقامة ببيتها، وفي اليوم التالي 
يستيقظ على صراخ رجل كبير في السن 
أنه  يدعي  متحرك،  كرسي  على  يتحرك 

التي  المرأة  بينما  يسمع صوت صراخ، 
نعرف أن اسمها حسناء تحاول تهدئته، 
ونعرف أنها زوجته. يقضي الشاب وحيد  
ليلته األولى في البيت ويقوم بكتابة قصة 
الالب توب، ثم نرى قدري  قصيرة على 
وكأنه  كبير  بود  وحيد  مع  يتعامل  وهو 
ابنه، ويدعوه للعشاء، وتكشف األحداث 
لحادثة  تعرض  آثار  عالم  قدري  أن 
النجوم  كتاب  بردية  عن  البحث  أثناء 
العمارنة،  تل  مقابر  أحدى  في  المختفية 
وأن كتاب النجوم يشير إلى ديانة سرية 
كان يمارسها البعض في عهد اخناتون، 
البيت  في  لوحيد  األولى  الليلة  وبعد 
تنتابه حالة من الكوابيس، وبين الحالة 
ودعوة  المؤامرة،  وأجواء  الكابوسية 
إغواء من الزوجة حسناء،  ينتهي الفيلم 
على أجواء شعائرية بين قدري وبعض 
الرجال أحدهم يرتدي زي كاهن فرعوني، 
دمهم،  وشرب  أنفسهم  بجرح  ويقومون 
بينما وحيد يشرب من دم قدري، ثم يتم 
فيرى  للغاية،  كابوسي،  مشهد  في  قتله 
صوت  ونسمع  ُيقتل  وهو  نفسه  وحيد 
أصبح  بأنه  الحدث،  على  يعلق  وحيد 
خالدًا لندرك أن الشخص الذي يشاهد ما 
هو إال روح، وتبهت الصورة حتى تصير 

»الصرخة«
إغواءات مشفرة
عزة �سلطان - القاهرة

لونًا أبيض، ينتهي الفيلم، في زمن قدره 
34 دقيقة ونصف.

مدير  عارف  زكي  عدسة  استطاعت 
المتميزة  بتجربته  ُعرف  الذي  التصوير 
صورة  تقدم  أن  الوثائقية،  األفالم  في 
التكوينات  حيث  من  روائي  مستوى  في 
واإلضاءة  الممثلين  بين  الجمالية 
اختيار  إلى  باإلضافة  واإلكسسوارات 
قديم  ريفي  بيت  فهو  التصوير،  موقع 
جدًا بتفاصيل البيت الريفي في خارجه، 
لكنه من الداخل أشبه بقصور اإلقطاعيين 

مملوءًا بالتحف، واللوحات.
الصورة  جماليات  استطاعت  كما 
وموسيقى هشام جبر تعويض ارتباكات 
نصف  زمنه  جاوز  الذي  فالفيلم  الحكي، 
أن  حسونة  أحمد  صانعه  أراد  الساعة 
يقول أو يقدم كل شيء فيه، فبداية الفيلم 
االنفصال،  للحظات  الهادئة  البداية  تلك 
لقاء  في  تتضح  التي  اإلغواء  حالة  ثم 
المبررة  غير  ومعرفتها  لوحيد،  حسناء 
بما جرى له ثم دعوته للبقاء في البيت، 
المشاهد  ذهن  تنقل  التي  اإلغواء  حالة 
أحد  كان  ربما  البيت  هذا  أن  إلشارة 
البعيدة  المناطق  تلك  في  الهوى  بيوت 
االنطباع  هذا  لكن  العاصمة،  صخب  عن 
آخر  لمستوى  لننتقل  يزول  ما  سرعان 
حين نرى قدري يصرخ ويجري بكرسيه 
مجهول،  صوت  عن  بحثًا  المتحرك 
في  مختلف  لمستوى  المشاهد  فيتحول 
خفية  أصوات  وجود  وفكرة  الحكاية، 
تشي بوجود بعد نفسي في الفيلم، األمر 

الذي جعل األحداث أكثر تكثيفًا.
التي حاول  الكابوسية  الحالة  كما أن 
حسونة أن يقدمها في الفيلم كانت حالة 
مستوياتها  كافة  على  الصنع  جيدة 
كان  وربما  والتصويرية،  الحكائية 
لكن  الفيلم،  لزمن  المفرط يرجع  تكثيفها 
البعد  وهو  الحكاية  في  آخر  مستوى 
المؤامراتي، إذ يسعى الفيلم إلى اإلشارة 
لم  المكان  هذا  في  وحيد  وجود  أن  إلى 
شعائر  في  كقربان  الستخدامه  إال  يكن 
عبادية، هذا األمر الذي يجتنبه العديد من 
كبير  إلى خيال  تحتاج  والتي  الفجوات، 
المشاهد لتجميع شتات األحداث منذ  من 

بداية الفيلم ليتعرف على هذا البعد.
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لفناني  خصبة  أرضًا  لبنان  يعتبر 
الراب، لما يعانيه دومًا من مشاكل على 
األصعدة كافة. من هنا، تبرز العديد من 
التجارب الشبابية الجديدة، القادرة على 
تفاصيله  في  والتغلغل  الواقع،  محاكاة 
وأزماته للخروج بكلمات الذعة قاسية، 

إنما معّبرة.
من التجارب الالفتة، ما يقّدمه المغني 
»آر  ب�  اسمه  رجب عبدالرحمن ويختصر 
أغنيته  أخيرًا  قدم  والذي  بي«،  جي 
في  عبدالرحمن  يتطرق  خيانة«،  »هذه 
أنواعها:  بكل  الخيانة  إلى  الجديد  عمله 
والعاطفية،  والشخصية،  الوطنية، 
بكثافة  انتشر  الذي  التخوين  خصوصًا 
وبات  اللبنانية،  السياسية  الطبقة  لدى 
اآلخر، ويغالي  الفريق  يخّون  فريق  كل 

في وطنيته.
)مواليد  اللبناني  الشاب  أراد  لذا 
السياسي  الواقع  هذا  ينتقد  أن   ،)1980
كذبة  في  نعيش  إننا  ليقول  المزري 
الشاشات،  على  يقال  ما  وإن  كبيرة، 
تتميز  خارجها.  يقال  عما  تمامًا  يختلف 
وقدرة  حاد،  بذكاء  األغنية  كلمات 
قالب  في  السياسي  التوتر  التقاط  على 
انتقادي ساخر. ولتصل الفكرة مباشرة 
األغنية  عبدالرحمن  صّور  المتلقي،  إلى 
على طريقة الفيديو كليب، ستبثها قريبًا 

العديد من المحطات اللبنانية والعربية.
الراب  إن  اللبناني  الشاب  يقول 
نتأثر  أال  شرط  حياة،  وأسلوب  ثقافة 
الغربية، خصوصا األميركية  بالتجارب 
والحديث  والقتل  الجريمة  تتناول  التي 
إلى واقعنا بصلة.  عن مواضيع ال تمت 
الفنانين  من  العديد  ثمة  أن  ويرى 
اللبنانيين والعرب القادرين على الكتابة 
والسياسية  االجتماعية  مشاكلهم  عن 
في  وتقديمها  الفت،  بشكل  واالقتصادية 

قالب موسيقي معقول. 

وفي »هذه خيانة« يتطرق عبدالرحمن 
بشكل مبطن إلى هموم الحياة اليومية، 
في  اليومي  قوته  لتأمين  الفرد  ومعاناة 
بلد يعج بالمشاكل واألزمات السياسية.

أغنية  قّدم  أن  لعبدالرحمن  وسبق 
فيها  عرض  لبنان«،  والد  »يا  بعنوان 
بعد  بيروت،  على  خّيمت  التي  المهانة 
خّيمت  التي  والمذهبية  الطائفية  الفتن 
عليها بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق 
اللبناني  الشاب  ُيعبر  الحريري.  رفيق 
األمور  اليها  آلت  التي  الحالة  عن  بعنف 
كلمات  مستعماًل  الحبيبة،  مدينته  في 
يطرح  كما  اللبناني.  الشارع  من  منتقاة 
األخ  وغدر  السياسي،  التوريث  مشكلة 
االستقواء  ومنطق  الوطن،  في  بأخيه 
الذي بات السمة األبرز في التعاطي بين 
االنحدار  عن  أيضًا  ويتحدث  اللبنانيين. 
الموسيقي، والمنطق التجاري الذي بات 
يتحكم بالفن. والالفت في األغنية أيضًا 
على  اعتمدت  التي  الشرقية  الموسيقى 

آلة الناي.
يغني رجب عبدالرحمن ما يجول في 
رأسه، طارحًا العديد من التساؤالت عن 
الفقر  من  بدءًا  حوله،  من  يدور  ما  كل 
الشباب،  لدى  العمل  فرص  وإنعدام 
والهجرة  جيله  اهتمامات  إلى  وصواًل 

التي أجبرت أصدقاءه على السفر.
 2002 عام  لبنان  عبدالرحمن  غادر 
إلى فرنسا، وبقي هناك يتخبط ما بين 
هناك  البقاء.  وقرار  الوطن  إلى  الحنين 
الجالية  أبناء  من  العديد  إلى  تعّرف 
اللبنانية والعربية، كما تعّرف إلى بعض 
مغني الراب، واستفاد منهم، ولكنه  لم 
يوفق في الحصول على تأشيرة تسمح 
إلى  فانتقل  قانوني،  بشكل  بالعيش  له 
ليبدأ  لبنان،  إلى  عاد  ثم  ومن  ألمانيا، 

مرحلة جديدة من حياته.

العام  في  اللبناني  الفنان  شارك 
للمجلس  موسيقي  مشروع  في   ،2007
»مطبخ  بعنوان  البريطاني  الثقافي 
العديد من  إلى  الموسيقى« تعرف خالله 
التجارب الموسيقية الشبابية المميزة في 
العالم العربي من تونس ومصر والمغرب 
واألردن ولبنان وفلسطين. فرادة أعماله 
وقوة حضوره على المسرح، لفتت أنظار 
شركة إنتاج أميركية - فرنسية، فساعدته 
سيبصر  الذي  األول  ألبومه  إنتاج  على 

النور بعد شهرين.
ألبومه  في  عبدالرحمن  ويتطرق 
الجديد »الالئحة السوداء« إلى العديد من 
الخارج،  في  لها  تعرض  التي  المشاكل 
التي  الفرقة  وتركه  السفر،  على  وندمه 
رحيله.  قبل  بيروت  في  معها  يعمل  كان 
المشاكل  أبرز  طريقته  على  ويستعرض 
بعض  ساردًا  حياته،  في  واجهها  التي 
التفاصيل الشخصية، إضافة إلى بعض 
األغنيات التي يعد الجمهور في أن تكون 

صادمة من حيث المضمون واألداء.
ذكية  جماًل  بكتابته  عبدالرحمن  يتميز 
النابية  الكلمات  عن  ويبتعد  واعية، 
والجارحة والرخيصة. ويوضح أن مغني 
واسعة،  بثقافة  يتمتع  أن  يجب  الراب 
من  تدور  التي  لألحداث  دائمة  ومتابعة 
حوله، ويجب أن يكون على دراية باللغة 

العربية وأصولها.
عبدالرحمن،  أسلوب  في  والالفت 
على  ونشاطه  ألغانيه،  تقديمه  طريقة 
النقدية  وجمله  صوته  ونبرة  المسرح، 
الالذعة. ومن أبرز المشاكل التي يواجهها 
الراب اللبناني على حد قوله، قلة الدعم 
عن  الخاصة  اإلنتاج  شركات  وابتعاد 
المجال  إفساح  الحقيقية، وعدم  المواهب 
للتجارب  المهرجانات  بعض  قبل  من 
الشبابية الجديدة، علمًا أن جمهور الراب 

المحلي في ازدياد دائم.

»أر جي بي«هذه خيانة!
حممد غندور - بريوت

مو�ضيقى
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محمد منير

حوار : ماهر ح�سن - القاهرة

ثورة الدراويش
أعمال محمد منير الفنية تقدم قراءة إنسانية عميقة للشخصية المصرية، 
حي���ث يبقى أحد الفنانين األكثر قرب���ًا لتطلعات الجمهور. مواقفه الثابتة 
ونزعت���ه الغنائية التحريضية وفرت له قاعدة ش���عبية ج���ّد مهمة. بين 
الغناء والسينما صاغ تجربة متعددة األبعاد، حيث سبق له التعامل مع 
المخرج يوسف ش���اهين في فيلَمْي »حدوتة مصرية« ثم »المصير«، كما 
ش���ارك في العديد من األعمال السينمائية األخرى، منها مشاركته سيدة 
الشاش���ة العربية فاتن حمامة في بطولة »يوم م���ر يوم حلو«.. في هذا 
الح���وار يعود صاحب »ممكن« إلى جزء من تجربته الش���خصية وعالقته 

بثورة 25 يناير..

 l كل المفروض مرفوض، ولو 
بطلنا نحلم نموت ؟هل يمكن اعتبار 
لمشروعك  شعارًا  العبارة  هذه 

الغنائي ؟  

قناعاتي  أساير  لم  فلو  تمامًا،   -  
الفكرية لما حققت خصوصية لمشروعي. 
يخصني،  قاموس  عن  دائمًا  أبحث  فأنا 
مصري الهوى والهوية، كما أنني كسائر 
المصريين ال أتوقف عن الحلم باألفضل. 
الجديد  تقديم  هو  األساسي  همي 
بالتجدد  مهموم  فأنا  المتوقع،  وغير 
واالختالف عن السائد، كما أنني مهموم 
المباشر  الغنائي  الخطاب  باالبتعاد عن 

واالستهالكي.

l أصدرت عقب ثورة 25 يناير 
أغنية »إزاي« التي منعت في وقت 

سابق. َمْن َأَمر بمنعها؟

- منعها الوزير السابق أنس الفقي، 
بعد حادث كنيسة القديسين، حيث رأى 
لست  شخصيًا،  محرضة.  أغنية  فيها 
أريد ادعاء البطولة ولو أنني كنت مكانه 

لمنعتها.

حوار
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l تبرر مصادرة أغنيتك؟

المواطن  عالقة  تراجع  أغنية  هي   -
وضع  على  تحرض  أنها  كما  بالوطن، 

حد للظلم. 

في  النظر  إع��ادة  خ��الل  من   l
في  ترى  هل  الغنائي،  مشروعك 

نفسك ثائرًا؟

الدراويش،  أولئك  من  واحد  أنا   -
وأحد هؤالء الثوار، وإذا تأملت محطاتي 
جرسًا  ألبوم  كل  في  ستجد  الغنائية 
وإنذارًا، وأضيف أيضًا وأقول إن الثوار 
الدور  وأصحاب  الحكمة  أصحاب  هم 
الثورة  على  يحرضون  فهم  الفعلي، 
ال  لكنهم  المقدس،  بالغضب  ويبشرون 
هم  الثوار  دورهم.  على  أجرًا  ينتظرون 
وال  جزاء  ينتظرون  ال  الوطن  دراويش 
الثوار  البرلمان.  في  كرسيًا  وال  شكورًا 
عن  يتخلون  وال  مواقعهم  يبرحون  ال 
الحق  تحقق  مع  إال  وحكمتهم  رسالتهم 
صفوف  إلى  يعودون  حيث  والعدل 
العام  النسيج  في  ويدخلون  الناس 

للشعب ويتوقف دورهم مؤقتًا.

ي��ف��س��ر سمة  م���ا  ه����ذا  ه���ل   l
االستشراف في الكثير من أغانيك 
فيها  التحريض  وسمة  السابقة، 

أيضًا؟

للدرويش  رؤيتي  من  دائمًا  أنطلق   -
الثوري، فقد كنت دائمًا واحدًا من أولئك 
جني  إلي  يتطلعون  ال  الذين  الدراويش 
يريدون  وال  رسالتهم،  مقابل  مكاسب 
مقعدًا في البرلمان وال يريدون أن يكونوا 

رؤساء الئتالف ما، أو حزب ما.

ميدان  ف��ي  ت��غ��نِّ  ل��م  ل��م��اذا   l

التحرير أيام الثورة؟

- فضلت عدم الغناء.

l لماذا؟

معين  توقيت  في  بهذا  حلمت  لقد   -
منبرًا  لست  وأنا  التوقيت،  هذا  فات  وقد 
مطرب  أنا  وإنما  ما،  لحدث  إعالميًا 

بالغناء  خاص  قانون  وهناك  ثوري، 
وحدة  توفر  وهو  كثيرون،  يعلمه  وال 

الجمهور. 

الجمهور توفرت  l وهل وحدة 
لضباط  غنائي  لحفل  إحيائك  في 

شرطة على المعاش منذ عامين؟

شرطة  رجال  كبار  هم  ال..؟  وِلَم   -
العمر،  في  يقاربونني  وهم  ولواءات، 
الليمون،  شجر  يسمعوا  أن  البد  فكان 
زمن..  تسكتي  وليه  سمرة،  يا  والليلة 
لهم  غنيت  وقد  ذوقهم  في  وحدة  فهناك 

ما يرضيهم.

تحذيرية  تلغرافية  أغانيك   l
على  تنطوي  لكنها  استشرافية، 
الشعب  هذا  أن  على  وإصرار  أمل 
وسكت وصبر  عانى  ما  قدر  على 

سينتفض.

على  يثر  لم  المصري  الشعب   -
على  ثار  وإنما  كشخص  مبارك  حسني 
المواطن  مكانة  وتقهقر  الوضع،  تدني 
شيئًا  يساوي  ال  صار  الذي  المصري 
الثورة  لقد جاءت  الداخل والخارج،  في 

لتحقيق أبسط حقوق الحياة. 

اإلخوان  أن  اليوم  يقلقك  أال   l
والسلفيين قد وصلوا البرلمان؟

مطمئن  أنني  أجزم  أن  يمكنني  ال   -
هل  أسال:  لكنني  مطمئن،  غير  أو 
الذي  الثوري  الشارع  إلى  سينظرون 
ظهورهم؟  له  سيديرون  أم  منه  جاءوا 
نمنحهم  أن  والبد  قلياًل  ننتظر  أن  علينا 
هم  لمن  الفرصة  منحنا  ألننا  الفرصة 
أسوأ، ولندع التجربة تثبت. لكن البد أن 
يتذكروا أن الشارع الثوري مازال عامرًا 
حتى  الثوري  بالوعي  ويضج  بالثوار 
إذا حادوا عن الدرب الثوري وجدوا من 
يتصدى  لهم مثلما تصدى لمن هم أقوى 

منهم.

مستقبل  على  متخوفًا  ألست   l
األغنية وسائر الفنون كالسينما؟

أن  كما  يحمونه،  مبدعون  لإلبداع   -

أي ثورة ال تكتمل إال باإلبداع، واليتحقق 
أولى  دائمًا  بالحرية والحرية  إال  اإلبداع 
مثاًل  ننسى  ولماذا  الثورية،  المطالب 
أحد  كان  البشري  العقلي  اإلبداع  أن 
ثورة25  أشعلت  التي  المهمة  العوامل 
يناير، وأعني بهذا اإلبداع العقلي، إبداع 
العنكبوتية التي كان يستخدمها  الشبكة 
كثيرون بحثًا عن متع حسية وغرائزية، 
خالد  استشهاد  وبعد  فجأة،  بهم  فإذا 
يحولون  السويس،  في  وآخرين  سعيد 
أيضًا  فالثائر  ثورية.  أداة  إلى  اإلنترنت 

مبدع ومبتكر.  

متخوفًا،  ل��س��ت  ك��ن��ت  إذا   l
ففنانون آخرون متخوفون، حيث 
تبوح  مسيرة  أي��ام  قبل  انطلقت 

ف من صعود اإلسالميين! بتخوُّ

من  وقائي  إنذار  جرس  مجرد  هذا   -
المسيرة،  في  ساروا  الذين  المبدعين 
وهو جرس يقول: »نحن هنا« وجاهزون 
للدفاع عن حرية اإلبداع. وأحسب أولئك 
الثوريين.  الدراويش  من  الفنانين 
في  نفسه  يرى  اليوم  المصري  والفنان 
كاملة،  مالمحه  يحدد  لم  مأزق  مواجهة 
عن  للدفاع  لحظة  أي  في  جاهز  لكنه 
هي  الفنان  وثروة  ماله،  ورأس  ثروته 

حريته.

l سبق أن غنيت للجيش وكان 
ودخلت  موجودًا،  مبارك  حسني 
معه في حوار خاطف طالبته فيه 
حماية  خالل  من  األغنية  بحماية 
شركات اإلنتاج، حتى أنك حينما 
وقائد  للجيش  التحية  وج��ه��ت 
تحيي  أال  قائاًل:  داعبك  الجيش 
القائد األعلى للقوات المسلحة؟ هل 
رأيك في مبارك تغيَّر بعد الثورة؟ 

على  رددت  ولقد  حدث،  هذا  نعم   -
مداعبته قائاًل: أنت القائد الكبير لنا، أما 
عن رأيي في مبارك فأقول: إنني لم أكرهه 
جانب  لديه  كان  ألنه  الكراهية  بمعنى 
المستوى  وعلى  واإلنسانية،  الود  من 
لكنني  لم يمسني بسوء،  الشخصي هو 
أتمنى األفضل لبلدي وألن أصعب مرحلة 
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التنازل،  إنسان هي مرحلة  بها أي  يمر 
بدأت  والدولة  مبارك  انهيار  وبداية 
وباركه،  التوريث  قرر  عندما  بالتنازل 
من  ومبارك جعل  التنازل،  بداية  وهذه 
عامة  مصرية  ثقافة  التوريث  موضوع 
من  الدولة  مؤسسات  كل  في  شاعت 
الصحافة  حتى  والتمثيل  الفن  نجوم 

واإلعالم والرياضة.

والتطور  والتغير  التجدد   l
استدعى  فنان، وهذا  أي  هو حلم 
تنقُّلك بين أكثر من ملحن وشاعر 
جوارك  إلى  وقفوا  عمن  وتخليك 
تتحمل  ألن��ك  مسيرتك  بداية  في 
مسؤولية الحفاظ على القمة، هل 
تنكرت ألحمد منيب وهاني شنودة 

ويحيى خليل ؟

- الفن ال ُيبنى على الثوابت والتكرار 

ما  وكثيرًا  والتجديد،   التحرر  على  بل 
أجتهد في البحث عن الجديد، ألتجاوز ما 
قدمته من قبل دون التخلي عن أصالتي، 
بدأوا  الذين  عن  أتخل  لم  أنني  وأؤكد 
مني  يغضب  لم  منيب  وأحمد  معي، 
أتنكر ألي من هؤالء، وما قيل عن  ولم 
توفي  منيب  وأحمد  صحيح،  غير  ذلك 
لم  لكننا  نختلف  أن  ويمكن  يدي،  على 

نتخاصم.

محطة  لك  تمثله  ال��ذي  وم��ا   l

أحمد منيب وعبد الرحيم منصور؟ 

 - حالة قبول متوحدة.

وقدمك  اك��ت��ش��ف��ك  م��ن  ه��م   l
للجمهور ؟

- ال أومن بفكرة المكتشف، أنا الذي 
اكتشفت نفسي، وكنت أعرف ماذا أريد 

بفنان  المحيطين  أن  واألكيد  أفعل،  أن 
ما، لما يتلمسون لديه مؤهالت النجاح 
فالملحن  معه،  سيتعاونون  والتميز 
يرى أن هذا الصوت يصلح ألغاٍن ذات 
هذا  في  يرى  والشاعر  معينة،  طبيعة 
طبيعة  ذات  ألغاٍن  صالحًا  الصوت 
مثاًل  مطربون  هناك  يكن  ولم  معينة. 
الرحيم  عبد  كلمات  يغنوا  أن  يقبلون 
كان  فيما  يناسبهم  ال  ألنه  منصور 
مرحلة،  منيب  وأحمد  أنا،  يناسبني 
وفؤاد  مرحلة  منصور  الرحيم  وعبد 
حداد مرحلة، وأنا وقتها مَغنِّ صاعد ال 
أملك النضج الكافي فأجد من يوجهني 
صالح  مثل  لي،  ويختار  وينصحني 
أن  باعتقادي  منير.  وصانع  جاهين 
الشعب المصري هو الذي رأي في منير 
مغايرًا  خاصًا  ومذاقًا  مختلفًا،  شكاًل 
الغناء  جذور  إلى  أقرب  الغناء  في 
المصري الحقيقي، ونحن جسدنا أحالم 

الشارع.

l ما الذي أعادك لألبنودي؟

- لم أكن بعيدًا عنه ولم يكن هناك 
ما يمنعني عنه. 

l ما هو جديد منير القادم؟

- ستتضح الرؤية في األيام القادمة، 
في  تتنفس  أن  محتاجة  والثورة 
الشارع  في  أفكارها  ثم تصب  الشارع، 
في  وتترجمها  الشارع  أحالم  وتأخذ 
المعتاد  رؤية ثم تعود األغنية لدورها 

في صفوف المواطنين.

حسني..  تامر  تشجع  أنت   l
هل عجبك ما فعله في الثورة؟

- ال نريد محاكمات، وأنا أحب الناس 
ثقافته  من  أكثر  تحملوه  وال  جميعًا، 
أي  علي   - فهو  تظلموه   وال  وطاقته 
حال - ال يفعل شيئًا مؤذيًا ألحد. وأنا 

أحب أي شخص يمارس الفن .

l متى ستغني للثورة؟

- الثورة هي حياتي وأجندتي، وأنا 
اغني لها منذ البداية.
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دوحة الع�ضاق

ال مكان للعقل 
نزار عابدين 

اإِذا ما َراأْوين طاِل�ع�اً ِم�ن ث�ِن�يٍَّة   

يَق�ولوَن َمن هذا َوَق�د َع�َرف�وين    

فليس�وا سواء ليقبل أهله بدمائهم في مقابل دمه، وليس�وا 
الدّية. ووجده  ذوي مال ليس�تطيع�وا دفع ديته إذا قبل أهله 
أبوها وأخوها معها، فقام إليهما بالس�يف وطرده�ما. واألغرب 
أن بثينة لم تطلب منه أن يتزوجها، بل كانا مكت�ف�ي�ين بالحب 
نبيه  اسمه  آخر  رجاًل  بثينة  وتزوجت  بينهما،  يج�مع  الذي 
)وقيل إنه أعور( لكن صلتها بجميل لم تنقطع. هل كان جميل 

يتخذ بثينة خليلة ؟ إن أشعاره تكذب هذا :

َواإِيّن الأَْر�شى ِم�ن بُ�ث�َ�ي�ن�َ�َة ِبالَّذي   

ل�ََو ابْ�رَصَُه الوا�شي ل�ََق�رَّت باَلِبل�ُْه      

سمعه  على  حبها  غّطى  لقد  بثينة؟  يحب  جميل  يكن  ألم 
وبصره :

ل�َها     ٍة َع�لينا َو�شْ فَل�َُربَّ عاِر�شَ

        ِباجِل�دِّ ت�خ�ِل�ط�ُ�ُه بِ�َق�َ�وِل اله�اِزِل

ٍُّر    فاأَج�ْب�تُه�ا ِبالِرف�ِق بَْع�َد ت��َش�ت�

     ُحبّي بُث�ين�ََة َعن ِو�شاِل�ِك �شاِغ�لي

لو اأَنَّ يف َق�لبي ك�َ�َق�َْدِر ُق�الَم�ٍة    

ل�ْتُ�ِك اأَو اأت�َْت�ِك َر�شاِئلي اًل َو�شَ ف��شْ   

لماذا لم يطلب الزواج بها ؟ تساءل الكاتب العمالق عباس 
الغاية من  الفنية حتى حجبت  النزعة  »أغلبته  العقاد  محمود 
لذاته  مقصودًا  غرضًا  والغزل  العشق  حديث  كان  أم  ؟  غرامه 
ال يفكر معه في زواج وال اتصال؟«. أما الدكتور صادق جالل 
العظم فبدَّد ظالل الش��ك التي أل�قاها الع�قاد، وأكد في دراس�ته 
الج�ميلة عن ج�ميل أن هذا العاشق لم يتزوج بثينة »عن سابق 
عمد وتصميم« كما يقال في المحاكم، والسبب في رأي الدكتور 
لقائها  على  يتلهف  حبي�بة  بث�ي�نة  يريد  كان  جمياًل  أن  العظم 
ش�عرًا،  فيقول  بعيدة،  عنه  ألنها  ويتألم  حديثها،  وس�ماع 
فإذا تزوجها صارت قع�يدة ب�ي�ت�ه، وفقدت صفة »الُملهِ�مة«، 
الشعر  كان  لقد   : العقاد  فيه  فيما شكك  الباحث  يجزم  وهكذا 
عشَق جميل األول قبل بثينة وبعدها. ولكن بثينة لم تطالبه 
في  اسمها  ويتردد  ملهمته  تظل  أن  لها  يحلو  أكان  بالزواج، 

شعره الذي تتغنى به الركبان ؟  

تحيِّرنا ق�صص الحب في التاريخ العربي، وينصب حديث�نا 
دائمًا على الشعراء من العشاق، أو العاشقين من الشعراء، 
أما العشاق اآلخرون فال أحَد يهتمُّ بقصصهم، وأما الشعراء 

اآلخرون، فال مكان لهم هنا، وللحديث عنهم مجاالت أخرى.
يقبلوا  لن  محبوبته  أهل  أن  يعرف  العاشق  الشاعر  كان 
غلبه  ؟هل  لماذا  يفعل،  وكان  فيها شعرًا،  قال  إذا  بزواجهما 
ليلى  مجنون  أبو  ذهب  ؟  الدرجة  هذه  إلى  الشعر  شيطان 
في  وحكّ�موه  الرَِّحم،  وناشدوه  ليلى،  أبي  إلى  وعشيرته 
الَمهر، وأبلغوه أن قيسًا هالك ال محالة، فأبى وحلف بالطالق 
نفسي  أفضح  أن  »أتريدون   : وقال  أبدًا،  بها  يزوج�ه  ال  أنه 
وعش�ي�رتي وألصق الفضيحة بابن�تي ؟« أي غباء هذا ؟ هل إذا 

زوجها ل�من أحبها وأح�بته تكون الفضيحة ؟
وتحّيرنا مواق�ف الذين ت�زوجوا محبوبات الش�ع�راء وه�م 
بهذا؟  أن قلوَبهن معلقة بغيرهم، كيف يرضى رجل  يعلمون 
مر المجنون بزوج ليلى وهو جالٌس يصطلي في يوم شتاء، 

فقال له :

َم�مَت اإلي�َك ليلى    برب�ِّك هل �شَ

بِح اأو ق�ب�َّلَت ف�اه�ا     ُق�بَ�يَل ال�شُّ

وهل رف�َّت ع�ليك ُق�رون لي�لى      

رف�يَف  االأُْفُخوانِة يف ن�داه�ا   

بكلتا  المجنون  فقبض  فنعم،  َح�لَّـْف�ت�ني  إذ  ال�لهم  فقال: 
يديه قبضتين من الجمر، فما فارقهما حتى سقط مغشيًا عليه، 
وسقط الجمر مع لحم راحتيه، وعض على ش�ف�ته فقطعها، 
فقام زوج ليلى مغمومًا بفعله متعجبًا منه فمضى. أهذا كل ما 

استطاعه هذا الزوج الغيور على زوجته ؟
ُعْذرة(  بني  )من  الُعذري  َم�ْع�َمر  بن  اهلل  عبد  بن  أما جميل 
القضاعي والشهير باسم »جميل بثينة« الُمَتوفى عام 82 ه� / 
701 م، فحكايته أعجب. لم يطلب جم�يل أن يتزوج ب�ث�ي�ن�ة، 
ولو أنه فع�ل لرحب به أبوها وأهلها وحيُّها. وهي بثينة بنت 
َح�َب�أ بن ثعلبة، وال تلتقي بجميل في النسب إال في ربيعة. 
كان جميل أعرق نسبًا منها، وكان أهله أغنى من أهلها بكثير، 
وكان اسمًا على مسّمى، تتعشقه الفتيات، وتتمنى كل منهن 

أن تصير له زوجة، ولم يكن يخشى أن يراه أهلها معها : 

 ف�ليَت ِرجااًل فيِك َقد ن�َذروا َدمي   

َوَه�ّم�وا ِبَق�تلي يا بُ�ث�نَي لَق�وين    
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عسى أن تهملوا شيئًا

 Michael وضع ميشيل طومسون
1979»مجل���ة  س���نة   Thompson
يوني���و1979«  ع���دد   )Encounter(
»نظري���ة  أس���ماها  جدي���دة  نظري���ة 
المهم���الت« أو » نظري���ة النفايات« أو 
 The Rubbish( » نظري���ة القمام���ة«
Theory( كما عرضها في كتاب يحمل 
نفس العنوان ظهر في وقت متأخر من 
العام نفسه 1979. وتقوم هذه النظرية 
على فرضية مؤداه���ا : »أنه لكي نفهم 
ش���يئًا ما فهمًا حقيقيًا عميقًا فيجب أن 
نعرف ضرر ذلك الش���يء. فلكي نفهم 
القيم���ة )البد أن ن���درس( انعدام القيمة 
عن طريق تتبع األشياء التي كانت لها 
قيمة في وقت ما ثم فقدت قيمتها بمرور 
الزم���ن بحيث نبذها الن���اس وأهملوها 
وطرحوها جانبًا. لقد ركز طومس���ون 
االهتم���ام على دراس���ة األش���ياء التي 
فقدت قيمتها وأصبحت تدخل في مقولة 
المهم���الت أو النفايات. ب���ل من الخطأ 
اعتبار انعدام القيمة هو الوجه المظلم 
للقيمة. فالناحيت���ان تؤلفان كاًل واحدًا 
متماسكًا ومتكاماًل، أو هما طرفان في 
عملية واحدة متصلة. فالقيمة قد تؤدي 
إل���ى انعدام القيم���ة أو إل���ى )ال قيمة( 

والعكس. 
وق���د تكون لبع���ض المقتنيات قيمة 
اقتصادي���ة واجتماعية عالية ولكنها ال 
تلبث بتق���ادم العهد أن يملها اإلنس���ان 
فيطرحه���ا جانبًا، وبذل���ك تهدر القيمة 
وتضي���ع، وقد تمر على ذلك س���نوات 

طويلة بل وأجيال كثيرة إلى أن تظهر 
ثقافة مختلف���ة ونظرة أخ���رى جديدة 
فيهتم بتلك المقتنيات من جديد وبذلك 
تس���ترد قيمتها األولى أو حتى تكتسب 
م���ن قدمها قيم���ة أخرى جدي���دة أعلى 
وأس���مى.. وهكذا؛ فالشيء الذي تكون 
ل���ه قيمة في وقت م���ن األوقات قد ينبذ 
ويط���رح جانب���ًا في وقت آخ���ر، بينما 
الش���يء الذي لم تكن ل���ه قيمة أو عديم 
القيم���ة يصب���ح ذا قيمة عالي���ة نتيجة 
لظروف معينة. ومن هنا فإن دراس���ة 
النفاي���ات أو القمام���ة تتي���ح الفرصة 
ليس فقط لكي نفه���م القيمة، بل أيضًا 
لكي نفهم العملية التي عن طريقها تمر 
القيمة بعملية التكوين والخلق وعملية 

اإلهدار والتحطيم والنبذ. 
ولكي يستمر النظام االجتماعي في 
الوج���ود، الب���د أن يكون هن���اك دائمًا 
قدر ما م���ن االتفاق على ما له قيمة في 
المجتم���ع ويتعزز ذلك من خالل ثقافة 
الثقافات تجد  المجتمع. وفي مختل���ف 
معايير محددة يمكن في ضوئها التمييز 
القيمة  والتفرق���ة بي���ن األش���ياء ذات 
واألشياء عديمة القيمة. واألمر الجدير 
باالهتم���ام ه���و أن الناس يتس���ابقون 
ويس���ارعون في االحتف���ال واالحتفاء 
باألشياء ذات القيمة، ولكنهم يبتعدون 
وينكرون بل ويتجاهلون األشياء عديمة 
القيم���ة، وهذا ينعكس بش���كل واضح 
على سلوك الناس تجاه هذه األشياء. 
ووجهة النظر هذه ربما تجعلنا نخس���ر 

كثيرًا إذا أصبح لهذه األش���ياء قيمة ، 
ون���دع جانبًا كل االجته���ادات التي من 
ش���أنها إضفاء قيمة على تلك األشياء 
عديمة القيمة، فنضيف إلى الخس���ارة 
الشخصية، خسارة إيكولوجية حينما 
نلق���ي ف���ي ع���رض الش���ارع بالقمامة 
التي تضم مخزونا ورقيًا وبالس���تيكيًا 

وعضويًا.. إلخ.
هناك دون ش���ك؛ عديد من األبعاد 
المهم���ة إلدراك »القمام���ة«  من وجهة 
نظر علماء البيئة، فهي من زاوية تمثل 
بقايا مجتمع ما بعد اإلنتاج تذكرنا دائمًا 
بانحرافاتنا البيئية، ومن زاوية أخرى 
تمث���ل نوعًا من األش���ياء التي تنطوي 
عل���ى قيم���ة معنوي���ة يمك���ن أن تعود 
للظهور م���رة أخرى من خ���الل إعادة 
االس���تخدام أو إعادة التدوير، فحيثما 
يكون إع���ادة االس���تخدام للمنتج بعد 
تنظيفه أو تطهيره مثل زجاجات المياه 
الغازية، يقتضي األم���ر عمليات تغير 
ملموس���ة في إعادة التدوي���ر أو إعادة 
االس���تيعاب عن طريق دفن النفايات. 
إن ذاك���رة القمامة تنطوي على طبيعة 

غير مستقرة لألشياء.
لق���د كان طومس���ون س���باقًا حينما 
الحظ أن القمامة بقدر ما تكون س���البة 
يمكن أن يكون لها قيمة ولكن المشكلة 
األساس���ية للقمام���ة حينم���ا تكون في 
غير موضعها. والحقيقة فإن المهمالت 
أو النفايات نجده���ا دائمًا على هامش 
الحي���اة : في مؤخ���رة وقيعان األدراج 

علوم

د. اأحمد م�سطفى العتيق - القاهرة
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والدوالي���ب وف���ي زواي���ا الكراجات.. 
إلخ..

والتعام���ل مع القمامة يقتضي نوعًا 
م���ن الصب���ر والمثابرة، حي���ث إنها ال 
تنتهي تمامًا، ومتجددة، ومن ثم نحن 
غير قادرين على تخليص أنفسنا منها 

بشكل تام.
إن موض���وع »القمام���ة« الحاض���ر 
الغائ���ب دائمًا في منتدي���ات وفعاليات 
المتخصصي���ن في مجال البيئة س���واء 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحتاج 
إل���ى المزيد من العم���ل لفهمها وإدارتها 

واالستفادة منها.
وعلى الرغم من أن طومس���ون في 
س���ياق حديثه عن القمامة ناقش فكرة 
واالضمحالل  االقتص���ادي  االضمحالل 
الفيزيائي لألش���ياء، إال أن هذا موضع 
جدل ذلك أن القمامة ال تصل إلى نقطة 
االضمح���الل م���ن منظور القيم���ة إذ ال 
تلبث األشياء المهملة – مع الزمن – أن 
تصبح لها قيم���ة، فالزمن له وزن وله 
قيمة بالنس���بة لألش���ياء وأيضًا تعتبر 
األماك���ن )تغي���ر الزمن والم���كان يقيد 
اكتش���اف األش���ياء(. أن الش���يء الذي 
أهمله الناس بات له قيمة وأهمية عند 

اآلخرين.
إننا أمام ممارس���ات ث���الث مهمة : 
إيجاد األشياء – عرض األشياء )سلوك 
الزاوي���ة( – إع���ادة اس���تخدام وتدوير 
واس���تيعاب األش���ياء. ويمك���ن الجدل 

بأن كل مجموعة من هذه الممارس���ات 
تغير من نظرتنا لألش���ياء في حركتها 
من »ش���يء مهم���ل« عدي���م القيمة إلى 
»ش���يء بقيمة متزايدة« وفي إطار هذه 
الممارس���ات نحتاج لتدقي���ق أكثر في 
دراسة سلوك المستهلك. ومن المؤكد 
أن إع���ادة اس���تخدام األش���ياء المهملة 
اس���تخدامات جديدة ألش���ياء  وخل���ق 
متروك���ة ل���ه »تداعي���ات إيكولوجي���ة 
إيجابي���ة« تؤث���ر ف���ي حرك���ة »إبطاء 
االستهالك« التي تسعى إلى ترويجها.

كانت حياة طومس���ون )واضع هذه 
النظرية( نموذجًا للنظرية ذاتها وملهمًا 
له ف���ي التفكير في ه���ذا االتجاه، ففي 
أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، 
كان طومسون ُيعد أطروحته للدكتوراه 
بجامع���ة لندن وفي الوق���ت ذاته يعمل 
»نجارًا« في أحد مصانع األثاث، وكان 
يعكف في أثن���اء »وقت الفراغ من عمل 
المصن���ع« على صنع بعض األش���ياء 
الصغي���رة لتجمي���ل وتزيي���ن المنازل 
القديم���ة في المنطقة التي كان المصنع 
يقع فيها. وقد الحظ أثناء ذلك كيف أن 
التافهة والتي  هذه األش���ياء الصغيرة 
تصنع من بقايا الخشب ترفع كثيرًا من 
قيمة تلك المساكن القديمة المتهالكة.. 
إنه���ا محاولة لتحوي���ل »الال قيمة« إلى 
»قيمة«، إن نظرية المهمالت أو القمامة 
ليست مجرد نوع من الجدل النظري الذي 
يراد به التدليل على براعة األكاديميين 

ف���ي معالجة األمور الت���ي تبدو ضحلة 
أم���ام غيرها م���ن المتخصصي���ن. لقد 
أفلحت هذه النظرية في أن تثير حولها 
كثيرًا من الج���دل والنقاش، وقد تطور 

النقاش إلى :
1- أهمية الثقافة والثقافات الفرعية 
في إضفاء القيمة على األشياء، فالثقافة 
»نش���اط« نش���ارك جميعًا في صنعة. 
فأح���داث الحياة اليومي���ة وتصرفاتنا 
ومظاهر سلوكنا وعاداتنا هي عناصر 
ثقافي���ة نصنعها نحن بأنفس���نا مثلما 
نرثها عن األسالف واألجيال السابقة. 
وفه���م ه���ذه الثقافة الت���ي نعيش فيها 
والتي نصنعه���ا يؤثر على ما يمكن أن 

نعتبره »نفايات« أو »قمامة«. 
2- كذلك فإن دراسة الثقافة الحالية 
للمجتمع والتنقيب عن مخلفات اإلنسان 
وبقاياه وفضالت���ه ونفاياته يصل بنا 
ف���ي النهاية إل���ى فهم نظ���رة المجتمع 
إلى هذه النفايات وأسلوب تقويمه لها 

والتعامل معها.
3- إن الثقاف���ة البيئي���ة المعاصرة 
تتعامل مع النفايات من خالل توجهات 

رئيسية:
- إع���ادة االس���تخدام Reuse وهو 
إعادة اس���تخدام الش���يء كم���ا هو بعد 
تنظيفه أو تطهيره مثل زجاجات المياه 
الغازية أو دون ذلك حينما نس���تخدم 

مخلفات الحيوانات كسماد عضوي.
- إع���ادة التصني���ع Remade مثل 
إعادة تصنيع مخلفات البالستيك ومن 
خالله���ا يمكن تصني���ع منتجات درجة 

ثانية مثل أكياس جمع القمامة.
 Recycle إعادة تدوير المخلفات -
مث���ل معالج���ة مياه الص���رف الصحي 

وتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة.
إن »نظري���ة القمام���ة«  تعيد الحياة 
أو  زواله���ا  دون  وتح���ول  لألش���ياء 
اندثاره���ا، وإذا كان في إم���كان كل ما 
يس���قط أو ينزوي وينب���ذ في المجتمع 
أن يطف���و ويظهر وينجح من جديد في 
ه���ذا العالم، فإن طومس���ون بنظريته 
هذه يبعث على التفاؤل حيثما يستثير 

القمامة ويجعل لها قيمة.   
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علوم

فاتورة اإلنترنت
قالت دراس���ة أميركي���ة إن اإلفراط في 
اس���تخدام الالب توب قد يرتب���ط بفقدان 
الخصوب���ة عن���د الرج���ال، ألن الح���رارة 
المنبعث���ة من الجهاز تؤثر على الس���ائل 
المن���وي وتضعف���ه، ونصحت الدراس���ة 
الرج���ال الراغبي���ن بال���زواج واإلنج���اب 
بالتفكير قبل استخدام الكمبيوتر المحمول 

بسبب ارتباطه بالعقم. 
كافيك،  س���وزان  الدكت���ورة  وقال���ت 
من المدرس���ة الطبية بجامعة لويوال في 
ماي���وود بوالي���ة أيلين���وي، إن الحرارة 
المنبعث���ة من جهاز ال���الب توب يمكن أن 
تؤثر على إنتاج السائل المنوي وتطوره 
وق���د تضعف ف���رص ه���ؤالء الرجال في 

اإلنجاب.
ونصحت كافيك الش���باب بعدم وضع 
الكمبيوتر المحمول عل���ى الركبتين أثناء 
اس���تعماله، بل يجب وضعه على طاولة 
أمامهم، إلبعاده بقدر اإلمكان عن الجسم 
تجنب���ًا للتل���ف ال���ذي قد يصي���ب النطف 
المنوية ويؤدي إل���ى التراجع في عددها 
ويؤثر على قدرتها على الحركة وإخفاقها 

في التخصيب واإلنجاب.
وفي دراس���ة أخ���رى، أك���د علماء أن 
االستخدام المفرط لإلنترنت يضاعف من 

أع���راض االكتئاب، وأوضحت الدراس���ة 
التي أجريت على 1319 ش���خصًا تتراوح 
أعمارهم بي���ن 16 و51 عامًا، أن حوالي 
2.1٪ من هؤالء يمكن تصنيفهم على أنهم 
مدمنو إنترنت، وأنهم أكثر عرضة لتطور 

أعراض االكتئاب.

احذروا السّكر
لجامع���ة  حديث���ة  دراس���ة  كش���فت 
مجل���ة  مؤخ���رًا  نش���رتها  كاليفورني���ا 
Nature، أن المخاط���ر الصحية لزيادة 
استهالك االنس���ان للسكر، تماثل مخاطر 
تعاطي الخمور أو تدخين منتجات التبغ 

سواء بسواء.
ل���ورا ش���ميت  الدكت���ورة   وش���ددت 
الباحثة بالجامعة على ضرورة استهالك 
الس���كر باعتدال، تفاديًا للبدانة والسمنة 
عالمي���ًا،  معدالته���ا  وزي���ادة  المفرط���ة 
والتي تعد مس���ؤولة عن وفاة 35 مليون 
إنس���ان سنويًا على مستوى العالم. ومن 
المع���روف، كم���ا يقول الدكت���ور روبرت 
الستنج الباحث المش���ارك في الدراسة، 
أن متوس���ط ما ينفقه اإلنسان حاليًا على 
عالج المشاكل الصحية المرتبطة بزيادة 
الوزن والسمنة المفرطة يلتهم نحو ٪75 
م���ن المبال���غ المخصصة لإلنف���اق على 
الرعايه الصحية، وأن المشاكل الصحية 
المرتطب���ة بزي���ادة الوزن والس���منة في 

العالم تفوق األمراض المعدية. 
وبناء على هذه المعلومات، بدأ علماء 
االجتماع وباحثو الغدد الصماء والصحة 
العامة في النظر بعيون فاحصة لهذا الكم 
الكبي���ر من األدلة التي تربط بين الس���كر 
والمش���اكل الصحية، ويذكر الباحثون أن 
السكر ليس مجرد كم مضاف من السعرات 
الحراري���ة، ولكن لدية الق���درة على رفع 
ضغط الدم، وتغيير مسار عملية التمثيل 

الغذائي، وزيادة الوزن، وخلط اإلشارات 
بجانب  الهرمون���ات،  لحرك���ة  المنظم���ة 
إحداث تغيرات فعلية مدمرة بالكبد ويزيد 

بسرعة من المشاكل الصحية. 
والحظ العلماء أن مثل هذه المش���اكل 
الصحي���ة تماثل تمامًا تلك التي تنتج عن 
زيادة اس���تهالك الكحول. ويرى العلماء 
أن الس���بب في زيادة هذه المشاكل يرجع 
إلى تضاعف اس���تهالك السكر في العالم 
بمع���دل ثالثة أضع���اف المع���دالت التي 
سادت العالم في الخمسين عامًا األخيرة، 
وهناك اعتقاد راسخ اآلن بأن السكر هو 
السبب األول النتش���ار مشكلة البدانة في 
العالم، ومع ذلك يذكر الباحثون برينديذ 
وروبرت الس���تنج ولورا شميت أن ٪40 
م���ن المصابي���ن بأمراض الس���كر والقلب 
والسرطان ليس���وا من البدناء وأصحاب 
األوزان الزائ���دة، ولذل���ك يؤك���د العلماء 
أن مفعول الس���كر أكثر من مجرد تحميل 

الجسم مزيدًا من الوزن.

نباتات جديدة
بعدم���ا تمك���ن الباحث���ون اليابانيون 
من إنتاج الوردة الزرقاء، بفعل هندس���ة 
الجينات، اليوم، انضمت إلى قائمة ألوان 
الزهور »الزهرة الس���وداء«، وهي ليست 
نتاجًا لهندسة الجينات، بل اكتشافًا اهتدى 
إلي���ه علم���اء فيتناميون، ف���ي مرتفعات 
»آناميا« وس���ط أحد المضاي���ق الجبلية 
النباتية في فيتنام، وهو ما يوقف موجة 
النباتية  المنافسة بين مهندسي الجينات 
للبحث عن وس���يلة ممكن���ة إلنتاج النوع 
النادر الذي بقي مكانه شاغرًا في سلسلة 
األلوان الجميلة ألن���واع الزهور والورود 

الملونة.
وقد أثار هذا االكتشاف اهتمام األوساط 
العلمي���ة في مختلف بل���دان العالم، األمر 
الذي اعتبره علماء النبات، اكتشافًا مهمًا 
من ش���أنه أن يدفع العلم���اء إلى تطوير 
أنواع أخرى ش���بيهة به���ذه األصناف في 
المس���تقبل، وفي الموقع نفسه، اكتشف 
العلماء الفيتناميون 13 نوعًا من النباتات 
األخ���رى ونوعين من الفراش���ات النادرة 
وثالثة أن���واع من ال���ورود الحمراء غير 

المعروفة من قبل.
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اآليفون 5
يدخل الجيل الرابع

عبدالوهاب الأن�ساري -الدوحة

البعي���د. ومثل ذلك ف���إن )4G LTE( قيد 
التجربة لدى ش���ركة فودافون قطر. وفي 
المملكة العربية الس���عودية في مس���تهل 
فبراير م���ن هذا الع���ام أعلن���ت الحكومة 
فتحها باب المنافس���ة لمشغليها للحصول 
على ترخيص الجي���ل الرابع وكانت زين 
م���ن أولى الش���ركات لالس���تجابة. وفي 
الكوي���ت أيضًا أعلن���ت زين أنه���ا بصدد 
إطالق الخدمة ومثلها شركة فيفا، ليصبح 
الجي���ل الرابع من الش���بكات أم���رًا حتميًا 
لكل المش���غلين، فالمس���ألة مسألة وقت. 
وأبرز م���ا يميز الجيل الرابع عما س���بق 
م���ن أنظمة الش���بكات هو س���رعة تنزيل 
البيانات وتحميله���ا. فكيوتل مثاًل أعلنت 
عن س���رعة تنزي���ل تع���ادل 150 مغابت 
في الثاني���ة )150Mbps(. أم���ا نواحيه 
األخرى فهي تقنية ال مجال للتفصيل فيها 
هنا. منها مث���اًل أن 4G يس���تخدم نظامًا 
مفتوح���ًا ل���كل األجهزة الالس���لكية التي 
تس���تخدم بروتوكول اإلنترنت )بما يشمل 

الحاسوب المحمول(.
وبالمث���ل، فمن المتوقع أن يتم تجهيز 
المنت���ج الس���حري اآلخ���ر لش���ركة أبل، 
اآليب���اد، المتوقع إنزال اإلص���دار الجديد 
)الثال���ث( من���ه خالل ش���هر م���ارس من 
ه���ذا العام-الس���تخدام الجي���ل الرابع من 

الشبكات الخليوية.
ثم���ة أمران ال ش���ك فيهم���ا. األول هو 
أن يس���ارع مطورو البرمجيات الستغالل 
ميزات اآليفون 5 الجديدة لتطوير برامج 
تستغل سرعة الجيل الرابع من الشبكات 
)الستغالل سرعة تهيئ لك مشاهدة أفالم 
مبثوثة بال تأخير مثاًل. انظر 
مث���اًل برنام���ج G4على 
iTunes  واآلخر هو أنه 
حتى بمثل تلك الس���رعة 
عل���ى هات���ف نق���ال فلن 
يطول الوق���ت حتى يتم 
كس���ر حاجز الرق���م إلى 
ما هو أضعافه. وال أحد 
يعل���م حينها أي نس���خة 
س���يترقب  اآليفون  م���ن 

الناس في األسواق.

منذ أن أصبح اآليفون ظاهرًة زحزحت 
بنجاحها الحصة السوقية لشركات عمالقة 
مثل نوكيا، ومحب���و اآليفون في انتظار 
الجديد من شركة أبل المصنعة لها. وبعد 
موت س���تيف جوبز بقليل-وهو مؤسس 
أبل وصاحب فك���رة اآليفون، وفيما كان 
معجب���و اآليفون في انتظ���ار اآليفون 5، 
أعلن نائبه ع���ن إصدار اآليفون 4S الذي 
ركز بشكل أساسي على استخدام الصوت 
 ،)Siri واألوامر المنطوقة )خاصية سيري
األمر ال���ذي أصاب المعجبين بخيبة أمل- 
وإن كانت طفيفة. أما سبب تأخير إصدار 
اآليف���ون 5، وف���ق ما ي���رى المطلعون، 
فهو ضرورة اس���تخدام اآليفون 5 للجيل 
الرابع للش���بكات )4G( كأمٍر مفروغ منه 
ليس���تخدم الهاتف الجديد التطبيقات التي 
يتيحها الجيل الرابع من الشبكات. وحيث 
إن اس���تخدام تطبيق���ات الجيل الرابع من 
الش���بكات يتطلب طاقة إضافي���ة فاألمر 

يس���تدعي بطارية أكب���ر حجمًا أو 
تقنية جدي���دة للبطارية تعطيها 
الطاقة اإلضافية. وتغيير حجم 
يس���تدعي  بدوره،  البطاري���ة، 
تصميمًا جدي���دًا لآليفون، األمر 
الذي لم يكن متاحًا لش���ركة أبل 

حينها.
تدور الش���ائعات في مدارات 
محب���ي أب���ل بأنه���ا س���تعرض 
اآليفون 5 للبيع في شهر يونيو 
من هذا العام بالتزامن مع مؤتمر 
 ،)WWDC( مطوري أبل العالمي
وال يكاد يكون هناك أي شك في 

أن اإلص���دار الجديد لآليفون سيس���تخدم 
الجيل الرابع للش���بكات كما ذكرنا. إال أن 
األمر غير المؤكد ه���و إن كان ذلك الجيل 
الراب���ع عل���ى وجه العموم أو ما يس���مى 
 4G( الجيل الرابع المط���ور للمدى البعيد
LTE( األسرع أداًء. كما أنه من المتوقع، 
تماش���يًا مع فكرة إع���ادة تصميم الجهاز 
ليس���توعب بطارية أكبر حجمًا، أن يكون 
اآليف���ون الجديد أكبر حجم���ًا بقليل، مما 
يعن���ي فرصًة لشاش���ة أكب���ر بقليل. أما 
خاصي���ة س���يري، التي كان���ت باألصل 
ش���ركة مس���تقلة طورت النظام الصوتي 
اش���ترتها أب���ل فيم���ا بعد، فس���تكون في 

صميم نظام تشغيل اآليفون 5.
محليًا )في قطر( أعلنت ش���ركة كيوتل 
في أكتوبر م���ن العام الماضي أنها بصدد 
تطبي���ق الجي���ل الراب���ع المط���ور للمدى 
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�صفحات مطوية

�خلربة.. خيبة و�إخفاق

»مازال علم الناس بكل شيء ينمو ويتقدم إاّل علمهم 
بالسياس���ة. فه���ي ال ت���زال تجريبية ال قواع���د لها، وال 
يهدى أهلها إال ما يس���مونه الخبرة. والخبرة في أعمال 

السياسة معناها الخيبة واإلخفاق.
وال تزال أغراض السياسة مبهمة غامضة متناقضة، 
ووس���ائلها بدائية فجة، وليس ألهلها كفاية خاصة وال 
مؤهالت محدودة. والنج���اح فيها تختلف معاييره. وما 
يع���ده الناس الي���وم نجاحًا قد يعدونه بع���د حين نكبة 
مروعة. وأخطر ما في هذه الحال أن السياسة أصبحت 
أم���رًا يمس حي���اة كل فرد، وأصبح الخط���أ فيها يؤدي 
إل���ى خراب بالد بريئة، وموت الكثيرين من أقدر الناس 
وأبعدهم عن الخطأ السياس���ي وأعظمهم شأنًا في تقدم 
المدنية.. ومع عظم شأن السياسة في العصر الحاضر، 
وتناولها مشاكل من الخطر، بحيث ال يستطيع فرد واحد 
أو أمة واحدة أن تجد لها حاًل فإن السياسة بقيت على ما 

هي عليه منذ القدم أغراضًا ووسائل.
د. محمد كامل حسين

»التحليل البيولوجي للتاريخ«

قوة �لقوي 

وعذر �ل�ضعيف

ولي���س في اإلس���الم أن الخطيئ���ة موروثة في 
اإلنسان قبل والدته، وال أنه يحتاج في التوبة عنها 
كفارة من غيره. وقد قيل إن اإليمان بالقضاء والقدر 
هو علة جمود المس���لمين، وقي���ل على نقيض ذلك 
إصن���ه كان حافزهم األول في صدر اإلس���الم على 
لق���اء الموت وقلة المباالة بف���راق الحياة، وحقيقة 
األمر أن المس���لم الذي يترك العم���ل بحجة االتكال 
على اهلل يخالف اهلل ورس���وله ألنه مأمور بأن يعمل 
ف���ي آيات الكتاب وأحاديث الرس���ول. »وقل اعملوا 
فس���يرى اهلل عملك���م ورس���وله والمؤمن���ون«.. بل 
حقيقة األم���ر أن خالصه كله موق���وف عليه، وأن 
إيمان���ه بحريت���ه وتدبيره ال يقتض���ي بداهة أن اهلل 
سبحانه مسلوب الحرية والتدبير. وأصدق ما يقال 
على عقي���دة القضاء والقدر أنها ق���وة للقوي وعذر 
للضعي���ف، وحافز لطالب العم���ل وتعلة لمن يهابه 

وال يقدر عليه.
عباس محمود العقاد، اإلسالم في القرن العشرين، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1993.
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�جلوهر �خلالد

كل الفالس���فة والعلماء من حين نشأة الفلس���فة والعلم إلى اليوم تنحصر آراؤهم 
ع���ن الخلق والخالق في رأي���ن: األول »وجود خالق حر مختار ف���ي أعماله يهب متى 
ش���اء ويمنع متى ش���اء. وله عناية إلهية تدير العالم. وهو سبب قوى الطبيعة، أي 
أن ه���ذه القوى موج���ودة فيه ال فيها. ووجود نفس بش���رية جوهرها خالد ال يفنى«. 
وال���رأي الثان���ي »أن المادة أزلية، أي ال بداية لها، ونش���أة الكون إنما هي من تحول 
دقائق هذه المادة بقوتها الخاصة تحواًل ترتقي به من حالة إلى حالة أس���مى. وذلك 
يقتض���ي وجود طبيعة ثابتة ونواميس ووجوب الوجود وعقل تبنى عليه النواميس 
وفناء اإلنس���ان في الكل الذي أخذ منه مع االعتقاد بوجود خالق ولكن اعتقادًا مبهما« 
- هذان هم���ا الحزبان اللذان تنازعا ويتنازعان العلم والدين. ومما ال يحتاج إلى بيان 
أن أنص���ار جميع األديان في كل مكان حتى األديان الوثنية نفس���ها من الحزب األول. 
ألن كل صفح���ة من صفحات كتبهم تدل على تلك المبادئ. كما أنه ال يحتاج إلى بيان 
أيضًا أن فلس���فة أرس���طو من الحزب الثاني ألن كل صفحة ف���ي كتبه تدل عليها. وقد 
تابعه في ذلك فالس���فة العرب كابن س���ينا والكندي والفارابي وابن رش���د فكانوا من 

الحزب الثاني.
فلسفة ابن رشد، فرح انطون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1993.

�أثر �ملر�أة

م���ن الهي���ن أن يدعي إنس���ان أنه 
م���ن المك���روه أن يكون للم���رأة أية 
عالق���ة بالسياس���ة أو أن تنص���رف 
إل���ى التفكير في األمور السياس���ية، 
وأنه من مصلحته���ن ومحافظة على 
مركزه���ن الطبيعي ف���ي المجتمع أن 
يظلل���ن بعيدات ع���ن االنغمار في هذا 
المعترك. كان ه���ذا رأي األغارقة في 
الزم���ن القديم، ومازال عليه كثير من 
أهل ه���ذا الزمان. ولقد اس���تعلى هذا 
ال���رأي في بريطانيا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر. ولكن مما ال سبيل إلى 
إنكاره أن تطور الحاالت االجتماعية 
ونشوء فكرات جديدة في اآلداب عامة 
وخاص���ة، وتقدم العل���وم والفنون، 
وس���يادة نزعة الحرية عل���ى كل ما 
عداها من النزعات اإلنس���انية، عامة 
ذلك لم يجع���ل لهذا ال���رأي من وزن 
يقام في هذا العصر. ولقد مرَّ على كل 
البالد التي ضربت في المدنية الحديثة 
بس���هم، دور م���ن االنق���الب الفكري 
كانت فيه مش���كلة المرأة االجتماعية 
م���ن أظه���ر م���ا عن���ى ب���ه الساس���ة 
والمصلحون ورجال الدولة. ذلك بأن 
أصب���ح للمرأة من أثر في السياس���ة 
صار قويًا يانع األثر في جميع البالد 
َحت فيها األمية وش���ارك فيها  التي امَّ
الفتيات الفتيان في التعليم الجامعي 
وس���ما فيه���ا األدب والف���ن وذاع من 
توجيه في الحياة العامة. ولو نظرنا 
ف���ي الث���ورة المصرية خاص���ة، لما 
وجدن���ا من مظهر فيه���ا كان أبلغ أثرًا 
من خروج المرأة المصرية إلى ميدان 

العمل والفكر.
المرأة في عصر الديموقراطية، إسماعيل 

مظهر، مكتبة النهضة المصرية، 1949.
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مناسبات سورية
ش���خص مع���اق، مصاب بالتوح���د.. وقف أم���ام الكاميرا، 
يش���هدنا على آثار الَجلد والصعق على صدره وظهره وساقيه 
وذراعيه.. عينه متورمة، وخده أزرق، ش���فته مفزورة، لكنه 

ال يكّف عن الضحك.. كان فرحًا بالتصوير واالهتمام.
lll

فقدت الطفلة أمها. انش���غل الجميع عنها بتش���ييع الشهيدة 
وبالثورة والهتاف.. أغلقت البنت الباب على نفسها، ورسمت 
بالطبش���ور عل���ى أرض الغرفة صورة أمه���ا، وكتبت بجانب 

الرسم، ماما، ونامت تحضن الرسم. 
lll

ق���دٌم بجرح ين���زف والقدم الثاني���ة بجورب مزي���ن بطابة 
حم���راء، بنت في الرابعة، مقاس حذائها 27، لم ُتس���َعف إلى 
المش���فى، عالجوها، كما ُيعاَلج الث���وار الصابرون، بيتًا، في 
الخفاء وبال تخدير. حين نزعوا الرصاصة من قدمها، صرخت 

عوياًل واهيًا، راح الطبيب يهدئها: هلق بطيب الواوا)1(!
lll

ابن س���نوات ثالث، عرف رب���ه ودينه، حي���ن قتلوا أمه، 
وع���رف عدوه والصدي���ق وأدرك طريق���ه، راح كل يوم يقود 
المظاهرات، اهلل أكبر، تكبير.. ويسقط الرئيس.. ويكرر.. اهلل 
أكبر، تكبير.. الش���عب يريد إعدام الرئيس. ينظر بطرف العين 

غاضبًا ويحّث البالغين: تكبير، تكبير. 
lll

متوارون في س���راديب، عل���ى حصيرة مهترئ���ة، يبدلون 
القعدة من جنب إلى جنب، يشربون المتة، يثرثرون ويحلمون 
بالحري���ة والكرام���ة، وبأص���وات خافتة ترتج���ف، يتكلمون 
بالسياس���ة ويطرب���ون. لك���ن، ف���ي كل لحظ���ة، يداهمونهم 
ويقبضون عليهم، يعذبونهم ويقتلونهم ويقطعونهم تقطيعًا.

lll

لفلف األهل ابنهم الش���هيد، ثبتوه على حافتين من الخشب، 
وربطوا الميت بالحبل، قالوا: بسم اهلل الرحمن الرحيم. ورموا 
الحب���ل للحارة المج���اورة، س���حبه أهل الح���ارة المجاورة، 
وبدورهم رموا الحبل للحارة التي تليهم، ومن حارة إلى حارة، 
وص���ل ابنهم القتيل المصاب بالرصاص، مربوطًا بالحافتين، 
تحت وابل مزيد من الرصاص، وصل قبره بالسالمة، ردد أهل 

الحارات المتجاورة بصوت واحد: الحمد هلل، الحمد هلل. 
lll

أتى أبوها مقتواًل، ارتفع عويل أمها وعمتها وخالتها وأهل 
البي���ت والجميع، صاحت البنت من بينهم: لكن هذا ليس بابا، 

بابا أحلى!

lll

ف���ي المدينة العجيبة، ظل ش���ابان طوال ش���هور، أحدهما 
يؤل���ف الكلم���ات، واآلخر يغن���ي. األول يطاب���ق الكلمة على 
الكلمة وبال قافية وال اعتناء، يس���تعجل الثاني وبمرح يغني، 
متفاهمان، متناغم���ان، وعلى هذا الحال، ص���ار أهل المدينة 
الحزينة س���عداء، يجتمعون كل يوم، حول الشابين، يهتفون 
إلس���قاط الطاغي���ة ويصفق���ون مع الغن���اء.. في ي���وم، قال 
التليفزي���ون، إنهم قتلوا المغني.. فوجئ���وا، ثم أهملوا الخبر 
الذي ال يخصهم. وال أحد يعلم كيف! ظل صوتان أحدهما يؤلف 
الكلم���ات والثاني يغني ويصدح، وأهل المدينة الذين يتناقص 

عددهم قتاًل، يستمرون، وبال توقف يهتفون. 
lll

حين ُأخبرت تلك العاشقة، أقبلت مسرعة، هجمت بال وعي 
تقّب���ل وجه وصدر جثم���ان زوجها، ش���رقت بدموعها وراحت 
ترفع رأس���ه وتدفنه في مطوى عنقها، وتميل برأسها وتؤنبه 

بحرقة، ثم تقّبل وجهه وخديه..
lll

انتفض الش���اب م���ن بي���ن المتظاهرين، وبع���روق رقبته 
النابقة، وبسبابته المنبهة، صاح مؤكدًا: أنا ماني حيوان.  

lll

نظ���رت األم مذهولة، إل���ى تابوت متح���رك أمامها وماض 
بابنه���ا، عيونها غير مصدقة، لكنها راحت في كل جملة، تكرر 
وتؤكد لنفس���ها ولكل من يس���معها، من الرب في السموات إلى 

الخلق في األرض، أن ابنها شهيد!�
lll

منفي، بعيد، وحيد، يتابع ثورات بالده، ويتمنى ويشتهي 
ويضحك، ويبكي ويص���رخ، ويبتهل، وحين يقتلون أحبته، 
يقعي على الركبتين، ويصيح وهو يس���د فكه، ال أحد يسمعه 
أو ي���راه في حال���ه. ينتهي من نحيبه، يغس���ل وجهه ويرجع 
إلى مكانه أمام الكمبيوتر، يتابع ويتمنى ويشتهي ويضحك، 
يبك���ي ويصرخ، يبتهل.. وحين يعتقل���ون أحبته، يقعي على 

الركبتين..
lll

عاف احتفاالت العالم، وقبع يراقب ويعيد ما س���بق، فاض 
بالقهر، فكر أنه يمكن أن يحزم نفسه وينسف العالم..

ثم بعد ذلك أوشك من قلب واهن أن يستسلم للبكاء. 
حين حل عيد الحب.. صار قلبه جامدًا!

منهل السرّاج

)1( تقال لألطفال بمعنى: اآلن يذهب الوجع


