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املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن اآراء كتابها 

وال تعرب بال�شرورة عن راأي الوزارة اأو املجلة 

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

رئي�س التحرير

ف���ي تراثنا العربي نوع من األدب، يس���مى »أدب الرحالت« تأنس إليه النفس 
ويس���تمتع ب���ه قارئه لم���ا يجد فيه من براعة الوصف وس���حر الحكاية  وحس���ن 
التصوي���ر، وأخبار األم���م وعاداتها وعقائده���ا، واألحداث والمعال���م الحضارية 

واألماكن التاريخية التي شاهدها صاحب الرحلة.
وق���د عرف العرب هذا األدب منذ الق���دم، وله نماذج متنوعة، لكننا نتوقف عند 

ثالثة نماذج مهمة نعّرف بها ونبّين أهميتها بإيجاز:  
- رحل���ة البيروني ) أب���و الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي، المتوفى س���نة  
440 ه� ( وقد دونها في كتاب عنوانه »تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة« وهو وثيقة تاريخية  تقدم لنا وصفًا دقيقًا ألحوال بالد الهند في ذلك 
الزمان، وفيه يبين البيروني أس���باب جهل العرب بأم���ور الهند ويرجع ذلك إلى 
س���ببين: التباين اللغوي والتباين الديني، ثم يتكلم عن عقيدة أهل الهند  ولغتهم 
وعلومهم وكتبهم وموازينهم ومكاييلهم وعاداتهم وأطعمتهم ومشاربهم، ويقال: 

إن كثيرًا مما ذكره البيروني ال يزال قائمًا حتى اليوم !! 
- رحلة ابن جبير ) أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني، المتوفى  سنة 

614 ه� ( 
قام ابن جبير بثالث رحالت، األولى اس���تغرقت عامين وثالثة أشهر ، وكانت 
بقصد الحج وفيها زار مكة ثم  المدينة والكوفة وبغداد والموصل وحلب ودمش���ق 
ث���م عاد إلى غرناطة. أما الثانية فاس���تغرقت عامًا واح���دًا وزار فيها بيت المقدس 
بعد اس���ترداده من الصليبيين،و أما الثالثة فكانت بعد وفاة زوجته حيث زار مكة 

وبيت المقدس والقاهرة واإلسكندرية وتوفي فيها.
ولم يدون من هذه الرحالت الثالث س���وى األولى التي وصلت إلينا في كتاب 
عنوان���ه » رحل���ة ابن جبير » وصف في���ه كل ما مر به من مدن، وما ش���اهده من 
عجائب البلدان، وتكلم عن األحوال السياس���ية واالجتماعية ، وسجل لنا مقاومة 
المس���لمين للغزو الصليبي، وذكر الحروب الدائرة بينهم ، وسجل مظاهر الحياة 
في مصر وفلس���طين ودمشق، ورس���م لنا صورة الساعة العجيبة التي كانت في 
المسجد األموي، ووصف معالم حضارة العرب في صقلية،  وهو بهذا  يصور لنا 

الحياة بكل جوانبها في القرن السادس الهجري. 
- رحلة ابن بطوطة ) أب���و عبداهلل محمد بن عبداهلل اللواتي الطن�جي، المتوفى 

سنة 779 ه� ( 
بدأها سنة 725 ه� قاصدا الحج، وطاف ببالد المغرب ومصر والحجاز واليمن  
والعراق وفارس وبلدان آس���يا الصغرى والوس���طى، والهند، وج���زر المالديف 
وس���يالن والبنغال، وب���الد الجاوة والصين ، ث���م عاد إلى المغ���رب ومنها إلى 
األندلس، والس���ودان ثم عاد إلى فاس بأمر الس���لطان أبي عن���ان، وهناك أملى 
أخب���ار رحلته العجيبة على كاتب خصصه له الس���لطان واس���مه محمد بن ُجَزّي 
الكلبي سنة 756 ه� وسماها )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار(. 
لي���س عجيبًا أن يلقب ابن بطوطة بأمير الرحالة المس���لمين فرحلته تحفة جامعة 
تصور س���عة تطوافه، وبراعة وصفه، واهتمامه بدقائق مش���اهداته، وتسجيله 

عجائب ما رآه  في أجزاء واسعة من العالم المعروف آنذاك. 
في قراءة هذا األدب متعة، وس���ياحة في عالم س���رعان ما تنكشف لك غرائبه 

وتبهرك عجائبه.

رَه القلم أخبار األمم فيما َسطَّ
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نقاشات 
الفن والحرية والدين

الرباط - عبدالحق ميفراني

الساحة  إل��ى  الجدل  م��ؤخ��رًا،  ع��اد، 
الثقافية في المغرب، حول العالقة بين 
خالل  من  الفردية،  والحريات  الدين 
حدثين أساسيين، تمثل األول في عرض 
حملت  أكواريوم  لفرقة  جديدة  مسرحية 
زيطان،  نعيمة  للفنانة  »ديالي«  عنوان 
الفرنسي  الثقافي  المركز  في  عرضت 
العضو  دارج��ة  بلغة  تناولت  بالرباط، 
التناسلي للمرأة من خالل رؤية مختلفة 
وجريئة تهدف إلى تكسير جدار الصمت 
الذي يحيط بهذا النوع من الموضوعات. 
ت��ص��ري��ح��ات رئيس  ع��ق��ب  وال��ث��ان��ي، 
المغربية«،  »األح���داث  جريدة  تحرير 
»الميادين«  المختار لغزيوي، على قناة 
الفردية  الحرية  مسألة  حول  الفضائية 
ق��ان��ون  م��ن   490 للفصل  وان��ت��ق��اده 
الجنس  بممارسة  المتعلق  العقوبات، 
الخطيب  رد  ال��زواج، وجاء  إطار  خارج 
عبد اهلل نهاري سريعًا، في فيديو تضمن 
نبرة حادة، لمح فيه إلى مشروعية هدر 

دم لغزيوي.
أخرجتها  التي  »دي��ال��ي«  مسرحية 
وأدى  زيطان  نعيمة  المسرحية  الفنانة 
الممثالت  من  ثلة  المسرحية  أدواره���ا 
الفن  موضوع  حول  جديدًا  جداًل  أث��ارت 
عهد  في  خصوصًا  والحرية،  وال��دي��ن 
يقودها حزب إسالمي.  حكومة مغربية 
وقد سارع وزير الثقافة، المحسوب على 
الصبيحي  أمين  محمد  اليساري،  التيار 
يمكنها  ال  الحكومة  أن  على  التأكيد  إلى 
»أن تتراجع في الدفاع عن حرية التعبير 
والرأي واإلبداع في المغرب، مؤكدًا على 
المكتسبات  هذه  على  الحفاظ  ض��رورة 
وتوسيع مساحاتها لصالح المواطنين«. 
وقد خلقت المسرحية نفسها، التي تعمدت 
باللهجة  للمرأة  التناسلي  العضو  لفظ 
له  تعرضت  ما  بعد  العامية،  المغربية 
المحافظة،  الجهات  بعض  انتقادات  من 
تضامنًا واسعًا من شرائح فنية متعددة 
عمومًا  اإلب��داع  إبعاد  بضرورة  طالبت 
محددة.  منظومة  ضمن  »قولبته«  على 
لم  زيطان  للفنانة  الموجهة  االنتقادات 

المسرحي  الديني،  التيار  على  تقتصر 
و  المسرحية  بشدة  انتقد  أيضًا  برشيد 
رأى فيها »ميوعة ال مبرر لها«. وتحولت 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، في 
فضاء  إلى  الماضية،  القليلة  األسابيع 
ومعارض،  مؤيد  بين  اآلراء  لتجاذب 
العالقة  ح��ول  م��ج��ددًا  النقاش  ليعود 
اليوم  المغربي  اإلب���داع  بين  الرابطة 
بين  والعالقة  جهة،  من  الحرية،  وقيم 
ويبدو  أخ��رى.  جهة  من  والدين  اإلب��داع 
إلى  يتجه  اليوم  المجتمعي  النقاش  أن 
االنفتاح أكثر على مثل هذه المواضيع، 
العام،  للرأي  قضايا  إلى  تحويلها  مع 
استباقي  سياسي  تفكير  ب��رز  حيث 
في  المواضيع  ه��ذه  مثل  ط��رح  يؤجج 
للتغيير  حقيقي  م��ش��روع  غ��ي��اب  ظ��ل 
تتحكم  مازالت  ثابتة  عقليات  ظل  وفي 
أشارت  فقد  القرار.  صنع  دواليب  في 
في  أح��رار،  لطيفة  والمسرحية  الممثلة 
»لماذا عندما  قائلة:  بتهكم  وقت سابق، 
يتم  الظواهر  ه��ذه  لمثل  الفن  يتعرض 
اتهامه بالتحرر والقضاء على القيم، في 
الدولة  تضعه  الذي  »الماكياج«  أن  حين 
وفي  أح���د؟«.  ينتقده  ال  مشاكلنا  على 
يومية  تحرير  رئيس  بموضوع  عالقة 
لغزيوي،  المختار  المغربية«  »األحداث 
»الفهم  س��وء  حالة  إل��ى  كثيرون  أش��ار 
البعض  اعتبر  تصريحاته.  في  الكبير« 
»إهدار« دم صحافي  التحريض على  أن 
القتل  ع��ل��ى  ت��ح��ري��ض��ًا  يمثل  م��غ��رب��ي 
أن  كما  االختالف،  أشكال  لكل  وضربًا 
الذائقة  جعل  ومحاولة  المنع«  »استباق 
»الطابوهات  في  تتمثل  بأكملها  الفنية 
مكتمل  غير  فهمًا  يمثالن  ال��ص��غ��رى« 
وسارعت  العميقة.  المجتمع  إلشكاالت 
والجمعيات  والمنظمات  الهيئات  عديد 
إلى  ال��م��دن��ي  المجتمع  م��ن  الحقوقية 
ال��ت��ض��ام��ن م���ع ال��ص��ح��اف��ي ال��م��خ��ت��ار 
ال��رأي  ف��ي  حقه  ع��ن  دف��اع��ًا  لغزيوي، 
وحرية التعبير. كما سارع الكثيرون إلى 
التأكيد على أن جوهر إشكاالت المغرب 
مما  بكثير  أعمق  والمجتمعية  الثقافية 
ب�  حقيقية  لمعركة  وتحتاج  متداول  هو 
»ربيع ثقافي« أو بدونه، ولعل ذلك هو 

الرهان األعمق.

متابعات
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الثقافة السودانية 
في قلب االزمة

الخرطوم - طاهر محمد علي

التي  االق��ت��ص��ادي��ة  الضائقة  أل��ق��ت 
الحالي،  الوقت  في  السودان،  يعيشها 
خصوصًا  الثقافة،  حركة  على  بظاللها 
واإلنتاج،  الدعم  بمسائل  يتعلق  فيما 
ودعا  القطاع.  على  سريعًا  وانعكست 
ض��رورة  إل��ى  المبدعين  بعض  م��ؤخ��رًا 
من  وم��ش��روع��ات  وس��ائ��ل  ف��ي  التفكير 
شأنها إنقاذ الوضع المتردي الذي يجابه 
المشتغلين في الحقل الثقافي، مشيرين 
باهظة  صناعة  أضحت  الثقافة  أن  إلى 
ودعا  الحلول.  أنصاف  معها  تجدي  ال 
السبل  لبحث  مؤتمر  عقد  إل��ى  آخ��رون 
الكفيلة إلنقاذ مساحات الفنون، في ظل 
ما  وإعالن  الثقافة،  وزارة  دعم  تقلص 

ُيسمَّى حكومة »التقشف«.
وأكد رئيس مجلس المهن الموسيقية 
وال��م��س��رح��ي��ة ع��ل��ي م��ه��دي ف��ي حديث 
تعاني  ظلت  الثقافة  أن  ل���»ال��دوح��ة« 
إلى  مشيرًا  الدعم،  قلة  من  باستمرار 
المتخذة  االق��ت��ص��ادي��ة  اإلج�����راءات  أن 
أضحى  فقد  عليها.  ستؤثر  م��ؤخ��رًا 
قائمة  يتصدران  وال��م��ش��رب«  »المأكل 
أن  مبينًا  للمواطن،  بالنسبة  األوليات 

الثقافي  اإلنتاج  دعم  عن  الدولة  توقف 
سيفرض واقعًا جديدًا يلزمنا بالتواضع 
على مؤتمر إبداعي للخروج من األزمة، 
والتفكير في خيارات أخرى، منها البحث 
عن مؤسسات اقتصادية تقوم بواجباتها 
االجتماعية في دعم المشروعات الثقافية 

الجادة.
أن  الشريف  ط��ارق  الناقد  أك��د  فيما 
في  األضعف  هي  ظلت  الثقافة  ميزانية 
كل الموازنات الحكومية منذ عهد الرخاء 
ال  الثقافة  وظلت  »التقشف«!!  عهد  إلى 
تجد االهتمام الكافي في إنشاء المسارح، 
وقاعات التشكيل، والمساهمة في حركة 
واعتبر  والطباعة،  والتوزيع  النشر 
العربية  العواصم  أضعف  »الخرطوم« 
الثقافية. ورغم  البنى التحتية  من حيث 
تضطلع  السودانية  الثقافة  ظلت  ذلك 
اإلمكانيات  تقف  ولم   ، الوطني  بدورها 
حضور  تسجيل  دون  ح��ائ��اًل  ال��م��ادي��ة 
العالم،  عواصم  في  المثقفين  من  عدد 
وتقديم وجه السودان المشرق. وأضاف 
يعيش  ال��س��ودان  أن  »نفهم  الشريف: 
ظروفًا اقتصادية صعبة ستلقي بظاللها 
الخبز  من  ابتداء  الدولة  أولويات  على 
إلى السكن والبنزين والكهرباء والمياه، 

ولكن ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان« 
ال��س��ودان  مشكالت  معظم  أن  م��ؤك��دًا 
يكمن حّلها ثقافيًا، مطالبًا بمنح الثقافة 
من  والقليل  الكافي،  واالهتمام  الفرصة 
الوطنية  المصلحة  من  ليس  إذ  التمويل 
الحساس  ال��ظ��رف  ه���ذا  ف��ي  تجاهلها 
الثقافة  كلمة  إلى  البلد  فيه  يحتاج  الذي 

وريشتها ونبضها وإحساسها.
 م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي��س ات��ح��اد 
التشكيليين السودانيين عبد الرحمن نور 
غير  والتلوين  الرسم  مدخالت  إن  الدين 
مشيرًا  ثقافية  م��واد  أنها  رغم  مدعومة 
إلى ارتفاع كلفة أسعارها التي انعكست 
على ممارسة التشكيل، وتكاليف اللوحة 
وشكل العرض أيضًا، مصرحًا: »ستظهر 
عيوب العرض األخرى لضيق ذات اليد، 
العام  المستوى  المشاركات على  وتبقى 
مردود  وذات  ضعيفة،  التشكيلي  للفن 

سلبي على حركة الثقافة السودانية«.
من جهته، الموسيقار الدكتور الفاتح 
حسين قال: »إن الوضع الراهن سيؤثر 
ال��س��ودان��ي��ة،  ال��ح��ي��اة  على ك��ل أوج���ه 
الحفالت  أس��ع��ار  رف��ع  بعدم  أق��ّر  لكنه 
بسبب  رواده��ا  سيقل  التي  الموسيقية 
عدم قدرتهم على اإليفاء بها والمفاضلة 
فيما  الحفالت«.  ودخ��ول  المعيشة  بين 
نحا المطرب سيف الجامعة ذات المنحى 
لم  إن  االقتصادية  التدابير  أن  م��ؤك��دًا 
نتائجها  األوضح، ستكون  ُبعدها  تتخذ 
صعبة على معظم الشرائح المجتمعية، 
في  التفكير  »علينا  ل��ل��ق��ول:  وم��ض��ى 
معالجات أخرى لهذا الوضع، وأعتقد أن 
المسؤولين الحكوميين عليهم دور تجاه 

الثقافة عليهم اإليفاء به«.
أكد  الرحمن  عبد  جمال  المسرحي 
لسنوات  ظلت  السودانية  الثقافة  أن 
ليس  وبالتالي  الدعم،  في  »متقشفة« 
سيزيدها  لكنه  األم���ر،  عليها  ج��دي��دًا 
العديد  إثرها  على  وستتوقف  تعقيدًا، 
من المشاريع سواء اإلنتاج الدرامي أو 
مداخيل الممثلين خاصة وأن األولويات 
ال��س��ودان��ي،  المجتمع  ل��دى  ستتغير 
مبينًا أن األزمة ستظهر خصوصًا على 
التي تعرض في شهر  الدرامية  األعمال 

رمضان. 
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ماذا يحدث في السودان؟

أميرة الطحاوي

هذه بضاعتنا رّدت إلينا
نظام  أسقطت  التي  االنتفاضة  بعد 
مصر  في  مبارك  ثم  تونس  في  علي  بن 
تكرر التعليق إعالميا بأنها المرة األولى 
حاكمه.  »عربي«  شعب  فيها  يخلع  التي 
افتئات  ه��ذا  ك��ان  للسودانيين  بالنسبة 
ربع  أقل من  ففي  التاريخي،  على حقهم 
اإلفريقي  العربي  البلد  ه��ذا  شهد  ق��رن 
أسقطا  سلمية  وانتفاضة  شعبية  ثورة 
كثيرًا  السودانيون  يتوقف  لم  نظامين. 
صادقين  احتفوا  فقد  »الغبن«،  هذا  أمام 
نيل  في  المنطقة  شعوب  بانتصارات 
وكان  لها،  تواقون  مثلهم  فهم  حريتها، 
البشير  عمر  وصل  عندما  معلنًا  غضبهم 
ومهنئًا  زائ��رًا  مبارك  تنحي  عقب  لمصر 
بأنهم  عرفوا  من  زي��ارة  ثم  »بالثورة«، 
من الثوار المصريين للخرطوم، وبدعوة 
الذي  المتسلط  النظام  البشير،  نظام  من 
عسكري  بانقالب  الحكم  لسدة  وص��ل 
مدعوم من اإلخوان، منهيًا ديموقراطيتهم 
الثانية )1985 - 1989( التي يعتز الشعب 

السوداني بها كثيرًا. 
السودانية  المعارضة  من  كثير  ظل 
بأنه  المهدي  السيد  يقدمون  بالخارج 
عن  كناية  »المنتخب«  ال���وزراء  رئيس 
سياسية  عملية  ب��أي��ة  اعترافهم  ع��دم 
من  ال��م��دع��وم  العسكري  االن��ق��الب  تلت 
اإلسالميين في 1989، وظل اللقب مقبواًل 

حتى عودته للسودان العام 2000. 

هل يقود الطلبة السودان 
نحو ثورة جديدة؟

الحركة الطالبية حاضرة لآلن في هذا 
البلد، لكنها أقل قوة مما كانت عليه قبل 
المشاركة  لها  ينسب  الزمان.  من  عقدين 

ثورة  في  والعمال-  الصحافيين  مع   -
التي   1985 وانتفاضة   1964 أكتوبر 
وفي  العسكري.  نميري  حكم  أسقطت 
اختار  عام  بعد  البرلمانية  االنتخابات 
األكبر  هما  تقليديين  حزبين  الشعب 
تركيبة  وهي  اإلخ��وان  تالهما  بالبالد، 
ثالثية لم تساهم في االنتفاضة الشعبية 
برلمانيا،  حصدتها  التي  النسب  بنفس 

لكن هذا ما أراده الناخبون آنذاك. 
هذا  من  ويوليو  يونيو  ومظاهرات 
االعتبار  إع���ادة  ه��ي  ب��ال��س��ودان  ال��ع��ام 
لتقليد قديم دبت فيه الحياة في السنوات 
واعتصام  ن��زول  شهدت  التي  الماضية 
المتضررين من مشاريع تنفذها الحكومة 
في نفس منطقة الحدث. وقبل عام مثاًل 
وبسبب إغالق مدرسة، خرجت مظاهرات 
اعتصم  آخر  حي  وفي  األمهات.  قادتها 
سكانه في الشوارع بسبب انقطاع المياه. 

لماذا اآلن؟
التي  القرارات  حزمة  حركت  هل  لكن 
رفعت األسعار المظاهرات األخيرة؟ كان 
األسر  بين  الكبير  االجتماعي  التكافل 
المغتربين عاملين مساعدين  وتحويالت 
في تحمل الغالء المتزايد عامًا تلو اآلخر 
كما  تغيرت  الطبائع  لكن  السودان،  في 
واصلت الحكومة فرض مزيد من الرسوم 

على العاملين بالخارج. 
الطلبة  ينتفض  أن  مدهشًا  وليس 
ب��ع��دة م���دن ب��ع��د رف���ع األس���ع���ار، فهم 
فرسوم  كغيرهم،  ب��ال��غ��الء  ي��ت��أث��رون 
من  المقدم  وال��دع��م  مرتفعة،  ال��دراس��ة 
بما  محدود،  الطالبية  للخدمات  الدولة 
في ذلك السكن الجامعي. تركيبة الطلبة 
الجامعيين بالسودان ثرية ومتنوعة، كل 
قدم من بيت به جيل أكبر كان به شخص 
الثقافة،  أو  بالسياسة  مولع  أكثر  أو 
ويمكن أن تجد أسرة واحدة - خاصة في 

على  أبناؤها  توزع  وقد  الكبرى-  المدن 
أحزاب مختلفة تمام االختالف. 

أقل  لكن  احتجاجات  الواليات  وتشهد 
أعمق  المعاناة  أن  رغم  ينتظر  كان  مما 
وأقدم حتى مع الغالء، هؤالء لن يهرولوا 
للمشاركة لمجرد أن هناك أماًل بإسقاط 
بحل  واضحة  ضمانات  ودون  النظام، 
األسعار  رفع  إن  المتراكمة.  لمشاكلهم 
كان فقط اليد التي حركت الغطاء عن إناء 

يغلي بالفعل بالعاصمة والمدن. 
تبدأ  أن  غريبًا  يكن  لم  هكذا  والحال 
السكن  من  الماضي  يونيو  مظاهرات 
حرم  داخ��ل  من  أو  للطالبات  الجامعي 
جامعة الخرطوم الشهيرة. كانت الحركة 
بمعنى  مستقلة  ب��ال��س��ودان  الطالبية 
تعبيرها عن مجموع آراء الطالب أنفسهم 
الجامعات وما  في تنظيم أمورهم داخل 
يجد في الشأن العام، مع وجود حركات 
طالبية بمثابة امتداد )أو تنتسب( ألحزاب 

وحركات سياسية بالخارج. 
الوطني  المؤتمر  ح��زب  ح��اول  لقد 
الطالب،  ورق��ة  استخدام  م��رارًا  الحاكم 
الترابي  البشير-  تحالف  ف��ت��رة  وف��ي 
تلجيم  ي��ح��اول  ك��ان   )2000  -  1989(
بينها  عناصره  زرع  أو  الطلبة  حركة 
الحاكم  المؤتمر  كبير. ووجد  دون نجاح 
الطلبة،  بين  مكانة  ال  مكانًا  له  وأوج��د 
وقد  األخ��ي��رة،  السنوات  في  باألخص 
الفترات  بعض  في  االستقطاب  وص��ل 
دنقال  جامعة  شهدت  فمثاًل  مخيف،  لحد 
موالين  طلبة  بين  اشتباكات  )ش��م��ااًل( 
باعتداءات  انتهت  للنظام،  ومعارضين 
الذي  العنف  أحدها  في  استخدم  مؤسفة 
يرقى للتعذيب من طالب ضد زمالء لهم. 
وفي 2010 كان لقتل طالب آلخر مادة 
لحزب  األول  ينتمي  إذ  بالصحف  دسمة 

األمة واآلخر لحزب المؤتمر الحاكم. 
ينتمي  طالب  قتل  الشهر  نفس  وفي 
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التقارير  وتقول  نفسه،  المؤتمر  لحزب 
إن زمالء إسالميين اعتدوا عليه لخالف 
إن  ناشطون  قال  العام  وهذا  تنظيمي. 
طالبًا معارضًا قتل غدرًا بسيارة، وقيدت 

وفاته أنها ناجمة عن »حادث سير«. 
األخ��ي��رة  يونيو  احتجاجات  قبيل 
يتظاهر  أن  يحدث  كان  لآلن،  والممتدة 
الحرم  خ��ارج  آخرين  ب��م��وازاة  الطلبة 
واجتماعية،  اقتصادية  قضايا  ألج��ل 
في  الخرطوم  جامعة  في  ح��دث  مثلما 
ديسمبر 2011 من فعاليات لدعم اعتصام 
سد  إنشاء  من  المتضررين  »المناصير- 
باشتباكات  األمر  وانتهى  شمااًل«  مروي 

وإحالة 78 طالبًا للتحقيق الجنائي. 
المتعلقة  القضايا  أصحاب  ويبدي 
ضد  نضالهم  ف��ي  ص��الب��ة  ب��األراض��ي 
الطبيعية،  حقوقهم  على  النظام  تغول 
كثيرة  واعتصامات  مظاهرات  وينظمون 
للرافضين نزوع ملكيتهم أو عمل مشاريع 
تضر بهم، انتهت بعض هذه »المقاومة« 
بإصابات وقتلى في صفوف المتظاهرين 
أح��داث سد  لعل  األم��ن.  ق��وات  يد  على 
هؤالء  ال��ص��دد.  ه��ذا  في  األشهر  كجبار 
أيضًا ستحسم مشاركتهم مآل ما يحدث 
بالسودان، إما مواصلة »االنتفاضة« أو 

مظاهرات تتآكل مع الوقت. 

عن شرطة كان لها تاريخ
في  السودانيين  مظاهرات  بداية  وفي 
يونيو/حزيران الماضي، كان يحدث أن 
يطلب رجال الشرطة إفساح مجال للمرور 
)في الخرطوم بحري( أو يتفاوضون على 
الحي،  عن  تخرج  بأال  التظاهرات  نطاق 
وفي الكالكلة )أطراف العاصمة( استعان 
لم  المركزي،  االحتياطي  بشرطة  النظام 
األولى  األيام  مجمل  في  المواجهات  تكن 
عنيفة، كان هذا مؤشرًا طيبًا باستحضار 
انتفاضة  من  السودانية  الشرطة  موقف 
للغاية.  سيئًا  يكن  لم  الذي   1985 العام 
بضراوة ضد  الغاز  األمن  استخدم  الحقًا 
وتعرض  اعتقاالت  وجرت  المتظاهرين 
بعضهم  وعوقب  بل  للضرب،  المعتقلون 
التي  البيانات  تلك  الالفت  ومن  بالجلد. 
للتظاهرات  األول���ى  األي���ام  ف��ي  ص��درت 
من  لحركات  ونسبت  يونيو  منتصف 
المتقاعدين  أو  ال��ش��رط��ة  ج��ه��از  داخ���ل 
التعرض  بعدم  زمالءهم  يذّكرون  منها، 
مواقف  ويدعونهم الستلهام  للمتظاهرين 
مع  األم���ن  رج���ال  فيها  تعاطى  سابقة 
الغاضبين بضبط للنفس، ال يمكن التيقن 
من أثر هذا اآلن. إذا كانت هناك استجابة 
فسيخدم هذا توسع المظاهرات. مع األخذ 

ال��درس،  تعلم  البشير  أن  االعتبار  في 
باألخص  عمل  كآلية  التعذيب  أدخل  فقد 
لحكمه، ووسع من  األولى  السنوات  في 
واختار  القمعي،  جهازه  وسلطات  حجم 
لما  والءها  تضمن  أسس  على  عناصره 

يعطى لها من أوامر أيا كانت شدتها. 
لهجة التحدي التي صبغت تصريحات 
البشير ومساعديه ضد المتظاهرين كانت 
وأيضًا  منها،  المزيد  خ��روج  في  عاماًل 
الكوع«  »لحس  جمعة  الجمع.  تسمية 
»أن  المعارضين  تحدي  على  ردًا  كانت 
السودانيون  يحب  ال  كوعهم«.  يلحسوا 
من يعاندهم أو يحقر منهم ومنه وصفهم 
ب� )شذاذ األفاق(. ومن الالفت زيادة نبرة 
بعدما  المظاهرات  هذه  من  النظام  تبرم 
كان ينفيها أو يقلل من حجمها وتأثيرها، 
استمع للتعبير »المجازي« الذي استخدمه 
البشير قبل أيام لنفي صفة الربيع العربي 
ربيعًا  ليس  قائاًل:  بالده،  مظاهرات  عن 
بل صيفًا سيحرق ويشوي جلودهم. إنه 
يعطي رسالة لمنسوبي األمن عن كيفية 

مواجهة االحتجاجات. 

ليس بالفيسبوك تنتصر الثورات
حوش بكري، أو »سودانيز اونالين« 
المنتدى اإللكتروني السوداني األكبر الذي 
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»بكري«  المهجر  سودانيي  أح��د  يملكه 
والمرتادين  األعضاء  من  اآلالف  ويضم 
مع نسبة مقدرة ممن هم بالخارج ألسباب 
سياسية أو معيشية، على مدار أكثر من 
10 سنوات لم يشغل السودانيون أنفسهم 
كثيرًا بالجديد في وسائط اإلنترنت، مرورًا 
سريعًا على البالتوك، أضافوا لمنتديات 
المجموعات  استخدموا  األخرى،  النقاش 
استحسنوا  ي���زال���وا،  ول���م  ال��ب��ري��دي��ة 
الفيسبوك.. عندما ظهر، وتواجد قليل جدًا 
العدد مؤخرًا  منهم على تويتر مع زيادة 
منذ اندالع المظاهرات األخيرة في يونيو 
سودانيي  بين  األم��ر  يختلف  الماضي. 
الكهرباء  توافر  بسبب  والخارج،  الداخل 
يأتي  عندما  الرقمي.  واألم���ان  والكلفة 
شعب  السودانيين  ف��إن  للسياسة  األم��ر 
الطبيعي  من  وال��ح��وار،  الجدال  يحسن 
و»األن��ف��ع«  األق���رب  الوسيط  يختار  أن 
لهم. حاول بعض الشباب توفير خريطة 
تفاعلية لألحداث يتم تغذيتها بنشر أخبار 
مارس/آذار  في  واالنتهاكات  المظاهرات 
2011، لكن األمر لم يستمر ألنه ببساطة 

لم تستمر تلك المظاهرات »المحدودة«. 
أرادوا  إذا  السودانيين  على  سيتعين 
أال يقلدوا أو يصدقوا األوهام عن الثورات 
لتاريخهم  ينظروا  أن  اإلن��ت��رن��ت،  عبر 
المجتمعية  عالقاتهم  ولطبيعة  القريب، 
كعطبرة،  م���دن  ل��ن��ض��ال  ال��م��ب��اش��رة، 
ونقابات مهنية، لتجارب اإلضراب العام 
والعصيان المدني، ويستنتجون الوسيلة 

األوفر حظًا في النجاح. 

بدايات لم تكتمل
في مارس من العام الماضي كانت دعوة 
ثورة أيضًا، ولكن األخبار المنشورة عن 
المظاهرات كانت ضئيلة ونادرًا ما كانت 
ولم  فيديو.  مقاطع  أو  بصور  مصحوبة 
تستمر إال أليام معدودة. استخدمت صور 
قديمة للتدليل على مظاهرات حصلت لكن 
تحصل  لم  لمظاهرات  أو  توثيقها  يتم  لم 
إال في ذهن ناقل الصور المزيفة، لألسف 
تكرر هذا في مظاهرات يونيو 2012. كما 
سقوط  عن  خبر  من  أكثر  بالخطأ  ورد 
شهيد في المظاهرات التي قابلتها الشرطة 
للدموع(.  المسيل  الغاز  )قنابل  بالبمبان 

عن  منزها  جميعها  ليس  قاتلة  أخطاء 
الهوى. 

تغيير  إن  القول  السهل  من  يكون  وقد 
سهل  الشارع  في  التظاهر  عبر  النظام 
الحالي  النظام  لكن  مرتين،  جربه  لمن 
الكثير  على  بصمته  ت��رك  ال��س��ودان  في 
ومكن  البلد،  مواطني  وقيم  وعى  حتى 
في  األم���ل  فقد  البعض  أن  لحد  لنفسه 
تترك  لم  كما  ح��رب��ًا.  أو  سلمًا  تغييره 
إلسقاط  وسلكته  إال  طريقًا  المعارضة 
ليس  الطرق  في  والتظاهر  النظام،  هذا 
إال أقلها كلفة. عقب انقالب البشير حاول 
جثمان  كان  التململ،  والنقابات  األطباء 
كسته  وق��د  النقابي  الطبيب  فضل  علي 
الوليد.  النظام  رد  هو  التعذيب  عالمات 
مهلهلة،  بتهم  ومحجوب  مجدي  وأع��دم 
المعركة ضد  انتقلت  بعد سنوات وعندما 
البشير إلى الساحة الدولية ووصلت لحد 
معاركه  الرجل  أدار  بتوقيفه،  أمر  إصدار 
يسقط..  ول��م  لالهاي  يسلم  فلم  بمكر، 
التفاؤل بأن هذا  ربما علينا أال نفرط في 
النظام، الذي اكتسب تحصينًا من كثرة ما 
مظاهرات  عبر  ببساطة  سيسقط  واجه، 

حتى لو كانت يومية. 
التسعينيات  المعارضة في  لقد جربت 
حكرًا  يعد  ل��م  ال���ذي  العسكري  العمل 
التحالف  ق��وات  مثااًل  الجنوبيين،  على 
آليات  إح���دى  أن��ه��ا  على  ال��ت��راض��ي  ت��م 
المعارضة الشمالية، نموذج للتغيير عبر 
السالح. مسار لم يتكرر حينها في المنطقة 
منها  م��ح��دودة  ب��اس��ت��ث��ن��اءات  العربية 
العراق، استخدم التحالف )ساف( وسائل 
مباشرة،  عسكرية  عمليات  مختلفة: 
تفجير خط أنابيب، تثوير األسرى، تقديم 
نموذج للمواطنين ورعايتهم في المناطق 
ألسباب  تدم  لم  تجربة  لكنها  »المحررة« 
التفاوض،  المعارضة  وجربت  تطول. 
البشير  االنتخابات حتى ضد  في  النزول 
نفسه( وقد ترشح ضده نميري نفسه في 
االنتخابات الرئاسية العام 2000(. ومن 
األخيرة  االحتجاجات  تتحول  فقد  يدري 

لتجربة أحد هذه المسارات مرة أخرى. 

خصوصية سودانية 
مماثلة  مظاهرات  تشهد  أن  تتوقع  ال 

تحكم  حتى  أخ��رى  دول  ف��ي  ح��دث  لما 
هذا  في  حقيقية  انتفاضة  هناك  أن  على 
مثلثة  مدينة  أن  الحقيقة  عدمه،  من  البلد 
كالخرطوم، بحري، أم درمان )العاصمة 
قد  تسميتها(  للبعض  يحلو  كما  الوطنية 
بفعاليته  للتظاهر  مغايرًا  شكاًل  تحكم 
األفقي  ال��ت��وس��ع  ال��ط��ق��س،  المختلفة. 
دخول  منع  أو  ال��دراس��ة  تعليق  للمدن، 
النظام.  فعل  ردة  للجامعات.  الطالب 
بنفسه،  الفعاليات  لتغطية  اإلعالم  توافر 
عدة  عوامل  منها.  الموثق  استقبال  أو 
غريبًا  يبدو  هنا  ومن  سيحدث.  ما  تقرر 
حماس البعض الستلهام نموذج اعتصام 
عن  باحثين  وال��ي��م��ن  بمصر  الميادين 
عن  آخرين  وإعالن  لديهم،  مشابه  مكان 
بعينها  أحياء  على  المتظاهرين  »سيطرة 
يستمر  ال  أم��ر  وه��و  درم���ان«  أم  داخ���ل 
ليس  يحدث  فما  عدة،  ألسباب  للصباح 
تحرير مدن وحرب شوارع مهما بلغ إغراء 

المصطلحات. 
بمفردات  أيضًا  الجمع  تسمية  وج��اء 
وتعني  الكتاحة  جمعة  )ومنها  محلية 
وجمعة  الترابية،  أو  الرملية  العاصفة 
اللغة  في  القوية  المرأة  وتعني  الكنداكة 
ما يجعلك تسأل: هل هي  النوبية( وهو 
مع  المفارقة  أو  »ال��س��ودن��ة«  ف��ي  رغبة 
أسماء  بعضها  اتخذ  التي  العربية  الجمع 
فصحى أو تراثية؟ أم هو وسيلة لتقريب 

الفكرة للمواطن المحلي؟
وإن  أخطاءهم  المتظاهرون  يصحح 
تكون  أن  فاختيار  بطيئة،  بوتيرة  كان 
قد  فقط،  أسبوعية  الكبرى  التظاهرات 
االنتفاضة  لمسار  السودانيين  يسحب 
رافقها  وما  األولى،  الشهور  في  السورية 
من مهازل وصلت حد الشجار حول اختيار 
أو  بفعاليتها  اهتمام  دون  الجمع  أسماء 
محاولة تجنب الخسائر البشرية المتزايدة 
ضد  النيران  األم��ن  ق��وات  فتحت  عندما 
عديدة،  مرات  في  والجنازات  المظاهرات 
لألرواح  أكثر حفظًا  لوسائل  إهمالهم  كذا 

مثل اإلضراب العام. 
مطالب  المحتجون  يبلور  وح��ت��ى 
وشكل التغيير الذي يريدون، ليس لدينا 
إال مساندة شعب صديق يتلمس طريقه 

للحرية من جديد. 
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اليمن
قانون »ينتهك« حرية اإلبداع

مؤخرًا  اليمني  البرلمان  إق��رار  أث��ار 
والحقوق  المؤلف  حق  »حماية  قانون 
من  عريضة  شريحة  غضب  المجاورة« 
أن  أك��دوا  الذين  اليمن  وأدب���اء  مثقفي 
القانون الجديد يحتوي على مواد تنتهك 
الرقابة  سيف  وتسلط  المؤلف  حرية 
المسبقة والالحقة على إنتاجه اإلبداعي.
فقد أدان عدد من أدباء وكّتاب اليمن، 
للقانون  البرلمان  إق��رار  لهم،  بيان  في 
ال��م��ث��ي��ر ل��ل��ج��دل، وط��ال��ب��وا ال��رئ��ي��س 
بإعادة  ه��ادي  منصور  عبدربه  اليمني 
المعنية  الجهات  حملوا  كما  فيه،  النظر 
النحو  على  القانون  إق��رار  مسؤولية 

المنافي للحّريات الفكرية واألدبية.
أن  من  البيان  على  الموقعون  وحذر 
عواقب  له  ستكون  القانون  ه��ذا  إق��رار 

العلم  حرية  على  المدى  بعيدة  وخيمة 
والفكر واإلبداع األدبي والفني في »اليمن 
من  خاليًا  يكون  أن  نأمل  ال��ذي  الجديد 

االستبداد والقمع والمصادرة والمنع«.
لعودة  األس��ف  ع��ن  البيان  وأع���رب 
السابق  النظام  ممارسات  إل��ى  الدولة 
بإقرار قانون ال يتماشى مع العهد الجديد 
اليمني  الشعب  قدمها  التي  والتضحيات 
في ثورته أماًل في نيل مزيد من الحرية 

والتقدم واالزدهار.
هذا  أن  البيان  على  الموقعون  ورأى 
باليمن  سيسير  الذكر«،  »سيئ  القانون 
الجهل  أزمنة  إل��ى  ويردها  الخلف  إل��ى 
بوالدة  يبشر  وال  والظالم،  والتعصب 
ومتسامح،  ومتعدد  متنوع  جديد  يمن 
محذرين من أنه في ظل هذا القانون لن 

مواهب  ب��زوغ  في  أمل  أي  اليمن  يشهد 
والفنون  اآلداب  م��ج��االت  ف��ي  عظيمة 
واالج��ت��ه��ادات  العلمية  واالب��ت��ك��ارات 

الفكرية.  
وأعرب المبدعون والكتاب اليمنيون، 
يقوم  أن  ف��ي  أملهم  ع��ن  بيانهم،  ف��ي 
بحذف  بالتوصية  اليمني  ال��رئ��ي��س 
الثقافة  ل���وزارة  تعطي  التي  الفقرات 
المسبقة  والمصادرة  الرقابة  في  الحق 

دون أحكام قضائية.
بأنهم  البيان  على  الموقعون  وه��دد 
لطلبهم،  االس��ت��ج��اب��ة  ع���دم  ح���ال  ف��ي 
إللغاء  والدعوة  بالتصعيد  سيقومون 
مكاتبها  تتحول  ال  »لكي  الثقافة  وزارة 
إلى  وموظفوها  للتفتيش،  محاكم  إلى 
محققين يستجوبون المثقفين ويفتشون 
في ضمائرهم ويصدرون بحقهم األحكام 

وفقًا ألمزجتهم«.
وقد وقع على البيان 22 كاتبًا وروائيًا 
ال��روائ��ي  بينهم  م��ن  يمنيًا،  وش��اع��رًا 
والشاعر علي المقري، والروائي وجدي 
والكاتب  الزبير  نبيلة  والشاعرة  األهدل 
الفتاح والدكتور عزيز راجح  سمير عبد 
والشاعر  الكوكباني  نادية  د.  والقاصة 
محيي  والشاعر  العرامي  الطرس  أحمد 

الدين جرمة.
من جانبه أعلن وزير الثقافة اليمني 
سيتم  أنه  عن  عوبل،  اهلل  عبد  الدكتور 
بالتشاور  للجدل  المثير  القانون  تعديل 
أجل  من  المعنية،  الجهات  من  عدد  مع 
جميع  ترضي  توافقية  برؤية  الخروج 

األطراف.
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جوائز الدولة في مصر

عام الحجب والفلول!!

القاهرة - سامي كمال الدين

بعد  التوالي  على  الثاني  للعام 
جوائز  تتجاهل  يناير   25 ث���ورة 
والعلوم  والفنون  اآلداب  في  الدولة 
مناهضة  كانت  أسماء  االجتماعية 
ونظامه  مبارك  حسني  لسلطوية 
مكانة  حققت  وأخ����رى  ال��س��اب��ق، 
الوطن  بإبداعها عبر سماوات  كبيرة 

العربي.

في العام الفائت ظل رؤساء اللجان 
وأعضاؤها هم نفس المحكمين الذين 
كانوا يحكِّمون أيام مبارك، فقد تصدر 
الماضي  العام  جوائز  مانحي  قائمة 
وعبد  منصور وجابر عصفور  أنيس 
الرؤوف الريدي، وفي هذا العام أيضًا 
بعض  الجوائز  على  بالتصويت  قام 
أعضاء الحزب الوطني المنحّل، ممن 
الدكتور  مثل  »الفلول«  ب�  يوصفون 
مصطفى  والدكتور  هالل  الدين  علي 

الفقي.

الفائت  ال��ع��ام  ج��وائ��ز  واج��ه��ت 
ب��ع��ض االن��ت��ق��ادات، وت���م ف��ي ه��ذا 
صنع  مثل  أس��م��اء  استبعاد  ال��ع��ام 
تقديرية  يستحق  ال��ذي  إبراهيم  اهلل 

اآلداب، وكذلك جائزة النيل- »مبارك 
سابقًا«-والذي كان له موقف مناوئ 
ثقافته  ووزي��ر  ونظامه  مبارك  من 
قبل ذلك  فاروق حسني، وقد رفض 
جائزة »ملتقى الرواية« عام )2003( 
وسجل  األوب��را  منصة  اعتلى  عندما 
وعبر  الجميع  أمام  الرفضي  موقفه 

كاميرات البث المباشر.

الترشيحات  قائمة  استبعدت  كما 
محمد  مثل:  مهمة  أسماء  العام  لهذا 
مجيد  عاشور،  رضوى  المخزنجي، 

طوبيا، محمد حافظ رجب.

به  ما ج��اءت  ليس كل  ذل��ك،  مع 
خصوصًا  سيئًا،  العام  هذا  الجوائز 
م��ع ف���وز ك��ات��ب ف��ي ق��ام��ة ال��راح��ل 
السيناريست  إبراهيم أصالن، وفوز 
النيل  بجائزة  حامد  وحيد  والكاتب 
جنيه(،  أل��ف   400 الجائزة  )قيمة 
الدكتور محمد  تزامنًا مع بداية تولي 
قد  حامد  وك��ان  مصر،  حكم  مرسي 
جماعة  م��ع  طويلة  م��ع��ارك  خ��اض 
مسلسل  سيناريو  وكتب  اإلخ��وان، 
»الجماعة«، الذي تناول سيرة حسن 
َه له اإلخوان وأسرة البنا  البنا، ووجَّ
عدة انتقادات بسبب العمل، كما قدم 

عددًا من األعمال التي تناولت انتقاد 
مثل  المتشددة  اإلسالمية  الجماعات 

»طيور الظالم«.

في  التقديرية  الدولة  جائزة  أما 
البساطي،  محمد  بها  ففاز  اآلداب 
ومحمد  أبوسنة،  إبراهيم  ومحمد 
س��ل��م��اوي، وف���از ب��ج��ائ��زة ال��دول��ة 

إبراهيم أصالن
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االجتماعية  العلوم  في  التقديرية 
د.محمد صابر عرب، ونادية حليم، 
الجائزة  وحجبت  ص���ادق،  وآم���ال 
الدولة  بجائزة  ف��از  كما  ال��راب��ع��ة، 
الهادي  عبد  د.  الفنون  في  التقديرية 
القليوبي،  كامل  ومحمد  الوشاحي، 
وحسن عبد السالم. وفي التفوق في 
الفنون فاز حسن طلب وهالة البدري.

التشجيعية  الدولة  وعادت جائزة 
لعمار علي حسن وأحمد السيد النجار 

وهدرا جرجس وأحمد عبد اللطيف.

األع��ل��ى  المجلس  اج��ت��م��اع  ش��ه��د 
الجوائز  على  للتصويت  للثقافة 
الع��ت��ذار  نتيجة  االرت���ب���اك  ب��ع��ض 
الدكتور محمد إبراهيم وزير اآلثار عن 
رئاسة اللجنة، وذلك بسبب انشغاله 
الجمهورية  رئيس  خطاب  بحضور 
الدكتور  ليطلب  القاهرة،  جامعة  في 
اختيار  األعضاء  من  توفيق  سعيد 
أك��ب��ره��م س��ن��ًا ل��ي��ت��رأس اج��ت��م��اع 
التصويت، فتم اختيار الدكتور فوزي 

فهمي.

بتوزيع  أيضًا  المجلس  أمين  قام 
ب��ط��اق��ات اس��ت��رش��ادي��ة ل��م��ن يحق 
المرشحين  الختيار  التصويت  لهم 

لجوائز الدولة، وذلك بهدف مساعدة 
كل  إن��ت��اج  معرفة  ف��ي  المصوتين 
مرشح، اقتداء بنظام القائمة القصيرة 

في عدد من الجوائز العالمية.

هذا  ل��دورة  الغريبة  الوقائع  من 
ال��ع��ام »ال��ح��ج��ب«، ل��درج��ة أن��ه من 
على  »الحجب«  اسم  إط��الق  الممكن 
من  تم حجب ست  إذ   ، ال��دورة  هذه 
في  تشجيعية  جوائز  ثماني  أص��ل 
»العمارة  جوائز  فحجبت  الفنون، 
»ال��دراس��ة  ال��داخ��ل��ي«،  والتصميم 
الشعبية«،  لالحتفالية  الميدانية 
الشعبي«،  للحلي  توثيقية  »دراس��ة 
العامة«،  »أعمال جدارية في األماكن 
والتليفزيون  السينما  في  فني  »عمل 
عن  »دراس��ة  المصرية«،  الهوية  عن 
الغنائي  المسرح  في  النهوض  كيفية 

في مصر«.

التشجيعية  الدولة  جائزة  وف��ي 
في اآلداب تم حجب ستة فروع أيضًا 

ومنح فرعين.

بالعامية  األغنية  شعر  ف��رع  في 
منحت الجائزة للشاعر محمد حسني 
ابتدى  لما  »الحلم  ديوانه  توفيق عن 
يحبي«، أما في ديوان شعر التفعيلة 

هدرا جرجسمحمد سلماوي

عن  منصور  محمد  الشاعر  ف��از  فقد 
وفي  األس��ود«،  في  »السفر  ديوانه 
ترجمة كتاب عن فلسفة العلم، كذلك 
لمنير  اهلل«  من  »االقتراب  كتاب  فاز 

حسين عبد اهلل.

القصيرة  ال��ق��ص��ة  ف���رع  ف��ي  أم���ا 
مجموعته  ع��ن  جرجس  ه��درا  ففاز 
»بالضبط كان يشبه الصورة«. وفي 
عن  اللطيف  عبد  أحمد  فاز  الرواية 
في  أما  المفاتيح«،  »صانع  روايته 
فرع رسوم األطفال ففاز كتاب »قلبي 
صغير نونو« لسحر عبد اهلل يوسف.

في  ج��وائ��ز  أرب���ع  حجب  ت��م  كما 
فاز  حيث  االقتصادية،  العلوم  فئة 
السالم  عبد  السياسية  النظم  ف��ي 
»الحركات  كتابه  عن  منصور  نوير 
دراس��ة   ، والسياسية  االجتماعية 
الدستوري  القانون  وفي  نظرية«، 
الدكتور  المستشار  ف��از  واإلداري 
محمد عبد المجيد محمد إسماعيل عن 
الدولية  العقود  في  »تأمالت  كتابه 
الدولة«.  عقود  على  العولمة  وأث��ر 
وسوق  التعليم  جائزة  كماحجبت 
والقانون  المدني  والقانون  العمل 
الزراعي. وفي العلوم االجتماعية تم 
حجب 3 جوائز ومنح 5 ، ففي علم 
أحمد  الدكتور  فاز  العصبي  النفس 
التاريخ  مجال  وف��ي  ح��ام��د،  محمد 
القديم فاز جمال علي مشعل عن كتابه 
الجزء  المصرية،  البلدان  »موسوعة 
اآلثار اإلسالمية  األول«، وفي مجال 
حسن  المغاوري  سعيد  الدكتور  فاز 
في  ودراس���ات  »ب��ح��وث  كتابه  ع��ن 
األول  ال��ج��زء  العربية،  ال��ب��ردي��ات 
في  الحجب  وت��م  الثاني«.  وال��ج��زء 
الجودة  ومعايير  الجغرافيا  مجال 
وجودة الحياة ، ومجال تكنولوجيا 

التعليم.

إه��م��ال بعض  فيه  ت��م  ف��ي وق��ت 
محمد  الروائي  مثل  المهمة  األسماء 
ناجي الذي قدم للمكتبة العربية عددًا 
في  الجوائز  الهامة،  ال��رواي��ات  من 
مصر تمنح لرواد الفضائيات وليس 

لمبدعي األفكار واألعمال العظيمة.
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سالمة أحمد سالمة
رحيل رجل كبير

القاهرة - مكتب الدوحة

برحيل سالمة أحمد سالمة فقدت 
من  آخر  فارسًا  المصرية  الصحافة 
استقالله  على  حافظ  الكلمة  فرسان 
في وقت تردت فيه الصحافة المصرية 
بعد عقود من اختيار العناصر األسوأ 
الكبرى  الصحف  تحرير  ل��رئ��اس��ة 

المسماة ب� »القومية«.

 1932( سالمة  أحمد  سالمة  كان 
- 2012( صوتًا واضحًا »من قريب« 
بما  إال  يكتب  أفكاره وال  ال يحيد عن 
فترة  ط���وال  حظي  فقد  ب��ه.  ي��ؤم��ن 
بالنزاهة  األه��رام  صحيفة  في  عمله 
الذي  الجيل  من  وك��ان  واالح��ت��رام، 
تربى في بيت صاحبة الجاللة في عز 
مجدها في مصر، حين كان لصاحب 
الملوك  عنها  يبحث  مكانة  القلم 

وأصحاب الصولجان.

حصل سالمة على ليسانس اآلداب 
ثم   1954 ع��ام  القاهرة  جامعة  من 
واإلع��الم  الصحافة  ماجستير  على 
األميركية  »مينيسوتا«  جامعة  من 
بصحيفة  تدريبًا  وتلقى   ،1967 عام 
»ك��ري��س��ت��ان س��اي��ن��س م��ون��ي��ت��ور« 
في  وعمل  بوسطن،  في  األميركية 
صحيفة األهرام التي وصل فيها إلى 
يكتب  وظ��ل  التحرير،  مدير  منصب 
فيها مقاله اليومي الشهير »من قريب« 
بالصحيفة  العمل  من  استقال  حتى 
قبل  من  ضغوط  بعد  فيها  والكتابة 

تحرير  رئيس  على  المخلوع  النظام 
األهرام، ليتولى مجلس تحرير جريدة 
فيها  واج��ه  التي  اليومية  ال��ش��روق 
ورئيس  صاحبها   - المعلم  إبراهيم 
مجلس إدارتها - ضغوطًا أيضًا حتى 
تحريرها،  رئاسة  سالمة  يتولى  ال 

ليكمل فيها سالمة مسيرته المهنية.

الكاتب  ت���رأس  »ال���ش���روق«  قبل 
الكبير رئاسة تحرير مجلة »الكتب.. 
وجهات نظر« والتي قامت على فكرة 
على  هيكل  حسنين  محمد  األس��ت��اذ 
مراجعات  تقدم  التي  المجالت  غرار 
ال��ك��ت��ب، م��ث��ل »ل��ن��دن ب���وك رف��ي��و« 

و»نيويورك بوك رفيو«.

ال��ت��ج��رب��ة هيكل  ت��ل��ك  وأع�����ادت 
دام  انقطاع  بعد  أخرى  مرة  للكتابة 
ألكثر من 15 سنة، فبدأ كتابة المقال 
وقتها  لدى سالمة  وكان  المستطرد، 
المجلة  تبويب  في  متميزة  اختيارات 
جاء  كما  للكتاب،  تناولها  وط��رق 
من  الرغم  وعلى  متميزًا،  إخراجها 

تخصصها إال أنها حققت رواجًا.

إل��ى »وج��ه��ات نظر«  من األه���رام 
ظل  »الشروق«  جريدة  إلى  وص��واًل 
سالمة  أحمد  سالمة  الراحل  الكاتب 
قضاياه  وال  جلده  يغير  لم  هو  كما 
الحرية  إلى  بالليبرالية  إيمانه  من 
باحترام  فحظي  اإلنسان،  وحقوق 
الوسط الصحفي والمواطن العربي.

تابع سالمة هموم ثورة 25 يناير 
معهم،  بها  وآم��ن  ث��واره��ا  وقضايا 

الحكماء  لجنة  في  عضوًا  واختير 
يناير   25 ث��ورة  أثناء  تكونت  التي 
المرموقة  الشخصيات  من  ع��دد  مع 
منصور  مثل  المصري،  المجتمع  في 
كمال  وأحمد  الشريعي  وعمار  حسن 
ونبيل  المعلم  وإبراهيم  المجد  أبو 

العربي وغيرهم.

مسيرته  خ���الل  س��الم��ة  وق����ام 
قمة  م��ؤت��م��رات  بتغطية  الصحافة 
العامة  للجمعية  واجتماعات  عربية 
الرئاسة  وانتخابات  المتحدة  لألمم 
من  متميز  عدد  له  وكان  األميركية، 
من  ع��دد  م��ع  الصحفية  ال��ح��وارات 
السياسيين،  وكبار  ال��دول  رؤس��اء 
في  ك��ث��ي��رًا  يكتب  الفقيد  ك��ان  كما 
إلى  الدائم  لسفره  األلمانية  الشؤون 
ألمانيا، حيث يعيش ولداه وزوجته 
لمكتب  م��دي��رًا  ك��ان  وق��د  األلمانية، 

األهرام في ألمانيا.

للمكتبة  سالمة  أحمد  سالمة  قّدم 
العربية عدة كتب هامة منها: »المناطق 
الرمادية«،»الشرق األوسط الجديد«، 
س��ط��ح صفيح  ع��ل��ى  »ال��ص��ح��اف��ة 
من  ع��ددًا  فيه  تناول  ال��ذي  ساخن« 
قضايا الصحافة المصرية ومحاوالت 
تسييسها وخضوعها لنظام مبارك. 

والحرية  دي��دن��ه  ال��ن��زاه��ة  ك��ان��ت 
نبراسه واستقاللية الصحافة حلمه. 
دفاعاته عن  النزاهة وظلت  له  بقيت 
الحرية، لكنه رحل وما زالت الصحافة 

المصرية فاقدة الستقالليتها.
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د. مرزوق بشير

مقال

فزّاعة التويتر

تمكن عدد محدود من طلبة إحدى الجامعات العربية بواسطة 
محاضرة  إلقاء  عن  صحافية  كاتبة  منع  من  التويتر  على  حملة 
في الجامعة، والقضية هنا ليست موضوع المنع الذي تم تناوله 
بين الموافقة واالعتراض على شبكات التواصل االجتماعي، لكن 
الموضوع كيف يمكن لعدد ال يزيد عن خمسة عشر طالبًا وطالبة 
إجبار إدارة الجامعة المذكورة باتخاذ ذلك القرار، هل هي )فوبيا( 
حراك الشارع العربي؟!! أو هل إن الجامعة اطلعت على مضمون 
الرسائل اإللكترونية المتبادلة بين الطلبة واقتنعت بها؟!، أسئلة 
عالقة  عن  ومنهجية  علمية  دراسة  إلى  افتقادنا  بسبب  نطرحها 
وسائل التواصل االجتماعي بالثورات العربية، وكل ما تعرضه لنا 
كتابات المحللين وحواراتهم هو التركيز على أن )التويتر( و)الفيس 
بوك( و)اليوتيوب( وغيرها من وسائل االتصال االجتماعي غاية 
الثورات  بتسمية  بالبعض  حدا  مما  وسيلة،  وليست  ذاتها  بحد 
موارد  إلى تخصيص  الفيس بوك(، نحن بحاجة  )ثورة  العربية 
بشرية ومالية لدراسة هذه الظاهرة، ال من أجل تقييدها والسيطرة 
عليها، وإنما من أجل فهمها وتنظيرها وتطويرها لتصبح وسيلة 

أساسية من وسائل االتصال الجماهيري.
الشوارع  في  اآلن  حاصلة  عربية  ثورات  من  حدث  ما  إن 
ذاتها(  )بحّد  االجتماعي  االتصال  وسائل  مردُّه  ليس  والميادين 
وإنما تعود انطالقته إلى تراكم الظلم، وغياب العدالة، والفساد، 
والقهر، والتفرقة والتي لم تجد الشعوب منفذًا للتعبير عنها إال من 
خالل شبكات التواصل االجتماعي بعدما ُسدَّت أمامها منافذ وسائل 
والمتاجرين  الفاسدين،  الحكام  من  المحتكرة  التقليدية  اإلعالم 

بالقيم، والذين وظفوها للترويج عن فسادهم.
التواصل  وسائل  في  العرب  الناشطين  عدد  أن  المدهش  من 
االجتماعي ال يتجاوز )1.311.882( مستخدمًا حسب ما أوردته آخر 
إحصائية منشورة، وهذا العدد يمثل المستخدمين حتى شهر مارس 
2012، وتشير األرقام أيضًا إلى أن عدد المستخدمين في مصر ال 
المستخدمين  إلى أن عدد  يزيد عن )215000( بينما تشير األرقام 
وهي   )235000( الكويت  دولة  وفي   ،)393000( السعودية  في 
دولة لم تشهد حراكًا مثل ما حدث في دول أقل مثل اليمن )4850( 

مستخدمًا، وتونس )10800( مستخدم.

 إذا أخذنا عدد التغريدات الصادرة خالل نفس الشهر المذكور 
السعودية  وفي   )19.530.000( قطر  في  عددها  بأن  سنالحظ 
استخدام  بلغ  وقد   )58.900.000( مصر  وفي   )49.600.000(
ثالثة   2011 سبتمبر  شهر  في  العربي  العالم  في  بوك  الفيس 
تتقدمهم مصر )8.719.800( مستخدم،  وأربعين مليون مستخدم 
المغرب  تليها  مستخدمًا،   )4.408.220( السعودية  تليها 

)3.905.80( مستخدمًا.
كمي  مقياس  أنها  إال  المذكورة  األرقام  أهمية  من  الرغم  على 
إلى  تفتقد  لكنها  االجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام  لحالة 
التحليل النوعي، وتحليل المضمون، وتحليل االتجاهات، وتحليل 
التأثير والتأثر بها، وهي معايير هامة في رصد ظاهرة التفاعل مع 
وسائل التواصل الجديدة، حتى يضمن المجتمع تصنيفها وقراءتها 
القراءة العلمية الصحيحة، واالستجابة لما يرد فيها من ردة فعل 

مناسبة وواقعية دون مبالغة وتهويل.
التقليدية  الجماهيري  االتصال  وسائل  يفرق  ما  أهم  إن 
عن وسائل االتصال االجتماعي هي أن األولى ترسخت كعمل 
ما  حقيقة  عن  التحري  وسائل  ويملك  نظامه،  له  مؤسسي، 
المتلقي  فيها  الجماهيرية، وهي وسائل يعرف  تنقله وسائله 
التي  الفئة  الرسالة  مرسل  ويعرف  الرسالة،  مرسل  هو  من 
للعيان  واضحة  اإلعالمية  الرسالة  مضامين  أن  كما  يقصدها، 
وسائل  احتاجت  ولقد  الوقت،  ذات  في  عليها  يطلع  والجميع 
االتصال الجماهيري إلى سنوات طويلة للتحول إلى مؤسسات 
والسياسي،  الثقافي،  المجتمع  نسيج  مع  تتداخل  اجتماعية 
مؤسسات  أهم  من  تكون  وأن  واالقتصادي،  واالجتماعي، 

التنشئة االجتماعية.
وسائل  ومنهجي  علمي  بأسلوب  نتفهم  ألن  الوقت  حان  لقد 
التواصل االجتماعي حتى ال تفزعنا وسائلها وال نبالغ بشأنها وال 
المذكورة، وهي  الجامعة  نقلل من أهميتها أيضًا، وحتى ال تمنع 
مؤسسة علمية المفروض فيها أن تكون ساحة للحوار والتنوير، 
على  محدودة  رسائل  من  الهلع  بحجة  المستقبل  في  آخر  متحدثًا 
موقع التويتر، يكتبها مجهولون ويصدقها القائمون على مؤسسات 

غير مجهولة.



1415

تحقيق »الجزيرة« أثار الجدل من جديد 

»السم« 
في الصراع العربي اإلسرائيلي

الدوحة - محمد العبسي

ثم  عمه  فم  في  السم  »هاملت«  َدسَّ 
مات هو نفسه بطعنة من سيف مسموم، 
ذهبية  حلة  في  السم  القيصر  ووض��ع 
قتله.  ألج��ل  القيس  ام��رئ  إل��ى  أه��داه��ا 
شكسبير  وليم  رواي��ة  في  »هاملت«  ف� 
الملك  أب��ي��ه  شبح  ل��ه  يظهر  ال��رائ��ع��ة 
ويطلب منه االنتقام لمقتله على يد أخيه 
»هاملت«  أم  يتزوج  الذي  »كلوديوس« 
يشك  يجعله  ما  وهو  أبيه،  مقتل  بعد 
في عمه وأمه معًا، ليقتل كلوديوس في 
أن يطعنه أحد حراس عمه  قبل  النهاية 

الملك بسيف مسموم غادر.
أما امرؤ القيس أكبر شعراء الجاهلية، 
أنه  التاريخية  ال��رواي��ات  أغلب  فتؤكد 
الروم  قيصر  من  بإيعاز  مسمومًا  مات 
إليه  أكرم وفادته  أن  بعد  »جوستينين« 
لوشاية أحد األعراب إلى القيصر وجعله 
يحقد على امرئ القيس، فبعث إليه في 
طريق عودته بحّلة مسمومة تقّرح جلده 

حين لبسها ومات في أنقرة. 
غير  رواي��ات  تقول  السياسة،  وفي 
مؤكدة إن الرئيس المصري الراحل جمال 
عبد الناصر مات مسمومًا على يد مدلكه 
الخاص بإيعاز من الموساد اإلسرائيلي، 

المكتب  رئيس  مشعل  خالد  تعرض  كما 
الفلسطينية  )حماس(  لحركة  السياسي 
السم  اغتيال بوضع  - لمحاولة  يقينًا   -
الموساد، كما  أذنه من قبل عناصر  في 
تؤكد روايات حديثة أن إسرائيل وضعت 
الرئيس  مالبس  في  »البولونيوم«  مادة 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ما أدى 

إلى موته مسمومًا.

قائمة طويلة
الصراع  في  جليًا  السالح  هذا  ويظهر 
العربي - اإلسرائيلي الذي لم تتوقف فيه 
الواضح  االستهداف  حد  عند  إسرائيل 
واألسلحة  وال��ص��واري��خ  ب��ال��ط��ائ��رات 
واألش��خ��اص  للمجموعات  الخفيفة 
مشروعها  على  خطرًا  فيهم  ترى  التي 
العربي،  العالم  في  الكبير  االستيطاني 

ال  قطعي  بشكل  ال��س��م  استخدمت  ب��ل 
اغتيال  عمليات  سلسلة  في  فيه  ج��دال 
اعتبرتها  عربية  شخصيات  ضد  سرية 
محاولة  مثل  القومي  أمنها  على  خطرًا 
واتهمت في بعض  اغتيال خالد مشعل، 
اآلن،  حتى  عليه  قطعيًا  دليل  ال  آخر، 
بالوقوف وراء اغتيال شخصيات أخرى 
جمال  الراحل  المصري  الرئيس  أمثال 
عبد الناصر والرئيس الفلسطيني ياسر 

عرفات.
المفاجئة  الناصر  عبد  وف��اة  أن  إال 
ربيعًا  والخمسين  الثالثة  دون  وه��و 
الشائعات  من  كثير  أم��ام  الباب  فتحت 
الموساد وراء  بوقوف  تارة  واالتهامات 
خليفته  بقيام  وأخ��رى  اغتياله  عملية 
أنور السادات في دس السم له ليصبح 

رئيسًا لمصر بعده.
فعبد  األول هو مقصدنا هنا  واالتهام 
الناصر كان يعاني من متاعب في القدمين 
بتدليكهما  ال���روس  األط��ب��اء  ونصحه 
ما  وهو  والمشي،  الوقوف  يمكنه  حتى 
استجاب له حيث أرسل في طلب »على 
الطبيعي.  العالج  أخصائي  العطيفي« 
كثير  يصدقها  التي  المزعومة  والقصة 
اآلن  حتى  أحد  يستطيع  وال  الناس  من 
جهاز  أن  صدقها،  إث��ب��ات  أو  تكذيبها 

هاملت وامرؤ 
القيس يجمعهما 

السم والغدر 
بناصر وعرفات
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الموساد استطاع أن يوقع العطيفي في 
إسرائيل  أن  الرواية  وتضيف  حبائله. 
على  تحتوي  ب��أدوي��ة  العطيفي  أم��دت 
أنواع من السموم التي يصعب اكتشافها 
الجسد  إلى  يتسرب  تراكمي  أثر  وذات 

تدريجيًا إلى أن يتسبب في الوفاة .
هذه  أك��د  نجم،  ف��ؤاد  أحمد  الشاعر 
الحلقات  إح��دى  في  بشهادته  ال��رواي��ة 
 2009 ع��ام  رمضان  في  التليفزيونية 
له  اعترف  العطيفي  إن  فيها  قال  والتي 
بأنه  السجن  في  معًا  وجودهما  خالل 
الناصر بالسم من خالل  قتل جمال عبد 
الشخصيات  من  العديد  أن  إال  تدليكه، 
رفضت  عبدالناصر  عهد  ف��ي  ال��ب��ارزة 
ال��رواي��ة أش��ه��ره��ا أم��ي��ن هويدي  ه��ذه 
العامة  المخابرات  ومدير  الحربية  وزير 

األسبق .

أذن مشعل
لكن الذي أعاد ألذهان الكثيرين رواية 
أقدمت  ما  الناصر  لعبد  الموساد  قتل 
بالبدء   1997 ع��ام  في  إسرائيل  عليه 
في مخطط قتل القيادي الشاب في ذلك 

مشعل  خالد  )ح��م��اس(  بحركة  ال��وق��ت 
الذي كان يمكث في األردن، حيث قامت 
عناصر من الموساد بوضع مادة سمية 
ولكن  الشارع،  في  يسير  أذنه وهو  في 
محاولة  اكتشفت  األردن��ي��ة  المخابرات 
على  القبض  بإلقاء  وق��ام��ت  االغتيال 
اثنين من العناصر المتورطة بالحادث، 
بن طالل عاهل  الحسين  الملك  ثم طلب 
نتانياهو  بنيامين  من  الراحل  األردن 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك المصل 
بها  حقن  التي  السامة  للمادة  المضاد 
شنق  سيتم  بأنه  مهددًا  مشعل،  خالد 
ليتم  مشعل  م��ات  إذا  الموساد  عمالء 
إنقاذ حياته في النهاية بواسطة الترياق 

المضاد للسم.

عرفات ملف لم يغلق
)الجزيرة(  الذي أجرته قناة  التحقيق 
الرئيس  مقتل  حول  مؤخرًا  الفضائية 
فتح  عرفات  ياسر  الراحل  الفلسطيني 
أمام  المرة  هذه  مصراعيه  على  الباب 
الرواية  لتصديق  العربي  العام  ال��رأي 
بأن  كثيرين  ن��ف��وس  ف��ي  تكمن  ال��ت��ي 

إسرائيل اغتالته بوضع السم له حينما 
المقاطعة  في  بدباباتها  تحاصره  كانت 
 11 المنية في يوم  وافته  اهلل حتى  برام 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.
استمر  ال���ذي  التحقيق  كشف  فقد 
مستويات  وج���ود  ع��ن  أش��ه��ر  تسعة 
تسمى  وسامة  مشعة  م��ادة  من  عالية 
ومقتنيات  مالبس  في  »البولونيوم« 
خالل  م��ن  وذل��ك  ل��ع��رف��ات،  شخصية 
سويسري  مختبر  أج��راه��ا  فحوصات 
أرملة  عرفات  سهى  من  بموافقة  شهير 
التي  ال��راح��ل،  الفلسطيني  الرئيس 
مقتنيات  بها  حقيبة  المختبر  سلمت 
فترة  قبل  استخدمها  لعرفات  شخصية 

وجيزة من وفاته.
تدهورت  قد  عرفات  صحة  وكانت 
أك��ت��وب��ر/  ن��ه��اي��ة  ف��ي  م��ف��اج��ئ  بشكل 
كانت  عندما   2004 عام  األول  تشرين 
ولم  المقاطعة.  في  تحاصره  إسرائيل 
فلسطينيين  أط��ب��اء  م��ح��اوالت  تفلح 
في  وتونسيين  مصريين  وآخ��ري��ن 
عالجه، فتم نقله بمروحية أردنية إلى 
مستشفى عسكري في باريس. وهناك 
فحوصات  عدة  فرنسيون  أطباء  أجرى 
ل��ع��رف��ات، ودرس����وا ع���دة اح��ت��م��االت 
النتائج  لكن  التسمم،  بينها  إلصابته 
ألي  أث��رًا  تظهر  لم  إليها  توصلوا  التي 
أن  إل��ى  عالجه  ف��ي  وفشلوا  س��م��وم، 

أعلنت وفاته.
ذلك  بعد  أكدته  )الجزيرة(  تحقيق 
على  عيان  لشهود  تصريحات  وقبله 
ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة م��ن ح��ي��اة ع��رف��ات 
خ��ص��وص��ًا ت��ص��ري��ح ق��اض��ي ق��ض��اة 
الذي  التميمي  تيسير  الشيخ  فلسطين 
تغسيل  على  بنفسه  أش��رف  إن��ه  ق��ال 
ينزف  كان  الدم  أن  وذكر  عرفات،  جثة 
ولم يتوقف من أجزاء في جسده خاصة 
في  بقع حمر وزرق  مع وجود  الوجه، 

اليدين والساقين والفخذين.
إسرائيل، من جانبها، تنفي ضلوعها 
يثبت  ل��م  ل��و  وحتى  ع��رف��ات،  قتل  ف��ي 
وعبد  عرفات  قتل  وراء  وقوفها  يقينًا 
يقينًا  فالثابت  لهما،  السم  بدس  الناصر 
العقود  طيلة  تتوقف  لم  إسرائيل  أن 

الماضية عن سياسة القتل.
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أزمة في عيد االستقالل

تونس: في نوف تؤيد تعدد الزوجات على تويتر
غياب اإلصالحات

الش���هر  مطل���ع  أعلن���ت، 
المكلف���ة  الهيئ���ة  الماض���ي، 
بإص���الح قط���اع اإلع���الم ف���ي 
تون���س، الت���ي ت���م تنصيبه���ا 
مباش���رة بعد ثورة 14 يناير/
كانون الثان���ي2011، عن وقف 
الحكومة  تدخل  بحجة  أعمالها، 
ففي  صالحياته���ا.  بع���ض  في 
رئيس  ذك���ر  ن���دوة صحافي���ة 
الهيئ���ة نفس���ها كم���ال لعبيدي 
ب���أن اإلعالم ف���ي تون���س يمر 
بمرحلة صعبة وأن الهيئة ليس 
باستطاعتها مواصلة العمل في 
الظ���روف الحالية. ونددت، في 
الوقت نفسه، منظمة »مراسلون 
بال حدود« بممارسات الحكومة 
التونسية الحالية، التي »تحاول 
إقالة وتعيين بعض المسؤولين 
للس���يطرة على قط���اع اإلعالم 
الرس���مي«. وهي ممارس���ة ندد 
ناش���طون حقوقيون  أيضًا  بها 

تونسيون.

خلفت احتفاالت خمس���ينية استقالل 
الجزائ���ر ج���داًل إعالمي���ًا واس���عًا، ف���ي 
الجزائر وفرنسا. ففي سابقة أثارت عددًا 
من ردود الفعل الساخطة، خصوصًا في 
األوس���اط اإلعالمية الجزائرية، نشرت 
العريقة،  الفرنس���ية  »لومون���د«  جريدة 
الش���هر الماضي، ملحقًا إشهاريًا، حمل 
على الغالف عنوانًا يشير إلى أنه ملحق 
إعالمي، يتعرض لحصيلة خمسين سنة 
من االس���تقالل. لكن القراء تفاجأوا بأن 
»لوموند« اختصرت خمس���ين س���نة من 

أؤي���د التعدد لل���زوج مثن���ى وثالث 
ورب���اع، هك���ذا تحدثت ن���وف العمودي 
طالب���ة الطب الس���عودية، التي صارت 
حديث المنتديات والش���بكات االجتماعية 
بعد تغريدتها المثيرة للجدل على تويتر، 
حيث كتبت نوف مندهش���ة م���ن غالبية 
النساء في حصر الزوج لملكيتها المطلقة 
وكأن اهلل لم يخلق���ه إال لها فقط، معلنة 
بذلك تحريم ما أحله اهلل له حسب تعبير 

نوف. 
»العم���ودي«: هن���اك من  وأضاف���ت 
الرج���ال م���ن يرض���ى بحك���م زوجت���ه 

تاريخ البلد في احتفاء بالسنوات الثالث 
عشرة فقط التي قضاها الرئيس بوتفليقة 
على رأس الجمهورية. كان يمكن للملحق 
ال���ذي نش���رته »لوموند«)16صفحة( أن 
يلق���ى الح���د األدنى من االنتق���ادات، لو 
أنه ظ���ل محايدًا ولم يتلق حاف���زًا ماديًا 
جد مه���م)1.6 مليون ي���ورو(، تمثل في 
نشر إش���هار عديد المؤسسات العمومية 
الجزائرية. حادث���ة أثارت أيضًا حفيظة 
الفرنس���ية،  الجريدة  بعض صحافي���ي 
الذي���ن عب���روا عن ع���دم رضاه���م على 

المتس���لطة ويس���لم زمام األم���ور إليها 
فتكون هي اآلمر الناهي، والبعض اآلخر 
م���ن يلجأ إلى الط���رق الملتوية كالزواج 
سرًا أو تكوين العالقات المحرمة شرعًا. 
وأضاف���ت أيضًا: ف���ي الجانب اآلخر 
نج���د بع���ض العوائل تفضل العنوس���ة 
لبناته���ا بداًل من زواجها م���ن رجل ُمعدِّد 
خش���ية من ألس���نة المجتم���ع التي تكاد 
تفترس���ها، حينه���ا نجد زوج���ة المعدِّد 
تشعر باالنتقاص خجاًل من لوم المجتمع 

الذي يتغذى على آالمها.
وجاء في تغريدات نوف أيضًا: 

نحن ف���ي زم���ن أصبح في���ه الرجل 
الش���اغل األكبر للم���رأة العصرية تتعدد 
اهتماماتها ومسؤولياتها.. ويبقى الزوج 
هو مح���ور الجدال والخ���الف.. بل تجد 
منه���ن من تظهر عليه���ا عالمات الغضب 
والس���خط وتتمنى موت زوجها بداًل من 
أن تشاركها امرأة أخرى فيه.. والبعض 
اآلخ���ر تجد االنفصال ح���اًل أمثل بداًل أن 
تأت���ي ضرة عليها.. ف���ي أي عرٍف وفي 
أي ش���رٍع يحرَّم ذلك، كفاِك أنانية أيتها 
الزوج���ة، وكفاك���م جه���اًل ي���ا مجتمعي 
العزي���ز فنحن في زمن كثرت فيه اإلناث 

وكثر فيه الفساد..! 

الصفقة، التي أساءت لسمعة الجريدة، 
في رس���الة وجهت إلى مجلس اإلدارة، 
ه���ذا األخير عبر، الحقًا، في مقال نش���ر 
في الجريدة نفس���ها، ع���ن تفهمه لحالة 
االس���تياء، م���ن الجانبي���ن الجزائ���ري 

والفرنسي، مقرًا ضمنيًا بالخطأ.

ميديا
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كونش يجتذب الشباب 
بتصاميمه على الفيسبوك

جدل حول نبيل رجب

أحم���د كونش اس���م ص���ار مت���داواًل 
ومعروف���ًا عل���ى الفيس���بوك وتويتر في 
أوساط الشباب السعودي. وكونش ليس 
عالمًا أو مفكرًا أو ناش���طًا سياسيًا لكنه 
شاب سعودي ابتكر موضة جديدة القت 
رواج���ًا بين الش���باب عن طريق نش���رها 
كصور على صفحة معرضه الخاص على 
الفيس���بوك. وألنها تمس الش���باب فكان 
البد لها من وس���يلة ترويج ش���بابية عن 

طريق الشبكات االجتماعية. 
أما موضة الكنش فهي عبارات محلية 
مثل »من جدك«، و»عندك ش���يء« و»مع 
نفس���ك«، و»ايش الهرجة«.. التي انتقلت 
م���ن اللغة المتداولة لش���باب ه���ذه األيام 
لتتص���در تيش���يرتات القت رواج���ًا كبيرًا 

لتميزها عن سواها بالسوق. 
وصاحب الفكرة هو الطالب السعودي 
في كندا أحمد ف���اروق كونش الذي أنهى 
مرحلة الماجس���تير في الفنون اإلعالمية 
ومقيم حاليًا في مدين���ة فانكوفر الكندية 

كمراف���ق لزوجت���ه الت���ي ت���درس إدارة 
األعم���ال، وعم���ل ف���ي مج���ال الدعاي���ة 
واإلعالن وتصميم الهويات لمدة تجاوزت 

سبع سنوات. 
فبع���د تخرجه ب���دأت بع���ض األفكار 
التجارية تتمح���ور لديه لتجاوز التفكير 
ف���ي الوظيفة إلى عال���م األعمال، وكان 
الداف���ع الرئيس���ي للفك���رة هو تش���بع 
عبارات  تتصدرها  بتيش���يرتات  السوق 
إنجليزي���ة، وخلو الس���احة تقريبًا من 

التيشيرتات العربية. 
فجاءت فكرة إنتاج تيشيرتات تتحدث 
بلسان حال مرتديها، سواء حال ثقافته، 
أو حال شخصيته، أو غيرها من األحوال. 
لذلك كانت جميع التصاميم فيها جانب 
من الح���رف العربي ليس فق���ط اليصال 
العبارة المطلوب���ة، لكن اليصال جمالية 

الخط والحرف العربي. 
وكونش لدي���ه مبادرة جدي���دة تكمن 
ف���ي مش���اركة الجمه���ور ف���ي التصميم، 

مازال الجدل مس���تمرًا في البحرين حول قضية الناش���ط الشيعي نبيل رجب بعد أن 
أصدرت محكمة بحرينية حكمًا بس���جنه ثالثة أشهر لنش���ره عبر موقع تويتر عبارات 
اعتبرت مهينة ألهالي منطقة تسكنهاغالبية من السنة، كما أعلن محاميه محمد الجشي. 
وكان���ت المحكمة قد أخلت س���بيل رجب في 27 حزيران/يوني���و الماضي، بعد أن 
قررت النيابة العامة في الس���ادس منه سجنه بعد التحقيق معه إثر شكوى قدمها عدد 
من سكان مدينة المحرق التي تسكنها غالبية سنية لنشره عبر موقع »تويتر« عبارات 

»تشكك في وطنيتهم وتنال من اعتبارهم وتحط من قدرهم«، وفقًا للنيابة. 
وقال محاميه عبر موقعه على تويتر أن رجب سجن على الرغم من »طعن ُقدِّم فور 
اإلعالن عن الحكم«، وأضاف أن الناش���ط س���مح له بالتحدث عبر الهاتف مع عائلته 
لخمس دقائق من س���جن )جو( ق���رب المنامة حيث يتم احتج���ازه، وأنه يواجه أربع 
قضايا، ث���الث منها تتعلق بالتظاه���ر المحظور، وأخرى بتهمة إهان���ة هيئة نظامية 

َمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني )800 دوالر( أواخر الشهرالماضي.  َغرَّ
رجب الذي يدير مركز البحرين لحقوق اإلنس���ان أوقفته الس���لطات للمرة األولى في 

الخامس من أيار/مايو الماضي بتهمة إهانة المسؤولين عبر موقع »تويتر«. 

حيث س���تطرح مس���ابقة يس���تطيع فيها 
وتصاميمهم،  أفكارهم  تقديم  المشاركون 
ومن ثم التصويت عليها عن طريق صفحة 

المعرض الخاصة على »فيسبوك«. 
ل���م يهم���ل المش���روع الفئ���ة المهتمة 
بالجمالي���ات، فقدم بعض التصاميم التي 
تعن���ى بالجان���ب الفني بش���كل أكبر مثل 
»فنيلة الحكم���ة« التي تحوي على بعض 

أبيات من الشعر العربي الكالسيكي«. 
الجنس���ين،  أيضًا  تش���مل  »التصاميم 
حي���ث إن التصامي���م المطروح���ة حاليًا 
متوفرة بخي���ار »بنات���ي« باإلضافة إلى 
ال���� »والدي«، وهن���اك بع���ض التجارب 
لألطف���ال، لكنه���ا لم تنطلق بش���كل عام 
عل���ى الموقع، لكن يتم اس���تقبال طلبات 

لألطفال بشكل خاص«. 
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هل فزت بلقب مدمن فيسبوك؟

تجريس الزند لمهاجمته مرسي 

على موقع ياهو االجتماعي نش���ر 
اختبار طريف للتعرف على مدى إدمان 
المستخدم لشبكة الفيسبوك أو تويتر 
ومدى ق���درة هذا اإلدم���ان على تدمير 
حيات���ه االجتماعية وعزل���ه عن رفاقه 
وأسرته. ويتم االختبار باإلجابة على 
تسعة أسئلة خاصة بطبيعة استخدام 

الشبكة ثم معرفة الدرجة كالتالي: 
1- هل تستخدم الفيسبوك وتويتر 
أثن���اء عط���الت نهاية األس���بوع على 
الرغ���م م���ن اس���تخدامك لهم���ا طوال 

األسبوع؟

االجتماعية للجلوس على اإلنترنت؟
8 - هل تترك شريك حياتك وتقوم 

ب�تفقد تحديثات فيسبوك وتويتر؟
9 - ه���ل تش���عر بأن حي���اة بعض 
الن���اس أفضل وأن حظه���م أوفر منك 
لمج���رد أن لديهم متابعي���ن أكثر منك 

على تويتر؟
إذا كان���ت درجات���ك تت���راوح بين 
صف���ر إل���ى 3 درج���ات فاطمئ���ن أنت 
مازل���ت مس���تخدمًا طبيعيًا للش���بكات 

االجتماعية. 
إذا أخذت من 4 إلى 6 درجات فأنت 
مازلت ف���ي المنطقة اآلمنة. لكن هذا ال 
يمنع أنك في خطر الدخول إلى دائرة 

اإلدمان. 
أما إذا أخذت م���ن 7 إلى 9 درجات 
فعلي���ك أن تراجع نفس���ك مرة أخرى 
فيما تقوم به على الشبكة العنكبوتية 
وعلي���ك أن تعيد النظر ف���ي عالقاتك 
االجتماعي���ة من جديد ألن���ك أصبحت 
إنسانًا متوترًا ومنعزاًل اجتماعيًا وفزت 

بلقب مدمن فيسبوكي وتويتري. 

فيما يش���به التجريس اشتعلت على 
االجتماعي���ة حمل���ة هجوم  الش���بكات 
س���اخرة على المستش���ار أحم���د الزند 
رئي���س ن���ادي القض���اة بع���د هجومه 

2 - هل تكتب شيئًا في شريط تحديث 
حالت���ك ف���ي فيس���بوك ثم تدخ���ل عدة 
مرات في الساعة التالية انتظارًا لعالمة 

اإلعجاب أو تعليقات؟ 
3 - هل تق���وم بجذب هاتفك الذكي ال 
إراديًا وأنت في حفل موس���يقي أو وأنت 

تتابع فيلمًا في السينما«؟
4 - ه���ل تصطحب تليفونك الذكي أو 

حاسوبك معك إلى الحمام؟ 
5 - ه���ل حدث مرة أنك أثناء حضور 
مراسم عزاء أن تتفقد صفحتك الخاصة 

على فيسبوك أو توتير؟
6 - ه���ل تس���تخدم هاتف���ك الذكي أو 

حاسوبك الشخصي وأنت في المطبخ؟
7 - هل تتهرب م���ن بعض الواجبات 

على الرئي���س المصري محمد مرس���ي 
ف���ي اتص���ال هاتف���ي ببرنام���ج مصر 
اليوم الذي يقدمه توفيق عكاش���ة ومن 
العبارات الطريفة التي تداولها الشباب 

في هذه الحملة:
»الزند واألنث���ى«.. »زند الحبايب يا 
ضنايا أن���ت«... »زند وثالث عيون«.. 
وهذه العناوين تشير في األساس إلى 

أسماء أفالم وأغنيات عربية شهيرة. 
ما زاد األمر طرافة وإثارة للسخرية 
أن���ه أثن���اء اتص���ال المستش���ار الزند 
بعكاشة هاجم مستخدمي موقع تويتر 
وفيسبوك. لكنه نطق الكلمات بطريقة 
مختلفة فأصبح���ت كلمتي »فوصبوك« 
و»تنيطر« هما المسيطرتان على المشهد 

بداًل من فيسبوك وتويتر. 
مس���تخدمي  م���ن  العدي���د  وابتك���ر 

فيس���بوك صورًا س���اخرة للمستش���ار 
الزن���د وذلك عل���ى خلفي���ة كالمه عن 
مهلة 36 س���اعة الت���ي أعطاها لرئيس 
الجمهورية للتراج���ع عن قراره بعودة 
مجلس الش���عب ومطالبته للرئيس بأن 

يعتذر للقضاة. 
وهاجمت حركة شباب 6 إبريل الزند 
وتساءلت على صفحتها: أيها المستشار 
»الزند« أين كان صوت���ك أيام التزوير 
و2010   2005 النتخاب���ات  الفاض���ح 
وما بينهما من اس���تفتاءات!، أين كان 
صوتك أيام اعتقال زمالئك من القضاة 
االس���تقالل  مكي وبسطويس���ي وتيار 
فتركتهم ووقفت بجانب النظام ليكافئك 
برئاس���ة ن���ادي القض���اة!.. إذا ُبليتم 

فاستتروا!!
وَتندَّر أحد مس���تخدمي تويتر قائاًل: 
نمهل الزند 48 ساعة لعودة األميركان 
المتهمين في قضايا التمويل، وذلك في 
إشارة إلى مهلة الزند للرئيس للتراجع 

عن قرار عودة مجلس الشعب.
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مرسي 
وشباب الفيسبوك
بدأ شباب وبنات الفيسبوك مبكرًا عد 
خطوات الرئيس المصري المنتخب محمد 
مرس���ي لكي ال يتركوا له فرصة للتهرب 
من وعوده. ومع بداية المئة يوم األولى 
له ب���دأت أيضًا المناوش���ات الس���اخرة 
على سياس���اته  الالذعة  والمالحظ���ات 

وأدائه والتي نستعرض بعضها:
كتب مصطفى نبيل معلقًا على تناول 
اإلعالم االجتماعي ألخبار صالة الرئيس 
وعبادات���ه: »عندم���ا أس���مع األخبار من 
الن���اس حول ص���الة الرئي���س وصيام 
الرئيس وخش���وع الرئي���س في الصالة 
أش���عر أن الن���اس نزل���ت لالنتخاب���ات 
الختيار أمام مسجد وليس رئيس دولة«.

»عم مصطفى, سائق تاكسي مثقف, 
ومهتم بآلي���ات التغيير الث���وري وبناء 
الدولة«, عضو مؤس���س في ائتالف »أنا 
م���ش عارفني« كتب معلق���ًا على العالقة 

بين مصر وأميركا في عهد مرسي:
ملح���وظ  »ارتف���اع  الوف���د:  بواب���ة 
 42 القاه���رة  الح���رارة,  درج���ات  ف���ي 
واإلسكندرية 40, والسفيرة ان باترسون 
تؤكد عدم انزعاجها من هذا االرتفاع الذي 
وصفت���ه بالمؤقت وتثني عل���ى المراوح 

وأجهزة التكييف في مبنى السفارة«.
وكت���ب عن الدس���تور: بع���د اعتماده 
أح���كام  لتفس���ير  النهائي���ة  المرجعي���ة 
الدس���تور, »أتوقع أن يتحول األزهر إلى 
س���احة للتنافس بين الق���وى والتيارات 
السياس���ية المختلف���ة تنته���ي باتف���اق 
فتس���يطر  النف���وذ,  تاريخ���ي القتس���ام 
التيارات اإلسالمية على هيئة كبار علماء 
األزه���ر، بينما تحتك���ر الق���وى المدنية 

السيطرة على حديقة ونفق األزهر«.
كما كت���ب األديب الش���اب وحيد فريد 
عل���ى صفحت���ه بالفيس���بوك »تقريب���ًا 
اإلس���الميين فكروا إنهم يتجوزوا أميركا 
ويعلموه���ا الوضوء والص���الة , بحيث 
تشهر إس���المها , وترتدي النقاب. غالبًا 
ده دماغ اإلسالميين عندنا هنشوف بقى 
الصراع هيرسي على إيه، أميركا تلبس 
النقاب، وال اإلسالميين هم اللي يلبسوا 

البيكيني«.

دعوة للتدوين عن دراما رمضان

رمضان بين السياسة وتخاريف الصيام

»دّون درام���ا رمض���ان« دع���وة أطلقها 
موق���ع المصري الي���وم اإللكتروني احتفااًل 
بش���هر رمضان والوجبة الدرامية المتنوعة 
الت���ي تقدمها القن���وات المختلف���ة إلرضاء 
المش���اهد العرب���ي م���ا بي���ن دراما دس���مة 
وخفيف���ة ومش���هيات ومس���ليات وتواب���ل 

ومقبالت فنية.
وفي س���ابقة هي األولى من نوعها دعا 
فريق مجتمع الويب بالمصري اليوم القراء 
لتدوي���ن آرائه���م وتعليقاتهم عل���ى الدراما 
التليفزيونية خالل ش���هر رمض���ان. مؤكدًا 
أنه س���يتم اختيار أفضل المدونات لجمعها 
ونشرها في كتاب إلكتروني من إنتاج قسم 
مجتمع الوب بالمصري اليوم. أما تعليقات 
القراء على المبادرة فاختلفت وتباينت بين 

الرفض والقبول والترحيب:
فقال أحمد علي: إذا كنا نريد حقًا أن ننفع 
الناس، فيج���ب علينا أن نس���تغل رمضان 
لتوعي���ة الن���اس، أتمنى أن يق���ام في كل 
مكان في ب���الدي مؤتمرات وندوات البد من 
تفسير المعنى الحقيقي للحرية ومبدأ تقبل 
اآلخر، البد من ش���رح حق���وق العمل، البد 
من تفس���ير بعض المصطلحات السياسية 
للناس، البد من توضيح أس���س التطور، 
الب���د من التفري���ق بين العدل والمس���اواة، 
س���يادة القان���ون - االلت���زام بالنظام، البد 
أن يدور حوار مجتمع���ي عن كيفية تطوير 
التعلي���م.. الزراع���ة.. الصناع���ة، البد من 
توعية الناس ولفت نظرهم أننا نحتاج إلى 

العلم واالبتكار«.

نادية مبروك كتبت 
وبدأ مسلسل تشويه عبد الناصر رانيا 

تب���ارى الصائمون ف���ي كتابة تعليقات على الفيس���بوك تخل���ط بين الصيام 
ومظاهر رمضان وبين األحوال السياسية فكتب أحمد عبد الصمد:

نكته الموسم وكل موسم »بقول إيه , مانستفتى على رمضان نصومه للمغرب 
وال للعصر علشان الشعب اللي بيتعب من الحر ؟!«

الفنان���ة المحجبة  ابن���ة  محمود ياس���ين 
ش���هيرة عاملة مسلس���ل أم الصابرين عن 
قصة الداعية زينب الغزالي وطبعًا مأخوذ 
بالكامل م���ن كتابها اللي كل ما تتزنق فيه 
تحلم طبعًا اإلخوان هيدخلوا يش���تموني 
ويكفروني وأح���ب أقولهم برضه اتنيلوا. 
وكتب���ت غ���ادة خليف���ة عل���ى صفحته���ا 
بالفيس���بوك تتندر بصيغة أفالم األبيض 
واألسود على األحوال السياسة: المجلس 
العسكري: »صدقيني يا نوال أنا لو إديتك 
حريتك أبقى كده بش���جع الزن���ا وبكافئ 
الرذيلة.. أنا مديت لك���م الحبل لحد آخره 
لحد ماتشنقوا نفس���كم بيه«.. زكي رستم 

في دور طاهر باشا في فيلم نهر الحب.
كما علق أحمد سعد على صفحته على 
خناق���ة أنص���ار كل من مرس���ي وحمدين 

قائاًل:
بتوع مرس���ي بيضربوا ف���ي حمدين، 
ولما بتوع حمدين ي���ردوا الضرب، بتوع 
مرس���ي يتهموه���م بصناع���ة الفراعن���ة، 
وبتوع حمدين بيضربوا في مرسي، ولما 
بتوع مرسي يردوا الضرب، بتوع حمدين 
يتهموه���م بأنه���م قطيع، ولس���ه المباراة 

مستمرة بين كهنة المعبد والقطيع«.
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هدم

لما هدم طالبان، ش���هر مارس/آذار 2001، تمثاَلْي بوذا 
الكبيرين، شمال غربي وادي س���وات بأفغانستان، لم تكف 
ن���داءات العالم كله لوق���ف الفعل اإلجرامي، المرتكب باس���م 
اإلس���الم. هدم تمثال يعلو بحوالي 40 مترًا، ويعود تاريخه 
إلى 1300 قرن مضى كان كافيًا لتحريك مش���اعر البهجة في 
نف���وس جهل���ة خطيرين. مش���اعر الكبت تختف���ي أحيانًا في 
أعم���اق الالوعي، وتبرز ف���ي يوم من األي���ام فجأة، لتضع 
حدًا لحض���ارات قامت قرونًا طويلة. ق���رار طالبان بهدم آثار 
حضارة بوذا القديم���ة جاء في وقت تمنع فيه تلقيح المواليد 
الجدد ضد شلل األطفال، مع تخريب محالت الحالقة وأكشاك 

بيع أشرطة األفالم. 

الي���وم، يهاجم برابرة أخ���رون أضرحة في تمبوكتو، مع 
التلويح أيضًا بحرق كن���ز من المخطوطات المهمة والنادرة. 
إن عدو اإلنس���ان األخط���ر هو الجهل، خصوص���ًا لما يرتبط 
بالغرور، حينها سنقع في مواجهة مجرمين لن توقفهم سوى 
قوة فظة بمستوى حماقتهم. لكن، في منطق الديموقراطية، 
القيم ترجح غالبًا كفة القانون والحقوق. مع ذلك، ماذا يمكن 
للعدالة أن تفعل م���ع التطرف؟ ماذا يمكن لخطاب عقالني أن 

يفعل أمام قناعات تقوم على أبعاد دينية؟ 

ال بد من العودة إلى القرن الثامن عش���ر للبحث في أصول 
األيديولوجي���ا المعادية لألضرحة ولألولياء الصالحين. رجل 
الدين محمد عبد الوهاب كتب نصوصًا تدعو العتناق إس���الم 
أصول���ي، يميل إل���ى التطرف، العنف واالنغ���الق. هذا الفكر 

���ه تميل إليه الجماعات  هًا يس���مى »الوهابية«، توجُّ أنتج توجُّ
الس���لفية. هو فكر يفرض تطبيق الشريعة واألحكام واألوامر 
الدينية في صبغتها األكثر أصولية، كجلد المرأة الزانية، قطع 
يد السارق، والقصاص من الكافر في األمكنة العمومية، إلخ. 

دول المغ���رب العربي لم تربطها عالق���ة تاريخية مع هذا 
التطرف. لكن، بعد اس���تبعاد حزب »جبهة اإلنقاذ اإلسالمي« 
م���ن انتخاب���ات برلم���ان 1991، اش���تعلت ح���رب أهلية في 
الجزائر اعتنق فيها اإلس���الميون روح الجه���اد، في مواجهة 
الدولة، وم���ن يدعمها. حرب خلفت أكثر م���ن مئة ألف قتيل. 
ضمن هؤالء اإلس���الميين، مجموعات تكون���ت في المدارس 
الوهابية بالعربية السعودية. واحدة من قناعاتهم تمثلت في 
ه���دم األضرحة التي تحتضن رفات األولياء الصالحين، التي 
يزورها الن���اس. الوهابية تعارض إقام���ة األضرحة والقبب 
على قبور األولياء الصالحي���ن والتماثيل. وحجتهم في ذلك 
أنه ال يجب أن توجد واس���طة بين المؤمن واهلل. الوحيد الذي 
يحق له التوسط هو الرسول محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، 
أما البقية فليسوا سوى زنادقة. هادمو األضرحة في تمبوكتو 
كان���وا يصرخون: »ح���رام.. حرام«. لكنهم كان���وا مخطئين. 
المحرم في اإلس���الم هو عبادة أصنام من حجر والشرك باهلل 
والمس���اواة بينه وبين آلهة أخرى. اإلس���الم المتطرف، مثل 
اليهودية أيضًا، يحرم التعلق بمثل هؤالء األشخاص، الذين 
ع���رف عنهم في حياته���م الزهد. هذان الديني���ان التوحيديان 
يعتبران األضرحة بعضًا من بقايا العصر الوثني. لكن الواقع 
أن زيارة األضرحة ليس���ت سوى ممارسة ال تحمل وقعًا على 

التزام

الطاهر بنجلون
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إيمان المسلم. كل مدينة وكل قرية لها وليها الصالح. من هنا 
فإن هدم ضريح س���يكون ممارسة ساذجة. أما التماثيل فهي 
ليس���ت س���وى أعمال فنية، تراث يزوروه سواح يأتون من 

شتى نواحي العالم. 

في المغرب، يوجد 652 وليًا صالحًا، من بينهم 221 وليًا 
صالحًا يهوديًا، م���ن بين هؤالء األولياء توجد 26 امرأة لكل 
واحدة منهن ضريح. من بين كل هذا يوجد 126 وليًا صالحًا 
يجتمع في زيارتهم يهود ومسلمون. زيارة سنوية يحضرها 
اليه���ود ذوي األصول المغربية. س���واء ف���ي المغرب أو في 
مالي، في الجزائر أو في تونس، فإن أفراد المجتمع يميلون 
»للبوح« بدواخلهم لألولياء الصالحين. هو معتقد شائع ليس 

يحمل عقالنية علمية. 

المغ���رب كان دائم���ًا متس���امحًا في تنظيم وممارس���ة هذا 
المعتقد. فف���ي البلد يوجد تقليد الطرق الصوفية. ولم يحصل 
أب���دًا أن ارتكب من يرتادها جرم الخلط بين اهلل وبين األولياء 

الصالحين. فهم جزء من ثقافة البلد الشعبية. 

هادم���و األضرحة في مالي ال يفقه���ون معنى الثقافة. هم 
مجندون، ربما حفظوا القرآن عن ظهر قلب لكنهم لم يفهموا ما 
جاء فيه. ويجب أن نش���ير إلى أن خلف هذه البربرية يختفي 
دع���م دول وحركات س���لفية، هي نفس���ها التي ته���دد حاليًا 
الثورتين المصرية والتونسية. فقد أخذت مجموعات مسلحة 
في مطاردة العشاق في الحدائق العمومية، مهاجمة المقاهي 
والمطاعم التي تقدم الخمر، مع تحطيم األعمال الفنية ومنع 

النقاش���ات الدائرة حول الدين والعلمانية، في تونس ش���هر 
ماي���و الماضي. والدولة وجدت نفس���ها غير قادرة على وقف 

االعتداءات والحد من اضطرابات األمن العام. 

ف���ي المغرب، تم مؤخ���رًا توقيف رجل ادع���ى اإلمامة في 
مس���جد بمدينة وجدة، يدعى عبد اهلل النهاري. يمكننا أن نجد 
فيديوه���ات له على اإلنترن���ت، وخطبه الت���ي تحمل كمًا من 
الجهل ومن الغرور. الشرطة أوقفته ألنه أفتى في واحدة من 
خطبه ض���د صحافي تجرأ على طلب مراجع���ة القانون الذي 
يمنع العالقات الجنس���ية خارج إطار ال���زواج. القضاء اتهمه 
بالتحريض على اإلرهاب. الصحف تابعت القضية، وتوقيف 
الرجل كان إش���ارة لمن يفكر في النيابة عن الدولة والقضاء 
في إطالق األحكام. العام الماضي أيضًا، حرض أئمة بعض 
المس���اجد المغربية على معاداة الديان���ات األخرى، وأطلقوا 
ادع���اءات في حق اليهود والنص���ارى. الدولة تدخلت للتذكير 
بأن اإلس���الم يقر باألنبياء األخري���ن وبالديانات التوحيدية 

األخرى ويمنع كل خطاب عنصري. 

لألس���ف، دول���ة مالي فق���دت س���لطتها أم���ام المطالبين 
باالس���تقالل الذاتي. اليوم صار البلد مقس���مًا والشمال صار 
بين يدي جهلة يس���يئون إلى اإلس���الم وإلى المس���لمين في 
العالم. واجب كل مس���لم، ف���ي الوقت الحال���ي، التذكير بأن 
اإلس���الم بريء من هذه البربرية. وهو دور يجب أن تتحمله 
النخبة والصحافة. ألن بعض السياس���يين في الغرب يستغل 

الفرصة للربط بين اإلسالم واإلرهاب.
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د. علي مربوك

ال��دي��ن  ت��خ��ص  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ح��ت��ى  ال��ظ��واه��ر-  تتحقق  ال 
والوحي- خارج أي قانون أبدًا. وتسري تلك القاعدة على كٍل 
من الظواهر الطبيعية واإلنسانية في آٍن معًا، ولكن من دون أن 
يعني ذلك أن كافة القوانين الضابطة للظواهر، على تنوعها، 
ال  الظواهر  ألن  واإلح��اط��ة،  ل��إدراك  موضوعًا  أصبحت  قد 
تتناهى من جهة، وألن المعرفة تراكٌم وتطور من جهة أخرى. 
وترتيبًا على ذلك، فإنه يلزم التساؤل عن ماهية القانون التي 
تحققت ضمن ظاهرة الوحي بالدين إلى البشر. وهنا يبدو أن 
البشرية  الجماعات  بين  الحضاري  التبلور  في  التباين  قانون 
إذا  فإنه  العموم.  على  بالدين  الوحي  لظاهرة  الضابط  هو 
باختالف  هو  إنما  العمران(  )في  البشر  أحوال  »اختالف  كان 
مما  المعاش  أسلوب  وكان  المعاش«،  في  )أسلوبهم(  نحلتهم 
الرئيسي  الدور  الناس  التي يعيش فيها  البيئات  تلعب طبيعة 
في تقريره، فإن ثمة من تلك الجماعات من أتاحت لها ظروف 
بيئاتها أن تتبلور حضاريًا على نحو راحت فيه تسبق جماعات 

أخرى، تعيش ظروفًا أخرى وشروطًا مختلفة.
إلى  دفعًا  بقاطنيها  تدفع  ما  البيئات  من  ثمة  فإن  وهكذا 
يجبرهم  نحو  على  تحديات  من  عليهم  تفرضه  لما  االستجابة 
على إبداع أساليب في المعاش نتجت عنها، أو حتى أنتجتها، 
قواعد في االجتماع مغايرة لتلك التي تقررها طبائعهم األنانية 

العظمى(، وذلك  )وبما تمخض عنه ذلك من ظهورالحضارات 
نفس  على  البقاء  إلى  بيئاتهم  ظروف  تدفعهم  من  مقابل  في 
أسلوب المعاش الطبيعي، وبحيث ال يفارقونه أبدًا ما لم يحدث 

ما لواله لظلوا على نفس الحال أبدًا.
التي سبقت  الجماعات  أن  يبدو  فإنه  السياق،  هذا  وضمن 
المعاش مجاوزة  إبداع أساليب في  التبلور الحضاري عبر  في 
لقواعد المعاش الطبيعي كانت هي تلك التي عاشت في وديان 
قد  الجماعات  هذه  أفراد  إن  من حيث  وأعني  العظيمة،  األنهار 
في  العيش  يستحيل  هائجة  أنهار  مواجهة  في  أنفسهم  وجدوا 
الجسور  بناء  بالتمكُّن من ضبطها وترويضها عبر  إال  وديانها 
أن  يستحيل  ما  وهو  والتصريف،  السقاية  وقنوات  والسدود 
يقوم به فرٌد واحد أو حتى عدة أفراد، بل البد فيه من انتظام 
األفراد في تكوينات كبرى تعرف االزدحام واالختالط، وبحيث 
يتجاوزون فيها روابط »الدم« إلى روابط »مدنية« أرقى، لكي 
يكون لعملهم أثره الملموس، وبما يستتبع قيام تلك التكوينات 
من نشوء الُملك والتدبير السياسي بكل مقتضياته ولوازمه )من 
الكتابة والسجل والتنظيم والمعرفة والعبادة والبناء والعمارة 
وغيرها(. ذلك يعني أن الجماعات التي تقطن وديان األنهار قد 
المدني  اجتماعها  قواعد  تبلور  أن  عليها  جابهت ظروفًا فرضت 
والسياسي، على النحو الذي أمكنها من بناء الدول والحضارات 

عن الدين واالجتماع المدني
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في  ظهرت  التي  العظيمة  الحضارات  أن  )والمالحظ  العظيمة 
في  نشأت  قد  والصين  والهند  النهرين  بين  ما  وأرض  مصر 
وديان وأحواض األنهار الكبرى على األغلب(، وبما يعنيه ذلك 
من أن نشوء الحضارات الكبرى قد ارتبط باالنتقال من سياق 
للقانون  إال  الفرد  فيه  يخضع  ال  الذي  الطبيعي«،  »االجتماع 
يضطر  الذي  والسياسي«  المدني  »االجتماع  فضاء  إلى  نفسه، 
بمصلحة  يتعلق  مما  ذاته  يجاوز  لما  االنصياع  إلى  الفرد  فيه 

المجموع.
الدين ال يلعب دورًا تأسيسيًا في  ولعله تجدر مالحظة أن 
»االجتماع  حال  إلى  المبكرة  البشرية  التكوينات  بتلك  البلوغ 
من  ابتداء  أدرك،  قد  خلدون  ابن  يكون  أن  والعجيب  المدني«. 
اجتماع  الدين ليس ضروريًا في كل  الحقيقة، أن حضور  هذه 
»من  اجتماٍع  لكل  البد  أنه  على  برهن  أن  وبعد  فإنه،  بشري. 
وازٍع )حاكم( يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية 
الفالسفة  محاولة  عن  يكشف  راح  قد  والظلم«،  العدوان  من 
العقلي،  بالدليل  النبوة  »إثبات  في  البرهان  هذا  إلى  االستناد 
البرهان  وأنها خاصية طبيعية لإنسان«، حيث »يقررون هذا 
إلى غايته، وأنه البد للبشر من الحكم الوازع، ثم يقولون بعد 
ذلك : )هذا( الحكم البد أن يكون بشرٍع مفروٍض من عند اهلل يأتي 
به واحٌد من البشر، وأنه البد أن يكون متميزًا عنهم بما يودع اهلل 
فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه«. لكن ابن 
خلدون يعترض على ذلك مقررًا أن »هذه القضية غير برهانية 
كما تراه، إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك )أي من 
دون الدين(«، بل ويبرهن على دعواه بما يقطع بها الواقع من 
أن »أهل الكتاب والمتبعين لألنبياء قليلون بالنسبة لمن ليس 
لهم كتاب أو )دين سماوي(، الذين هم أكثر أهل العالم، ومع 
ذلك فقد كانت لهم الدول واآلثار، فضاًل عن الحياة. وكذلك هي 
لهم لهذا العهد في األقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب«. وهنا 
يلزم التنويه بأنه إذا كانت التجربة قد جعلت ابن خلدون يقرر 
أن »الوجود وحياة البشر قد تتم من دون الدين«، فإنها أيضًا 
هي ما سوف تجعله يقرر أن »الوجود وحياة البشر ال تتم - في 

بعض األحيان - من دون الدين«.
االجتماعات  من  هناك  كان  إذا  فإنه  األح��وال،  أي  وعلى 
البشرية ما قد تحقق من دون الدين )وهي األكثر على قول ابن 
أو  ناشئًا  وضعيًا  كان  )سواء  الدين  أن  يبقى  فإنه  خلدون(، 
سماويًا وافدًا( قد لعب دورًا مركزيًا في رسوخ الدول والممالك 
التي تبلورت في إطار تلك االجتماعات، وأعني من حيث كان 
الرأسمال الرمزي الذي استثمرته تلك الدول في ضبط سلوك 
رعاياها. لكنه يبقى أن الدين لم يكن، في إطار تلك التكوينات 
البشرية النهرية، صانعًا لالجتماع المدني، بقدر ما كان ثمرة 

له.
قد فرضت أسلوبًا  الصحارى  فإن  العكس من ذلك،  وعلى 
في المعاش لم يسمح بتجاوز قواعد االجتماع الطبيعي، وذلك 
قاطنيها حتى  نفوس  في  وأسبابه  التوحش  عوائد  الستحكام 
اخُتُصوا  لما  ابن خلدون- خلق وجبلة،  »صار لهم- على قول 

المواطن«. وفضاًل  األحوال وسوء  العيش وشظف  نكد  به من 
عن ذلك، فإن الصحارى قد فرضت على قاطنيها- وبحسب ما 
تقول تجربة العرب التي سجلها ابن خلدون باستفاضة - أن 
ال يجاوز اجتماعهم حدود األفراد الذين تقوم بينهم رابطة الدم، 

أو العصبية.
الغزو  على  قائم  معاشهم  أس��ل��وب  ب��أن  ذل��ك  ويرتبط 
رماحهم«،  في ظالل  يكون  »رزقهم  أن  من  تقرر  لما  والمدافعة 
وهم يحتاجون في ذلك إلى أن يكونوا أهل عصبية ونسب واحد 
فإن  وبالطبع  وُيخَشى جانبهم«.  بذلك تشتد شوكتهم،  »ألنهم 
ذلك يقتضي عدم االستقرار في مكاٍن بعينه، ولذلك فإن »غاية 
ُمناقض  وذلك  والتقلُّب،  الرحلة  هي  عندهم  العادية  األحوال 
للسكن الذي به العمران : فالحجر مثاًل إنما حاجتهم إليه لنصبه 
أثافي للقدر، فينقلونه من المباني ويخربونها عليه، والخشب 
أعمدة وأوتادًا لخيامهم،  ليتخذوا منه  إليه  إنما حاجتهم  أيضًا 
فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران«. 
االجتماع  من  بنمٍط  قاطنيها  ألزمت  قد  الصحارى  فإن  وهكذا، 
الطبيعي الذي ال يمكن أن يتبلور في إطاره أي نوٍع من التأنس 
بطبيعتهم  البشر  يربط  االجتماع  من  نمٌط  وهو  والعمران، 

»الحيوانية« بقدر ما يباعد بينهم وبين مراقي »اإلنسانية«. 
ولما كان من المستحيل تمامًا إخراج الجماعات البشرية من 
قاطني الصحارى من دورة هذا االجتماع الطبيعي أو )باألحرى 
يعيشون  التي  البيئة  في  مادي  تغيير  إحداث  عبر  الحيواني( 
فيها على نحو يفتح الباب أمام أسلوب في المعاش يمهد لنمٍط 
من االجتماع اإلنساني األرقى، فإنه لم يكن بٌد من تدخل السماء، 
فأنزل اهلل وحيه، وأمدهم بعونه. فالقصد من الوحي هو تهذيب 
بيئاتهم وعقولهم  تمكنهم ظروف  لم  الذين  واألقوام  الجماعات 
من أن يحققوا ذلك ألنفسهم. ومن هنا ما الحظه الكثيرون من 
عليها  فرضت  التي  الجماعات  نقل  هي  الرئيسية  وظيفته  أن 
ظروفها أن تكون األشرس واألكثر وحشية إلى حال االجتماع 
اإلنساني. قال ذلك فيلسوف التنوير األلماني ليسنج بخصوص 
الذين ضاعوا في الصحراء بعد الخروج من مصر،  العبرانيين 
حين مضى إلى »إن اهلل اختار شعبًا واحدًا، هو أكثر الشعوب 
قحة وشراسة كي يبدأ معه عمله التربوي من األساس«، وهو 
حين  العرب،  بخصوص  قبله،  خلدون  ابن  به  قال  ما  نفس 
األمم  أصعب  هم  فيهم  الذي  التوحش  »لخلق  أنهم  إلى  مضى 
والمنافسة  الهمة  وُبْعُد  واألنفة  للغلظة  لبعض  بعضهم  انقيادًا 
بالنبوة  الدين  كان  فإذا  أهواؤهم،  تجتمع  فقلما  الرياسة،  في 
أو الوالية، ذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، وسهل انقيادهم 

واجتماعهم.. وحصل لهم الُملك والتغلب«.
وهكذا فإن الدين أو الوحي قد لعب في حياة بعض الجماعات 
الحيواني  الطبيعي  االجتماع  من  لنقلها  الرافعة  دور  البشرية 
السياسي  التدبير  اإلنساني، وأما طريقة  المدني  إلى االجتماع 
لهذا االجتماع اإلنساني المدني، فإنه قد تركه للناس بحسب ما 
تهديهم إليه عقولهم ومصالحهم وتجاربهم، وهو ما تكاد تقطع 

به تجربة المسلمين مع الدولة التي تحتاج إلى كتابة أخرى.
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البعض يظنها أس���طورة سالفية عن 
الح���رب العالمي���ة الثاني���ة أو )الوطنية 
العظم���ى( كما يس���ميها ال���روس. وفيما 
تجد م���ن يتحدث عنها كواقعة تاريخية، 
فإن الكنيس���ة ال تؤكدها رس���ميًا ولكنها 
ال تنفيه���ا. ولي���س هناك وثائ���ق تؤكد 
الط���واف. الحديث يدور ع���ن التحليق، 
مع أيقونة العذراء، في أجواء موس���كو 
الراعية  القدس���ية  ونش���ر  الش���يوعية، 
ف���وق حدوده���ا، لحمايته���ا م���ن جيش 
هتلر النازي. العاصم���ة كانت في خطر 
حقيقي. ولو س���قطت لتغّير ربما مصير 
العالم. وس���تالين لجأ إل���ى المقدس في 
لحظ���ة ضعف، بل رضي بم���ا أعدم من 

أجله آالفًا من البشر. 
ثم���ة م���ن يس���تمطر الس���ماء رحمة، 
فيس���تغيث بها، وثمة من يس���تنجد بها، 
وال ُيخفى على أحد حضور جند الس���ماء 
في فعل االستنجاد، )ما لنا غيرك يا اهلل( 
يقولها مقه���ورون مهددون بالقتل ال أحد 
يناصره���م عل���ى األرض، يقولونها في 
العلن. لكنه نداء ال يقتصر على الضعفاء 
وال يعّب���ر بالضرورة عن الضعف. ولكن 
األقوي���اء المتجبري���ن يخفون���ه، وربما 
يخجل���ون من إعالن���ه. وحي���ن يجترح 
الشعب المعجزات وتكون النتائج مذهلة 

قياسًا باإلمكانيات، تجد من يصيح )اهلل 
أكب���ر( وغيره يقول ف���ي غير مكان )غير 
معقول!!(، وف���ي الالمعقول يتم البحث 

عن أسباب غير أرضية. 
يقاوم الضعف���اء ويقاتلون فيلجؤون 
إلى الس���ماء، وينتص���رون فيرونها في 
انتصاراتهم، فماذا يفعل األقوياء؟ وكيف 
ُتستثمر السماء لمسخ العامل البشري في 
بعض الحاالت؟ س���ؤال يحيل االنتصار 
الروسي على ألمانيا النازية إلى أيقونة 
مقدس���ة، كما يحيل بعض إعالم الثورة 
إنجازات الثوار عل���ى األرض اليوم إلى 
جن���د الس���ماء. وف���ي إعالم آخ���ر، تجد 
قس���وة الش���تاء الروسي س���الحًا أقوى 
من الرصاص والب���ارود ومن البطوالت 
والتضحي���ات واس���تماتة المدافعين عن 
الوطن المه���دد بالفناء، وفي غير مكان، 
تجد النصَر ُيس���رق، ف���ي وضح النهار، 
ويوض���ع ف���ي جعب���ة المهيمني���ن على 
األقدار، بفضل م���ن التفوق التكنولوجي 
التاري���خ  كت���ب  والمال���ي واإلعالم���ي. 
المدرسية األميركية َسرقت نصر شعوب 
االتح���اد الس���وفياتي ف���ي حربه���م ضد 
النازية وتسرق انتصارات أخرى اليوم. 
وغدًا قد يسرق المال السياسي انتصارات 

الفقراء في بلدان الربيع العربي. 

في روس���يا، تجد األيقون���ة الحامية 
أقوى م���ن الجي���ش واإليم���ان بالعدالة 
ف���ي  المتزمت���ون  والح���ق.  والحري���ة 
عقائده���م  اخت���الف  عل���ى  إيمانه���م، 
وانتماءاته���م، ُيحّطون م���ن قدر ماليين 
الضحاي���ا وعش���رات آالف البط���والت. 
الكنيسة تهين، من أجل مجدها، رعاياها 
ال���روس ليس أقل مما يهينهم األميركان. 
ومحتكرو اهلل يذهبون بدم المس���تنجدين 
به في صمودهم البطولي إلى غير مكان. 
 ثمة حكاية كنسية تقول إن بطريرك 
أنطاكي���ة الكس���ندر الثال���ث توج���ه إلى 
مس���يحيي العالم كله لمس���اعدة روسيا 
الس���الفية، ف���ي بداية الح���رب العالمية 
الثانية. فاستجاب للنداء صديقه مطران 
جب���ال لبن���ان إيلي���ا، الذي اخت���اره اهلل 
للصالة من أجل انتصار روسيا، وإليكم 
ما يرويه فاس���يلي ش���فيتس، الكنسي 
الروس���ي عن ذلك: نزل إيليا عميقًا إلى 
جوف كه���ف تحت الصخ���ور، إلى حيث 
ال يص���ل أي ص���وت م���ن األرض، وال 
شيء سوى أيقونة العذراء والدة اإلله. 
وهن���اك، اختلى وتعّبد. لم يش���رب ولم 
يأكل ولم ينم. لم يقم بأي ش���يء سوى 
الصالة للع���ذراء. راح يرجوها أن تلهمه 
الرؤيا وتوحي له بكيفية إنقاذ روسيا. 

ما لنا غيرك يا اهلل .. قالها الروس أيضًا

سالُح المقّدس 
في الحروب والثورات

منذر بدر حلوم - مو�شكو

مقال
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وإذا بها، بعد ثالثة أيام من تعّبده، تظهر 
له، في عمود من الن���ور، وتخبره بأنه 
هو المتعبد الحقيقي والصديق الصدوق 
لروسيا، اصُطفَي لنقل وصية اإلله لهذا 
البلد. وأّن الوصية إذا لم ُتنّفذ بحذافيرها 
فإن روس���يا إلى زوال. تضمنت الرسالة 
اإللهي���ة النق���اط التالي���ة: أواًل، إلنق���اذ 
روس���يا ال ب���د من فتح جمي���ع الكنائس 
والكاتدرائيات والرهبانيات التي س���بق 
أن أغلق���ت؛ ثاني���ًا، عودة القساوس���ة 
الذين س���يطلق س���راحهم من الس���جون 
ويس���تعادون م���ن الجبهات إل���ى إقامة 
الصلوات؛ ثالثًا، عدم الس���ماح بسقوط 
لينيغراد بأي ش���كل، وإلنقاذها ال بد من 
الط���واف بأيقونة والدة اإلل���ه القازانية 
في مسير صليبي حول المدينة، وحينها 
سيعجز األعداء عن أن تطأ أقدامهم أرض 
المدينة المقدسة الواقعة على نهر النيفا؛ 
رابعًا، إقامة صلوات أمام أيقونة والدة 
اإلل���ه، ليس في لينينغراد فحس���ب، بل 
وفي موس���كو، ثم يجب نق���ل األيقونة 
إلى س���تالينغراد، المدينة التي ال يجوز 
تس���ليمها؛ خامس���ًا، نق���ل أيقونة والدة 
اإلله م���ع الجيوش إلى حدود روس���يا. 
وحين تضع الحرب أوزارها، يبقى على 
المطران إيليا أن يزور روس���يا ويروي 

حكاية إنقاذها. وهكذا، فما إن ُبلِّغ إيليا 
الرس���الة اإللهية حتى اتصل بالكنيس���ة 
الروسية وبالحكومة السوفياتية، ونقل 
للمس���ؤولين هن���ا وهناك م���ا بلغه من 
السيدة العذراء، فدعا ستالين إلى مكتبه 
المطرانين سيرغي وأليكسي الروسيين 
ووعدهم���ا بتنفيذ رس���الة إيلي���ا. ومن 
كاتدرائية فالديمير في لينينغراد، نقلوا 
أيقونة والدة اإلله القازانية، وفي مسير 

صليبي، طافوا بها حول موسكو. 
وثم���ة حكاي���ة أخ���رى تتح���دث عن 
ف���ي ديس���مبر/كانون األول  تحليق تم 
1941، حول موس���كو مع أيقونة والدة 
اإلل���ه المأخوذة م���ن بل���دة تيخفين من 

حاضرة لينينغراد. 
ويلج���أ رواة الكنيس���ة إل���ى وقائع 
تاريخي���ة لتدعيم ما ينش���رونه عن دور 
القدس���ية الحاس���م في هزيم���ة األلمان. 
يتحّدثون عن إعادة فتح 22 ألف كنيسة 
في روس���يا، وإعادة فت���ح األكاديميات 
إن  ويقول���ون  الديني���ة..  والم���دارس 
س���تالين دعا بالفعل المط���ران إيليا في 
وف���ي   ،1947 أول  أكتوبر/تش���رين 
نوفمبر/تش���رين ثاني من العام نفسه، 
زار إيلي���ا موس���كو، وُخ���ص بجائ���زة 
ستالين. واحتفاء به، ُقّدمت له مجموعة 

م���ن الهدايا النفيس���ة المرصعة بجواهر 
مأخوذة م���ن مختلف أصقاع روس���يا، 
لكنه اعتذر عن اس���تالم المعادل النقدي 
لجائ���زة س���تالين، الممنوح���ة له على 
مس���اعدة االتحاد الس���وفياتي في حربه 

مع ألمانيا النازية. 
واليوم، تجد ممارس���ة شبيهة تتمثل 
بطوف���ان حول م���دن روس���ية لحمايتها 
من أرزاء الدهر. فها هو أحد القساوس���ة 
الش���باب يطير بمقعد تعلوه مروحة مع 
أيقونته فوق مدينة ميتشورينس���ك منذ 
التس���عينيات إلى اليوم.. َيس���مع هدير 
المروحية اليدوية الصنع سكان المدينة 
الجميلة المحمية من اليونيسكو بوصفها 
صرحًا معماريًا ثقافيًا عالميًا، وأسمعه، 
أن���ا كاتب هذه الس���طور، أثناء تجوالي 
ف���ي ش���ارع سوفيتس���كايا المخص���ص 
للمش���اة، فيأخذن���ي إل���ى حيث يس���مع 
ش���عبي صوت مروحيات في س���ماء لم 
تعد زرق���اء فيلجؤون إل���ى األوابد هربًا 
من القص���ف، ف���ال األواب���د تحميهم وال 
الس���ماء، ويصيحون )ما لن���ا غيرك يا 
اهلل( وتطوف األيقونة ف���وق الضواحي 
الخضراء واألنهار. الماء المرقي ال يصل 
إليه العطش���ى والجرحى في بلدي، وما 

زالوا يستغيثون. 
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سورية في القاهرة

في القاهرة، وهي الحزينة المتعبة المنهكة.. س���ليلة أوجاع 
األمس، ورهين���ة ما قد يجيء. في القاه���رة، وهي تلملم اليوم 
أحالمه���ا: تؤجل أنت، من يوم ليوم، ش���هوة البحث القديمة عن 
هواها.. تقول: غدًا سترجع للمرور من قلب المكان الفاطمي. غدًا 
س���تعرف، أو تحاول، كيف تعبر من ش���ارع معتم في األزبكية 
إلى ضوضاء الميدان وباعته في رمس���يس. غدًا ستعيد اكتشاف 
م���ا عرفته وحفظت���ه دائمًا عن ظه���ر قلب: القاه���رة هي النيل، 
والنيل هو القاهرة. وغدًا س���تفعل ما تفعل���ه اليوم: تؤجل مرة 
أخرى، تلوذ بفكرة معتادة عن بقاء المدينة في مكانها: ستكون 
غدًا هن���ا.. وتكون أنت أليام عديدة أخرى هن���ا. فلماذا ال تؤجل 
متعة الوصل بها، وتذهب هذه الليلة إلى التحرير، ال لتسمع في 
ميدانه الشهير ما سمعت، قبل أسابيع قليلة، من حوارات عجيبة 
عن كل شيء في السياسة وعلوم الربيع القاهري، بل لتعبر من 
أمامه وتلقي نظرة ال تطول على الجموع في وس���طه.. سترجع 
م���رة أخرى تقول، الخيام البيض باقية ف���ي الميدان كما يبدو.. 
الناس والجدل الجديد وباعة الش���اي واإلعالم ويافطات النصر 
المثير: باقون ما بقي الحنين إلى الحياة. أما اآلن، فهناك، على 
مرمى حجر من الميدان.. في أول الطريق إلى جسر قصر النيل، 
ق���رب مبنى الجامعة العربية. هناك م���ا عليك أن تزوره، ُتلقي 
الس���الم عليه، تفتشه عن البعيد / القريب. فربما تلقى هناك ما 

ال تستطيع إغفال البحث عنه أو تحييد وميضه.

تؤج���ل البحث ع���ن القاه���رة وتدخل الخيمة الت���ي انتصبت 
هناك، بيضاء هي وكبيرة الحجم نس���بيًا، ال تشبه مثيالتها من 
الخي���م الصغيرة التي ازدحم قلب ميدان التحرير بها، فبعيدًا عن 
اللون األبيض المش���ترك والشعارات الحمراء التي ارتسمت فوق 
جدرانه���ا وحولتها إلى مجموعة، متجانس���ة تمامًا من اللوحات 
التش���كيلية العديدة. وبعي���دًا عن روائح أكواز الذرة المش���وية 
والبطاط���ا الحلوة التي تكفلت عربات الباع���ة الُملتفة من حول 
المي���دان بإطالقها وإغراق الناس والم���كان باقتراحاتها اللذيذة. 
بعي���دًا عن الصخ���ب وحوار األلس���ن واأليدي الضارب���ة وهواء 
القاهرة: تبدو خيمة الثورة الس���ورية في الجوار فريدة، ش���كاًل 
وقالبًا.. ال ضجيج خارجها وال باعة للشاي واإلعالم. ال حوارات 
أمام بابها الكبير حول نوايا المجلس العسكري ومجلس الشعب 

الجديد وفانتازيا المحاكمة الكافكاوية للرئيس المخلوع.. ال 
ش���يء من هموم المصري وبوحه المرير، فالخيمة سورية 
اله���م واألحالم... س���ورية االنتظ���ار واألخب���ار، والواقف 

الوحيد أمام بابها، لحظة اقتربت: هو الليل.

إل���ى فجائ���ع التراجيديا الس���ورية المتواصل���ة تنقلك 
الخيم���ة الكبي���رة عل���ى الفور: أغان���ي الث���ورة تصدح من 
زاوية ما، جميل���ة هي وحزينة في آن.. حال الثورة ذاتها: 
ترف���ع الجميل والحزين فيك وتم���دك باألمل، وحده األمل، 
ه���ذا الذي تراه على وجوه الناس ف���ي الخيمة، وتلمس من 
بعيد، روحه التي انبعثت، بسحر غريب، عبر ما ال ُيعد من 

مقال

نائل بلعاوي - القاهرة
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الصور، الغارقة.. حكاية الثورة منذ البدء إلى اليوم ترويها 
الصور: أطفال درعا.. ش���باب وش���ابات دمشق.. بطوالت 
دوما والزبداني.. القاشوش وعلي فرزات.. ما استغاث به 
حمزة الخطيب وما زال ُيس���مع.. وهذا االس���تثناء البطولي 
الذي تقدم���ه حمص. لكل مدينة صوره���ا وعذاباتها، ولكل 

صورة منها شهيد.. ومئات األسئلة.

ال ش���يء في فض���اء الخيمة الحميم يجي���ب عن أي تلك 
األس���ئلة، ال المقاع���د المتراص���ة بانتظار جمه���ور ما، وال 
بْت أمامه���ا وُجّللت بعلم الث���ورة الجديد  الطاول���ة التي ُنصِّ
القديم.. ال الوجوه الزائرة وتلك المقيمة، وال الصور وهدير 
األغاني.... ال ش���يء إال األس���ئلة، أس���مع بعضها الصارخ 
يهوي على أذنّي بزفرة س���يدة في الهزيع األخير من العمر: 
لم���اذا، لم كل هذا القت���ل.. كيف يصبح المرء وحش���يًا بهذا 

القدر، والعالم.. أين هو العالم؟

ُيرتب أوراقه من جديد أقول لها، ُيرتبها هنا ، في مصر.. 
في الش���ام وفي كل األمكنة، وما هذي الضحايا التي نالحق 
اآلن مالمحها اآلدمية في الصور سوى مجموعة إضافية من 
األرق���ام في نظر العالم، قد تزعجه، حين تزداد، قلياًل، وقد 
تؤرق مضجعه الوفير لليلة أو ليلتين، ولكنها لن تكف عنده 
عن كونها أرقامًا. فالمهم هو األوراق التي تبعثرت وتناثرت 
وهزت، أو تكاد، صرح الس���ياقات الصخرية التي أوجدها 

العالم وأعلى س���قفها، وما عليه اليوم سوى إعادة ترتيبها، أما 
األرقام فله���ا اهلل وحده وحزمة الصدف والكثير من الحس���ابات 

الغريبة.

وافقتني السيدة، وكذلك فعل الشاب العشريني إلى يمينها، 
لندخ���ل لحظتها ف���ي حوار، س���وف يجذب بع���ض الحاضرين 
إلي���ه ويمتد، ليطال حواضر الع���رب التي خرجت باحثة، للمرة 
األولى، ع���ن المعنى الفعلي لمفردات الحي���اة الكريمة والحرية 
وأش���ياء أخرى عزيزة وغائبة.. ثم نعود، بس���حر الخيمة وما 

تمثله من مواجع وأمل، لنحكي الكثير عن سورية.

في القاهرة، وهي القريبة حد اإلدهاش من كل جروح العرب، 
تواصل خيم���ة الثورة الس���ورية وقفتها بقرب س���ور الجامعة 
العربي���ة العتي���دة.. تواصل التظاه���رات خروجه���ا، بين يوم 
وآخر، من هذا الميدان وذاك إلى باب سفارة النظام »المقاوم«.. 
وتواصل األسماء الرنانة للمعارضة السورية حجيجها الدوري 
إلى فنادق وصالونات القاهرة، فنادرًا ما يخلو الجدول اليومي 
للمدين���ة المنكوبة من حوارات المعارضة التي اختلفت وتختلف 
، حول كل ش���يء في س���ورية وخارجها، وص���ارت خالفاتها، 
بالتناغم العبثي مع ارتفاع أعداد الضحايا، هي الهدف الُمرتجى 
كما يبدو، أو، كأنها، التكتيك المرحلي: عصّي التفسير وغامض 

األبعاد !

غام���ض األبعاد ه���و كل ما يجري هنا أو هناك، في الش���ام 
والقاهرة، ال تفس���رُه قلياًل، إال لتس���قط مرة أخرى س���ريعًا في 
مكائده وخزائن أس���راره، ال تفكك المرئي أو الخفي من وقائعه 
وم���ا ت���دل علي���ه، إال لترج���ع، ب���ال أف���كار أو رؤى ومن حيث 
انطلقت، فتس���أل: هل مرت، حقًا، هذي البالد، حيث أنت اآلن، 
بثورة خالب���ة المعنى.. وهل أقصى الذي���ن تجمعوا، حقًا، في 
قل���ب ميادينها فرعونهم البليد؟ أم أن أمرًا ما، تواصل األش���باح 
تحضيره ف���ي الظالم، س���يعيد للفرعون هيبته غ���دًا.. أو يمهد 
الطريق أم���ام فراعنة من النوع الحديث؟ والش���ام.. تلك التي ال 
تكف القاهرة عن اس���تحضار أوجاعها وأحالمها: كيف س���تخلع 

فرعونها.. ومتى؟

غامض ه���و كل ما يدور م���ن حولك، والليل ف���ي القاهرة، 
ه���ذا الفريد ضجيج���ه: غامض هو اآلخر.. ثقي���ل الوقع.. كثيف 
اإلشارات واألسئلة الصارمة. من أين تجيء أصوات الرصاص 
المتقط���ع هذا.. كيف تصع���د الخالف���ات الصغيرة،عادة، لباعة 
األرصف���ة: إلى مراتب العن���ف الدموي والقتل الس���ريع؟ وكيف 
يقترب التجوال لياًل في ش���وارع المدين���ة من حدود المغامرة؟.. 

ولماذا.. وكيف؟

ال تجيب القاهرة.. مش���غولة هي اليوم بالبحث عن نفس���ها، 
عن لحظة الخروج البديع من قبضة الكارثة وترتيب هذا الحطام، 
مشغولة برفع أس���باب التماثل الغريب مع الش���ام.. باستعادة 
الع���ذاب، فالقاهرة اآلن: هي الس���ورية بامتي���از، وأنت عابرها 
الغري���ب.. تؤج���ل يومًا إثر ي���وم: دوافع البحث عنه���ا.. تقول: 

ستبقى القاهرة إلى آخر الدهر، وتعود أنت.
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السفر
نس���افر لك���ي نعيش حي���وات كثيرة ف���ي حياتن���ا الواحدة 
المح���دودة. الم���أزوم في عيش���ه وكذلك المس���تريح يعتقد أن 

الحياة الحقيقية في مكان آخر. 
نس���افر، كذلك، لكي نموت قلياًل. في السفر نصبح بعيدين 
ع���ن حيواتنا األصلية أي راحلين بمعنى ما فتتحقق للمس���افر 
الراح���ة وبعدها بهجة الع���ودة العودة الس���ريعة إلى الحياة. 
وبالمقاب���ل ال يس���تطيع الن���اس احتمال ثقل الم���وت إال عندما 
يعتبرونه رحلة. الميت مجرد مس���افر س���يغيب كثيرًا أو قلياًل 

حتى نلتقي به هناك.
المالحم الكبرى مسكونة بالسفر، الشعر العربي الكالسيكي 
تبدأ مطالعه بب���كاء منازل المرتحلين، وبعض أعذب األغنيات 
الش���عبية ف���ي كل اللغات موضوعها الس���فر، أي���ًا كان نوعه. 
أغنية الس���فر العربية تؤرخ للحالة االقتصادية االجتماعية في 
بالدنا العربي���ة، فبعد أن كان األحبة يغيبون بعيدًا للدراس���ة 
واالس���تجمام صاروا يس���افرون بحثًا عن لقمة عيش. بعضهم 

يخرج في رحلة ذهاب خطرة بال عودة. 
ال يوجد على سطح الكوكب إنسان غير مسكون بالسفر. من 
تع���وزه حيلة االنتقال في المكان ينتق���ل بخياله، ومن يتوهم 
اكتمال س���يطرته على المكان يتطلع إلى السفر في الزمن عبر 

الماضي والمستقبل، فاإلنسان هو بحق: الطير المسافر! 

أن نحيا كثيرًا ونموت قلياًل 
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وجعله يبدد حياته ويضعها رهن تصرف ماذا في السفر؟
اآلخرين إلى هذا الحد.

امرأة  أو  كان  رجاًل  المسافر  يغير  ال 
حقيبته في كل مرة، بل يستخرج الحقيبة 
ذاتها من المكمن ذاته، ويضع فيها أشياء 
من تلك التي يستخدمها في إقامته العادية: 
مالبس، أدوات الحالقة والتجميل، فرشاة 
األسنان، كتب. بعضهم يحمل خيطًا وإبرة 
لمواجهة أية خيانة محتملة من زر متمرد 
توضع  األشياء  هذه  كل  لكن  الثوب.  في 
فوق  درجات  ترفعها  وقصدية  باقتصاد 
وجودها العادي الذي يصل حد اإلهمال في 
األشياء  وظائف  تتعمق  العادية.  الحياة 
منه  قريبة  المرء  بها  ويشعر  السفر،  في 
في  إنسانيًا  يصبح  حضورها  يكاد  حتى 

رحلة يتضافر فيها مصيره بمصيرها.

من  مزيدًا  بوجودها  األشياء  تضفي 
تجربة  بصدد  الذي  وجودنا  على  العمق 
التبدد  أو  أخرى  تربة  في  االنغراس 
الكائن  بين  مصير  وحدة  النهائي.. 
ال  جديد.  من  تكتشف  الصغرى  وأشيائه 
يعتز اإلنسان بكونه يمتلك ماكينة حالقة 

أو فرشاة أسنان إال في السفر.

كونه  من  السفر  متعة  تأتي  ربما 
النصر  احتماالت  لذيذة،  معركة  معركة، 

فيها أكبر من احتماالت الهزيمة.

أن  اعتاد  الذي  للزمن،  نزال  السفر 
صوب  فينا  ويتقدم  أماكننا،  في  ينهشنا 
ونذهب  في وجهه  نحدق  بنا  فإذا  الموت، 
قطعة  في  كسكين  فيه  نسري  بل  إليه، 
أقل  طيران،  ساعات  ثالث  فبعد  زبد، 
نطالع  آخر،  واقع  في  نكون  أكثر  أو 
الوجوه المختلفة للبشر والحجر، والمناخ 
التحوالت لم يصنعها  المختلف. وكل هذه 
تحوالت  تصنعها  ولم  الفصول  تعاقب 
صنعها  بل  الكوكب،  سطح  على  المناخ 
عن  بالتخلي  الشجاع  بقراره  المسافر 

االنتظار!

ومن المتعذر اإلمساك بالتذبذب الهش 
والمراوغ للعواطف عند الشروع في سفر، 
األولى.  للمرة  نراه  مكان  إلى  خصوصًا 
والقادة  األعمال  قلة من رجال  وباستثناء 
يستطيع  جوًا،  المحمولة  األدباء  وكتائب 

التوهم الذي تشيعه الفضائيات، فالصورة 
ال  المكان  عن  أوهامًا  وتقدم  مختصرة 

المكان ذاته.

المختلف  الشيء  السفر  من  ننتظر  ال 
الذي نستحقه فقط، بل ربما تكون فضيلته 
الكبرى أنه يوفر الهروب من حياة نعيشها 
الهروب من  كورطة، وما يترتب على هذا 
خلطة مشاعر يتداخل فيها شجن المقبلين 
على الرحيل، مع ابتسامة التشفي والرضا 
الذين  أولئك  كل  خذالن  عن  الناتج  النزق 
أصعب  ويجعلونها  حيواتنا  يثقلون 

باعتمادهم المفرط علينا.

ويوليهم  مودعيه  المسافر  يصافح  ال 
ظهره، حتى يقع على االكتشاف الفذ الذي 
اآلخرين  أن حياة  لألسف:  الميتين  يفوت 
على  أخف،  وربما  دونه،  من  ممكنة 
العكس من كل ما تصوره حتى لحظات، 

للُكّتاب،  من بين األساطير الشخصية 
الزهد في  أسس نجيب محفوظ ألسطورة 
السفر. وفي مقابل هذا الكاتب الواحد هناك 
المئات ممن استسلموا لغواية السفر حتى 
لم يعد لديهم من وقت لإقامة في أماكنهم 
كان  إذا  ما  نعرف  أن  دون  من  األصلية، 
بالدهشة  تزويدهم  على  واظب  قد  السفر 
التي وفرها لهم في المرة أو المرات األولى.

ليس الكّتاب فقط َمْن يعشقون السفر، 
بل هو، فيما يبدو، نزوع إنساني يشترك 
تصلح  األماكن  وكل  البشر.  كل  فيه 
التي  مدننا  حتى  السفر.  لحلم  موضوعًا 
الذين  لها مجانينها  ُيغتفر  نحملها كذنب ال 
دائمًا  فالحياة  بها،  ويحلمون  يعشقونها 

هي في المكان اآلخر.

االحتفاظ  من  تمكنوا  القدامى  الرحالة 
بدهشتهم إزاء المشاهد الجديدة على الرغم 
تستغرقه رحالتهم،  كانت  الذي  الزمن  من 
ومناطق  الحدود  عبر  المتدرج  والعبور 
التمازج وهو ما يمكن أن يقلل من دهشة 
اليوم  مسافر  والغريب..  بالمختلف  اللقاء 
على العكس من ذلك، يسافر من عاصمة 
القلب  إلى  القلب  من  أي  عاصمة،  إلى 
مباشرة. في انتقالة مفاجئة بين حياتين، 
يتخلى  أن  بشرط  حظًا  أسعد  بذلك  وهو 
ذلك  بالمكان،  المسبقة  توهم معرفته  عن 

عزت القمحاوي 

ربما تأتي متعة السفر 
من كونه معركة، 

معركة لذيذة، احتماالت 
النصر فيها أكبر من 

احتماالت الهزيمة
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المخاوف  تالل  من  يستخلص  أن  المسافر 
لفرحة  والنادر  النقي  الِعرق  والتوجسات 
التأهب  من  نوع  للسفر  فالتأهب  الميالد، 
لميالد جديد، ميالد يعيه المولود ويستمتع 
عن  يمنعنا  ما  هو  فقط  واالحتشام  به، 
إطالق صرخة الميالد عند مصافحة المكان 

الجديد.

أو  التقدم،  كل  رغم  السفر  أن  ويبدو 
رمزية  فأكثر  أكثر  يكتسب  بسببه  ربما 

الحياة والموت.

وزن الحقائب يشبه طقس وزن األعمال 
يوم الحشر، يشعر المسافر بالرضا عندما 
مقبواًل.  الميزان  على  حقيبته  وزن  يرى 
ويبتهج عندما يسأله موظف الطيران عن 
في  أم  شباك  )على  يفضله:  الذي  المقعد 
من  أو  تدخين  منطقة  قبل  ومن  الداخل، 
دون( يصبح مثل مؤمن نال حرية اختيار 

مقعده من الجنة.

الدخول إلى صالة المغادرة في مطار 
عبور  مجرد  كان  الذي  بحري،  ميناء  أو 
بين مكانين لم يعد كذلك بسبب اإلرهاب. 
من  الحكومات  هلع  أن  من  الرغم  وعلى 
إجبار  حد  إلى  بعد  يصل  لم  اإلرهاب 
المخيط،  لبس  عن  التخلي  على  المسافر 
التفتيش  لحظة  تجريده  يتم  األقل  فعلى 

الساعة والحزام، والنظارة والعمالت  من 
عبور  لطقس  أصبح  والحذاء.  المعدنية، 
الخط األصفر في بوابات الجوازات رمزية 
ديانات  عرفتها  التي  والتنسيب  التعميد 

متعددة.

وشيوخ  كهنة  هم  الجوازات  ضباط 
التعميد في هذا العصر، وهم ملوك الموت 
ويردون  المسافرين،  أعمال  َيزِنون  الذين 
بيمينهم  جوازاتهم  منهم  المقبولين  إلى 
لينعموا بحياة البرزخ انتظارًا للطائرة في 
منطقة الترانزيت بما تضم من أسواق حرة 

ومطاعم وجبات خفيفة ومشروبات. 

الجوازات  عبور خط  كان  السابق  في 
وبفضل  اآلن  القبر.  باب  انغالق  يشبه 
الهواتف النقالة صار باإلمكان الحديث مع 
الراحل المنتظر في البرزخ، حتى الصعود 

إلى الطائرة.

الصعود  رمزية  من  تعلي  األديان  كل 
وكل  السماوات،  في  الرب  ملكوت  حيث 
انخطاف  لذة  يعرفون  الطائرات  ركاب 

الروح لحظة االنفصال عن األرض.

خفة،  ثم  للمصير،  الخطرة  المالمسة 
فنسيان الكينونة لعبة مثيرة تبدأ بالعرض 
الطائرة  السالمة على  المضحك إلجراءات 

وكيفية التصرف في وقت الخطر!

تشرح  المضيفة  كانت  سنوات  منذ 
للركاب بنفسها، بينما تقوم بإجراءات نفخ 
السترة الواقية، أو ارتداء قناع األكسجين، 
واآلن صار الصوت إلكترونيًا من شاشات 
العرض التي تصاحبها حركات البانتوميم 
اإلنسان  من  أو  الصامتة  المضيفة  من 
الجميع  يدرك  بينما  الشاشة،  على  اآللي 
أية  معه  تنفع  ال  الخطر  من  النوع  هذا  أن 
احتياطات، فإما الهبوط بسالم في المكان 

المحدد وإما التبدد بين السماء واألرض.

من الخير أن نبحث عن األمان في بريق 
عيني المضيفة نافخة السترة، أما التفكير 
يثير  أن  شأنه  فمن  السالمة  إجراءات  في 
الرعب، معظم ركاب الطائرات ال يعرفون 
هو  مقعده  تحت  الراكب  سترة  كانت  إن 
كانت  إن  أو  أمامه،  الذي  المقعد  تحت  أو 
كمامات األكسجين سوف تتدلى من تلقاء 
كانت مخارج  إن  أو  الخطر  ذاتها حقًا عند 
الطوارئ ستعمل وإلى أين يخرج الراكب. 
لم يعد أحد من طائرة معطوبة ليخبرنا إن 
للقلق  المثير  العرض  ذلك  من  شيئًا  كان 
أقل  ميتة  على  الحصول  في  مجديًا  كان 

ألمًا.

من الخير إذن نسيان كل هذا والتركيز 
إليه  تصير  الذي  اللطيف  التجريد  في 
الشاهقة  المباني  لتصبح  حتى  األرض، 
مكعبات صغيرة، وتبدو الكائنات األرضية 
وتتوارى  الصغير،  األمير  كوكب  في  كما 
الشرور والصغائر التي تصبح أكثر ضآلة 
من الكائن ذاته. تواصل الطائرة معراجها 
ثم تستوي على ارتفاعها المهول. ويحسن 
لن  ألنه  تحته،  السحاب  الراكُب  يتأمل  أن 

يعبر السماء الواحدة مرتين.

فتستدعي  وتهتز  المزن  الطائرة  تشق 
قوة  الماء،  من  والتشكيل  الخلق  قوة 
التطهر.. يتجدد حلم الماء بكل ما يملك من 

رمزية ضاربة في أعماق الالشعور.

الموت  وقوى  الخلق  قوى  تتكاثف 
بعض  يحتفظ  ولهذا  الماء.  في  الكامنة 
تحية  للطيار،  التصفيق  بعادة  الركاب 
على النزول البارع، على الرغم من أنهم ال 
يفعلون ذلك عند اإلقالع، وهو األصعب، 

لكنها فرحة العودة إلى الحياة.
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إلى الحركة الساكنة رحالتهم  وتحويل  جدد«،  آباء 
النخيل  عن  تبحث  »ال  حقيقية  »هجرة« 
الذي  اإلحساس  عن  وإنما  والِجمال، 

يتولد عن »صدمة التعدد« )سيغالين(.
لعل هذه الندرة هي ما يدركه صنف 
ثالث من »المتنقلين« الذين ال يكتفون بهذا 
االنفصال الوهمي، و»يرحلون« بالضبط 
تشبثًا بالمكان. هنا تغدو الرحلة تحديًا 

للمكان وليس هروبًا منه. 
دوميتر  كزافيي  دشن   1794 سنة 
أدبيًا  الفيلسوف جوزيف( نوعًا  )شقيق 
مضادًا يمكن أن نسميه »أدب الالرحلة« 
في كتاب ألفه تحت عنوان: »رحلة عبر 
غرفتي« يصف فيه غرفته التي أجبر على 

اإلقامة بها خالل اثنين وأربعين يومًا. 
يصر  والعشرين  التاسع  الفصل  في 
يعمد  لم  أنه  ينبهنا  أن  على  دوميتر 
الكتاب ألنه كان مجبرًا على  إلى تأليف 
يعتقد  أن  أود  »ال   : بغرفته  المكوث 
من  النوع  هذا  إلى  لجأت  أنني  القارئ 
الرحلة فقط ألنني أرغمت على ذلك،أو 
أن الظروف هي التي دفعتني للقيام بما 
قمت به، فأنا مستعد ألن أقسم أنني كنت 
أود القيام بذلك حتى قبل أن تضطرني 

الظروف إلى أن أفقد حريتي«.
مقابل ما كان شائعًا من حكايات حول 
المغامرات، ومن كتابة عن الرحالت يمّجد 
دوميترالالحركة والسكون الّتامين: »بينما 
هم يكتشفون العالم، أنا سأصف غرفتي«. 
المزدوجة  الثورة  إنها  عالمي.  سأكتشف 
وتصّدع  األنا  حلول  الرومانسية:  للحركة 
األنواع األدبية المعروفة. كان دوميتر على 
»يبدع طريقة  يقول  بأنه، وكما  تام  وعي 
جديدة للسفر«، وهو سفر »ال يكلف شيئًا«، 
الطرق  قّطاع  لسرقات  التعرض  من  ويقي 
في  نصاحبه  أن  يدعونا  لذا  واعتداءاتهم. 
اتبعوني،  جميعًا..  لنرحل  »هيا،  رحلته: 
أو  محبين  نكران  بيتهم  إلى  من شدهم  يا 
إهمال أصدقاء.. لينهض كل الكسالى كتلة 
الطريق،  جميعًا طوال  واحدة.. وسنسير 
ساخرين من كل المسافرين الذين شاهدوا 
لمخيلتنا  نستسلم  كي  وباريس،  روما 

ونتتّبعهاحيث شاءت أن تقودنا«. 
أركان  كل  من  المخيلة  ستنطلق 
الغرفة، من األثاث الذي يشغل فضاءها، 

عبد ال�سالم بنعبد العايل

»من غير أن نسافر بعيدًا، نستطيع 
أن نعرف العالم كله«.

الو تسو

وال  أتحرك،  ال  كنت  إذا  ما  »تسألني 
أسافر. لدي، مثل الجميع، أسفاري التي 
تراوح مكانها، والتي ال يمكنني أن أقيسها 
إال بما تثيره في من انفعاالت، فأعّبر عنها 

بأكثر الطرق لّفًا ودورانًا في ما أكتبه«.
ج.دولوز

مسقط  عن  يتزحزح  لم  غريب  »هذا 
أنفاسه.  مهب  عن  يتزعزع  ولم  رأسه، 
في  غريبًا  صار  من  الغرباء  وأغرب 
وطنه، وأبعد البعداء من كان بعيدًا في 

محل قربه«.
أبو حيان التوحيدي

كي  العطل  اليوم  اإلنسان  ينتظر  ال 
يعّج  ينفك  ال  فالعالم  ويرحل.  يسافر 
ويتنقل.  يسافر  الجميع  وتنقاًل.  حركة 
ليست هي  الحال  التنقل بطبيعة  أهداف 
كما  يسافر  من  هناك  الدوام.  على  هي 
يقال »قصد الراحة واالستجمام«، وهناك 
من يتنقل سعيًا وراء الغرابة واالختالف 
)الجغرافي واالجتماعي والثقافي(، بحثًا 

يتنقل  من  هناك  ثم  جدد«،  »آباء  عن 
التنقل  هذا  أن  رغم  االنفصال،  بهدف 
غالبًا ما يكون انفصااًل واهمًا، أو، على 
بثمن  »انفصااًل  ج.دولوز،  تعبير  حد 

بخس«، مهما كانت التكلفة المادية. 
الحركية«  »العدالة  هذه  رغم 
الظاهرة، فان باستطاعتنا أن نمّيز بين 

أشكال متفاوتة من التنقل:
في  رغبة  يسافر  من  أواًل  هناك   
غير  له  اختيار  ال  من  هناك  ثم  السفر، 
الهجرة. هناك السائح، وهناك السائح 
يسافر  من  هناك  أنفه.  من  بالرغم 
من  وهناك  الشمس،  بأشعة  ليحترق 
»يحترق« وهو مازال في طريق السفر. 

التي  المعنوية  األهداف  عكس  على 
يتوخاها المتنقل السائح، والتي تتدرج 
من مجرد البحث عن الراحة إلى »البحث 
ال  المهاجر  أهداف  فان  جدد«،  آباء  عن 
ترتفع إلى هذا المستوى المعنوي لتظل 
ذلك  ورغم  اليومي.  القوت  وراء  سعيًا 
نهاية  عند  يدرك  ما  غالبًا  السائح  فإن 
واإلطاللة  األمكنة،  استبدال  أن  طوافه 
وحدهما  يكفيان  ال  أخرى  ثقافات  على 
والتاريخ يشهد  فعلي.  انفصال  لتحقيق 
فيها  تمكَّن  التي  تلك  نادرة  أنها تجارب 
بعض من هاجروا أوطانهم من »اكتشاف 
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التي تؤثتها،  التصاوير واللوحات  ومن 
العواطف  وصف  في  وتحلق  لتسافر 
العالئق والوقوف عند خصائص  وتذّكر 
الصباغة  ومقارنة  األلوان،  بعض 
بعض  في  تغرق  إنها  بل  بالموسيقى، 
التأمالت الميتافيزيقة حول عالقة النفس 
وكما  أمكنها،  ما  تحاول  كي  بالجسد، 
التمكن  إلى  تتوصل  »أن  دوميتر:  يكتب 
من جعل النفس وحدها هي التي تسافر«. 
انفصال  نصف  مبتور،  انفصال  إنه 
يحيا خيااًل ما ال يعيشه واقعًا، ويفصح في 
النهاية عن عجزه ألن يجعل من االنشداد 

إلى المكان مرمى الرحلة ومبتغاها. 
بالفعل  االنشداد  لن يتحقق ذلك  ربما 
إال عند الرّحل »الحقيقيين« الذين يتنقلون 
فهم  لشّحها.  ومقاومًة  بأرضهم،  تشبثًا 
بفضاءاتهم.  يتعلقون  ألنهم  يتنقلون 
أجل  من  صراع  فالترحال  المعنى  بهذا 
هو  فيما  للغربة  نشدان  إنه  االستقرار، 
هو  فيما  لالنفصال  وتكريس  مألوف، 
استقرارًا،  الحركة  تغدو  بفضله  متصل. 
ألفة،  واالغتراب  وصاًل،  واالنفصال 

والتنقل إقامة، والهجرة عمارة. 
فالرُّّحل  هجرة.  ليس  أنه  والحقيقة 
فيلسوف  يكتب  المهاجرين.  هم  ليسوا 
ليس  ال  »الرَّحَّ  :  nomadisme الترحال 
هناك  أن  إذ  يتحرك،  من  هو  بالضرورة 
القوة  في  انتقااًل  مكانه،  يبرح  ال  انتقااًل 

.Intensité »والشدة
تعلقًا  أكثر  دولوز  نظر  في  أحد  ال 
ال، ألنه ال يفتأ يتحايل  الرَّحَّ بموطنه من 
كي ال يهاجر. إنه ال يتنقل إال رغبة في عدم 
مغادرة موقعه، ال يرتحل إال انشدادًا إلى 
موطنه وتعلقًا به. إال أنه يعلم أن االنشداد 
واستجمامًا«،  »راحة  ليس  الموطن  إلى 
ومقاومة.  وصبر  وجهد  عناء  هو  وإنما 
المكان وال يعطيه ظهره،  الرحال يتحدى 
إنه ال »يوّلي هاربًا«. فهو ال ُيدبر إال لكي 
ُيقبل. وال يبتعد إال »في محل قربه«. إنه 
ال ينفصل إال وصاًل واتصااًل. سعيه الدائم 

هو اقتحام »الكثافات الساكنة«.
هدية  ليست  الكثافات  هذه  أن  غير 
إنها  السماء،  من  هبة  هي  وال  تعطى 
نتيجة غزو وعملية اكتساح. وهي ال تتم 
بمعزل عن نقيضها وإنما تتفاعل معه إلى 

دولوز  كتب  كما  »فالرحال،  التوّحد.  حد 
الحربي  بجهازه  يعارض  كافكا،  مستلهمًا 
الرحل  وفيلق  اإلداري،  بجهازه  الطاغية 
الطغاة  فيلق  ضد  يقومون  الخارجيين 
من  فهما  ذلك  من  وبالرغم  الداخليين. 
الطاغية  هّم  إن  التداخل واالرتباط بحيث 
هو أن يضّم إليه جهاز الرحال الحربي، أما 
الّرحال فهو أن يبتكر جهازًا إداريًا  مشكل 
ينفكان  ال  إنهما  المغزوة.  لإمبراطورية 

عن التعارض إلى حد أنهما يمتزجان«. 
ليس الترحال خروجًا وتيهانًا وتنقاًل 
في  يسبح  أن  إلى  صاحبه  يجر  سهاًل 
لكل  رفضًا  ليس  وهو  النهائّي.  فراغ 

لكل  وإنكارًا  وحدة،  لكل  ودفعًا  تجّذر، 
وانفصال  داخلّي،  خروج  إنه  هوية. 
مرتبط، وتأصيل متجدد، وتشتت موّحد، 
بخطى  »سكون  إنه  متطابق.  واختالف 

كبيرة«.
إلى  السبل  أضمن  أن  الرحال  يدرك 
وسيلة  وأحسن  التنقل،  هو  العمارة 
طريق  وأنجع  االبتعاد،  هي  لالقتراب 
إلى  طريق  وأضمن  الفقدان،  هي  للتملك 
وأنجح  االختالف،  هو  بالهوية  التشبث 
القطيعة  هو  والوصل  لالرتباط  كيفية 
هي  شدة  الحركات  وأقوى  واالنفصال، 

الحركات الساكنة.
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حركة الزمن

رصدوا  عندما   ،1919 عام  الفرضية 
الشمس  من  بالقرب  كان  نجم  موقع 
لحظة كسوف كلي للشمس، وبمقارنة 
في وقت  نفسه  النجم  موقع  إحداثيات 
الضوء  أن  الفلكيون  الحظ  الحق 
الصادر منه قد انحنى قلياًل وكان ذلك 

دلياًل قاطعًا للزمكان وانحنائه أيضًا. 

بالعودة إلى أهم فصول النسبية، 
زيادة  مع  يتباطأ  الزمن  أن  سنجد 
األجسام.  بين  النسبية  السرعة  فارق 
يبدأ تباطؤ الزمن لحظة بلوغ سرعات 
بعشر  تقدر  متحرك  لجسم  جدًا  عالية 
الجسم  وصول  وعند  الضوء  سرعة 
إلى سرعة الضوء وهي سرعة يصعب 
كلم   300000 تساوى  فهي  تخيلها، 
القمر  إلى  الوصول  بمعنى   - /ثانية 
تلك  حدود  في   ،– واحدة  ثانية  في 
السرعة، يتوقف الزمن ويصير مساويًا 
شخصًا  أن  تجريبًا  لنتخيل  للصفر. 
سافر على متن مركبة فضائية بسرعة 
أنه  مدة تسع سنوات. يعني  الضوء، 
ثم  األرض،  كوكب  من  نجم  أقرب  زار 
عاد. ستكون قد مرت تسع سنوات على 
آخر لقاء له مع أحبائه، بينما لم يحظ 
كأس  شرب  بإكمال  سفره  أثناء  هو 
سفره  يكن  لم  له،  بنسبة  الماء.  من 
المكان فقط، بل اختصارًا للزمان  عبر 
أيضًا. في هذه الحالة فقط يستطيع أن 
يقول ذاك الشخص إنه سافر في الزمن 
يستطيع  لن  لكنه  المستقبل.  صوب 

العودة في الزمن إلى الوراء.

الثقوب السوداء
فيزياء  مع ذلك، هنالك من علماء 
الكون من يطرح رؤية مختلفة، ويؤمن 
باللجوء  الماضي  إلى  السفر  بإمكانية 

إلى الثقوب السوداء. 

في 1916، قبلت النسبية العامة من 
المجتمع العلمي، وفي نفس العام أثبت 
سفارتزشيلد  كارل  األلماني  الفلكي 
حجمه  يبلغ  نجم  كتلة  بانضغاط  أنه 
انهياره  أثناء  الشمس  حجم  ضعف 
حجمه  فيها  يصل  درجة  إلى  ونهايته 

حممد زيان - اجلزائر

عشر،  التاسع  القرن  منتصف 
أصبحت فكرة السفر عبر الزمن محور 
عديد األحاديث، ونواة كثير من قصص 
الخيال العلمي، التي ذاع صيتها آنذاك. 
الموضوع  هذا  أدباء  بعض  وتناول 
األديب  غرار  على  مباشر،  بشكل 
اإلنجليزي جورح ويلز في رواية »آلة 
في  الحقًا  الحكيم  وتوفيق  الزمن«، 
مسرحية »رحلة إلى الغد«. في الواقع، 
يختلف  الزمن  عبر  السفر  فكرة  جوهر 
والشيقة  الساحرة  النظرة  عن  تمامًا 
التي نقرأها في قصص الخيال العلمي، 
علم  بتخصصي  أساسًا  يرتبط  فهو 
الكونية.  والفيزياء  الحديثة  الفيزياء 
إلى  انتقال  أنه  على  علميًا  ويعرف 
نقاط  من  انطالقًا  الوراء،  أو  األمام 
مختلفة في الزمن، حيث يرافقه انتقال 
إلى  نعود  كأن  أيضًا.  للمكان  مماثل 
الوراء لنشهد نزول اإلنسان على سطح 
لنقابل  المستقبل  إلى  نذهب  أو  القمر، 
كوكب  استيطانهم  بعد  لنا  أحفادًا 

المريخ مثاًل. 

الفيزياء  علماء  من  العديد  يعتقد 
ممكنًا  أمرًا  صار  الزمن  عبر  السفر  أن 
لكن  تكنولوجيا،  وحتى  نظريًا، 
إلى  )وليس  فقط  المستقبل  إلى  السفر 

الماضي( وهذا ما يتماشى مع النظرية 
النسبية ألنشتاين. ففي 1905 توصل 
آلبيرت أنشتاين إلى النظرية النسبية 
فيزياء  مفاهيم  بذلك  وغير  الخاصة 
حركة األجسام في الفضاء والجاذبية، 
لألبعاد  رابع  بعد  إضافة  اقترح  عندما 
المعروفة في الهندسة التقليدية. البعد 
انشتاين،  حسب  الزمن.  كان  الرابع 
الزمان والمكان ال يمثالن خلفية ثابتة 
ديناميكية  أكثر  هما  بل  لألحداث، 
قابل  الزمكاني  النسيج  وترابطًا، 
جاذبية  بحقول  ويتأثر  لالنحناء، 
والشمس.  النجوم  كجاذبية  الكون، 
هذه  برهنة  إلى  فلكيون  توصل  وقد 

ما يزال اإلنس���ان ش���غوفًا بالس���فر، ومولع���ًا بالترحال. التنقل م���ن فضاء آلخر 
واستكش���اف الجديد هما غريزتان طبيعيتان متوارثتان عبر األجيال. لكن وحدها 
فكرة السفر عبر الزمن تبدو فكرة متطرفة ال تشبه أي شكل من أشكال السفر الذي 

قام به اإلنسان القديم. 

يعتقد العديد
 من علماء الفيزياء 
أن السفر عبر الزمن 

صار أمرًا ممكنًا 
نظريًا، وحتى 

تكنولوجيًا
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حجم القمر أو أقل، وتصل كثافة مادته 
لدرجة خيالية يصبح فيها وزن ملعقة 
صغيرة من مادته يساوي وزن العديد 
من البوارج الحربية، في هذه الحالة، 
إلى  الزمكان ويحنيه  النجم  يشوه هذا 
شيء  يفلت  لن  حيث  حرجة  درجة 

يعبر  لن  الضوء  حتى  جاذبيته  من 
أسود  نجمًا  النهاية  في  ليصبح  منه، 
أن  المشكل  أسود.  ثقبًا  علميًا  ويدعى 
األسود  الثقب  داخل  تسقط  مادة  أي 
في  فهمنا  عن  يخرج  بشكل  ستسحق 
)نقطة  المركزية  بالتفردية  يعرف  ما 

االنسحاق(. في عام 1963 بين العالم 
منطلق  من  كير،  روي  النيوزيلندي 
دوران األجسام، أنه من الممكن لجسم 
ما دخول ثقب أسود دون أن ينسحق 
ليسلك ذلك الجسم )على سبيل المثال 
عبر  األسود  الثقب  فضائية(  مركبة 
أو  آخر  كون  إلى  يؤدي  دودي  ثقب 
ربما منطقة من زمكان آخر في الكون. 
وبهذه الطريقة سيمكن اعتماد الثقوب 
إلى  مؤدية  زمنية  كبوابات  السوداء 

الماضي والمستقبل معًا. 

في الوقت الحالي، تنصب اهتمامات 
بعض الباحثين على امكانيات تطوير 
التكنولوجيا المحدودة الساعية إلنشاء 
آلة يمكن لها أن تتسارع إلى أن تصل 
تمكن  ورغم  الضوء.  سرعة  سرعتها 
بعض  تسريع  من  الفيزيائيين  بعض 
داخل  الذرية  دون  ما  الجسيمات 
حقول  باستعمال  للجسيمات،  مسرع 
مغناطيسية قوية جدًا، في انفاق دائرة 
يصل طولها العشرات من الكيلومترات، 
سرعة  تقارب  سرعة  إلى  بها  ليصلوا 
ستتمكن  هل  السؤال  يبقى  الضوء، 
البنية العضوية للكائن الحي من تحمل 
كثيرون  االختبارات؟  من  النوع  هذا 

يرون األمر مستحياًل. 

السفر  موضوع  يبقى  النهاية،  في 
منه  أكثر  فلسفيًا  طرحًا  الزمن  عبر 
في  العودة  في  التفكير  بمجرد  علميًا. 
األسئلة،  من  جملة  ستنطرح  الزمن 
هل سأقابل نفسي وأنا صغير؟ وكيف 
والكثير  المستقبل؟  في  أحفادي  سأجد 
تغير  كإمكانية  األخرى  المفارقات  من 
التواجد في  التاريخ، وإمكانية  مجرى 

الحاضر والماضي معًا. 

سيظل سعي اإلنسان إلى اكتشاف 
حلم  وسيبقى  مستمرًا  الكون  حقيقة 
في  والجميل  قائمًا.  الزمن  عبر  السفر 
فمجرد  قائمة،  تظل  الفكرة  أن  األمر 
قصة خيال علمي عن السفر عبر الزمن 
بالتشويق،  ومليئة  مثيرة  قصة  هي 
وتطلعات  المستقبل،  ألجيال  وملهمة 

اإلنسان لبلوغ حدود فهم الكون. 
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الرحالت السماوية 
أو السفر نحو السر 

ب�سرى نا�سر - قطر

اإلنساني  التاريخ  في  هنالك  ليس 
استخداماتها  في  )السماء(  يضاهي  ما 
وال  المفرطة،  رمزيتها  في  أو  الدينية، 
اإلنسانية  تنّبهت  فقد  ذلك  في  غرابة 
بشكل مبّكر وحتى قبل أن تغدو )عاقلة( 
فتئ  ما  الذي  البعيد  الخصم  ذلك  إلى 

يصّدر الويالت والكوارث والشرور.
ماهية  على  بداية  تعّرفنا  فقد   
)المقّدس( من خالل تلك البقعة الشاسعة 
البعد  في  والموغلة  األطراف  المترامية 
البائس  وجودنا  وعن  عّنا  والتعالي 
على  تسّلط  ظلت  حيث  والمتواضع، 
جام  عليائها  من  تزال-  -وال  أسالفنا 
بأمطارها  فتلقي  رضاها،  أو  غضبها 

ورياحها وشهبها ونيازكها من بعد.
يعرفون  القدماء  أسالفنا  يكن  لم 
اسم  لها  اختاروا  وربما  للسماء،  اسمًا 
غير  دائمًا  كانت  ألنها  العلو(  )الشديد 
بّجلوها  ذلك  مع  لكنهم  لهم،  مرئية 
اآللهة،  من  وقّدسوها حتى وهي خالية 
الخوف  مكمنها  من  عليهم  فرضت  ألنها 
شيء  فال  احترامها،  وبالتالي  منها 
الذي  المستقر  الرهيب  سمّوها  يضاهي 
لذا  إليه.  الوصول  أو  اختراقه  يمكن  ال 
األطوار  المتقلبة  سلطاتها  بكل  احتّلت 
الوجدان  في  ومركزية  استثنائية  مكانة 

السفر  احتل  كما  اإلنساني،  والمخيال 
الصور  صنوف  شتى  وارتقاؤها  إليها 
القطعة  تلك  باتت  حتى  والتصّورات 
مكمنها  من  تصّدر  التي  الممتدة  الزرقاء 
معًا،  والتعاسة  البهجة  صنوف  شتى 
الرمزية، وال غرابة  المصادر  أهم  إحدى 
يعاود  مّيت  أول  القمر  كان  فقد  ذلك  في 
عليه  تتعّرف  جديد  من  والحياة  البعث 
مصباح  فأول  الشمس  أما  وتكتشفه، 
الموات  ويحيل  إلى ضياء  العتمة  يحيل 

إلى حياة.
الجماعي  الباطن  العقل  مع  يبدو  و 
بدء  منذ  الذكريات  اختزان  على  القادر 
نّوه  والذي  هذا،  يومنا  حتى  البشرية 
يبدو  يونغ(  غوستاف  )كارل  بشأنه 
على  بل  نضّيعه،  أو  شيئًا  نفقد  ال  أننا 
شديدة  الجمعية  الذاكرة  فهذه  العكس، 
البعيدة،  لذكرياتها  والعرفان  الوالء 
ولذكرياتها الضاربة في التقادم، وكأننا 
ما  استعادة  سوى  شيئًا  نفعل  ال  اليوم 
سه األسالف من أفكار روحية عظيمة. أسَّ

احتالل  في  السبب  يعود  وربما 
السماء لمكانتها االستثنائية في المخيال 
المجّنحة،  الكائنات  تلك  إلى  اإلنساني، 
قّبة  تشبه  التي  السماوية  الكرة  فنصف 
واألسفل،  األعلى  بين  ممتدة  قنطرة  أو 

أو تشبه غطاء قدر ثقيل يغطينا ويحمينا 
مما كان يسيطر على أذهان الناس قديمًا، 
اإلنساني،  الخيال  نهم  يشبع  يعد  لم 
بالمظلة  السماء  بوصف  يكتف  لم  الذي 
بالمظّلة  أو  )بوذا(  تحمي  التي  الذهبية 
الكبيرة التي تحمي ملوك المشرق، ألن 
هنالك ما هو أبعد من ذلك، فالتصّورات 
فيما  غزارة  أشد  الشأن  بهذا  الخاصة 
إذ  والطيران،  والطيور  التحليق  يخص 
ال يتوقف األمر عند اعتبار الطيور كرسل 
التي  نوح  حمامة  في  نراه  مما  لآللهة، 
انجالء  إثر  الزيتون  طارت حاملة غصن 
الطوفان، وال في )هدهد( النبي سليمان، 
من  طائر  بكل  الخاصة  الرمزية  في  وال 
الطيور، حيث أعاد القرآن الكريم تكريم 
بعض أنواع الطيور ووضعها في مرتبة 

خاصة بها من خالل قصص األنبياء.
رأس  يلف  الذي  الريش  ننسى  ال  و 
يدل  والذي  األميركيين  الهنود  كبار 
واألجنحة  الروحية،  سلطتهم  على 
)هيرمس  اليوناني  اإلله  ربطها  التي 
بعقبيه  اآللهة  رسول   )  Hermes
في  وال  األرضية،  الجاذبية  من  ليتحرر 
أقدام القديسين )البوذيين( الذين يمكنهم 
وكذلك  طيران،  إلى  مشيتهم  تحويل 
الذين  )الطاويين(  من  الخالدين  مشية 
السعداء،  جزر  إلى  الوصول  يمكنهم 
اإلغريقية  الميثولوجيا  عّجت  كما  أو 
 Titans باألمساخ الطائرة و)التيتانيين
( الذين يتنقلون طائرين من مكان آلخر 

بحرية شديدة.
إرث  الطيران  حول  المتخّيل  فاإلرث 
مخلوقات  هنالك  طالما  وغزير  هائل 
لمالقاة  الصعود بسهولة وحرية  يمكنها 
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كما  اآللهة،  ومفاجأة  السحري  العالم 
للغاية  واقعية  مشاعر  الخفة  مشاعر  أن 
كائنات  هنالك  أن  بما  ومفيدة،  وثمينة 
التحليق  أن  وبما  الطيران،  على  تعيش 
لألعلى والطيران هو القدر األقرب للعالم 
باشلر  )غاستون  يذهب  كما  المتسامي 
شاعرية  كتابه  في   -  1962  -  1884

أحالم اليقظة(.
أول  )الشامان(  تجربة  من  بدءًا 
أنبياء اإلنسانية ورائد التجربة الروحية 
جسده  يهجر  الذي  العظيمة،  والوجدية 
صورة  مستعيدًا  السماء  إلى  منطلقًا 
من  سقوطه  قبل  األولّي  اإلنسان 
الفردوس، حيث ساد اعتقاد في األزمنة 
في  -أي  الصيد  لعصر  السابقة  القديمة 
عن  تكف  ال  اآللهة  الفردوسي-أن  الزمن 
الهبوط لألرض واالختالط بالبشر، وأن 
بواسطة  السماء  ارتقاء  الناس  بإمكان 
جبل، أو تسّلق شجرة، أو نبات متسّلق 
بأجنحة،  طائر  صهوة  امتطاء  حتى  أو 
اإلله  بين  يتوسط  كرجل  الشامان  أما 
على  قادرة  روحه  تكن  فلم  وشعبه 
دونما  خاصة  نشوة  في  جسده  مغادرة 
ارتداء قناع طائر، حيث عثر في الكهوف 
العصر  إلى  بزمنها  ترقى  التي  األوربية 
أقنعة  يرتدون  صيادين  على  الحجري 
وشك  على  كانوا  بأنهم  توحي  طيور 
حتى  يزال  وال  الطيران،  أو  التحليق 
)سيبيريا(  في  الكهنة  يعتقد  هذا  يومنا 
حينما  بأنهم  فويجو)1((  ديل  و)تييرا 
بأرواحهم  يرتقون  النشوة  في  يدخلون 

إلى السماء فيخاطبون اآللهة.
التي  القدس  الروح  )بحمامة(  مرورًا 
في  المنبسطين،  بجناحيها  العالم  تظلل 

قوي  رمز  فالطيور  المسيحية،  الثقافة 
تعثر  لذا  الروحي،  التسامي  رموز  من 
على  القديمة،  المصرية  األيقونات  في 
أهم  كأحد  البشرية  الرأس  ذي  الطائر 
التقاليد المصرية القديمة إذ يمّثل الطائر 
روح المّيت )با( في عهد رمسيس الثاني، 
وبذات النحو تعثر أيضًا في مقابر )أور( 
الملكية ببالد الرافدين في األلفية الثالثة 
الميالد على ذات الطائر ذي الرأس  قبل 
البشرية، فيما ُعّد طائر )الباز( رمزًا لإله 

)حورس( الوصي على الفراعنة.
و إذا عبرنا نحو تقاليد شبه جزيرة 
أن  وجدنا  اإلسالم  على  السابقة  العرب 
تحوم  تظل  التي  الميت  روح  )الهاّمة( 
بالقرب  متوحش  هيئة طائر صغير  في 
من قبر الميت يصدح حتى يكبر فيصبح 
اسقوني،   : يصيح  البوم،  من  ضربًا 
وهو  طار،  بثأره  أدرك  فإذا  اسقوني، 
الجزر  سكان  لدى  تراه  التصّور  ذات 
الموتى  روح  تتحول  حيث  األسترالية، 
من  يدور  يظل  )بلوما(  يسمى  طائر  إلى 
مكان آلخر حتى يحط في جزيرة ويركن.

ومرورًا أيضًا بالطيور الكاسرة التي 
والنسر  كالصقر  األساطير  في  تمركزت 
سحرية  رموزًا  ُتّعد  والتي  والعقاب، 
تشير إلى تقاليد موروثة من أعلى، منذ 
والخرافات  فاألساطير  التاريخ،  قبل  ما 
والشعائر ذات العالقة مع ارتفاع السماء 
رئيس  )األجنحة،  السحري  والطيران 
والنسر(  العقاب  المفترسة،  الطيور 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم لم تكن-

معتقدات  إاّل   - إلياد(  )مرسيا  يذهب  كما 
شديدة الصلة بتجارب حلمية ووجدانية 
العالقة  أما  الشامانات،  بجماعة  خاصة 

المعتقد  أو  والدين  الحيوان  أصل  بين 
في األساطير فيبدو أنها من بقايا عالقة 

الصياد والطريدة معًا.
هنالك  أن  )السومريون(  صّور  لذا   
الغيوم  محل  تحل  سماوية(  )بقرة 
يكن  فلم  األمطار  هطول  أما  الممطرة، 
إمُدجود   ( العمالق  الطائر  إاّل  وراءها 
السماء  يفرش  الذي   )Imdogoud  )2(
بالتهام  يقوم  ثم  العظيمين،  بجناحيه 
بأنفاسه  الزرع  أحرق  الذي  السماء  ثور 

الملتهبة.
وبينما اعتبر النسر ملكًا للطيور فقد 
في  نادرة  أهمية  على  )العقاب(  حظي 
أو  للهواء،  كرمز  المثيولوجيات  معظم 
للشمس، أو كرمز للرعد، إذ تراه شعارًا 
لإله )زيوس-جوبيتير( تمامًا كما حظي 
والمعتقدات  األديان  في  كبير  باهتمام 
نظرًا  الروحي،  لإعالء  كرمز  والفن 
عاليًا،  والتحليق  الطيران  على  لقدرته 
في  أمثل  نحو  على  يتموضح  ما  وهذا 
)العهد القديم( خاصة في )سفر الرؤيا(، 
أما في الفن المسيحي فتراه يحيط بالسيد 

المسيح في الهالة.
وليس انتهاء )بالبراق( كمطية يصعد 
الملوك بواسطتها نحو السماء، كما صعد 
من قبل )بلليروفون( الذي امتطى صهوة 
البراق )بجاسوس(  أو  المجنَّح  الحصان 
)الخيمارا( أمساخ  ضد  حروبه  ليخوض 
روحه  لكن  عليها،  فينتصر  المرعبة، 
امتألت بالغرور، فامتأل قلب اآللهة عليه 
بالسخط، فما كان من اإلله )جوبتير( إال 
تلسع  الخيل  ذبابات  من  ذبابة  تسليط 
)بجاسوس( أثناء تحليقه في السماء وقد 
الخيل  فقذفت  الشجاع،  الفارس  امتطاه 
به إثر اللسعة من علياء، ليكمل الفارس 

بقية حياته أعرج وأعمى.
أو كما صعد الرافدينيون، إذ لم تكن 
ارتقاء  من  لتخلو  البابلية  المثيولوجيا 
طائر  ظهر  على  للسماء  أكثر  أو  إنسان 
هي  كما  نسر،  بواسطة  أو  أسطوري 
)إيتانا)3(  السومري  الملك  مع  الحال 
الشمس  إلله  تضّرع  الذي   )ETANA
)شمش( وقدم له فروض الطاعة والوالء 
والقرابين واألضاحي بغية أن يدّله على 
تفّعل  التي  العشبة  أو  الوالدة(  )نبتة 
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والنزول  الصعود  المالئكة  اعتادت  سّلم 
 ،12 اآليات  بذلك  تخبرنا  كما  بواسطته 
14 من سفر التكوين اإلصحاح 28 وهو 
سّلم يذكرنا بالساللم المصرية في قبور 
الفراعنة التي كانوا يعتقدون أنها تساعد 

الموتى في انتقالهم للعالم اآلخر.
فال  والمعراج  اإلسراء  رحلة  أما 
الرحالت  كأهم  بشأنها،  التنويه  يفوتنا 
أن  مع  اإلطالق،  على  السماوية 
على  تخبرنا  ال  اإلسالمية  المأثورات 
بالجسد  الرحلة  كانت  هل  التحديد  وجه 
روحية،  رحلة  مجرد  أم  معًا،  والروح 
السماوات  إلى  )ص(  النبي  يصعد  حيث 
العال في رحلة وجدية مقدسة يصفها ابن 
هشام في سيرته النبوية نقاًل عن رواية 
لعبد اهلل بن مسعود: أن رسول اهلل أتى 
التي حملت األنبياء  الدابة  بالبراق وهي 
منتهى  في  حافرها  تضع  قبله،  من 
طرفها، فُحِمل عليها ثم خرج ليرى اآليات 
بين األرض والسماء قبل أن تعرج به إلى 
إبراهيم  باألنبياء  ليجتمع  المقدس  بيت 
طلب  وقد  وعيسى،  وموسى  الخليل 
النبي في رحلته للسماء من مالك خازن 
النار مشاهدة النار، فكشف عنها غطاءها 
حتى  وارتفعت  »ففارت  تمور  هي  فإذا 
ظننت لتأخذن ما أرى، قال فقلت لجبريل 
ُمْرها لترجع في مكانها،فقال لها جبريل: 
والبراق  مكانها«،  إلى  ،فرجعت  اخبي 
وسرعته،  البرق  من  اسمها  اشتق  دابة 
وطّي  القصوى  السرعة  خصائصها  من 

المسافات.

تشيلي  بين  مقسمة  جزر  مجموعة   -1
واألرجنتين. 

االسم  أيضًا  وهو  الماطرة  الغيمة  اسمه   -2
القديم لإله )ننورتا( السومري.

3- حسب ثبت الملوك كان إيتانا من ساللة 
 1500 مدة  حكم  وقد  األولى  كيش  ملوك 
سنة-ينبغي التنبيه هنا إلى أن الملوكية في 
ليعاد  الطوفان  قبل  نزلت  قد  القديم  العراق 
الطوفان  بعد  أخرى  مرة  السماء  من  نزولها 

ليحكمها عشرون ملكًا من بينهم إيتانا.
ديانة شعبية تستلهم معتقدات  الطاوية   -4
الوزي، ظهرت في القرن السادس ق.م تقوم 

على التأمل والطاقة. 

اإلله  فيدله  اإلنجاب،  وتسبب  الخصوبة 
الجناحين  مكسور  النسر  على  شمش 
الملقى في حفرة، يتعهده إيتانا بالرعاية 
ويخّلصه من الموت شريطة أن يطير به 
حتى  النسر  تعافى  عندما  السماء،  إلى 
إلى  التفت  الطيران،  على  قادرًا  أضحى 

إيتانا وخاطبه قائاًل:
اآلن إلى العال سأحملك 

إلى سماء)آنو(
فضع صدرك على صدري

و يديك على ريش جناحي 
وساعديك حولي.

حصل  الذي  )إيتانا(  أن  المدهش 
قبل  واحدًا  ابنًا  أنجب  قد  النبتة،  على 
على  للعهد  كَولّي  خّلفه  يموت،  أن 
ذاتها  الملوك  لقائمة  وطبقا  الملوكية، 
أطلق على هذا االبن اسم )بالح(، ويبدو 
أن العرب قد اقتبست هذه األسطورة من 
بين  مزعج  اختالط  ففي  الرافدينيين، 
الشمس  وإله  النسر  إيتانا مع  أسطورة 
تمحورت  الجزيرة،  عرب  لدى  )شمش( 
السبعة(  ونسوره  )لقمان  شخصية 
الشخصية شبه األسطورية التي تفضي 
عمر  على  الحصول  أراد  لقمان  أن  إلى 
مديد ُفخيِّر بين )العيش عمر سبع بعرات 
سمر من أظب عفر في جبل وعر ال يمسها 
القطر، أو عمر سبعة أنسر إذا هلك نسر 
النسور  فاختار  نسر(  بعده  من  خلق 
ليبدأ برعاية كل فرخ يخرج من البيضة 
ويربيه حتى يعيش ثمانين سنة، حتى 
لبدًا،  السابع  فسمِّي  ستة،  منها  هلك 
الطيران  عن  وعجز  وهرم  كبر  ولما 
كان يقول له لقمان: انهض يا لبد، فلما 
)النسر(  أن  علمًا  لقمان(،  مات  لبد  هلك 
اآللهة  من  إلهًا  باألصل  كان  )نسور(  أو 
ورد  فقد  الجزيرة،  شبه  لعرب  السامية 
التعبير  هذا  السبئية  النصوص  أحد  في 
)أهل نسور( يقصدون بذلك مّلة نسور، 
ألن نسر هو اسم صنم من األصنام التي 
أحد  أنه  زعموا  وقد  األخبار  أهل  عرفها 
بن  )عمرو  وأن  الخمسة  نوح  أصنام 
فأشاع  لحمير  به  جاء  الذي  هو  لحي( 

عبادته بينهم.
الطاويون)4(  كان  النحو  وبذات 
يتعلمون ألعابًا سحرية في غاية الروعة 

تشبه  والطيران  التحليق  من  تمكنهم 
كثيرًا تلك األلعاب التي مارسها الشامان 
أثناء عصور الصيد بجدية شديدة، فيما 
المعروفون  البوذيون  الكهنة  مارس 
أخرى  تجارب   )Arhat )أرهات  باسم 
مشابهة، إذ انسجمت تمامًا فكرة الطيران 
البوذية،  التجربة  مع  ألعلى  والتحليق 
أي تجربة التعالي على الشرط البشري، 
أن  عامة  بصورة  القول  يمكننا  مما 
الجانية  شأن  شأنهم  البوذيين-  الكهنة 
بحسب  يتحركون  و)اليوغا(-أشخاص 
 )Rahatve مشيئتهم، أما كلمة )راهاتف
فتقودنا مباشرة نحو االختفاء واالنتقال 
أيضًا  هكذا  آلخر،  مكان  من  الحال  في 
على  قدميه  يضع  أن  )بوذا(  على  كان 
ثم  بيضاء،  بمظلة  ويستظل  األرض، 
يصرخ  أن  قبل  خطوات،  سبع  يخطو 
الثور:  بخوار  األشبه  الهائلة  صرخته 
في  األفضل  أنا  العالم،  في  األعلى  »أنا 
العالم، أنا المولود البكر في العالم، تلك 
من  لي  تكون  لن  األخيرة.  والدتي  هي 
بعد والدة جديدة.«، فقد حقق بوذا ذاته 

من خالل الطيران واالرتفاع.
بصعودهم  يحققون  األنبياء  لكن 
يخاطبون  األسمى، حيث  الهدف  للسماء 
د يصعب  اإلله وجهًا لوجه في حالة توحُّ
يصعد  إذ  لها،  العادي  اإلنسان  وصول 
النبي موسى الجبل مخاطبًا ربه، عندما 
كتجسيد  المشتعلة  العليقة  له  ظهرت 

للرب )يهوه(.
و يصعد أيضًا النبي العبراني )إيليا( 
خيول  تجّرها  نارية  بعربة  السماء  إلى 
نارية، هذا النبي هو الذي سينفخ بالبوق 

)الشوفار( ليعلن قدوم )الماشيح(.
بواسطة  )يعقوب(  يصعد  كذلك 

رحلة اإلسراء والمعراج 
فال يفوتنا التنويه 

بشأنها، كأهم الرحالت 
السماوية على 

اإلطالق
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بني ال�ضفتني

 إيزابيلال كاميرا

رحلة بحرية

أريد أن أتحدث عن الرحلة البحرية، ولكن ليس عن الرحالت 
البحري���ة المكلفة التي تمخر عباب البحر األبيض المتوس���ط، 
وال حتى رحالت القوارب الش���راعية الفاخرة أو اليخوت، وال 
السفر على السفن المنتظمة والعبارات اليومية التي توحد بين 
ضفتي س���احل البحر المتوس���ط، أو الجزر المختلفة من على 

وجه البسيطة.
وإنم���ا أريد أن أتحدث عن رحلة أخرى، تلك التي يقوم بها 
عش���رات وعشرات من الرجال والنساء واألطفال القادمين على 
نحو خاص من إفريقيا. يكاد يوجد كل يوم وصول جديد لمراكب 
على السواحل اإليطالية، ونس���مع كل يوم عن أخبار المآسي 
اإلنسانية التي تقع على بعد خطوات قليلة من الشاطئ، عندما 
يتحطم حلم الش���باب اإلفريقي من قبل حتى أن يصل إلى خط 

نهاية الرحلة. 
مؤخرًا ظهر فيل���م جميل للمخرج كريالي���زي عنوانه »البر« 
والق���ى اهتمامًا ملحوظًا في قاعات الس���ينما اإليطالية. تنطلق 
قصة الفيلم من حوادث حقيقية تتعلق على نحو خاص ببعض 
الجزر الصغيرة جنوب صقلية، التي هاجمتها »مراكب الموت«، 
وهو االسم الذي أطلق على الرحالت التي تكّر وتفّر من شاطئ 

إلى آخر من البحر المتوسط بحمولتها من اليائسين. 
يصف لنا فيلم كرياليزي واقعي���ن، واقع الصيادين الفقراء 
الذين يس���كنون هذه الجزر، جنوب صقلية، والذين يحس���ون 
بأن بعدهم الجغرافي جعل روما، والعالم والدنيا كلها تنساهم، 
والواق���ع الوافد م���ن جنوب ضفة المتوس���ط والذي يحط على 
جزرهم. بؤس على بؤس، وإنسانية تواجه إنسانية، مواجهة 

تدفعنا إلى التفكير. 
إن س���كان الجزي���رة، مثله���م مث���ل المهاجرين، ه���م أيضًا 
معدمون، حظهم أنهم يعيش���ون في مكان جميل له مظهر بهي، 
ولكنهم ال يملكون إال القليل من أس���باب الحياة. مفصولون عن 
باقي إيطاليا ويعيشون في مشقة اقتصادية كبيرة، وفي تخلف 
اجتماعي أكبر. الصلة بينهم وإيطاليا هي جزيرة صقلية فقط. 
اليوم يس���كن هذه الجزر أش���خاص مس���نون بعد أن شهدت 
بؤس الحياة ومشقتها، مما دفع سكانها هم أيضًا إلى الهجرة، 
وعندما ع���ادوا إليها وجدوها أكثر فقرًا عم���ا كانت عليه عندما 
تركوه���ا، بينما ال تلمح وجود ش���باب في المش���هد، فقد قاموا 
هم اآلخرون برحلة أخرى، رحلة عمل، وإعطاء حياتهم نقطة 

تحول. وهكذا بع���د رحلة طويلة من أقصى الجنوب اإليطالي، 
في وسط البحر المتوسط، يستقرون هم اآلخرون على »البر«، 

وهو االسم الذي يطلقه سكان الجزر على وطنهم. 
في السنوات األخيرة، على أي حال، كانت السياحة لهؤالء 
الس���كان مصدرًا لألمل، وحدوث تحسن ممكن لالقتصاد، ولكن 
أيضًا مواجهة مباش���رة ج���دًا مع بقية إيطالي���ا الغنية الجميلة 
التي تسافر خالل أشهر الصيف إلى هذه الجزر بحثًا عن الجنة 
المفقودة في البحر والجو، وفي مآسي اآلخرين. ولكن هؤالء 
السياح أنفس���هم يهربون بعد ذلك، حالمًا يتغير الموسم وقبل 
أن تصب���ح رحلتهم أقل أمانًا. هنا أيض���ًا مواجهة بين واقعين 
يتالمس���ان ويتصارع���ان: إيطاليون أغنياء وس���كان محليون 
معدمون يضاف إليهم عبء عال���م المهاجرين المصغر، والذين 

يهبطون هم أيضًا يائسين بعد رحلتهم الطويلة.
عن هذا يتحدث فيلم كرياليزي، ويجعلنا نغوص إلى وجهي 
الرحلة، فكالهما رحلة أم���ل، مع اختالف كبير، فمن يأتي من 
إفريقي���ا ال يهرب فق���ط من البؤس ولكن من الحرب والتش���ريد 

والظلم، وعلى نحو خاص يهربون من االستبداد. 
ثم تخطر ببالي هذه الرحلة األخرى التي يقوم بها الكثير من 
األثرياء في س���فن فاخرة تعبر البحر لكي تلقي بنظرة عجول، 
ال تزي���د على زم���ن التوقف بالموان���ئ، على بل���دان عدة على 
س���احل البحر المتوس���ط: يومان أو ثالثة في تونس، ومثلها 
في اإلس���كندرية، ثم في قبرص فاليونان وتركيا، وحيفا التي 
يقصدها العديد من الس���فن. جولة سريعة في البحر المتوسط 
بحثًا عن حلم الرفاهية والسعادة، حتى ولو لمدة أسبوع واحد 

فقط. 
وعلى أي حال فإنني أشفق في نهاية األمر على مثل هؤالء 
الس���ائحين العابرين ألنهم يضع���ون حياتهم بين أيدي قباطنة 
أغبياء يس���تطيعون أن يفعل���وا بهم ما يحلو له���م، مثلما فعل 
قبطان السفينة كونكورديا قبل عدة شهور بشكل مخجل، عندما 
حمل إلى الموت مسافرين أبرياء لمجرد اللهو الغبي عندما قرر 
أن يقترب بعابرة محيط إلى أقرب موضع من س���احل جزيرة 
جيليو. لقد طافت صور هذه الس���فينة الضخمة العالم كله لكي 
تش���هد على هذا الوحش األبيض راقدًا هن���اك بال حراك، كأنه 
إنذار ضد السطحية والغباء البشري الذي يصيب البحر األبيض 

المتوسط في مقتل: جنوبه وشماله وشرقه وغربه.
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الرحيل 
واألبوة.  واالنتماء  النسبة  حول 
األسروية  األصول  فليست  وبالفعل 
للشنفرى واضحة، ويوجد اختالف عند 
أننا،  إال  األمر،  هذا  في  السير  أصحاب 
له  أن  نتبين  النص،  على  اقتصرنا  إذا 
واحدة  ألسرتين،  وينتمي  والءين، 
إنسية، وثانية حيوانية. يستهل كالمه 
بالحديث عن فراق وشيك، وُيعِلم ذويه 

أنه انفصل عنهم وقطع صالته بهم: 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم 

فإني إلى قوم سواكم ألَْميَل  
وجحدوه  له  تنكروا  ألنهم  ينبذهم 
وقت  حان  لقد  بعُضده.  يشدوا  ولم 
أسرة  أحضان  في  واالرتماء  الفصل 

جديدة، أسرة الذئاب والضباع.
هم األهل ال مستودع السر ذائع 

لديهم، وال الجاني بما َجرَّ يخذل
للتردد  مجال  اختيار ضروري، وال 
مقمر«.  »الليل  وأن  سيما  ال  التعثر،  أو 
يعتريه  وال  عبرة  الشنفرى  يذرف  ال 
وهو يشد الرحال شعور باألسف، وإنما 
حنق شديد تجاه قومه الذين لم يبادروا 

إلى نصرته. 
أدخل  بيتهوفن  أن  شيوران  كتب 
أن  لي  ويبدو  الموسيقى،  في  الغضب 
الشنف�رى، من جهته، أدخل الغضب في 
الشعر العربي... في البدء كان الغضب! 
لنتذكر  وحده:  العربي  األدب  في  ليس 
انطالق  نقطة  أخيلوس،  البطل  غضبة 
الغضب في  ألمح ورود  »اإللياذة«... ال 
المعلقات العشر، وفي تلك التي أنشأها 
إلى  باألحرى  كلثوم، أصغي  بن  عمرو 
نبرة الحماس وهدير الحميَّة الجاهلية، 
لن  يبدو،  ما  وعلى  الغيظ.  فورة  ال 
مع  إال  ظهورها  الغضب  لهجة  تعاود 

المتنبي... 
الشنفرى  عند  مصحوبة  لهجة 
ينعت  حين  سيما  ال  مريرة،  بسخرية 
يحيل  لماذا  أمي«.  »بني  بعبارة  قومه 
إلى األم وليس إلى األب؟ أحد الشراح، 
ابن عطاء اهلل، قدم تعلياًل قد يكون من 
دون  أمه  إلى  »أضافهم  إيراده:  المفيد 
ويسجل  بالفضيح،  ليرميهم  أبيه، 
الحنو  شأنها  األم  ألن  بالقبيح؛  عليهم 
المحبة  شأنهم  من  وأوالدها  والشفقة، 

عبدالفتاح كيليطو

أو  سردي  نص  ر  تصوُّ الصعب  من 
مقطع شعري ال ترد فيه إشارة صريحة 
أو ضمنية إلى السفر. وحتى إن لم يرد 
التي  تلك  هناك  تظل  ما،  لرحلة  ذكر 
يقوم بها القارئ من عالمه المألوف إلى 
عالم غريب تشرع أبوابه بتزامن مع فتح 
تكيفًا  تستدعي  القراءة  رحلة  الكتاب. 
وتتطلب  وشعائره،  النص  عادات  مع 
باليسير،  ليس  ذهنيًا  مجهودًا  بالتالي 
فكثيرة هي المرات التي تخلينا فيها عن 
السفر وامتنعنا عن اإلبحار ! ولهذا يتم 
روائي  نص  قراءة  تفضيل  الغالب  في 
على مجموعة قصصية ألن كل وحدة من 
وحداتها تتطلب استعدادًا متجددًا وعناء 
مستأنفًا لالندماج في بيئتها واالنصهار 

في أجوائها.
التقليدية،  القصيدة  إلى  بالرجوع 
نالحظ أنها تكاد دومًا تصف رحياًل في 
األول  البيت  ولعل  االفتتاحية،  أبياتها 
لمعلقة األعشى أحسن مثال على ذلك: 

ْع هريرة إن الركب مرتحل  َودِّ
وهل تطيق وداعًا أيها الرجل  

وحسب تعريف ابن قتيبة في مقدمة 
القصيدة  فإن  والشعراء«،  »الشعر 
وصف لسفر يقود الشاعر إلى أمير يقوم 
بمدحه، وهذا ما يبرر في نظره األبيات 

المخصصة للحديث عن المطية، وأيضًا 
يقطعها  التي  الشاسعة  المفازات  عن 
الشاعر قبل أن يصل إلى الممدوح... من 
هذه الوضعية تولد نوع أدبي جديد هو 
شاعر  معلوم  هو  كما  وبطلها  المقامة، 
متسول يجوب السبل والطرقات ويتنقل 
كسب  أجل  من  أخرى  إلى  حاضرة  من 
أنه  وبما  فصيح،  مكدي  إنه  عيشه. 
حين  من  القانون  عن  الخروج  يهاب  ال 
لصعاليك  امتدادًا  اعتباره  يمكن  آلخر، 

العصور الغابرة.  
سبق  لما  تجسيد  أفضل  ولعل 
المشهورة  الشنفرى  قصيدة  قلناه  أن 
ب�»المية العرب«، وهي من أجمل قصائد 
وال  وصلتنا.  التي  الجاهلي  العصر 
عما  التساؤل  نثير  ألن  جديد  من  داعي 
إذا كانت حقًا من تلك الفترة أو عما إذا 
كانت من انتحال خلف األحمر في القرن 
الثاني الهجري. فهي تظل رغم كل ذلك 
رأسين،  ذات  كونها  أن  إال  فريدة،  فذة 
سيجعل تأويلها يختلف بحسب نسبتها، 
كما يجعل مظهرها يتغير فتصير غريبة 

عن نفسها.  
يثيرون  الذين  أولئك  أن  والظاهر 
وإسنادها،  الالمية  إضافة  مسألة 
بالضبط  يدور  موضوعها  أن  يتبينون 
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حيز  عن  معه  خرجوا  وقد  والتراحم، 
التصافي إلى حيز التنافي«. 

صبغة  يكتسي  الشنفرى  رحيل 
أنه مالحق مطارد،  فهو يعرف  الفرار، 
ويجّدون  به  يتربصون  أعداءه  وأن 
أن  عليه  وأن  به،  واللحاق  طلبه  في 
القاحلة  البيداء  في  ويختفي  يتوارى 
أن  االنتباه  يسترعي  وما  منهم.  ليفلت 
إلى  تومئ  مشاهد  من  تتألف  قصيدته 
واكتساب  اإلنسية  للصفة  متنام  فقدان 
صعلوك  التوحش:  لطابع  تدريجي 
القدمين،  حافي  أغبر،  أشعث  متوحد، 
ويبلغ  مطلق...  عوز  ممزقة،  أطمار 
التي  األخيرة  األبيات  في  مداه  التحول 
تصور الشنفرى في مرتفع من األرض، 
يشرف على ما حوله، وغير بعيد عنه، 
حيوانات تتحرك بدعة واطمئنان، وفي 
وتستكين  منه  بالقرب  تتجمع  المساء 

إليه، وكأنه واحد منها. هم األهل...  
وكأنه  الشاعر  يبدو  عامة  بصفة 
يفارق أرضه المألوفة ويسير على غير 
هدى. كما أن قدر القصيدة ومصيرها إن 
تنفصل عن ذويها، ومن العبث محاولة 
ثنيها عن الضياع والتيه، فما إن تنظم 
تنطلق هائمة على وجهها، ولهذا  حتى 
شبهت فيما مضى بناقة ضالة ال يعرف 
َمْن  عند  وال  المسار  بها  سيبلغ  أين 
ستحّل... ليس للشاعر خطاب مشترك 
وفراقه  رحيله  أليس  وذويه.  أهله  مع 
الواقع  في  انفصااًل  وأحبابه،  ألسرته 
مركز  في  المألوف؟  العادي  الكالم  عن 
تفكير عبد القاهر الجرجاني عن الشعر، 
من  والبعد  »الغرابة  يسميه  ما  نجد 
المألوفة  العادة«. االنفصال عن األرض 
حتمي  اختيار  النشأة  تربة  ومغادرة 
يؤسس لشعر أصيل ُيحِدث في النفس 
إحساسًا ال عهد لها به، »حالة غريبة«، 
مفاجئ  مقطع  في  الجرجاني  يقول  كما 
بين  يربط  حيث  البالغة«،  »أسرار  من 
االفتتان باألشعار من جهة، وبين إغواء 

األصنام والتصاوير من جهة أخرى.
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مرآة الحياة

السفر أواًل
االرتحال  في  رئيسي  عنصر  السفر 
مساحات  وتحقيق  المعارف  واكتساب 
مدخاًل  شّكل  كما  والتعارف.  التواصل 

للدهشة والكتابة والثقافة. 
االرتحال  وّلده  وما  آدم  رحلة  فبعَد 
سؤال  في  حاضرة  زالت  ما  أسئلة  من 
من  إبراهيم  سيدنا  سفر  ف��إّن  الخلق، 
مصر  ثم  فلسطين  إل��ى  الكلدانية  بابل 
أن »يهاجر«  إلى فلسطين قبل  والرجوع 
إسماعيل،  وابنهما  هاجر  زوجه  برفقة 
وليدًا، من القدس إلى واد غير ذي زرع ، 
سيفتح باب أسفار األنبياء و»هجراتهم« 
المسنودة بدوافع تبدأ غيبية ثم تتطور 

لترتبط بهموم وقضايا اإلنسان. 
بل يمكُن استحضار نصين قديمين، 
في  أساسيين  نصين  السفر،  جوهرهما 
االرتحال  بالغة  وفهم  سيأتي،  ما  بناء 

على المستويين الواقعي والخيالي. 
التي  جلجامش  رحلة  األول  النص 
وقد  م،  ق.   2600 ح��وال��ي  ف��ي  كانت 
عن  بحثًا  األل��واح  أغلب  مساحة  شغلت 

الخلود والحياة والقيم:
تخوم  في  شيء  كل  رأى  الذي  »هو 

البالد، 

بكل  علمًا  وأح���اَط  ال��ب��ح��اَر،  ع��رف 
شيء، 

األس��رار  أش��د  إل��ى  ببصره  نفذ  كما 
غموضًا، 

بجميع  والمعرفة  الحكمة  امتلك 
األشياء

كشف  المكنون،  على  كذلك  واطلع 
عن األمور الخافية، 

جلب معه أخبار العهود السابقة على 
الطوفان

أصابه  حتى  بعيدًا،  طريقًا  وقطع 
التعب واإلرهاق، 

ما  ك��ل  حجري  نصب  على  ونقش 
عاناه«.

رحلة حانون  فهو  الثاني  النص  أما 
مدينة  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي  ال��ق��رط��اج��ي 
قرطاج، حوالي سنة 450 ق. م مرورًا 
ساحل  ثم  وليكسوس  وطنجة  بسبتة 
وواص��ف��ًا  م��ؤرخ��ًا  األطلسي،  المحيط 
عن  فكرة  أدنى  تمتلك  تكن  لم  لشعوب 
وجغرافياتها  الذائبة،  تواريخها  توثيق 

المتحولة. 
يقُف  وح��ان��ون،  جلجامش  وب��ي��ن 
م��ن��ه تصوغه  ي��س��ق��ُط  )وم���ا  ال��ت��اري��خ 
ليحفظ  ال��ي��ان��ع(  ببيانها  األس��ط��ورة 
أس���ف���ارًا ك��ث��ي��رة غ��ّي��رت م��ن م��س��ارات 

الفراعنة  م��ع  وه��ن��اك،  هنا  ال��ح��ي��اة، 
والرومان والفينقيين والوندال وغيرهم 
من الشعوب الموزعة على قارة لم يكن 
شعوب  الكاملة،  حدودها  يعرف  أح��د 
ممن ارتبطت أسفارهم بالتجارة والغزو 

والحروب، برًا وبحرًا. 
هكذا يبدو كل سفر هو بحث عن هوية 
وجغرافيات،  وتواريخ  بأفكار  جديدة 
رحالت اإلسكندر أو عليسا، أو هجرات 
التجار  أو  واألن��ب��ي��اء  ال��رس��ل  أت��ب��اع 
الفارين  أو  وال��ش��ع��راء  وال��م��غ��ام��ري��ن 
سفر  في  حصل  كما  الساخنة،  بآثامهم 
إساف ونائلة من بالد اليمن إلى الحج، 
من  حكاية  س��وى  سفرهما  يترك  فلم 
كتاب  في  الكلبي  اب��ن  دّونهما  فقرتين 
تاريخ  وك���أن  ي��ب��دو  حتى   ، األص��ن��ام 
المعلوم  شقيه  في  برّمته،  اإلنسانية، 
هو  الخيالي،  المعلوم  وغير  االحتمال، 
مطلقة  أسئلة  عن  للبحث  أسفار  تاريخ 

لما هو نسبي في التفكير.
الحيوات  السفر ملتقى  وبهذا يصبح 
أحد يعرف  التي ال  فالطرق  والمعارف، 
لتكون  ُوِج��دت  األرض،  هذه  في  عددها 

بال نهاية، وجسرًا للتواصل.

سجالت الحياة
طعمًا  الُمدّونة  غير  األسفار  تبقى 
وال��رواة،  اإلخباريون  يصطاده  خامًا 
الغزال  يحيا  الشاعر  لرحلة  وقَع  مثلما 
بيزنطة  إل��ى  ميالدية   840 سنة  ف��ي 
سفيرًا، ثم في رحلة عجيبة، بعد ذلك، 
الحالية، ولألسف ال نجد  الدنمارك  إلى 
من رحلتيه سوى أخبار وأشعار عنهما. 
المغامر  األزم����وري  مصطفى  ورح��ل��ة 
 -  1527( الشمالية  أميركا  اكتشَف  الذي 
1539(، أما ما تبقى من رحالت فقد تبدد 
في كل أشكال الحياة والتعبيرات. ويعد 
لألسفار،  سجاًل  وليلة  ليلة  ألف  كتاب 

أشهرها الرحالت السبع للسندباد.
تبلورت  فقد  األس��ف��ار  ع��م��وم  أم��ا 
بمواصفاته  ق��ائ��م��ًا  ج��ن��س��ًا  وص����ارت 
الجامعة للحقول المعرفية األخرى دون 
على  الموزعة  المضامين  لحدود  تحديد 
والجغرافيا  وال��ت��اري��خ  والفقه  األدب 

�سعيب حليفي- املغرب



4243

فهم  ُكتابها  أم��ا  ال��ذات��ي��ة.  وال��ت��أم��الت 
بين  ويختلفون  يتنوعون  ب��دوره��م 
والمؤرخين  والعلماء  والسفراء  الفقهاء 
أيضًا.  والعامة  واألدب��اء  والجغرافيين 
فيما تتأطر هذه األسفار في ثالث خانات 
كثيرة  صغرى  ألش��ك��ال  تتسع  كبرى 
فهي  الُمعلن،  هدفها  بحسب  ومتنوعة، 
 / سياحية  أو  أو حجازية  ِسفارية  إما 

ثقافية علمية. 
وقد ضاعت الكثير من هذه المدونات 
نقلها  ش��ذرات  إال  بعضها  من  يتبق  ولم 
وحفظها المؤرخون في مؤلفاتهم، بينما 
المخطوطات  من  ُتحصى  ال  أعداد  هناك 
والتي  والعامة  الخاصة  المكتبات  في 
حياة  لتأخذ  وتحقيقها  تخريجها  تنتظر 

جديدة في الدورة الثقافية. 
المكتوبة  األسفار  مسار  عرف  كما 
والتكذيب،  التصديق  بين  واسعًا  جداًل 
فمرة يتدخل الديني لتكذيب الحقائق في 
يهدد  خيااًل  ويعتبرها  المسافر  مرويات 
بنيان »منطق قائم منذ الِقَدم«، خصوصًا 
يتدخل  ومرة   ، األوروبية  الرحالت  في 
المثقف »العقالني، مثل ابن خلدون وهو 
بطوطة،  ابن  أسفار  في عجائب  يشكك 

ُمعتبرًا إياها من الخرافات !
أما أهم الرحالت العربية، من حيث 
أواًل، وفي  النصوص  باقي  في  تأثيُرها 
تقبض  مدهشة  محكيات  من  تحمله  ما 
المرتحل  المجتمعات  في  المنفلت  على 
ُدلف  ألبي  رحلتان  هناك  ثانيًا.  إليها 
أسفاره  فيهما  َن  دوَّ العاشر،  القرن  في 

إلى الصين عبر بخارى والهند، ثم بالد 
ذلك  في  وأرمينيا  وأذربيجان  ف��ارس 
سَيْجلوها  صورة  وهي  المبكر،  الوقت 
وببهاء  ال��ق��رن  نفس  ف��ي  ف��ض��الن  اب��ن 
البلغار  إلى  غريبة  سفرة  في  طريف، 
وروسيا وبالد الفايكنج والخزر.. وهي 
أمم نائية وغامضة، صارت اليوم تعتمد 
تاريخها  من  جزءًا  باعتباره  النص  هذا 

الرسمي. 
 الرحالة والشاعر ابن ُجبير األندلسي 
ترك  الميالدي  عشر  الثاني  القرن  من 
ديوانًا شعريًا بعنوان »نظم الجمان في 
التشكي من إخوان الزمان«، كما أصبحت 
اتفاقات  عن  باألخبار  »ت��ذك��رة  رحلته 
العرب  الرحالة  لكل  مرجعًا  األس��ف��ار« 
ثالث  س��اف��ر  بطوطة.  اب��ن  فيهم  بمن 
سبتة  فيها  زار  األول��ى  الرحلة   ، مرات 
والمدينة  وج��دة  مكة  ثم  واإلسكندرية 
الكوفة وبغداد  أن يعود عن طريق  قبل 
والموصل ودمشق ثم صقلية وغرناطة 
التي خرج منها قبل سنتين. وهذه السفرة 
أخريين  رحلتين  دون  دّونها  التي  هي 
بأربع سنوات  بعد عودته  بهما  سيقوم 
ب��داف��ع أخ��ب��ار اس��ت��رداد ص��الح الدين 
األيوبي لبيت المقدس من يد الصليبيين 
قصيدة  األيوبي  الدين  في صالح  وله   (
الثالثة  سفرته  أما   .) بالمناسبة  مدح 
كان  التي  زوجته  وف��اة  بسبب  فكانت 
انتقل  ومنه  الحج،  إل��ى  فرحل  يحبها 
واإلسكندرية...  القاهرة  ثم  القدس  إلى 

وهناك توفي. 
وس��ي��ع��رف ال��ع��ال��م أس��ف��ارًا خالل 
ابن  رحلة  على  الموالية  قرون  السبعة 
العالم  تحول  في  عالمات  كانت  جبير، 
من  ابتداًء  وطموحاته،  معارفه  وتطور 
رحلة ابن بطوطة في القرن الرابع عشر 
قرن  ربع  خالل  العالم  فيها  جاب  التي 
وفي  والممتعة،  العجيبة  األسفار  من 
رحلته  خلدون  ابن  القرن سيكتب  نفس 
المغامرات  أسفار  تأتي  ثم  العلمية، 
نهايات  منذ  األوروب��ي��ة  واالكتشافات 
القرن الخامس عشر وكل القرن السادس 
فيه  سيكتب  ال��ذي  ال��ق��رن  وه��و  عشر، 
الحسن الوّزان )ليون اإلفريقي( أسفاره 
ومعارفه في كتابه الذي دّونه وهو أسير 

ببابوية روما، وعنونه بوصف إفريقيا. 
سيكتب  عشر،  السابع  ال��ق��رن  ف��ي 
المغرب،  ج��ن��وب  م��ن  أم��ازي��غ��ي  فقيه 
إثر  ضخمة  رحلة  العياشي،  سالم  أبو 
الموائد«  »ماء  أسماها  الحج  إلى  سفره 
على  األخ���رى  ه��ي  س��ت��ؤث��ر،  1662م 
لكن  حجازية.  رح��الت  من  سيأتي  ما 
المورسكيين  أحد  سيدونه  الذي  السفر 
األندلسي  الحجري  قاسم  بن  أحمد  وهو 
الملقب بأفوقاْي، وعنوانه »ناصر الدين 
1636م،  حوالي  الكافرين«  القوم  على 
بلغة  فيها  عّبر  كونه  ح��دث��ًا،  سيشكل 
همومًا  يحمل  مسافر  وعي  عن  بسيطة 
دون  عامة  قضايا  عن  وي��داف��ع  عربية 
إلى  طريقه  في  وهو  لواعجه  ينسى  أن 

الحج عبر أوروبا، وعن هذا يقول: 
»ب��س��ب��ب ال��ح��ري��م ال��م��ك��ش��وف ك��ان 
الشيطان يوسوسنا كثيرًا وكنا صابرين، 
وكانت البنت تزيُن نفسها وتسألني: هل 
الحرير  لباسات  يلبس  من  بالدنا  في 
مثلها؟ ثم قالت لي: أعلمك تقرأ بالفرنج. 
إكرام  في  وأخ��ذت  لها،  تلميذًا  وص��رُت 
حتى  بيننا  المحبة  كثرت  أصحابي. 
ابتليُت بمحبتها بلية عظيمة، وقلُت: قبل 
النصارى على  كنُت في خصام مع  ذلك 
واآلن  الدين،  على  الجهاد  وفي  المال، 
فالنفس  والشيطان.  النفس  الخصام مع 
تطلُب قضاء الغرض، والشيطان يعينها، 
والروح ينهى عن الحرام، والعقل يحكم 
عن  بالقلب  يعبر  من  الناس  ومن  بيننا. 
الروح. فالنفس تستعين بالشيطان ألنه 
من طبعها... وال تحسب أنك إذا أعطيَت 
ستقنع  أنها  الحرام  من  القليل  للنفس 
بذلك، بل تزداد شهوتها وتتقوى عليك 
وتغلبك حتى تفعل من الحرام أكثر مما 

قصدَت«. 
عشر  الثامن  ال��ق��رن��ان  سيأتي  ث��م 
والتاسع عشر بأسفار سفارية وعلمية 
بالدهشة  مألى  والمغرب،  المشرق  في 
تجاه  العين  أنضجت  الخفية،  والجروح 
في  الرواية  تعود  أن  قبل  واآلخر  الذات 
إنتاج  لتتولى  العشرين  القرن  نهايات 
رؤي��وي��ة  ب��رواف��د  المطعمة  أس��ف��اره��ا 
ال  أدبي  لجنس  الحياة  تعيد  وتخييلية 

يندثر.
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االرتحال 
في المكان والزمان

د. حممد ال�سحات - م�شر

- 1 -
البشر  رح���الت  م��ن  الكثير  ترتبط 
مدار  وعلى  األرض،  بقاع  مختلف  في 
فصول السنة األربعة )الخريف، الشتاء، 
من  سنوية  بطقوس  الصيف(،  الربيع، 
من  تمتاح  والتخييم،  التصييف  قبيل 
فيها  يسعى  للعالم،  بدائية  تصورات 
اإلنسان - ولو على سبيل النوستالجيا 
جغرافيا  استعادة  إلى   - اليوطوبيا  أو 
العالم األّولي، البدائي، البكر. لذا، فإن 
قصد  ع��ن  تتجه،  ال��رح��الت  ه��ذه  أغلب 
تضاريس  مالمسة  إلى  قصد،  دون  أو 
حيث  المنفتح،  البّري،  القديم،  العالم 
والغابات  وال��ودي��ان  والجبال  البحار 
والصحراوات الممتدة في أبهى مجاليها. 
نحو  على   - البدائي  ُي��ع��َرف  هنا،  من 
في  »المفصل  في  علي  ج��واد  يصفه  ما 
تاريخ العرب قبل اإلسالم« - بأنه »من 
يقصد البادية ويعيش معظم حياته بها، 
وينقطع معظم حياته عن القرى والمدن، 
حياته«.  في  له  شريكًة  باإلبل  مكتفيًا 
كما أن أغلب النصوص التاريخية كانت 
ما  إنساَن  باعتباره  البدائي  إلى  تنظر 
قبل التاريخ الذي كانت الجماعة البشرية 
صغير  الجبهة،  غائر  وحشًا  تتصوره 
الركبتين،  خائر  الرقبة،  ضخم  الدماغ، 

القبيحة،  العادات  من  بالكثير  متصفًا 
حتى  شعورهن.  من  النساء  جّر  كعادة 
كما  غ��ائ��رة،  جبهات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  إن 
تحكي بعض المرويات التي يمتزج فيها 
باإلثنوجرافي،  بالفولكلوري  التاريخي 
هناك  كانت  إنه  أيضًا  القول  من  فالبد 
خلف تلك الجبهات الغائرة أدمغة بالغة 
)انظر  القوة كما يقول آشلي مونتاغيو 
البدائية، ترجمة محمد عصفور،  كتابه: 
وفي  الكويت(.  المعرفة،  عالم  سلسلة 
اإلنسان  ُوِص��َف  األخ��رى،  اآلراء  بعض 
في  زال  ما  نبيل  شخص  بأنه  البدائي 
معظم  يمثل  فهو  ولهذا  »النقاء«،  حالة 
من  منها  ُح��ِرَم  أو  فقدها  التي  الفضائل 
هم أقل حظًا منه؛ أي أنه بكلمات أخرى 
من  والطرد  السقوط  قبل  آدم  أيقونة 
في  يرى  ثالث  رأي  وهناك  الفردوس. 
تعنيه  ما  بكل  هامشيًا  إنسانًا  البدائي 
العقلية  ق��درات��ه  م��ع��ن��ى،  م��ن  الكلمة 
بين  التمييز  يستطيع  ال  بحيث  محدودة 
بين  شخصي،  ال  أو  شخصي  ه��و  م��ا 
األحياء والجمادات، ما هو حي وما هو 
ميت، كما أنه ال يتمتع بحب االستطالع. 
مصطلح  نستخدم  ما  أحيانًا  فإننا  لذا، 
نقيضًا  أو  مقاباًل  باعتباره  »ب��دائ��ي« 
»متقدم«  أو  »متمدين«  أو  لكلمة »غربي« 

»ت��اري��خ��ي«  أو 
أو  »م���زده���ر«  أو 

»عصري«. إن البدائي 
- كما كان يصفه إ. ب. 

Edward Bur-  اايلور
 nett Tylor 1832-1917
»األنثروبولوجيا«  كتابه  في 
)1881( – ينمو بداخلنا. وألن 

نزعة البدائية أو البداوة أو 
التبّدي تنمو بداخلنا، فإن 
بني البشر عندما يحيون 
ع��ام��ة  س��ل��ط��ة  دون 
يخضعون لها جميعًا، 
تلك  في  يكونون  إنما 
نسميها  التي  الحالة 
حرب  وهي  »الحرب«. 

كل إنسان ضد كل إنسان 
ك���ان يقول  ه��ك��ذا  آخ���ر. 

ال��ف��ي��ل��س��وف اإلن��ج��ل��ي��زي 
 Thomas ه��وب��ز  ت��وم��اس 

في   Hobbes 1588-1679
كتابه الشهير )اللوياثان(.

البدائية  الطقوس  ه��ذه  بين  م��ن    
النظر  يمكن  ال  التي  الطوطم«  »وليمة 
لذكرى  إح��ي��اء  كونها  ع��ن  بعيدًا  إليها 
شعور  منها  نبع  التي  الرهيبة  الفعلة 
اإلنسان بالذنب )أو الخطيئة األولى في 
االجتماعي  التنظيم  مبدأ  وكانت  العالم( 
آن.  في  األخالقية  والقيود  والديانة 
وسواء تصورنا مثل هذا االحتمال على 
قد  فهو  يكن،  لم  أو  تاريخية  أنه واقعة 
أودي��ب  عقدة  ضمن  الدين  نشأة  أدرج 
العاطفي  االزدواج  أساس  على  وأقامه 
لم  أن  وبعد  العقدة.  على  يسيطر  الذي 
األب  مقام  يقوم  الطوطم  الحيوان  يعد 
والتقديس  والبغض  الخوف  )موضع 
أوليًا  نموذجًا  أصبح  آن(  في  والغيرة 
)أو  االب��ن  نفس  في  وق��ام  ذات��ه.  لإله 
بين  حاّد  صراع  إطالقه(  على  اإلنسان 
التمّرد على أبيه من ناحية، ومحّبته له 
خالل محاوالت متتالية للتوفيق بينهما 
التكفير  بغية  وذلك  أخرى،  ناحية  من 
عن فعلة اغتيال األب من جهة، وتدعيم 
المنافع التي أثمرت عنها هذه الفكرة من 
جهة مقابلة. إن مثل هذه النظرة للديانة 
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تلقي الضوء على األساس السيكولوجي 
وليمة  تزال  ال  التي  المسيحية  للديانة 
الطوطم موجودة فيها مع تحريف ضئيل 
وال  الممارسة.  أو  التناول  شكل  ف��ي 
تختص هذه المالحظة الثاقبة بسيجموند 
كل  إلى  تعود جذورها  بل  فرويد وحده 
من روبرتسون سميث وجيمس فريزير. 
من  الكثير  باكتشاف  لفرويد  ندين  إننا 
كالمشابهة  العظيمة،  العلمية  الحقائق 
بين البدائي والعصابي والطفل، ويمكن 
ميشيل  باطمئنان  ذلك  إلى  نضيف  أن 
بنظريته  يتصل  فيما  خصوصًا  فوكو، 

حول الجنون والحضارة.
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القديم  العربي  األدب  كتب  تزخر    
الشعرية  ال��ش��واه��د  م��ن  واف���ر  ب��ع��دد 
التي  والمأثورات  واألخبار  والنثرية 
كان  التي  المعايير  ع��ن  لنا  تكشف 

واألدب��اء  الشعراء  خاللها  من  ي��وازن 
عبر  الحضارة  وقيم  البداوة  قيم  بين 
المخيال العربي، وكما عّبرت عن ذلك 
ما  ذلك،  من  وشعرًا.  نثرًا  نصوصهم 
بنت  »ميسون  عن  أخبار  من  ُي��روى 
ج منها الخليفة  بحدل الكلبية« التي تزوَّ
أب��ي سفيان،  ب��ن  م��ع��اوي��ة  األم���وي 
وكانت نجدية المنشأ، فقام بنقلها إلى 
تعّج  قصرًا  لها  فهّيأ  دمشق،  حاضرة 
جنباته بالمياه والخضرة والرياحين، 
معدودات  أيام  تتحمل سوى  لم  لكنها 
في  ورغبتها  تبّرمها  أعلنت  حتى 
من  يكن  فلم  ال��ب��ادي��ة،  إل��ى  ال��ع��ودة 
معاوية إال أن طّلقها، فعادت إلى نجد، 
وقالت في ذلك أبياتًا معروفة نوردها 

كاملة لطرافتها:

لَبَْيٌت	تخفق	الأرواح	فيه	

	اإيلَّ	من	ق�رص	منيف اأحبُّ 	

ولب�س	عباءة	وتقّر	عيني	

اأحب	اإيّل	من	لب�س	ال�شفوف 	

	 واأكل	ك�شرية	يف	ك�رص	بيتي	

اأحب	اإيل	من	اأكل	الرغيف 	

واأ�شوات	الرياح	بكل	فجّ	

اأحب	اإيل	من	نقر	الدفوف 	

وكلب	ينبح	الطّراَق	دوين	

اأحب	اإيل	من	قط	األيف 	

وبكر	يتبع	الأظعان	�شعب	

اأحب	اإيل	من	بعل	زفوف 	

وخرق	من	بني	عمي	نحيف	

اأحب	اإيل	من	علج	عنوف 	

خ�شونة	عي�شتي	يف	البدو	اأ�شهى	

اإىل	نف�شي	من	العي�س	الطريف 	

فما	اأبغي	�شوى	وطني	بدياًل			

وما	اأبهاه	من	وطن	�رصيف 	

المتنبي  قول  ذلك  عن  بعيدًا  وليس 
في بيته الشهير في المعنى ذاته:

ح�شن	احل�شارة	جملوب	بتطرية	

ويف	البداوة	ح�شن	غري	جملوب 	

		ومن	يتتبع	اأمثال	هذه	الأخبار	�شوف	يجد	منها	

ارتباط	 على	 التاأكيد	 اإىل	 نق�شد	 لكننا	 الكثري،	

البادية	وطقو�شها	 باأمناط	حياة	 الب�رص	 بني	 بع�س	

ورحابتها	وانفتاح	ف�شائها،	وكل	ما	يت�شل	بهذا	

العامل	ال�شحري،	الغرائبي،	من	قيم	وموا�شعات	

اأو	 املدينة	 وقيم	 تتعار�س	 قد	 وتقاليد	 واأعراف	

احلا�رصة.	
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اليوتوبية  الصورة  هذه  ترتبط  ال 
الشعر  نصوص  جّسدتها  التي  للبادية 
العربي  وال��م��خ��ي��ال  بالثقافة  ال��ق��دي��م 
صنعها  في  وساهم  غّذاها  فقد  فحسب، 
واضحة  استشراقية  رواف���د  –الح��ق��ا- 
تقاطعت مع التصور العربي القائم على 
العالم  استلهام مفاهيم تمتاح من معين 
و»البّرّية«  ك�»األصالة«  اآلدمي،  األول، 
و»العذرية«، وهو ما عّبرت عنه ببالغة 
لوحات زيتية رسمها فنانون فرنسيون 
 Eugene على شاكلة يوجين ديالكروا
Delacroix  1863-1798وزم���الئ���ه 
م��م��ن ب��ح��ث��وا ف��ي ال��ش��رق ع��ن ص��ورة 
»النبيل« أو »التراجيدي« أو »التاريخي« 
أو  »ال���رم���زي«  أو  »األس���ط���وري«  أو 
أو  »ال��ج��روت��س��ك«  أو  ال��ب��ي��ك��اري��س��ك« 
إلى  »الفولكلوري«،..  أو  »األرابيسك« 
استلهمها هؤالء  موتيفات  من  ذلك  آخر 
Ori- »ال��ش��رق شّكل  ال��ذي��ن   للفّنانون 
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خصبة  أرض��ي��ة  إليهم  بالنسبة   »ent
ال��روم��ان��س��ي نحو  ال���ن���زوع  إلش��ب��اع 
رؤيتهم  شّكلت  كما  والتجسيد،  التلوين 
الحقبة،  تلك  في  للشرق،  الرومانسية 
االستشراق  فيها  انتقل  مفصليًة  مرحلًة 
متخّياًل  ك��ون��ه  م��ن   Orientalism
غ��رب��ي��ًا ن��ظ��ري��ًا ب��األس��اس ق��ائ��م��ًا على 
ميتافيزيقية  وعرقية  دينية  تصورات 
إخضاعي  استعماري  استشراق  إل��ى 
حّدته  تواترت  »ال��ش��رق«،  نحو  موّجه 
التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  مع 
منطقة  االستعمار  منذ دخول  أي  عشر؛ 
الشرق اإلسالمي: )انظر: زينات بيطار: 
»االس��ت��ش��راق ف��ي ال��ف��ن ال��روم��ان��س��ي 
الفرنسي، عالم المعرفة، الكويت. راجع 
»قافلة  مثل:  الزيتية،  اللوحات  بعض 
الجزائر«  من  »منظر  لماريال،  الصحراء« 
الشمال«  م��ن  ال��ق��دس  »منظر  ل����دوزا، 
و»قافلة الصحراء« لفرير، »صياد صقور 

عربي« لفرومنتان،..وغيرها(.
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من جهة مقابلة، هناك بعض الباحثين 
بجوهر  قالوا  مّمن  الغربيين  والشعراء 
أورده  ما  ذلك  من  ذاتها؛  البداوة  فكرة 
ويلسون المبورن  بيتر  األميركي  الشاعر 

  Peter Lamborn Wilson 1945-
الذي كان يوّقع كتاباته باسم مستعار 
هو حكيم بك أو Hakim Bey. ففي 
عنوان  يحمل  ال��ذي  نصوصه  أح��د 
الفوضى  ال��م��ح��ظ��ورة،  »المنطقة 
ال���وج���ودي���ة، اإلره�����اب ال��ش��ع��ري
 The Temporary Autonomous
 Zone, Ontological Anarchy,
في  وتحديدًا   ،»Poetic Terrorism
يقّسمه  ال��ذي  كتابه  م��ن  األول  النص 
السنة(،  )كفصول  فصول  أربعة  إل��ى 
بالكتاب  الرباعية  بنيته  وهو شبيه في 
النقد  »تشريح  فراي  لنورثروب  الشهير 
 ،»The Anatomy of Criticism
بك  حكيم  يوائم  الكتاب  هذ  في  أق��ول: 
أعماق  في  الكامنة  اليوطوبيا  روح  بين 
الحياة  ال��ت��زام��ات  ومسايرتنا  ذوات��ن��ا 
دورتها  تتمحور  التي  الالهثة  العصرية 
شهرية  وظيفة  ح��ول  غالبًا  اليومية 

ثالثين  كل  بانتظام  نتقاضاه  ورات��ب 
فكرة  تفسيره  إع��ادة  عبر  وذلك  يومًا؛ 
القديمة   »transhumance »االنتجاع 
سّكان  م��غ��ادرة  ب��ض��رورة  تقول  التي 
المدن ألماكن إقامتهم في فصل الربيع أو 
الغابات والمناطق  الصيف والعيش في 
بمفهوَمي  األم��ر  يتعلق  وال  المفتوحة. 
يعتبرهما  اللذين  التخييم  أو  التصييف 
من  باهتة  نسخة  ب��ك  حكيم  الشاعر 
يوطوبيا االنتجاع، بل بالرغبة العارمة 
أو  بداخلنا،  البداوة  نزعة  استعادة  في 
الذي  للبدائي  الحرية  من  المزيد  إعطاء 
تايلور؛  يقول  ك��ان  كما  بداخلنا  ينمو 
أقصد إلى تلك النزعة التي تمنحنا فرصة 
البقاء في وضعية اتصال دائم وحيوي 
خشية  ال��ِب��ْك��ر،  الطبيعة  م��ف��ردات  م��ع 
أو  الرأسمالية  براثن  في  األبدي  الوقوع 

غواية التكنولوجيا أو مخايلة التشّيؤ.
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المثالين  وجاهة  من  الرغم  على    
أوردناهما  اللذين  والغربي(  )العربي 
فإن  البداوة،  بقيم  يتصل  فيما  أع��اله، 
بحياة  ب��ال��ض��رورة  ترتبط  ال  ال��ب��داوة 
القبلية،  المجتمعات  أو  ال��ص��ح��راء 
الرعوية، أو مجتمعات الحواّف فحسب، 
اإلنسان  بنظرة  جوهرها  في  تتصل  بل 
للكون ورؤيته للعالم. فقد يحيا اإلنسان 
فيها  يسلك  لكنه  والحواضر،  المدن  في 
من  أيضا،  وبدائية  بداوة،  أكثر  سلوكًا 
بشري،  سلوك  البداوة  البادية.  سكان 
العيش  من  نمطًا  منها  أكثر  اختياري، 
المقترن بالبيئة والتضاريس الجغرافية.
  في الوقت الذي تستدعي البداوة قيمًا 
بعينها، كما ذكرنا آنفًا، من قبيل الغرابة 
والترحال والرعوية والرغبوية والعذرية 
فإن  والشفاهية،  والنقاء  واألص��ال��ة 
قيمًا  التحّضر سوف يستلهم  أو  التمدين 
االستقرار  األلفة،  مثل  بالتبعية  مقابلة 
الصناعة  أو  الزراعة  بواسطة  )س��واء 
)من  التثييب  العقالنية،  التجارة(،  أو 
إلخ.  الكتابية..  الهجنة،  الّثيِّب(،  المرأة 
يتحول  عندما  تعقيدًا  األم��ر  ي��زداد  وقد 
الزراعي  المجتمع  قطاعات  من  ما  قطاع 
إلى مجتمع المدينة، بحيث ينتقل أفراده 
في  لكنهم  الحاضرة،  إلى  البادية  من 
دائم  اتصال  ذاته يحافظون على  الوقت 
انتماء  ألن  وقراهم؛  وبواديهم  بقبائلهم 
بينما  قبيلته،  إلى  إال  يكون  ال  البدوي 
يكون انتماء الحضري إلى الدولة ممثلًة 
في مؤسساتها وهيئاتها، فتتشّكل بذلك 
ُهْجنة المدينة وتعّددية أجناس قاطنيها 

وألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم.
  ما أغرب أن يحّن المرء إلى قضاء 
ليلته السابعة من كل أسبوع في حضن 
أو بحر  نهر  أو على تخوم  سفح جبلي 
غابة  أو  دغل  حافة  على  أو  بحيرة  أو 
كثيفة األشجار، دون أن يعي أنه - من 
خالل هذه الممارسة وحدها - يمكنه أن 
يستعيد ذكرى اليوم السابع الذي استراح 
فيه الرّب بعد أيام الخلق الستة، لتتأّجج 
بذلك نزعة البدوي الكامن بداخله، ذلك 
اختراق  على  القادر  العجيب  المخلوق 

الزمان والمكان.

ما أغرب أن يحّن المرء 
إلى قضاء ليلته 

السابعة من كل 
أسبوع في حضن 

سفح جبلي أو على 
تخوم نهر!
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تواقاً	لل�شكينة

وتدع	نف�شك	لقبلة

ال�شفر	اأن	ت�شري	دنيوياً

وتتعرف	على	اأنا�س	جدد

وتعود	لتبداأ.

تبداأ	ماداً	يدك

متعلماً	من	القوي

واأن	ت�شعر	بالوحدة.

ال�شفر	اأن	ترتك	بيتك

وتلب�س	كاملجنون

وتقول	كل	�شيء	و	ل	�شيء

يف	بطاقة	بريد.

اأن	تنام	يف	�رصير	اآخر

وت�شعر	باأن	الوقت	ق�شري

ال�شفر	هو	العودة!

ال�شفر	اأن	ترتك	بيتك

وتهجر	اأ�شدقاءك

وحتاول	الطريان

تطري	لتكت�شف	دروباً	جديدة

وجتوب	طرقاً

حماوًل	التغيري

ال�شفر	اأن	تلب�س	كاملجنون

اأن	تقول	»ل	يهمني«

اأن	ترغب	يف	العودة.

تعود	معرتفاً	بالقليل

لرتت�شف	من	كاأ�س

وترغب	يف	البدء.

ال�شفر	اأن	حت�س	باأنك	�شاعر

وت�شطر	ر�شالة

وترغب	يف	العناق.

عناق	حني	ت�شل	لباب

قصيدة السفر

ترجمة - مروة رزق

الأمهر	جارثيا	ماركيز الروائي	 نادرة	كتبها	 • الق�شيدة	من	بني	ق�شائد	

جابرييل جارثيا ماركيز
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الرحلة في الزمن
هجرة إلى غير المألوف

لكن  العناء،  فيه من  ما  فيه  المكان  عبر 
الحديث عن سفر  يتم  الحقيقة حين  في 
معاناة  عن  ينفك  ال  فإنه  الزمان  في 
الحسية  المكابدة  إلى  تنضاف  ذهنية، 
ارتحاله  عبر  اإلنسان  يتكبدها  التي 
يكون  إذ  عنه،  ينفك  ال  ألنه  المكان  في 
لزمانه  المتخطي  الُمرتِحل  التصور 
مالزمًا لمكان ذاك الزمان وإن لم يقصد 

الثواء أو المقام به.

مدارات  يتخذ  الزمن  في  السفر  إن 
تتقارب  خطوط  في  ويتجه  متعددة، 
التضاد،  لغاية  وتتنافر  االتحاد،  لحد 
فهناك السفر في األزمان الحاضرة التي 
تتجانس أطرها، وتبلغ من التالقي بقدر 
والعقلي  الذهني  التصور  في  يكون  ما 
الزمان  إلى  يشده  ما  مع  المتخيل  لألمد 
اآلني الذي يعيشه اإلنسان، ولعل السفر 
اإلنسان  طبيعة  من  الحاضر  الزمن  في 
تقنع  البشرية  النفس  تكاد  وديدنه، فال 
بالمقام في الزمن الواحد دون أن يكون 
ولو  للرحلة  وتوقان  ذهني  ارتحال  لها 
اللحظة  من  أو  اآلني،  إلى  اآلني  من 
إلى اللحظة، إن لم يسرح الفكر المجرد 
الذي  لحاضره  مغايرة  أكثر  إلى حاضر 
يقترب منه من غير أن تتساوى النفوس 
اإلنسانية في طرفي الزمان وأمد المسافة 

د. مرمي النعيمي - جامعة قطر

منذ قديم اآلباد في اإلنسان حنين إلى 
الحركة عبر المكان والزمان، باحثًا عن 
أشياء غائبة عن عالمه الحاضر وأماني 
في  وكأن  المشهود،  واقعه  عن  شاردة 
داخله توقًا دائبًا وحنينًا مالزمًا، ال يكاد 
الحدود  تجاوز  إلى  يدفعه  عنه،  ينفك 
إلى  وتشده  القيود،  إلى  تأسره  التي 
العجز والنقص، ذلكم التوق هو الذي به 
حدود  عند  الوقوف  رافضًا  اإلنسان  ظل 

زمانه.

يسافر اإلنسان في الزمن غير عابئ 
مغامراته  تعترض  التي  باألخطار 
الجامحة، إن السفر في المكان أقل شأنًا 
الراكنة  البشرية  الطبيعة  إلى  وأدنى 
المادية  للبيئة  الخنوع واالستسالم  إلى 
أن  ذلك  اإلنساني،  بالوجود  المحيطة 
المرء حين يواجه على األرض في المكان 
عن  يخرج  ال  إليه،  ينتقل  آخر،  مكانًا 
عالمه الواقعي الطبيعي، مهما خاض من 
غمار األسفار، أو تصدى له من مغامرات 
وطال  بُعَد  وإن  يبقى  فالمكان  الحراك، 
الرحيل إليه مكانًا طبيعيًا شبيهًا بالمكان 
في  التوحد  مستوى  على  منه  الُمرتَحل 
االنتماء إلى عالم الحس والواقع، بينما 
االرتحال عبر الزمن فيه من القدرة على 
معًا  والزمان  المكان  إلطاري  التجاوز 

من  إال  الناس  من  كثير  عنه  يعجز  ما 
المجابهة  على  القادرة  القوة  من  أوتي 
المكان  إلى  الراكنين  من  جنسه  لبني 
من  الخائفين  بأهدابه،  المستمسكين 
من  فرقًا  يزلزلون  الذين  المجهول  هول 

غوائل عوالم الزمن بآماده الثالثة.

مدى  يتسع  الزمن  عبر  االرتحال  في 
التحدي ويعظم مجال المخوف المجهول 
عبر  االرتحال  كان  فإذا  إليه،  المرتحل 
المكان كسرًا لقيد المفاوز فإن السفر عبر 
وكسر  المسافات  لشاسع  تخطٍّ  الزمن 
قيود  وال  حدود  فال  المستحيل،  لقيود 
الزمان،  بالسفر عبر  األمر  يتعلق  عندما 
وهو في مآالته سفر عبر الزمان والمكان 
معًا، ولهذا يمكن الحديث عن سفر قاصد 

إن الرحيل في 
الزمن نشاط 

فكري إبداعي، 
وهو ابتكار لعالم 

تصوري
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تصورات  من  يرافقها  وما  اآلنية، 
النهاية تجسيد لدرجة  مسافرة، هي في 
من  والتغير  التحول  إلى  التوق  من 
إلى  مجردة  تصورية  أو  ذهنية  حالة 
عمقًا  وأشد  منها  ثراء  أكثر  أخرى  حالة 
لنواميس  إلغاء  أكثر  األقل  على  أو 
من  النوع  وهذا  عنها،  المرتحل  اللحظة 
االرتحال التصوري التجريدي أقرب إلى 
عالم  إلى  الحنين  الدائبة  الصوفية  عالم 
الشهود وبريق األسرار، ويمكن أن نعد 
من  بمعنى  الزمان  عبر  الصوفي  السفر 
الحاضر  في  السفر  من  نوعًا  المعاني 
مركزه  في خط عمودي  يتجه  باعتباره 
أخرى،  ذات  لالندماج في  التواقة  الذات 
اعتمادًا على مفاهيم الشهود واإلشراقات 

تتناغم مع اللحظة الحاضرة.

في  الزمن  عبر  السفر  يكون  قد  و 
أو  المنقضي  الماضي  االتجاهين 
مفهوم  مع  اتساقًا  أكثر  اآلتي  المستقبل 
حالة  من  تحواًل  يمثل  باعتباره  السفر 
االختالف  فيها  يفترض  أخرى  إلى 
والمغايرة، فحين يتعلق األمر بالماضي 
مثاًل، يكون المسافر مشدودًا إلى أصوله 
تمثل  كجهة  بماضيه  معجبًا  وجذوره 
صورة للرؤية الفكرية المأثورة، وعادة 
إللغاء  سعيًا  إما  االختيار  هذا  يتم  ما 

لتراكمات  المنبوذ؛  المهجور  الحاضر 
يقاسيها الراحل جراء نكبات من اليأس 
دعائم  تثبيت  في  رغبة  أو  واإلخفاق 
الماضي  ثوابت  أركان  على  الحاضر 
واالعتدال  االتزان  من  قدرًا  إلكسابه 
الذي يمحق  التحول  والصالبة في وجه 

الذات الحاضرة.

المستقبل  السفر وجهة  يتجه  وحين 
في  رغبة  إلى  الخيار  هذا  يؤشر  اآلتي 
وعادة  للحاضر،  والتجاوز  التخطي 
جديد  عالم  إلى  للرحيل  توقًا  يكون  ما 
الجموح  في  يغرق  ما  وبقدر  مختلف، 
الحاضر  مع  واالختالف  الجدة  إلى 
إليه أبعد واألعباء  المسافر  الزمن  يكون 

المتحملة في االجتياز إليه أشد قسوة.

من  مواسم  العربي  عالمنا  شهد  لقد 
لدى  جامحة  رغبة  عن  تفصح  السفر، 
اإلنسان العربي في الرحيل عبر المكان، 
كما هو معروف في الرحلة إلى األندلس 
قديمًا أو الهجرة إلى األميركتين حديثًا، 
إلى  توقًا  السفر  هذا  وراء  أن  شك  وال 
تجاوز  إلى  ونزوعًا  األزمان  تخطي 
جسدية  حركة  مجرد  يكن  فلم  اآلماد، 
عن  بحث  محاولة  كان  بل  المكان،  في 
زمن آخر، يعيش فيه اإلنسان تصوراته 

األحالم  من  عالم  في  محلقًا  الفكرية 
تقضي  التي  الحدود،  يعرف  ال  فسيح، 
في  فكره  وتأسر  وأحالمه  آماله  على 

زمن محدود أو مكان مسدود. 

فكري  نشاط  الزمن  في  الرحيل  إن 
ابتكار لعالم تصوري، ال  إبداعي، وهو 
يهتدي إليه غير أولي النزوع الحاد إلى 
الزمان،  في  السائد  للمألوف  التخطي 
والفكري  األدبي  تراثنا  في  وجد  وقد 
األدباء  بعض  لدى  النزوع  هذا  القديم 
الذي  المعري  العالء  أبي  أمثال  الشعراء 
أتحف الثقافة العربية بقصته : )رسالة 
إطار  في  إدراجها  يمكن  التي  الغفران( 
بكل  بامتياز،  الزمان  في  الرحلة  أدب 
تجاوز  من  الزمن  عبر  السفر  يعنيه  ما 
لكسر  وتوق  للواقع،  وتخط  للحاضر، 
لألسلوب  وتحطيم  الفكرية،  الرتابة 
ونحن  والتفكير،  الكتابة  في  المألوف 
السفر  إلى  أحوج  نكون  قد  الحاضر  في 
القادمة  األزمنة  الرتياد  الزمن  عبر 
أكثر  عالم  إلى  التحول  قصد  المتصورة 
الفكر  إشراقًا وارتقاء ولو على مستوى 
العابر لحدود الزمان والمكان إذا عجزنا 
المأمول  نحو  والرحيل  التحول  هذا  عن 

في الواقع.
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وسحر  العالم  ضوء  إلى  شدنا  ماذا 
أمامنا،  تتجدد  رأيناها  التي  مشاهده 
البريئة؟  الدهشة  غير  أط��ف��ال،  ونحن 
وغير غريزة الحياة التي تجعلنا نتمسك 
هذا  ليحلو  حتى  استماتة،  قوة  في  بها 
لذلك  ندرك  أن  قبل  العينين،  في  النوُر 
أي معنى؟، لكن ما أمّر أن يدرك الراشد 
الذي  الحياة  ضوء  أن  بعد،  فيما  فينا، 
لم  مذهولين،  كفراشات  إليه  انجذبنا 
يكن جمااًل محضًا، وإن بدا أنه حق متاح 
للجميع، بل إن الوعي به يصبح مصدر 
موانع  هناك  أن  نعرف  حينما  ع��ذاب، 
عناقه  وبين  خاصة  البشر  بين  تحول 
صارمة،  وقوانين  ظالمة  عالقات  من 
ال  ضوئية  ومسافات  صادمة،  وح��دود 
لتستحيل  حتى  يشتد  لظالم  إال  تنتصر 
في  فكرنا  إذا  إال  أحيانًا،  معه  الرؤية 
ما  نحقق  حتى  فأكثر،  أكثر  االق��ت��راب 
نتطلع إليه، فت�تَفّرُق أمامنا عدة طرق، 
بعضها  على  والسير  خطير،  منها  كثير 
مغامرة فيها نجاة جزئية، وبينما نسير 
منا  كثير  خطوات  تفقد  درب،  كل  على 
سفر  في  خسارات  حساب  مع  براءتها، 
مكاننا  ت��رك  م��ن  أم���رَّ  فليس  ق��س��ري، 
فيها،  ا  نَّ تكوَّ َرِح��مٍ  مغادرة  إال  األول، 
ونزلنا منها بحكم ضرورة الوضع إنهاًء 

األولى  الغربة  هي  تلك  الحمل،  لفترة 
إلى  األم  داخل  من  فيها  النزول  أن  ولو 
قطعها  تم  التي  المسافة  لكن  حضنها، 
إلى  واالنتقال  السري  الحبل  قطع  مع 
السفر  خارج ولو كان قريبًا، كانت هي 
مرحلة  أنهى  وجوديًا  وانفصااًل  األول، 
لتبدأ أخرى، وإن تشبث كثيرون باألم، 
مرضيًا أحيانًا، ومجازيًا أحايين أخرى، 
ومن أشد مشاهد القسوة أن نرى قسوة 
إال  دفعها  نستطيع  ال  األول  المكان  ضد 
إليه،  سياسيًا  واالنتماء  جالده،  بحب 
كنوع من الخيانة، وإن رأى البعض في 

ذلك خيانة لمعنى الوجود.

منزل  نغادر  حين  فنحن  يكن،  مهما 
األم: َعنيُت المكان األول الذي درجت عليه 
ولو  حتى  ويفاعتنا،  طفولتنا  خطوات 
كان الهدف دراسة في الخارج أو تعرفًا 
استكشاف،  في  ذهابًا  أو  ثقافات،  على 
فنحن نظل نسكنه حتى ونحن بعيدون 
أوطاننا  حبب  قد  ت��رى  يا  فماذا  عنه، 
إلينا؟ حتى بعد أن نغادرها إلى  األولى 
غيرها، وقد تسلح الكثيرون منا بالحيلة 
والدهاء،  المكر  من  مختلفة  وأساليَب 
لنشق ألنفسنا طرقًا في الغربة، ونحقق 
ما عز إنجازه، ونحن في أماكننا األولى؟

لقد ظلَّ السياب مثاًل مرتبطًا بجيكور، 
الجسور  بانقطاع  إحساسه  تعاظم  مع 
الممتدة من بغداد إليها، فكان أن استحال 
المثقف والشاعر العودة إلى  عليه وهو 
مدارج صباه فيناديها »جيكوَر ترى هل 
أنت في ذكرياتي دفينْه؟ أم ترى أنِت قبٌر 
إال  بها،  أيامه  دفن  أنه  فرغم  إذن  لها؟« 
أنه ظل يحملها معه أنى سار، رغم أن 
غلَّق  »فمن  سالكة  تعد  لم  إليها  الطريق 
ل الدرب عنها؟«.  الدوَر فيها ... ومن حوَّ
بال  »م��دن  مثل  األول  المكان  ويصبح 
العودة  منعت  وق��د  البياتي  عند  فجر« 

إليها ظروُف االستبداد.

نحو  القاهرة  من  الطرق  انقطاع  أما 
القرى التي جاء منها معظم كتاب مصر، 
الواقع  ضمن  الخاصة  اعتباراته  فله 
رغم  الدنيا«  »أم  وخصوصية  المصري 
فيها،  بالغربة  مبدعيها  إحساس  عمق 
المصري،  المبدع  المدينة  تعط  لم  حين 
من  فقده  ما  يعوض  ما  إليها،  لجأ  وقد 
ظل  وإن  دمعة،  أوص��دق  بسمة  ب��راءة 
شاعرًا كان أم روائيًا أم فنانًا تشكيليًا أم 
مثقفًا مجال إنتاجه العمل الفكري يبكي 
الضحكة  طريق  »على  يدله  من  طالبًا 
البريئة أوالدمعة البريئة« ورغم انقطاع 
وادعاء  لديه،  القرى  إلى  العودة  سبل 
أن له في السفر دواًء، إال أن قريته ظلت 
تسكنه، ومن نورها استوحى كثيرًا من 
حد  على  والسردية  الشعرية  إبداعاته 

سواء.

حقيقته  ت��وج��د  أي���ن  يعلم  أف��ك��ان 
فأدرك أنها لم تكن بداخله، حين اعتبر 
اآلف��اق  ه��ذه  خلف  بل  داٌء،  اإلق��ام��ة  أن 
قلبه،  ف��راش��ات  أن��واره��ا  تجتذب  التي 
انطلق  وهل  عينيه،  أضواؤها  وتفتن 
ومن  هو؟  ما  حقيقة  ليخون  سفره  قبل 
عن  ح��اوي  خليل  مثل  ليبحث  أم  ه��و؟ 
عرفت  ثقافات  عبر  توالد  أسطوري  رمز 
هجرة متخيل من لغة إلى لغة، ليجد فيه 
إلى  برحلته  يقوم  أن  يقرر  وهو  بغيته 
داخل نفسه، في قصيدة )الرحلة الثامنة 
للسندباد(.بعد أن تخلص مما كان يثقل 
نفسه من نتائج أسفاره السابقة، فكان 
العربية  القصيدة  عوالم  استضاءت  أن 

اأحمد بنميمون- املغرب

السفر إلى أعماق الذات
الفرار من جحيم الواقع
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برؤيا خارقة ورمز جديد، أتاحا للشاعر 
اإلنسانية  ال��ن��ف��س  ت��ن��اول  ال��م��ع��اص��ر 
بطريقة غير مألوفة ومدهشة، من خالل 
صراع الذات مع نفسها ومع اآلخر ومع 

العصر أيضًا.

أن  الجديد  للشاعر  بذلك  وليتاح 
بوعيه  له  تأكد  أن  بعد  هو،  من  يعرف 
معرفة  ب��دون  للذات  معرفة  أال  الجديد 

اآلخر في المكان والزمان؟

عن  الكتابة  أن  صحيحًا  ك��ان  وإذا 
الذات إنهاء لها، فإن أكثر من مبدع عربي 
بانفصاله  الذات  كتابة  عن  ينصرف  لم 
عن مكانه األول، إال بعد أن أعطاه حقه، 
وأعماله  )األي���ام(  في  حسين  طه  فمنذ 
السردية التي اختارت القرية مكانًا لها، 
وكانت  بعده  ج��اؤوا  ممن  كثيرين  إل��ى 
قرى مصر مكانهم الذي لم ينفصلوا عنه، 
وإن كانوا قد غادروه للحياة في المدينة.

مجهول  إل��ى  انجذابًا  السفر  يكون 
خارج  الخارج،  إلى  رحلة  يكون  حينما 
حين  لكنه  ثانيًا،  والمكان  أواًل  ال��ذات 
فينا  وسفرًا  الداخل،  إلى  هجرة  يكون: 
ال  لما  طلبًا  يكون  فإنما  أعماقنا،  إل��ى 
نريد نسيانه ، فإن اإلنسان يقاوم ليبقى 
ويعيش  يسافر  حينما  حتى  ذات��ه  هو 
بما  متمسكًا  فيظل  أخ��رى  أم��اك��ن  ف��ي 
ذلك  أدى  ولو  ذاته،  مع  تطابقه  يحفظ 
أو  الفردية  الذاتية،  مميزاته  إظهار  إلى 
فاقع، غير منسجم مع  الجماعية بشكل 
طبيعة بالد المهجر، لغة ومظهرًا ما دام 
أمام تحديات واقعه  قادرًا على الصمود 
مقاومته سقط في  انهارت  فإذا  الجديد، 
ذلك  من  كثيرين  ينجي  وال  الالتطابق، 

إال استمساكهم بنور ينبع من أعماقهم.

وف��ي األع��م��ال األدب��ي��ة، ال��روائ��ي��ة 
فيها  أصحابها  يستعين  التي  عمومًا 
السفر  على  وتقنياته،  السرد  من  بحيل 
يتمدد  والعامة،  الخاصة  األزمنة  عبر 
في  كامتداده  يتباطأ،  أو  أحيانًا  الزمن 
الحلم أو تباطئه فيه، ومن ذلك اعتماد 
الذي يعين على وصف  الداخلي  الحوار 
)الفالش  الداخل، وتقنية  الشخصية من 

باك( السترجاع مواقف سابقة، أفال يتم 
ذلك عبر عملية سفر إلى أعماق الذات، 
هي رحلة بشكل ما، قد تقصر وقد تطول 
لم  أو  ُح�لم؟  ُعُمر  في  أنها  بدا  حتى ولو 
ُيفْدنا التحليل النفسي إلى حقيقة ما كنا 
نعتقده حلمًا طويل الزمن، أنه ال يستمر 
ومضات  شكل  على  قصيرة  لحظات  إال 
أو استرجاعات، في شكل )فالش باك( 

واحد؟

هي استرجاعات إذن، ورحالت إلى 
داخل  أو  المبدعة  ال��ذات  الداخل:داخل 
تحمل  ما  وكثيرًا  المتخيلة،  الشخصية 
نفسه،  المبدع  مالمح  الفنية  الشخصية 
ففي مرحلة طويلة من اإلبداع الروائي، 
كانت مالمح البطل في الرواية هي مالمح 
الكاتب نفسه، فمن األدب المغربي أذكر 
عزيز  لمحمد  الظمأ«  »جيل  رواي��ة  بطل 
الحبابي وبطل رواية »الطيبون« لمبارك 
ربيع وبطل روايات عبد اهلل العروي منذ 
»الغربة« إلى »اليتيم« إلى »الفريق« كلهم 
يحملون مالمح ُك�تَّاب هذه األعمال دون 
»لعبة  في  البطل  مالمح  أن  ننسى  أن 
هو  مالمحه  هي  برادة  لمحمد  النسيان« 
العربية  ال��رواي��ة  أن  يؤكد  مما  نفسه، 
في مرحلة نهوض الدولة الوطنية على 
االستبداد، كانت في معظمها سيرًا ذاتية 
روايات  ذلك  تؤكد  مستعارة،  بأسماء 
ال  كثيرة،  ولبنانية  وسورية  مصرية 
إن  حتى  بذكرها،  العجالة  هذه  تسمح 
رواية  كل  مع  انشغلوا  الدارسين  معظم 
تتمثل  ال��ت��ي  الشخصية  ع��ن  بالبحث 
ثالثية  في  كمال  فيها:  الكاتب  مالمح 

نجيب محفوظ مثاًل.

كل سفر هو رحلٌة، قطُع مسافة ولو 
مجازية في بحث عن شيء ُيكمل نقص 
يستجيب  أو  حاجة  يسد  ش��يٍء  ال��ذات، 
السفر  يكون  وق��د  النفس،  تطلبه  لما 
توجهًا  اإلنسان:  عند  صوره  أسمى  في 
يعتقد  ما  طريق  في  الفكر  أو  بالقلب 
الصوفي  استغراق  أوليس  الهدف،  أنه 
وال��ش��اع��ر وج��م��ي��ع م��ن اش��ت��غ��ل على 
في  وكل  الداخل؟  إلى  المتخيل،غْوصًا 

أعماق الذات يسبحون.
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عليك  سعيدًا،  تعيش  »كي 
مواصلة الحلم« يقول وودي آالن. ما 
البشري على تجسيده في  العقل  عجز 
مشاهدته  له  متاحًا  سيكون  الواقع، 
والتليفزيون.  السينما  شاشة  على 
أشكال  من  واحد  هو  الزمن  في  السفر 
بعض  مخيلة  حركت  التي  الفانتازم 
فسحة  الجمهور  ومنحت  المخرجين، 
انعتاق من محدودية الفكر اإلنساني، 
حلم  عوالم  على  كلل  دون  الباحث 

أرحب، وأكثر استقرارًا.

في  سبقًا  كان  جاك  كريستينان 
وطرح  الفيكشن   - سينما  ولوج 
»فرنسوا  مع  الزمن،  في  السفر  فكرة 
بين  يحكي،  الذي   ،)1937( األول« 
يدعى  مسرحي  قصة  والهزل،  الدراما 
ُيطلب  فيرنوندال(،  )الممثل  هونورين 
فرانسوا  الملك  شخصية  تجسيد  منه 
التنويم  تأثير  تحت  فيحلم،  األول، 
بدايات  إلى  بالعودة  المغناطسي، 
الملك  ومالقاة  عشر،  السادس  القرن 

نفسه شخصيًا والعيش بالقرب منه.

من  كثيرًا  حمل  الفيلم  سيناريو 
على  الماضي،  إلى  النوستالجيا 
األخرى،  المماثلة  األفالم  غرار غالبية 

في السينما

لذة المستحيل

إلعادة  الوراء  إلى  العودة  تمنت  التي 
اللحظات،  أجمل  من  ضاع  ما  عيش 
مثل فيلم »باندورا« )1951( لألميركي 
من  انطالقًا  يسرد  الذي  ليوين،  ألبير 
مخطوط قديم، قصة المغنية األميركية 
غاردنر(،  )أفا  رينولديز  باندورا 
وعشاقها اإلسبان، وحنين العودة إلى 

رومانسيات األجيال السابقة. 

مخيلة  في  الماضي،  يرتبط 
آن،  في  والجمهور  السيناريو  كتاب 
بالحميمية ودفء العالقات اإلنسانية، 
على عكس المستقبل، الذي ُينظر اليه 
غالبًا بعين الريبة، وعدم الوثوق فيما 
ليست  ومسارات،  مفاجآت  من  يحمله 
القتل«  »زمن  ففي  ساّرة.  بالضرورة 
فرواغي،  آندري  للفرنسي   )1970(
أعمال  يعثر ماكس توفير، وهو رجل 
جد نافذ سياسيًا، على شريط يصور 
مقتله مستقباًل، على يد مجرم مجهول. 
الشريطة،  صاحبة  عن  يبحث  ولما 
حصان،  على  من  وقعت  قد  أنها  يجد 
تعد  ولم  دماغية،  لصدمة  وتعرضت 
ذاكرتها تحتفظ سوى بما سيحدث في 

المستقبل.

الفيلم يدخل في حلقة بحث زمني، 

تتراوح بين الحاضر والقادم، ويصور 
غدًا،  سيحدث  فيما  اإلنسان  ثقة  عدم 
مع اإلشارة إلى شغفه الدائم باالطالع 
على الغيب. كما نالحظ الشيء نفسه 
في فيلم »حدث غدًا« )1979( لألميركي 
رواية  من  المقتبس  مايلر،  نيكوالس 
للبريطاني   )1895( الزمن«  »آلة 
من  تعتبر  التي  ويلز،  جورج  هيبر 

كالسيكيات أدب الخيال العلمي.

تصحيح التاريخ
ميتسوماسا  الياباني  يحاول 
اآلخرة«  »محاربي  في  سايتو، 
التاريخ،  كتابة  إعادة   ،)1979(
الياباني  الجيش  إرسال  خالل  من 
الوسطى،  القرون  إلى  المعاصر، 
العسكرية  الصراعات  في  به  والزج 
في  يستثمر  فيلم  آنذاك.  الدائرة 
تراود  التي  التاريخية  العظمة  أفكار 
كثيرًا من اليابانيين، وتروج لدورهم 
ومكانتهم السياسية المهمة في القارة 
العلمية  الخيال  مواضيع  اآلسيوية. 
وفي  اليابان،  في  لها  رواجًا  تجد 
أكثر من عدد من دول العالم األخرى. 
ثقافة  تعتبر  »المانغا«  بالد  ففي 
ومغامرات  المرسومة،  األشرطة 
الكارتونية األسطورية  أبطال األفالم 
اليومية.  الفرد  ثقافة  من  مهمًا  جزءًا 
سنة  حقق  اآلخرة«  »محاربي  فيلم 
عالية، وعرف  أرقام مشاهد  صدوره 
أيضًا نجاحًا، على الضفة األخرى من 
المتحدة  بالواليات  الهادي،  المحيط 
المخرج  منه  اقتبس  حيث  األميركية، 
دون تايلور سيناريو »نيميز، العودة 
يصور  الذي  الجحيم«)1980(،  إلى 
نيميز  األميركية  الطائرات  حاملة 
عرض  في  لعاصفة  تعرضها  لحظة 
وعودتها  الثمانينيات،  بداية  البحر 
فجأة إلى عام 1941، في عز الحرب 
فيها  تنخرط  التي  الثانية،  العالمية 
يابانية.  عسكرية  وحدات  بمهاجمة 
الفيلم  في  الزمن  في  السفر  فكرة 
وآخرًا  سياسيًا  بعدًا  حملت  ذاته، 
أغراض  يحمل  لم  الفيلم  تاريخيًا. 

�سعيد خطيبي
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متعة سينمائية بقدر ما حمل أغراض 
متبينًا  آنذاك،  السياسية  المرحلة 
خطاب البيت األبيض في أوج مراحل 

الحرب الباردة. 

عام 1984، أطلق المخرج جيمس 
أشهر  من  األولى  النسخة  كاميرون 
في  والسفر  العلمي  الخيال  أفالم 
الزمن، بعنوان »تريمينتور«، بطولة 
منه  ُأنتج  الذي  شوارزنيغر.  أرنولد 
ر  ُصوِّ كم  آخران،  فصالن  الحقًا 
تليفزيوني.  مسلسل  بشكل  أيضًا 
من  جزءًا  صار  الذي  نفسه،  الفيلم 
العلمي،  الخيال  سينما  كالسيكيات 
 ،2029  -  1984 عامي  بين  ينتقل 
عن  ينجم  قد  الذي  التهديد  ويصور 
سنتان  الذكية.  الروبوهات  انتشار 
الشهير  المخرج  خاض  ذلك،  بعد 
تجربة  كوبوال  فورد  فرنسيس 
َر في السفر عبر األزمنة،  مماثلة، وفكَّ
الذي  سو«،  بيجي  »زواج  فيلم  مع 
سنة  عشرين  البطلة  عودة  صور 
بعض  بلقاء  وصدمتها  الوراء،  إلى 
سن  في  وهم  وأقاربها  أصدقائها 
الشباب، ثم مقابلتها بعض من ماتوا 
الفيلم  سيناريو  سابق.  وقت  في 
يطرح أسئلة عدة عن إمكانية العودة 

في التاريخ وعن حق الفرد في إعادة 
رسم الحياة التي يريدها.

صدمة االنتقال
أحد  هو   )2000( ثانية«  »حياة 
األفالم التي ساهمت في ترويج اسم 
المالح،  غاد  األصل  المغربي  الممثل 
الفرنسية.  السينمائية  األوساط  في 
في هذا الفيلم يصاب البطل فانسون 
بحادث مرور، ويفقد الذاكرة، ويجد 
نفسه قد انتقل إلى العيش ستة عشر 

كثيرًا  يالحظ  األمام. حيث  إلى  سنة 
فيها  المرغوبة  غير  التغييرات  من 
أنه  ويالحظ  اليومية،  حياته  على 
قد فقد كثيرًا من األشخاص المقربين 
إلى  يعود  أن  جاهدًا  ويحاول  إليه، 
الوقع األصلي، والسفر العكسي إلى 
األقلية«  »تقرير  فيلم  وفي  الوراء. 
كروز،  توم  بطولة   ،)2002(
سبيلبرغ  ستيفن  المخرج  ينتقل 
على  ويحيلنا   2054 واشنطن  إلى 
حياة  عن  متوقع  غير  سيناريو 
توقع  للبعض  يمكن  حيث  إنسانية، 
ما سيحدث، وتجنب الجرائم التي قد 
تحصل. الفيلم يحمل نظرة طوباوية 
واستطاع،  واشنطن،  في  للحياة 
فيه  المبالغ  الخيالي  بعده  رغم 
أحيانًا، تحقيق مداخيل قياسية، كما 

عرف توافق آراء النقاد حوله.

أخرى،  أزمنة  في  العيش  فكرة 
الماضي،  إلى  الحاضر  من  واالنتقال 
صار  المستقبل،  إلى  الحاضر  من  أو 
مخرجين  تجارب  يسكن  هاجسًا 
عالميين. حدود التخيل صارت ممتدة 
وحدود التجريب أيضًا، في انتظار أن 
سبقته  ما  يومًا  البشري  العقل  يبلغ 

إليه مثالية الكاميرا السينمائية.

يرتبط الماضي، 
في مخيلة كتاب 

السيناريو والجمهور 
في آن، بالحميمية 

ودفء العالقات 
اإلنسانية، على 

عكس المستقبل، 
الذي يُنظر اليه غالبًا 

بعين الريبة
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السفر هذه المرة ليس مثل كل مرة. 
الذي  المتكررة  الحقيقة  هي  هذه 
في  المتكررة  السفر  خبرات  أثبتتها 
لم  وعمري  السفر،  بدأت  منذ  حياتي، 
أمي  أرسلتني  عندما  التاسعة،  يتجاوز 
من القاهرة إلى مسقط رأسها بالصعيد؛ 
ساعات  لست  واقفًا  ظللت  أنني  وأذكر 
قطعها القطار من محطة مصر إلى محطة 
المنيا،  محافظة  مراكز  آخر  ديرمواس، 
خالتي  منزل  في  ظللت  وصلت  ولما 
ثالثة أيام ال أستطيع أن أحرك ساقي. 
ومنذ تلك اللحظة وكل رحلة سفر قمت 
بها تركت في ذاكرتي طعمًا ومذاقًا خاصًا 

بها. 
حملت  قد  األولى  المرة  كانت  فإذا 
الوقوف،  كثرة  من  األلم  هذا  كل  لساقي 
فإن المرات التالية التي سافرت فيها إلى 
وإنما  قط،  ألما  تحمل  لم  نفسها،  البلد 
طعم  مثل  في  التالية  السفرة  طعم  كان 
قصب السكر، وهو المحصول األول في 
مصصت  وقد  الصعيدية  المحافظة  هذه 
في  ووجدته  عسله،  وتذوقت  أعواده 
»المقصوصة«  حلوى  مثل  شيء،  كل 
الصعايدة  كان  والتي  و»المخروطة«، 
القصب،  موسم  في  عملها  في  يبرعون 
وال أدري إن كانوا ال يزالون محتفظين 

ال يذهب المرء
 إلى إيطاليا مرتين

بهذه العادة حتى اآلن أم ال. 
كانت  نفسها  للبلد  ثالثة  سفرة  في 
كلمة السر هي »الملوخية«، وأذكر أنني 
أكلت في يوم واحد خمس مرات أطباق 
الملوخية في خمسة بيوت مررت عليها 
كرم  بكل  الداخل  إلى  أصحابها  وشدني 
نفسه،  الصحن  أمام  دائمًا  نفسي  ألجد 

الملوخية. 
مذاقات  كلها  األسفار  حملت  وهكذا 
كأنها  اآلخر،  أحدها  يشبه  ال  متعددة، 
حكمة  عليها  تصدق  األصابع،  بصمات 
الفيلسوف اإلغريقي هيراقليطس: »إنك 
ال تنزل النهر نفسه مرتين«، فال أنت هو 
أنت في كل مرة، وال مقصدك يظل على 

حاله دون تغير.

أنني  في  السبب  هو  هذا  كان  ربما 
داومت على السفر رغم ما فيه من مشقة، 
بالدهشة،  لك  يحتفظ  ما  دائمًا  فهو 

وبطعم جديد مختلف. 
عندما  القناعة  هذه  عندي  تأكدت 
أصبحت أسافر إلى إيطاليا تحديدًا عدة 
عملي،  السنة ألسباب تخص  في  مرات 
مرات،  األخيرة سافرت ست  الفترة  في 
»تيمة«  هناك  كانت  الست  المرات  وفي 
مختلفة تسيطر على كل رحلة طالت أو 

قصرت. 
الموت  البداية هي  كانت تيمة رحلة 
من  بالنزول  أهم  كنت  فعندما  لألسف، 
به  أنزل  الذي  الفندق  أمام  التاكسي 
استولى على المشهد جنازة مهيبة كانت 
المواجهة.  الكنائس  إحدى  من  تخرج 
جامعة  إلى  ذهبت  التالي  اليوم  وفي 
بابها  قبل  زحام  نظري  ولفت  روما، 
»إلفيرانو«،  يسمى  ميدان  وفي  بقليل، 
مقابر  عليه  تطل  الذي  الميدان  وهو 
فكان ألهل  الزحام  هذا  أما  مدينة روما، 
متوف ذهبوا ليستلموا جثته من مشرحة 
انتبهت  والتي  الجامعة،  مستشفى 
بوابة  جوار  إلى  موقعها  إلى  مرة  ألول 
الجامعة  داخل  وفي  الجانبية.  الجامعة 
كان خبر وفاة أستاذ شهير من أساتذة 
أوصى  أنه  فيها  نظري  ولفت  الفلسفة، 
مساحة  الفراعنة« وهي  »بهو  في  بدفنه 
مقتطعة في منطقة المقابر يدفن فيها من 
ال يريد أن تقام له طقوس الدفن الدينية، 
»بهو  اسم  عليه  أطلق  من  أدري  وال 

الفراعنة«. 
أترك  أن  فكرت  الرحلة  هذه  في 
شبح  عليها  يسيطر  التي  روما  مدينة 
فلورنسا،  مدينة  إلى  وذهبت  الموت، 
عالم  المصري  الدكتور  قابلت  وهناك 
سالم  محمود  المعروف  الالتينية  اللغة 
الشيخ، وناقشنا سويًا مشروعًا لتكريم 
المستشرقين الراحلين حديثًا فرانشيسكو 
وكان  سارنيللي،  وكليليا  كاسترو 
الهدف كما قال لي محمود الشيخ نفسه: 
المستشرقين  من  األحياء  يعرف  »حتى 

أنهم سوف يكرمون عندما يموتون«. 
تركت فلورنسا وأخذني صديقي أبو 
شخصية  وهو  شارب،  أبو  المعاطي 

د. ح�سني حممود - روما

أغرب الرحالت 
اإليطالية كانت 

رحلة الشتاء 
الماضي. بدا لي 

منذ لحظة الوصول 
أن إيطاليا فقدت 

جمالها الشهير
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لطيفة، »ابن دنيا«، ال تفارق االبتسامة 
التي  النكات  إلقاء  عن  يكف  وال  شفتيه 
تكون أحيانًا حلوة. ذهبنا أنا وصديقي 
ألتقي  أن  علي  كان  ميالنو،  مدينة  إلى 
جامعة  في  تعمل  إيطالية  زميلة  مع 
لصالح  اتفاقية  معها  أعقد  حتى  قريبة 
جامعتى المصرية، وريثما يأتي الموعد 
اقترح علي أبو شارب أن نلتقي صديقًا 
الجالية  مصالح  يرعى  عليه،  عزيزًا 
المصرية ويسهر على راحتها. والتقينا، 
يدير  للغاية،  مهذبًا  لطيفًا  شابًا  كان 
ساعتين  وقضينا  »حانوتي«،  شركة 
الغداء يستعرض لي فيها سابقات  على 
إلى  المصريين  الموتى  نقل  في  عمله 
إجراءات  مستعرضًا  الوطن،  أرض 
الجثث  وشحن  والتكفين  الغسل  وفنون 

في الطائرات. 
الثورة:  رحلة  كانت  التالية  الرحلة 
المطار  أرض  قدماي  وطئت  أن  منذ 
اثنين  أي  بين  يدور  الذي  والحديث 
واإلضرابات  االعتصامات  عن  هو 
تستخدم  التي  الخيام  وأنواع  والتمرد، 
ميدان  خيام  وانتقاد  االعتصامات،  في 
نوعية  أفضل  خيام  واقتراح  التحرير 
والشباب  للمعتصمين،  الراحة  تؤمن 
الفيسبوك  عن  يتحدثون  الجامعة  في 
والتويتر كأدوات من أدوات الثورة، أنا 
نفسي تحدثت في محاضراتي عن شعر 
الثورة في مصر، وعن األداء الصحافي 
المصرية وما بعدها.  الثورة  أيام  خالل 
عارمة  بمظاهرات  الرحلة  وانتهت 
بإصالح  مطالبين  لإيطالي  للشباب 

التعليم. 
بالموضة،  ارتبطت  أيضًا  الرحالت 
ففي الصيف الماضي كانت أجزاء البطن 
الحالي  الصيف  وفي  المكشوفة،  هي 
الصدر.  وانكشف  مغطى  البطن  صار 
بالشذوذ  إيطاليا  رحلة  ارتبطت  ومرة 
على  الفطرية  المرأة  وقدرة  والشواذ، 
على  والتعرف  ونوعيته،  الرجل  فرز 
بهذه  تتسم  التي  العامة  الشخصيات 
التي زاملتني  المجموعة  إن  الصفة، بل 
عليها  مّر  كلما  كانت  الرحلة  هذه  في 
اللعبة  عليه  تمارس  بدأت  شخص 

نفسها: شاذ أم غير شاذ؟ 

كانت  اإليطالية  الرحالت  أغرب 
رحلة الشتاء الماضي. بدا لي منذ لحظة 
الوصول أن إيطاليا فقدت جمالها الشهير 
عابسة  كلها  الوجوه  عنها،  المعروف 
وميل  اختفت،  واالبتسامة  مكفهرة 
اإليطاليين إلى الحديث الذي يصل أحيانًا 
محله  وحل  اختفى،  قد  الثرثرة،  إلى 
وحزن  شاردة،  ونظرات  واجم،  صمت 
دفين. كان الجو المخيم يترجم بوضوح 
أزمة،  يعيشون  الناس  هؤالء  أن  شديد 

أو خوفًا من أزمة.
رحلة المافيا كان لها مذاق مضحك. 
في  ذهبت  اختفت.  قد  المافيا  أن  لي  بدا 
تلك الرحلة إلى صقلية، التي لم أزرها 
في حياتي من قبل قط. علمتني قراءات 
من  الخوف  الصقلي  الجنوب  أدباء 
المافيا، وخاصة القصص القصيرة التي 
كانت  والتي  شاشا،  ليوناردو  كتبها 
يسيطر  كيف  فريد  فني  بأسلوب  تشرح 
قانون التآمر االجتماعي، ويسمونه في 
إيطاليا »la legge dell’omertà« وهو 
صقلية  أهل  على  يفرض  عرفي  قانون 

ترتكبها  جريمة  رأوا  إذا  التام  الصمت 
فال  النهار،  وضح  في  المافيا  عصابات 
يبلغون عن القاتل وال يدلون بمعلومات 
اآلخر..  يقتل هو  عنه، ومن يفعل ذلك 
أتكلم«.  ال  أرى،  ال  أسمع،  »ال  قانون 
لبيت دعوة الزميلة األستاذة فرانشيسكا 
مؤسسات  عن  أتحدث  لكي  كوراو  
الترجمة في مصر، وكان أول طلب طلبته 
من سائق التاكسي الذي أقلني من مطار 
أريد أن  إلى فندق في وسطها:  باليرمو 
شديدة  وبتلقائية  بعفوية  المافيا!  أرى 
وبالفعل  المتحف«.  في  »تجدهم  أجاب: 
كان هناك متحف في باليرمو أقيم حديثًا 
آثارهم:  ويعرض  المافيا  تاريخ  يروي 
إيجابية،  ليست  ولكنها  طريفة  الفكرة 
كأن فيها اعتزازًا بتاريخ المافيا في تلك 
كوراو  فرانشيسكا  ضحكت  الجزيرة. 
عندما حكيت لها عن إحباطي لعدم رؤية 
الخوف  سنين  ضياع  وعبثية  المافيا، 
الجميلة. قلت  المدينة  دون أن أرى هذه 
هم  الطيبون  الناس  هؤالء  كان  لو  لها: 
المافيا فأنا أحب المافيا. شرحت لي إن 
المناطق  على  تجرؤوا  باليرمو  شباب 
تسكنها،  المافيا  عصابات  كانت  التي 
وكانت إيجاراتها زهيدة ألن أحدًا لم يكن 
يريد أن يكونوا جيرانه في السكن، ولكن 
عن  الباحث  الشباب  دفعت  السكن  أزمة 
هذه  ارتياد  إلى  بيت  وتأسيس  الزواج 
طردوا  الشباب  سكنها  وعندما  األماكن. 
وأصبحت  ونظفوها  العصابات  منها 
الزيارة  تستحق  التي  المناطق  من 
أضفى  أن  بعد  خاصة  باليرمو،  في 
وبهجتهم،  روحهم،  من  الشباب  عليها 
وفرحهم. قالت أيضًا إن المافيا التقليدية 
في  تعد  لم  المخدرات  في  تتاجر  التي 
وفي  األرض  على  ذلك  عمل  إلى  حاجة 
في  التجارة  حركة  تتم  وإنما  الواقع، 
المخدرات عبر أجهزة االتصال الحديثة، 
التجارة  أما  والمحمول.  الكمبيوتر 
عصابات  أيدي  على  تتم  فهي  القطاعي 
غير  أخرى  مدن  في  منتشرة  صغيرة 
نفسها  المافيا  حتى  أنه  وبدا  باليرمو، 
لم تعد تريد أن »توسخ« يديها، وأن تتم 
عملياتها بنظافة: حتى وإن كانت نظافة 

إجرامية. 
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أعشُق »الغرباء« 

أن   - أحيانًا   - تعرف  الغريبة  المدُن 
أنا  مثلي؛  كائٍن  تمنُّ�ن، على  ، دون  تحنَّ
المصاَدَرة  بمذاق  العْيِش  على  القابضة 
المتكرِّر؛ أنا ُمشَرَعة الِجْلد، بَجَلٍد أصيل، 
اآلخر  وه��واء  المباغت  السموات  لمطِر 
الصفيقة،  الجريئة،  والرياح  المدغِدغ، 
ف��ارغ��ًة  بالستيكيًة  أك��ي��اس��ًا  تحمُل  إذ 
تتسّرب،  ووش��وش��ات  ف��اّرة  وبالوناٍت 
دونما حصافة، من تحت تنانير الكلوش 
المرفرفات للنساء الالهيات عن أجسادهّن 
على  المقِبَلة  أنا  القماش؛  تحت  الملولة 
أنا  القطوف،  دانيِة  الشهّية،  الحيواِت 
المُتشاقية في فضاءات الطرقات، األنيسة 

رغم ُغاللة الَوْحشة.
َتْطرى  بطبيعتها،  الطرّية  عظامي، 
والمقاهي  الساحات  موسيقى  في  أكثر 
بخفر  الليل  إليها  يؤوي  التي  والحانات 

مبدئي قبل أن ينزَع تحّفظه.
في  للجاز  ُمنمَنمة  حانة  في  كنُت   
الجنوبية  المغربية  المدينة  أغ��ادي��ر، 
األطلسي،  كتف  على  ترتاُح  التي  الفاتنة 
أتقاسُم مع رفاق دافئين القصَص والنكات 
والقهقهات، والقليل مّما يسمح به الجّو من 
قضايا جاّدة ال يجب أن تثقَل ليَلنا اللّين، 
جدًا  »المتحفِّزة«  االفتتاحيُة  انطلقت  حين 
ألغنية »قفي إلى جانبي«، بنسخة المغني 

وهي  كينغ،  إي  ب��ن  األس��م��ر  األميركي 
يميني،  إلى  واألجمل.  األصلية  النسخة 
كان  ع��ازف  بجوار  شابة  مغنيٌة  وقفت 
يرافقها على البيانو، وقد تخاطرت قامُتها 
ُتبنى  كانت  التي  النغمات  مع  الممشوقة 
تصاعديًا، وتدريجيًا. إلى يساري، جلس 
عجائز أوروبيون، أحدهم اتكأ على جهاٍز 
للمشي، وقد استسمحوا الموَت كي يتأخَر 
الليلة. أضاء  أقّله هذه  أو يتغافَل عنهم، 
الموسيقي  باإليقاع  منهم  ثمانيني  وجُه 
الذي تنْطَنَط في عينيه الصغيرتين، فيما 
خبطت يُده المعروقة على الطاولة، تتبُع 
اإليقاع مطروبًة. في هذه األثناء، انفصلت 
قدماي، تحت الطاولة، عن رزانة جسمي 
مقتفيتْين  الطاولة،  فوق  »المصطنعة«، 
خطوات الموسيقى التي تعّبقُت بها تمامًا. 
ثم صدحت المغنية، ذات الصوت الجازّي 
بالكلمات  جياشة،  »س���ول«  نفحة  م��ع 
الليُل،  يحّل  »حين  األغنية:  من  األول��ى 
الضوَء  القمُر  فيكون  األرُض،  وتظلم 
الوحيَد الذي نراه، كال لن أخاف، كال لن 
تقفين  تقفين..  أنك  طالما  فقط  أخ��اف، 
تحت  من  رج��الي  خرجت  جانبي«.  إل��ى 
انشَكل  ال��ذي  جسدي  وتبعهما  الطاولة، 
صغيرًة  دائ��رًة  وتوسطُت  بالموسيقى، 
تفصُل المغنيَة وفرقَتها الصغيرة عن رّواد 

الثمانيني،  عيني  عيناي  تالقت  الحانة. 
محاكًا  أحمر  »بلوفر«  يرتدي  ك��ان  ال��ذي 
ُحمرته  انعكست  الناعم،  ال��ص��وف  م��ن 
ج. لم  على صفحة وجهه األبيض المتوهِّ
يفتح فَمه بحرف. عيناه خاطبتاني بكالم 

واضح.
َح��ْج��اًل،  أح��ج��ُل  باتجاهه،  مشيُت، 
وإلى  تارة  األم��ام  إلى  بخطوي  متالعبًة 
بين  وتمّنع،  امتناٍع  بين  ت��ارة،  ال��وراء 
إذ  م��ش��اع��ُره  لتتقافز  وت��راج��ع،  ت��ق��ّدٍم 
إذا مددُت  قريبًة جدًا منه، حتى  أصبحُت 
المنتِظر،  بشوق  ي��َده  أعطاني  ي��دي  له 
المتلهِّف بشّدة، كأنه لقيني بعد تيه، ثم 
نهض بهّمٍة ال تعكُس العقوَد الثمانيَة التي 
ترّسبت في هيئته، لتسحبنا الموسيقى، 
فوق  المنساب  جدولها  إل��ى  وأن���ا،  ه��و 
أرٍض شفيفة، رفيقة، غير عسرة. تناَوب 
تحاورت  والميالن،  االّتكاء  بين  جسدانا 
سيقاننا مع الموسيقى بتفاهم، اشتبكت 
وال��دوران.  العناق  بين  متنقلًة  أذرُعنا، 
األخيرة  نغمَتها  األغنيُة  أقفلت  إذا  حتى 
وطوت إيقاَعها الفّوار، شّع وجُه العجوز 
منتشيًا،  ك��ان  أعظم.  ب��دفء  الثمانيني 
أطرافه  في  تسري  ت��زْل  لم  الجَذل  بآثار 
الموسيقى  ارتجافُة  تغادْرها  لم  التي 
بكّل  إّي��اي  معانقًا  إليه  سحبني  تمامًا. 
ق��وة وصالبة  م��ن  ف��ي جسده  ت��واف��ر  م��ا 
قائاًل،  قبلًة،  خّدي  على  وطبع  لحظّية، 
بإنجليزية متأنّية بدت دخيلًة على لسانه 
المولد: »لقد أعطيِتني أجمَل ليلة  فرنسي 
الليلة  هذه  طويلة..  سنوات  منذ  عشُتها 

سوف ُأبقيها في قلبي!«
ساحة  في  م��داه  يتّسع  الرقَص  لكن 
انتشار  مع  مراكش،  في  الساحرة  الفناء 
فرق الرقص والغناء الكناوية، إذ ال يمكن 
الفائضة  واألجساد  البشرية  لألحاسيس 
تمامًا.  حيادية..  تكون  أن  المكان  في 
األقل  على  أجيال  ثالثة  من  مؤلفٌة  فرقٌة 
الّتساع  السياح  من  األكبر  الحشَد  اجتذبت 
حناجر مغنيها، ورشاقة راقصيها، وَدْفق 
وعلى  الجارفة.  المسترسلة،  موسيقاهم 
طريقة »الحّب من أّول نظرة« سحبني أحُد 
راقصي الفرقة من يدي، دون مقاومة من 
جانبي، إلى وسط الحلبة المرتَجلة التي 
يتم انتزاعها، ليليًا، من حّيز من الساحة 

حزامة حبايب - فل�شطني
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إلى  التاريُخ  فيها  يعوُد  التي  الضاّجة 
المتّيم،  الراقُص  خلع  وصبوته.  صباه 
النشوة  مراتب  يرتقي  بدأ  قد  كان  ال��ذي 
بأصداف  ال��م��ط��رَّزة  طاقّيته  المحلِّقة، 
جانبيها  إح��دى  من  تدّلت  وق��د  بيضاء، 
شّرابٌة من الخيوط المضفورة، ووضعها 
وخ��ْط��وي.  ي��دي  سّلمُته  رأس���ي.  ف��وق 
اقتربُت منه هامسة: »لكنني ال أعرف كيف 
أرقص مثلكم؟!« فأجابني ضاحكًا دون أن 
»بلى!«  يدي:  يْفلَت  أن  إلّي، ودون  ينظَر 
البشر،  جمع  عن  غبُت  اللحظة  تلك  في 
لم  أّنني  ذلك  قلياًل،  ارتفعُت  كأّنني  ثم 
أشعر باألرض من تحت قدمي. في الصور 
طافت  اللحظة،  تلك  التي سّجلت  القليلة 
تحيُط  الحنين،  من  غمامًة  عينْي  ف��وق 
وصنجات  راق��ص��ة،  سمراء  وج��وٌه  بها 

نحاسّية ثائرة.
لكنني كنُت يقظًة جدًا، وطائرًة - فوق 
أهداني صديٌق  يوم  تام  بوعٍي   - األرض 
غريبًا  أي��ام  قبل  م��ا  حتى  ك��ان  ك���وري، 
بالُمطلق - أغنيَة »الملكة الراقصة« لفرقة 
بفندق  ملحقة  في حانة  السويدية،  »آبا« 
عائلي األجواء في مدينة إنشيون بكوريا 
شاب  قوامها  ف��رق��ٌة  أّدْت��ه��ا  الجنوبية، 
وشابة فلبينّيان. كنُت أقفُز وأحّلُق وأطفو 
»تستطيعين  وقع:  على  العالي  بالكعب 
أيام  بأجمل  تستمتعي  أن  ترقصي،  أن 

حياتك..«
الدرجات  ارتقاء  من  قدماي  تتعب  ثم 
أسطوانية  االرت��ف��اع،  شديدة  العتيقة، 
باسيل،  سانت  كاتدرائية  في  التعّرج 
على  المطّلة  اآلس��رة،  البصلّية  بقببها 
أفقد  أكاد  موسكو.  في  الحمراء  الساحة 
راهب  ظهري،  من  فيمسكني،  توازني، 
شاب بمالمح مشاغبة تجعله »يطلع عن 
يقول  قريب«  »الخالص  أراد..  لو  دينه« 
ن في عبارته.  لي، فأبتسم للمعنى المبطَّ
الطبقة  ف��ي  ون��ص��ل«.  درج���ات  »ب��ض��ع 
األسطورية،  الكاتدرائية  من  األخ��ي��رة 
انسابت أصواٌت كورالية في غناء طقسي، 
الخارجة  القبب  إحدى  تجويَف  مأل صداه 
في  قشعريرٌة  فسرت  خرافي،  كتاب  من 
نّزت  أن  لبثت  ما  الكاتدرائية،  ج��دران 
اهتزازاتها في جسدي. جلسُت على مقعد 
خشبي كنسي، وإلى جواري جلس بضعة 

الشاب دموعي  الراهُب  لمح  غرباء. حين 
تنزل عجلى على وجهي، أشار لي بطرف 
عينه إلى الغرباء اآلخرين.. كان الدمُع قد 
زار وجوَههم تباعًا. امرأة أسندت رأَسها 
خفيض:  بصوٍت  لي  قالت  كتفي.  على 
»لقد فقدُت شخصًا عزيزًا مؤخرًا. ال أعرف 
فهي ال عالقه  به..  األغنية  ذكرتني  لماذا 
خال  من  وأجبُتها  رأسي  هززُت  به!«  لها 
في  كثيرين  بشرًا  ضّيعُت  »إني  دموعي: 

ُعْمري، وال عالقة أيضًا لألغنية بهم«.
غرفتي  إل��ى  آوي  الليل،  آخ��ر  وف��ي 
فندق  في  والمساحة  التفاصيل  مقتصدة 
خطوات  بعد  على  يقع  بيتي،  شبه 
لندن.  في  األغر  الطرف  ميدان  من  قليلة 
م���دى أس���ب���وع، غ����زوُت »أرض  ع��ل��ى 
ليلتي  في  لندن، وختمتها  في  المسارح« 
األوب����را«.  ب���»ش��ب��ح  األخ��ي��رة  اللندنية 
وروح��ي،  سمعي  في  الموسيقى  ظلت 
ُحبًا  ت��ودِّع  حزينة،  نغمٍة  على  ونمُت 
صباحًا،  الثالثة  الساعة  في  مستحياًل. 
وكالمعتاد، صحوُت على شجار سكارى 
على  ساعات  أرب��ع  تبّقت  ال��ش��ارع.  في 
سائقها  مع  اتفقت  التي  األج��رة  سيارة 
كي يأخذني إلى مطار هيثرو. نزلُت إلى 
عبدالحق  فاستقبلني  االستقبال.  مكتب 
وجهه  تضيء  التي  المعهودة  بابتسامته 

الليلية  الوظيفة  ه��ذه  كانت  المتعب. 
بين  من  المغربي،  الحق  لعبد  الثابتة 
عّددها  ثابتة  غير  نهارية  أخرى  وظائف 
قال  كما  ال��ب��اردة،  اإلنجليز  ب��الد  ل��ي. 
العرب أوطاني«،  له من »بالد  أدفأ  لي، 
فهو  العربي،  اللسان  إلى  يفتقُد  ال  لكنه 
الحكايا  الحق وأنا،  حوله. تبادلنا، عبد 
وأك��ي��اس ش��اي اإلي���رل غ��راي وعبوات 
النسكافيه وساندويشات المرّبى والزبدة 
أبدى  الفندق.  مطبخ  من  هّربناها  التي 
»الَفْجرّية«؛  برفقتي  سعادته  الحق  عبد 
حين  النّعاس.  من  تقيه  كانت  فثرثرتي 
وصلت سيارة األجرة في الصباح، حمل 
عبد الحق حقيبة سفري، رغم مقاومتي، 
ووضعها في السيارة. فتحُت حقيبة يدي 
وهممُت بأن أناوله عشرة جنيهات، لكّن 
فظلت  برفق،  يدي  على  عبدالحق ضغط 
أغلق  ث��م  الحقيبة،  جيب  ف��ي  الفلوس 
من جبيني.  وقّبلني  حقيبتي. حضنني، 
ألنني  حزينًا  كان  »الغريب«،  عبدالحق، 
كما  نعاسه،  من  انتشلته  »الغريبة«  أنا 

قال، ومن أشياء أخرى..
لّوحُت  مبتعدًة،  السيارُة  انطلقت  إذ 
الصباح  ذاك  ف��ي  ع��ة.  م��ودِّ الحق  لعبد 
الذين  الكثيرين  الغرباَء  بكيُت  اللندني، 

أحبْبت..
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تلك العربة المتجّولة

قصير  العجوز  بذلك  ط��وي��اًل  فتنُت 
حارتنا،  إل��ى  يأتي  ك��ان  ال��ذي  القامة، 
دافعًا أمامه عربته ذات العجالت الثالث، 
وأحلى  األقمشة  أج��م��ل  فوقها  باسطًا 
»اإليشاربات« الحريرية الملونة واألقراط 
بل  بقدومه،  أف��رح  أكن  لم  واألس���اور... 
كنت مفتونة بفكرة اللحاق به، كم حلمُت 
نساء  تسميه  كما  البضايع«  »أبو  بتقليد 
الحي، أن أدفع عربة صغيرة، ذات ثالث 

عجالت، وأغادر الحارة.
يزور  الذي  المتجول،  البائع  حسدت 
من  وثمة  بالغرباء،  ويلتقي  األح��ي��اء، 
دون  وال��ث��رث��رة،  القهوة  لشرب  يدعوه 
بالشغف..  مليئة  حياته  مسبقة.  معرفة 

كم يستحق الحسد!
فيسود  ال��ح��ارة،  ي��غ��ادر  ك��ان  حين 
كنت  ذهابه،  بعد  الصمت  وشبه  الهدوء 
أشعر بالكآبة والوحدة، وحدة البقاء في 

ذلك المكان األزلي، إذ ظننته أزليًا. 
ل��م أك���ن أع���رف م���اذا ي��وج��د خ��ارج 
الخارج،  في  فاتنًا  العالم  كان  الحارة، 
عن  طويلة،  يقظة  أحالم  أبني  يجعلني 

كيفية الذهاب إليه.
ح��ي��ن ك��ب��رت ق��ل��ي��اًل، وص����رت في 
عربة  دون  الحارة،  وغ��ادرت  الجامعة، 
أوس��ع،  حلمي  ص��ار  المتجول،  البائع 

البلد،  خارج  العالم  برؤية  أحلم  صرت 
عنهم  نسمع  ال��ذي��ن  ال��غ��رب��ي��ون  أول��ئ��ك 
يغادر  حيث  األساطير،  تشبه  حكايات 
يبلغا  إن  ما  األهل،  منزل  االبنة  أو  االبن 
منزل  بالسفر، ألهجر  حلمُت  الرشد.  سن 

األهل. 
الكتابة  اعتبر  بارت  روالن  أن  أعتقد 
بمثابة قطع حبل السّرة مع العالم، ولكن 
السفر أيضًا هو قطع حبل السّرة، إلعادة 

وصله في مكان آخر.
تحتاج الكتابة إلى انفصال عن العالم، 
التي  تأثيراته  عن  بعيدًا  تنضج  حتى 
تتوقف  أن  وينبغي  الكتابة،  قبل  يخلقها 
انفصال عن  هو  السفر،  وكذلك  أثناءها، 
المعنوي  االبتعاد  إل��ى  يحتاج  المكان، 
المكان  ت��أث��ي��رات  ع��ن  ف��ق��ط،  ال��م��ادي  ال 

وسّكانه، حتى تنضج حالة السفر.
ال��س��ف��ر ه��و ال���ذه���اب، ال��م��غ��ادرة، 
اتجاه  ف��ي  ينطلق  فعل  ه��و  ال��خ��روج.. 
هجر  أيضًا،  ويتضمن  للمكان،  معاكس 

المكان، وإن آنيًا.
في اللحظة التي تنطلق فيها الطائرة 
الجنين  وكأنها  األرض،  ع��ن  منفصلة 
هذا  خلفها  تسحب  أم��ه،  رح��م  ال��ُم��غ��ادر 
الحبل السّري، الذي يتمدد ويتمدد، وحين 
تصبح الطائرة على ارتفاع مئات األقدام، 

حين ُترى األرض صغيرة، يضمحل رحم 
األم، وينقطع الحبل السّري.

أو  القطار،  عبر  السفر  كان  إن  حتى 
السيارة، المهم أن تسافر وحدك، لتختبر 
تتركه  الذي  األول،  مكانك  مع  قطيعتك 
َبهَت  الرحلة،  بك  تقدمت  كلما  وراءك، 
لعالقتك  المغذي  السحري،  الحبل  ه��ذا 
وأنت  معنى،  له  يعد  لم  والذي  بالمكان، 
خارج المكان. هذا ال يعني خيانة الرحم، 
بقدر ما يعني اإلخالص للمكان. فالعالقة 
يصعب  بحيث  معقدة وشائكة  الرحم  مع 
المكان  فهم  ض���رورة  ولكن  تخوينها، 
كلها،  ال��ح��واس  فتح  تتطلب  ال��ج��دي��د، 

والتخلص من الذاكرة والصور المسبقة.
حين ذهبُت إلى شارلفيل لزيارة منزل 
رامبو وضريحه، تلك الزيارة التي حلمت 
التي  اللحظة  وفي  طويلة،  لسنوات  بها 
قررُت  باريس،  من  السيارة  بها  تحركت 
محو كل الصور المفترضة في رأسي عن 
مكان رامبو، وقطعت كل عالقة انفعالية 
داخلي، وكأنني صفحة  في  كان  بما  لي 
بيضاء، تركت انفعاالتي تتدّون للتو، من 

لحظة انطالق السيارة.
زيارتي،  في  عليه  حصلت  ما  أجمل 
باب  قرب  البريد  علبة  رامبو.  بريد  كان 
رامبو،  إلى  بالكتابة  لي  أوحت  المقبرة، 
وكذلك اضطجاع رامبو إلى جوار أخته، 
حيث ترقد في قبر مجاور لقبره، بطريقة 
تنّم عن والء عائلي لم يتمتع به رامبو في 
التفاصيل، كان من الصعب  حياته، هذه 
وتصورات  أفكار  ضمن  عليها،  التعّرف 

مسبقة عن المكان.
ما  غالبًا  السفر،  مع  تجربتي  خالل 
من  جمااًل  أقّل  المتخيلة،  الصورة  كانت 
نتجه  الذي  المكان  نظلم  غالبًا،  الواقع. 
إليه، بتصوراتنا الضيقة، األقل قيمة من 

قيمته في الواقع.
لي  صباح  أول  في  استيقظت  حين 
في الشارقة، وكنت قد وصلت لياًل، ما إن 
أزحت ستائر الغرفة، حتى شعرت أنني 
في نيويورك.. تلك األبراج السابحة في 
الماء، كما رأيتها في تلك اللحظة، نقلتني 
إلى مكان آخر، أمر ال يمكن لمواقع البحث 

أن تنقله لي.
هكذا  ملكه،  أراه  عبده  اهلل  أح��ب  إن 

مها ح�سن - فرن�شا
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هو  السفر  الحكاية،  هي  وهكذا  نقول، 
غير  المنتشر  العالم  ه��ذا  على  اّط���الع 
البشر  ف��ق��ط،  نحن  وال���ذي  المتشابه، 
إلى  مكان  من  نأخذ  بالذاكرة،  المحّملون 
في  ونحن  لنقول  ذاكرته،  بعض  آخ��ر، 
باريس: »يا إلهي، لكن هذه الجادة تشبه 
نقول  أن  أو  دمشقي!«،  شارع  في  جادة 
الشمس  »هذه  البيضاء:  الدار  في  ونحن 
هي شمس حلب تمامًا!«، إال أنها خديعة 
الحبل  قطعنا  وإن  ال��ذي،  األول،  المكان 
خاليانا  في  ذاكرته  يترك  معه،  السري 

العميقة.
هي  هذه  آخر،  مكانًا  يشبه  مكان  ال 
كيمياء  لحظات،  عناصر،  ثمة  الحقيقة. 
ليحّل في  القاهرة،  ما، ُتحضر مقهى من 
جلسة بلجيكية، في مقهى مصري، أو في 
مطعم في أمستردام، إنها أحابيل المكان.

السفر هو الخالص من أحابيل المكان. 
شريطة أن يكون سفرًا محضًا.

السفر المحض، هو القطيعة.
تصفية  م��ق��ررًا  ال��م��ك��ان  ت��غ��ادر  أن 
ذاكرتك منه، مؤقتًا، طالما أنه لن يطير 
في غيبتك. أن تذهب إلى المكان الجديد، 
حواسك  بكل  عليه  تتعرف  له،  مخلصًا 

وذاكرتك المفتوحة للتسجيل.
أحيانًا،  ض��رورة  السفر  يكون  ربما 
حين نسافر من أجل العمل، أو لقمة العيش 
كما ُيقال، أو يكون أحيانًا أخرى ،رفاهية 

ذاتية، ويختلف األمر باختالف الثقافة 
ض��رورة  فالسفر  آلخ��ر.  مجتمع  من 
في  ت��رف،  مجرد  وليس  شخصية، 
المجتمع الغربي الذي يّدخر المواطن 
عطلة  في  للذهاب  العام  طيلة  فيه 
السفر  ال��س��ن��ة.  م��ن  ش��ه��ر  خ���الل 
االكتشاف،  هو  للغربي  بالنسبة 
للوجهة،  اختياراته  أن  والمدهش 
الجديد  تكون غالبًا محّملة بمخاطرة 
فالغربي  ال��الم��أل��وف.  وم��غ��ام��رة 
ب��الده،  تشبه  ب��الد  إل��ى  يسافر  ال 
م��ا ال يعرف  اك��ت��ش��اف  ي��ح��ب  ب��ل 
البعيد  رامبو  سفر  نتذكر  هل  عنه. 
والالمألوف إلى اليمن، حتى تحول 
إلى عمل وتجارة، ليطيح بمألوفه 

الفرنسي؟!
السفر تقليد ثابت في الغرب، 

القطار  م��ح��ط��ات  تكتظ  ف��رن��س��ا،  ف��ف��ي 
وآب  ت��م��وز  ش��ه��َرْي  ف��ي  بالمسافرين 
خاصة، ويكون موضوع العطلة أو إجازة 
الصيف، أحد أركان محطات األخبار،التي 
إذ  المواطنين،  وهموم  بالسياسة  ُتعنى 
هذه  في  والطيارات  القطارات  أزمات  أن 
موضوع  تكون  تكاد  العام،  من  الفترة 
ينجو  ما  ون���ادرًا  المواطنين،  أح��ادي��ث 
أحدنا من سؤال جيرانه أو معارفه: »أين 

ستقضي إجازة السنة؟«.
األخ��رى،  جوانبه  في  السفر  يحمل 
غ��ي��ر ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة، ث��ق��اف��ة االس��ت��ق��الل، 
السفر،  من  تخاف  المرتبطة  فالشخصية 
الديكتاتورية،  فالبالد  بقيود،  وُتحاط 
بحرمانهم  وتعاقبهم  مواطنيها،  ُتقيد 

م����ن ال���س���ف���ر. وال��س��ف��ر 
مثاًل،  ل��ل��م��رأة  بالنسبة 
وحرية،  استقاللية  هو 
من  ممارستها  تختلف 
ام���رأة إل��ى أخ���رى، من 
مواجهة  ت��خ��اف  ام���رأة 
ام��رأة  إل��ى  المجهول، 
تبحث عن مواجهة ذاتها 

داخل هذا المجهول.
الصغيرة  تلك  أم��ا 
بالخروج  حلمت  التي 
م��ن ال���ح���ارة، الح��ق��ًة 
ب����أب����ي ال���ب���ض���ائ���ع، 
منحتها  ف��ق��د 

باريس  بين  لتتنّقل  أوسع،  الحياة حلمًا 
والدوحة  وبرلين  وبروكسل  وأمستردام 
الضفة  ع��ل��ى  أراه�����ا،  و..،  وب���ي���روت 
التي  الصغيرة  المتوسط،  من  األخ��رى 
تصّدق  ال  وكأنها  بدهشة،  تبتسم  كنُتها، 
أن��ن��ي ه��ي، وه��ي ت��ران��ي أح��ق��ق حلمًا 
الكتابة،  عجلة  أدف��ع  حلمها،  من  أجمل 
وأطوف ب�»إيشارباتي« الملونة، متجولة 
البيوت  عبر  ال  وال��ق��ارات،  ال��ب��الد  عبر 
الصغيرة،  تلك  عنها،  كاتبة  والحارات، 
والجديدة،  البعيدة،  األمكنة  تلك  وعن 
وأنا ألّوح لها في كل مرة، من مدينة ما، 
من طائرة ما، بمنديل ذي لون ما، كما لو 
في طرقات  عربات طفولتي،  أدفع  أنني 

مباغتة، أجول بها ملكوت اهلل.
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في ممر الحقائب الضالة.. 
العالم السفلي للمطار

مفروشة بالموكيت األحمر، وفيها مكتب 
صغير للموظف يجلس إليه بينما يدخل 
له  ليظهر  التائهة،  الحقيبة  صاحب 
بيانات حقيبته قبل أن يتسلمها، خمنت 
متشابهة  حكايتها  حقائب  بضع  وجود 
مع حقيبتي، لكن الحقيقة كانت غير هذا 

على اإلطالق.
بعد مضي نصف ساعة من االنتظار 
معه  سأذهب  الذي  األول  الموظف  جاء 
الى الطابق األرضي عبر ساللم حديدية 
عريض،  دهليز  إلى  بنا  أدت  ضيقة، 
رافقني  الذي  الموظف  استدعى  وهناك 
ال  شابًا  كان  سنًا،  األصغر  مساعده 
وقصيرًا،  نحيفًا،  الثالثين،  يتجاوز 
على  بعد  فيما  الصفات  هذه  ستساعده 
تسلق جبال الحقائب بحثًا عن حقيبتي. 
الحقائب  غرفة  نحو  معه،  سرت 
الحقيقة  في  فقط،  اليوم  لهذا  الضالة 
بل  الدقيق،  بالمعنى  غرفة  تكن  لم  هي 
الموجود  يشبه  بشبك  مسورة  مساحة 
مئات  تكتظ  وخلفه  السجون،  في 
هذه  وبجانب  بعضها،  فوق  الحقائب 
المساحة،توجد غرفة أخرى أكثر اتساعًا 
ضياعها  على  مضى  شنط  فيها  ملقى 
مع  حديثي  في  إذ  أكثر،  أو  أسبوع 
عرفت  أحمد-  واسمه   - النحيل  الموظف 
بوجود حقائب منسية منذ شهر أو أكثر، 
في  قضوا  ألشخاص  حقائب  هناك  بل 
حقائبهم،  وصلت  المطار،  أو  الطائرة 
أقاربهم فيما  ولم يصلوا هم، وقد يأتي 
بعد ليطالبوا بها، أو تظل منسية حتى 
الحكايات  لم تكن كل  إشعار آخر. ربما 
أو  صحيحة،  »أحمد«  بها  أخبرني  التي 
علت  التي  الدهشة  حالة  استعذب  أنه 
احتمال  وثمة  قصة،  كل  مع  وجهي 
ثالث أن منقذ الحقائب أراد أن ُيشعرني 

بخطورة مهمته، وهذا حقيقي بالفعل. 
العالم  هنا  وحكايات..  حكايات 
عالقة  له  ليس  الذي  للمطار،  السفلي 
هنا  المغادرة.  أو  القادمة  بالرحالت 
الركاب  من  يطلب  صوت  أي  يصل  ال 
شاشة  وال  االنتظار.  قاعة  إلى  التوجه 
والوصول،  اإلقالع  مواعيد  تعرض 
التائهة،  المسافرة،  الظالل  عالم  إنه 
تحت  مجهولة  محطة  في  المنسية، 

د. لنا عبد الرحمن - لبنان

بألوان  سفر  حقائب  شراء  تعلمت 
غريبة، كانت تثير سخريتي فيما مضى. 
حقيبتي  فيه  ضاعت  الذي  اليوم  في 
الحقائب  آالف  مع  المتشابهة  السوداء 
المبرر  وجدت  األرض،  مطارات  كل  في 
الختيار الرجل ذي الشارب الرفيع حقيبة 
والناري،  الموف  اللونان  فيها  يتداخل 
تلك الحقيبة بدت لي في إحدى السفرات 
مثل علم يلوح في المطار عن بعد، حتى 
حقيبته.  عبر  الرجل  إلى  اإلشارة  يمكن 
عرفت أيضًا ِلَم يضع كثير من المسافرين 
صفراء،  شرائط  القاهرة  مطار  في 
أو  حقائبهم،  على  وخضراء  وحمراء، 
يكتبون أسماءهم عليها بقلم تلوين بارز.
إلّي  عودتها  طريق  حقيبتي  ضلت 
ضالل  من  له  ويا  القاهرة،  مطار  في 
أجهلها  كنت  عوالم  اكتشاف  من  مكنني 
تمامًا، ولم أتخيل وجودها. ما كنت على 
ذات  في  معي  الحقيبة  إن وصلت  يقين 
الرحلة، أو أنها ذهبت الى بلد آخر، أو 
حلت في ضيافة أحد ما، وضمن مخيلة 
بوليسية سريعة، ربما اشتبكت مع فيلم 
األوغاد  من  مجموعة  أن  رديء  عربي 
حتمًا-  بالصدفة  حقيبتي-  اختطفوا 
المخدرات،  أو  األلماس  فيها  ليهربوا 
اآلن ضاحكًا  يقهقه  العصابة  وأن زعيم 

وكتبي  بأغراضي  ويلقي  يفتحها  وهو 
على األرض ثم يضع في الجيب السري 
إلى  األغراض  يعيد  ثم  تهريبه،  يود  ما 
احتمال  من  والمباالة  بعشوائية  مكانها 

كشف أمره.
القاهرة،  لمطار  مالصق  مبنى  في 
رفع الموظف رأسه بملل وطلب مني أن 
أكتب بيانات الحقيبة المفقودة، ثم قال 

لي: 
األمانات«.  إلى  ذهبت  تكون  »ربما 
ثم  ما،  بشخص  االتصال  حاول  بعدها 
طلب مني االنتظار ريثما ينتهي الموظف 
صالة  أداء  من  األمانات  عن  المسؤول 
وكان  بالجلوس،  لي  أشار  المغرب، 
محتوى  استعراض  في  مشغواًل  ذهني 
الحقيبة، ومدى حزني في حال فقدانها.

غرفة  بأنها  األمانات  غرفة  تخيلت 
خشبي،  باب  لها  أنيقة،  صغيرة 

كان ينبغي على 
ساراماغو، أن يزور هذا 

المكان، ربما سيكتب 
رواية توازي روايته 

»كل األسماء«



6061

األرض بال اسم أو عنوان.
قديمة،  عطن  رائحة  توجد  هنا 
أصابهم  وموظفون  متهالكة،  ومكاتب 
من الِقدم ما أصاب المكان. ال توجد في 
هذا المكان بهرجة واجهات السوق الحرة 
وإغراء مشترياتها، ال عطور،ال شوكوال، 
وال رائحة قهوة مغرية، أو سندويشات 
ال  شفاف.  أبيض  بورق  ملفوفة  دجاج 
وجوه غريبة هنا، ال سياح، ال مغتربين 
الى  ستنقلهم  التي  الطائرة  ينتظرون 
عمل  فرصة  عن  فيه  ليبحثوا  آخر  بلد 
الملل  يبددن  أنيقات  سيدات  ال  جديدة. 
أعمال  رجال  وال  الخارج،  إلى  بسفرة 
»رولكس«  ساعة  معصمهم  في  تلمع 
الصفقات  عن  شركائهم  مع  ويتحدثون 
القادمة، ال يوجد هنا أطفال يبكون، وال 
في  فضيًا  قرطًا  يضع  أوروبي  سائح 
أذنه ويلف ذراعه حول رفيقته الشقراء. 
هنا وجوه منهكة تنتظر انقضاء ساعات 

العمل، لتعود الى البيت،وصوت أغنية 
أم كلثوم »فات الميعاد« يرتفع من جهاز 

تسجيل قديم.
بحث »أحمد« عن مفتاح الباب الصغير 
فيها  المسجونة  الغرفة  يفتح  الذي 
مطابقًا  مفتاحًا  يجد  لم  ولما  الحقائب، 
في سلسلة مفاتيحه، طلب مني االنتظار 
ريثما يعود. بدت لي الحقائب المتفاوتة 
أطفال  مثل  الشبك  خلف  من  األحجام 
شدة  من  وينتحبون  أهاليهم  عن  ضلوا 
البكاء، وقعت عيناي على حقيبة لونها 
أحمر وحوافها ذهبية،فكرت كيف يمكن 
أن تتوه مثل هذه الحقيبة األنيقة! تخيلت 
صاحبتها امرأة مولعة بالحياة حتى لو 
مقتنيات  أي  عامًا،  تسعين  عمرها  كان 
تمنيت  الحمراء،  الحقيبة  تخفيها  ممتعة 
! غاب »أحمد« عدة دقائق ثم  لو أعرف 
وفي  الباب،  فتح  المفتاح.  ومعه  عاد 
قفزات سريعة كان يتحرك بخفة مقارنًا 

الورقة  في  الموجود  والرقم  االسم  بين 
الحقائب  وبين  يده  في  يمسكها  التي 
المساعدة،  بودي  كان  أمامه.  المكدسة 
توفيرًا للوقت والقلق، لكن يتعذر العبور 
ال  أنها  يتبين  حقيبة  كل  ومع  قفزًا،  إال 
الى  الوصول  في  يأسًا  ازداد  تخصني 
من  انقضى  كم  معرفة  يمكن  ال  الهدف. 
مؤشر  يتوقف  إذ  البحث،  على  الوقت 
الزمن هنا ليمضي في االتجاه المعاكس. 
أو  »موف«  حقيبتي  لون  كان  لو  فكرت 
لكانت  فاقع«،  »أصفر  أو  ناري«  »أحمر 
برزت ببهاء في جمهورية الضياع هذه، 
لكنها حقيبة سوداء محتشمة ليس فيها 
عن  بوجودها  يوحي  غجري  لون  أي 

بعد. 
لكن رغم هذا، وقبل وصولي لليأس 
وهو  »أحمد«  أسارير  ابتهجت  التام، 
لقيناها«.  افندم،  يا  »خالص  لي:  يقول 
صارت حقيبتي في يدي، مضينا سويًا 
في الدهاليز الطويلة التي ستقودنا الى 
أعلى، وأصر »أحمد« أن يتقدمني حاماًل 
الذي  الحديدي  السلم  نحو  الحقيبة، 

سيعيدنا الى العالم العلوي.
أن  ساراماغو،  على  ينبغي  كان 
رواية  سيكتب  ربما  المكان،  هذا  يزور 
توازي روايته »كل األسماء«. حيث تتوه 
الحكايات المخزونة في الحقائب المنسية 
كل  ففي  جديد،  من  يلملمها  من  بانتظار 
شنطة حكاية صاحبها، وقصة ضياعه، 
ونسيانه. إذ لطالما ذكرني المطار، بيوم 
القيامة، ففي كل رحلة أحس أنها نموذج 
مصغر عن نهاية العالم. وفي ذاك اليوم 
توجد  هنا  ذهني،  في  الصورة  اكتملت 
في  منسية  وكائنات  العذاب،  طبقات 
جحيمها الخاص ال يستمع لشكواها أحد 
لو طالبت بمكتب جديد، أو بتبديل باب 
مهترئ ذابت أقفاله، وفي العالم العلوي 
كائنات أخرى تسعى في جحيم مختلف 
ألف  له  ومزخرف  مزين  والمع،  براق، 
صوت  يهدر  األعلى  في  وقناع.  وجه 
على  المسافرون  ويمضي  الطائرات 
بخطواتهم  الهثين  الكهربائية،  الساللم 
لهم  سيضمن  فمن  المجهول.  نحو 
وصولهم أو وصول حقائبهم إلى المكان 

المتجهين إليه؟!
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ذلك بالنسبة لي عالمة على أننا على الطريق الصحيح. 
صاعدين  وأكثر،  أكثر  لألمام  نتقدم  أن  يجب  كان  ولكن 
األشجار  وسط  كثافة،  تزيد  األح��راش  كانت  بينما  الجبل، 

المتساقطة، واألعشاب الطويلة في أرض متداعية. 
- هل يمكن أن نعرف عما نبحث؟ - سأل صديق وقد نفد 

صبره. 
- ماء. قلت أنا. - نبحث عن خرير الماء. 

الغابة  في  العسير  السير  من  آخ��ر  ساعة  نصف  وبعد 
سمعنا بوضوح خرير ماء يجري. أخذت أركض وأنا أفسح 
بالسكين طريقي، وكنت أبدو فاقد الصبر، وتبعني أصدقائي 

بصعوبة. 
الكثيفة  األحراش  من  مساحة  آخر  عبور  وبعد  وأخيرًا، 

عثرنا على فردوسنا المفقود وهدف رحلتنا.
في منتصف الساحة كان هناك حوض كبير من الحجر، 
مستندًا إلى الجبل. كان مغطى بالطحالب ، ومن أعلى صخرة 
الصافية. كنت أعرف  بالمياه  كان هناك شالل صغير يمأله 
تحيط  كانت  عام.  أربعمئة  على  عمره  يزيد  الحوض  هذا  أن 
به أشجار سرخس عالية تعطيه ظاًل ساحرًا أخضر وأزرق. 
- هذه تسمى الفنارة - شرحت - كانت األبقار قبل سنوات 
طويلة تأتي هنا كي تشرب. وأنا ولدت في معمل ألبان على 
بعد عدة كيلومترات من هنا، حيث وجدنا األريكة الحجرية. 
المكان  هذا  إلى  آتي  الليل،  في ساعات  يوم، وخاصة  وكل 
السحري المختبئ بالغابة. كان الفالحون يحضرون أبقارهم 
والحظائر  المراعي  من  يحضرونها  كانوا  تشرب،  لكي  هنا 
التي لم تعد موجودة. كانوا يتحدثون فيما بينهم، ويروون 

الحكايات وكانوا جميعًا يعرفونني. 
ك��ان ه��ذا ال��م��ك��ان ه��و م��ك��ان أح��الم��ي. ح��ول الحوض 
الحجري، كان المكان مليئًا بالحيوانات: الضفادع، والوزغ، 
واليعسوب، والفراشات، وفي المساء كانت الثعالب والغزالن 
تأتي لتشرب. هنا كنت أتخيل أنني في غابة بعيدة وغريبة، 

القيام  األص��دق��اء،  من  مجموعة  مع  ق��ررت  سنوات  منذ 
برحلة مغامرات بمعنى الكلمة. 

لعبور  مناسبة  مالبس  ويرتدوا  يستعدوا،  أن  لهم  قلت 
أيضًا  ويحملوا  بل  متينة،  أحذية  ويضعوا  وع��رة،  أرض 
سكينًا ضخمة أو ما شابهها لكي يفسحوا بها الطريق ألنفسهم 

في الغابة. 
- ولكن هل سوف نركب طائرات؟ أم نقطع طريقًا طوياًل؟ 

- سألوني. 
اتبعوني  صباحًا،  غ��دًا  لنلتقي  ه��ذا،  كل  من  شيء  ال   -

وسوف ترون. هكذا أجبتهم. 
وفي الصباح أخذنا السيارة ومن مدينة بولونيا في شمال 
إيطاليا صعدنا خمسين كيلومترًا على طريق جبال األبنينو. 

ثم توقفنا في بداية شعب جبلي كان يصعد فوق الجبل. 
هي  وأضافوا:  األصدقاء.  قال  شيء؟  كل  هو  هذا  هل   -

مزحة، أليس كذلك؟ 
كانوا في حيرة ولكنهم تبعوني. صعدنا على طول الشعب 
الجبلي حتى قابلنا غابة كثيفة، مليئة باألحراش واألعشاب 
الطويلة العالية. بدا هذا مكانًا قفرًا لم تطأه قدم منذ سنوات. 
كنت أعرف أنه ذات يوم كان مليئًا بمعامل األلبان والبساتين 
وحظائر الماشية، وكل هذا تم هدمه أو انهار، وهكذا تم حذف 

واحد من أجمل المناظر الطبيعية في إيطاليا. 
دخلنا في منطقة كثيفة النباتات وأعملنا السكاكين حتى 
فتحنا ألنفسنا طريقًا. كنت أنا الوحيد الذي يعرف مقصدنا في 

الظاهر، وظل اآلخرون في دهشة متزايدة. 
لم نكن نسمع في الغابة زئير األسود أو صيحات القردة. 
لم يكن هناك سوى الطيور أو أصوات حفيف غامضة. ولكن 
كنا  كان ساحرًا،  المكان  ذلك  في  كان موجودًا  الذي  اإليحاء 

كأننا خرجنا من التاريخ قرونًا وقرونًا. 
بعد كيلو متر واحد وعر وشاق وجدنا في منتصف الغابة 
آثار طريق قديم محفور، وأطالل منزل، وأريكة حجرية. كان 

�ضحك وجد

ستفانو بيني 

رحلة إلى حدود العالم
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بالقصص باقي حياتي. 
مصيري  قررا  اللذان  هما  الليلة  تلك  وقمر  الماء  كان  ربما 

كشاعر؟ 
هناك كان لي ماض وساعات وساعات من طفولتي. واآلن 
فلم يكن  إلى هنا ردار غريب، شعور دفين،  وقد عدت هداني 
للفنارة أي موضع على الخريطة، ولكن هناك شيء ما قادني 

حتى ذلك المكان. 
بالنسبة  كانت  الرحلة  هذه  أن  أصدقائي  كل  يفهم  لم  ربما 
لي رحلة خاصة، سحرية، رحلة مغامرات. ولكنهم تبعوني. 

شيء من هذا اللغز فتنهم. 
الطلق  بالهواء  ننعم  الحوض، وظللنا  ذلك  في  استحممنا 
خلف  غزالنًا  رأينا  طويل.  لوقت  مسحورين  الغابة،  وخضرة 
أوراق الشجر الكثيفة ورأينا فراشات طفولتي المذهبة نفسها، 
وتواريخ  أسماء  قرأنا  صنف.  كل  من  والطيور  واليعسوب، 
محفورة على الحجر ال نعرف عنها شيئًا، ولكن كل واحد منا 

كان بوسعه أن يتخيل القصة القديمة التي كان مرتبطًا بها. 
وعثرت على كتابة لي، اسمي، محفورًا بسكين قبل خمسين 

عامًا. 
ثم عدنا إلى الطريق السريع، صوب المدينة، صوب عالمنا 

الناضج الخالي من األحالم. 
أنني  أعتقد  الغابة.  منتصف  في  موجودة  الفنارة  تزال  ال 
يمكن  كيف  نعرف  اآلخرين،  الفالحين  أحد  ربما  أو  وح��دي، 
إثارة  األكثر  الرحلة  هي  الفنارة  فإن  ولهذا  إليها.  الوصول 
ومغامرة في الدنيا، بالنسبة لي، فهي رحلة في الزمن، وفي 
الذكريات، حتى نعثر على ذلك الشيء الذي لم يفلح العالم في 
تغييره وتدميره. لقد طفت بالكثير من البلدان وركبت الكثير من 
الطائرات في العالم. ولكن يقيني بوجود هذا المكان الغامض 
المختبئ في الغابة له عندي نكهة خاصة. إنها رحلتي، الرحلة 
السيد  أنا  فيها  وأك��ون  بها،  أقوم  أن  أستطيع  التي  الوحيدة 

والحارس والفاتح. وأتمنى أن أعود إليها مرة أخرى.

أو في أرض األقزام والعفاريت. هنا سمعت كثيرًا من الحكايات 
واألساطير. كان إحدى هذه الحكايات عن الساحرة الخضراء، 
والتي كانت مختبئة في الحوض الحجري، وكان تخطف األطفال 
األرض.  تحت  مغارات  إلى  وتحملهم  منه  يطلون  كانوا  الذين 
هنا، كما كان يقول جدي، القيت بجثتي جنديين ألمانيين قتلهما 
رجال المقاومة الوطنية أثناء الحرب. كنت أقابل جراتزييال هنا 
وهي راعية أبقار شقراء شديدة الجمال، كانت تحضر أبقارها 

لتشرب، وكنت أجمع معها فطر عش الغراب والتفاح. 
ولكن األسطورة التي أتذكرها أكثر من غيرها كانت مرتبطة 
بالليل. كانت الحكاية تقول إنه ال ينبغي مطلقًا شرب أو لمس 
القمر عليها. لو شربت  الحجري حينما ينعكس  الحوض  مياه 

تشرب  لياًل فسوف يصيبها الجنون وتموت. البقرة 
فسوف  إنسان  منها  إذا شرب  أما 
اآلخ���ر،  ه��و  ال��ج��ن��ون  يصيبه 
إلى شيء غريب  يتحول  ولكنه 

وغامض. 
ص��ب��ي��ًا،  أزال  ال  ك��ن��ت 
والخطر  التحدي  وكان 
يعجبانني. وذات ليلة 
ال��غ��اب��ة حتى  ع��ب��رت 
وشربت،  ال��ف��ن��ارة، 
ص��ورة  ك���ان  بينما 
على  منعكسة  القمر 

المياه. 
لم أتحول إلى بقرة، 
ولم  بري.  ذئب  إلى  وال 
ما  الجنون  من  يصبني 
مني،  ال��ن��اس  ي��خ��ي��ف 
منه  أص��اب��ن��ي  ول��ك��ن 
أحلم  لكي  يكفيني  م��ا 
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يجلس  وكان  أمامه  مرتبكة  وقفت 
زجاجي  حاجز  بيننا  يفصل  مستريحًا، 
أسمع  لكي  دائرية  فتحة  ذو  سميك 
أقول.  ما  يسمع  باألحرى  أو  يقول،  ما 
قد  تكن  لم  اإللكترونية  الحواسيب  وألن 
دخلت الخدمة في دوائر األمن، بعد، فقد 
كان الضابط يستدل على المطلوبين أو 
قوائم  خالل  من  السفر  من  الممنوعين 

طويلة مرتبة في سجالت أمامه.
مغصة  كانت  بينما  بمشقة  ابتسمت 
له  ودفعت  مصاريني  تلوي  الخوف 
الغامض  الرجل  هذا  إن  سفري.  بجواز 
المالمح يملك بيده أن ينعش آمالي أو 
أرتعب  لماذا  مستقبلي.  على  يقضي  أن 
وأتعرق ويهرب الدم من وجهي وأنا لم 
يكون  وكيف  مخالفة؟  وال  جرمًا  أرتكب 
أعصاب  بأي  إذن؟  ارتكبها،  من  شعور 
األحزاب  أحد  إلى  منتميًا  كان  من  يقف 
بجواز  ويسافر  المحظورة  الحركات  أو 
جوازي  يسحب  كسول  بحركة  مزّور؟ 
يقارن  ويروح  الصورة  على  ويفتحه 
ما بينها وبين وجهي. أقول لنفسي إنه 
أن  يريد  ألنه  متعمدًا،  المقارنة،  يطيل 
يتسلى بخوفي ويرفع جرعة خضوعي. 

��� أنعام؟
��� إنعام... الهمزة فوق األلف.

الدخول إلى الوطن 
مع القاموس

��� شنو الفرق؟
��� ماكو فرق.

��� كه كه جه كي؟ هذا اسم الجد؟
��� إنه لقب العائلة.

��� كردية؟
��� ال.

��� عجمية؟
��� أبدًا.

��� متزوجة؟
مهل صفحات  على  وتقلب  يده  تمتد 
إلى  يصل  حتى  أمامه  الكبير  السجل 
عبر  نظري  أمد  المقصودة.  الصفحة 
نزواًل  تمّر  سبابته  وأرى  الزجاج، 
السمي  المطابقة  األسماء  عشرات  على 
األول. )أتوّنس( بهم وكأنني وجدت لي 
شريكات وشركاء في الورطة ويمكنني 
أن أتلطى وراءهم. االسم يصلح للمؤنث 
الصفحة  يقلب  باله  ما  لكن  والمذكر. 
فوق  إصبعه  تحريك  عن  يتوقف  وال 

السطور؟
بصوت  فأقول  حذري  يغافلني 

ُأحاول أال يشي برجفته:
كل  فهل  نادرًا،  اسمي  أظن  كنت   ���

هؤالء إنعامات ممنوعة من السفر؟
السفلى  شفته  الغامض  الرجل  يمط 
نحو اليمين في شبه ابتسامة وينظر من 

وراء كتفه إلى هرم من السجالت الكبيرة 
في  األرض،  على  المكومة  والسميكة 

زاوية مكتبه الذي يشبه الزنزانة.
فقط  إنها  الكومة؟  هذه  ترين  هل   ���

لمن يحملون اسم محمد.
وراء  من  باستقواء،  ينظر،  ثم 
من  أعلى  هرم  إلى  مشيرًا  الثانية  كتفه 

السجالت المكومة في الزاوية الثانية.
��� وهذه لمن يحملون اسم علّي.

فوق  البارد  العرق  من  قطرة  تسيل 
ربلة ساقي اليسرى فأرفع القدم اليمنى 
كل  أستعيد  حذائي.  بوجه  ألمسحها 
محمد أعرفه من الجيران، وكل علّي من 
عليهم  وأقلق  والعمل  الدراسة  زمالء 
بالطائرة  يلحقون  كيف  واحدة.  دفعة 
والتأكد  السجالت  هذه  كل  مراجعة  قبل 
بالمنع  المقصودين  ليسوا  أنهم  من 
ما  الضابط  وهذا  خائفة  أنا  السفر؟  من 
ويدرسه  سفري  جواز  على  يتفرج  زال 
في  ويدقق  صفحة  صفحة  ويفّليه 
فيه  سيقدم  وكأنه  واألختام  التأشيرات 

امتحانًا مصيريًا.
مع  بالطائرات  السفر  ترف  انتهى 
وفرض  الكويت  إلى  جيشنا  دخول 
الحظر الجوي على العراق. صار اأُلردن 
األجانب  وبوابة  العالم  إلى  المعبر  هو 
إلى بغداد. فبعد انتصاف الليل، تنطلق 
وعربات  اأُلجرة  وسيارات  الحافالت 
الدفع الرباعي األميركية )التي يسمونها 
إم.  »جي.  ل�  شعبيًا  تحويرًا  »جمسي« 
عّمان  في  العبدلي  كراج  من  سي«( 
خيوط  أول  مع  العراقية  الحدود  لتصل 
اأُلردنية  الصفوي  بلدة  نودع  الفجر. 
أن  بعد  األذان،  يرفع  جامعها  وشيخ 
نكون قد تزودنا من دكاكينها بالعشرات 
المعقمة  واألدوية  الخبز  ربطات  من 
والمهدئة ومعلبات لحم البقر وصناديق 
وعلب  الشموع  ودزينات  الصابون 
لم  الرصاص.  وأقالم  والدفاتر  الكبريت 
ترحم سنوات الحصار على العراق أحدًا 

من أهالينا، ال شيخًا وال طفاًل. 
تستقبلنا الصحراء في نقطة طريبيل 
خلت  قالئل  سنوات  حتى  كانت  التي 
العسكري  حاكمها  لها  مستقلة  دولة 
ومحطة  ومقهاها  ومسجدها  وشرطتها 

اإنعام كجه جي - باري�س
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ووحدتها  الحرة  وسوقها  وقودها 
»الرافدين«  من مصرف  وفرعها  الصحية 
ومكتب مخابراتها وحتى سجنها الخاص 
ويطول  يتنوع  هنا  المقام  إن  بها. 
لساعات غير معلومة... وأنت وحظك. 
وليس من السهل أن يمر المسافر العادي 
مرور الكرام. إن عليه أن يحمل حاجياته 
ويقف  التفتيش،  خيمة  إلى  بها  ويذهب 
ويفتح  البطانة  على  جيوبه  يقلب  لكي 
ويفرش  المالبس  وحقائب  اليد  حقيبة 
والمفتشات،  المفتشين  أمام  محتوياتها 
والثياب  السراويل  يستعرضون  وهم 
عبوات  ويفتحون  والهدايا  الداخلية 
العطر  قناني  ويشمون  الشامبو، 
ما  ويصادرون  الحلويات  ويتذوقون 
»تفضلوا  لهم  تقول  وأنت  لهم  يروق 
من  أليسوا  وعوافي«.  مبروك  إخوان، 

ضحايا الحصار، أيضًا؟
تقف  اأُلولى  الحفلة  انتهاء  بعد 
دورها  انتظار  في  السيارة  سائق  مع 
وكشف  الصندوق  وفتح  التفتيش  في 
وراء  والنبش  المقاعد  ورفع  المحرك 
العجالت. حتى إذا انتهت حفلة السيارة 
الرسوم  تدفع  على خير يرسلونك لكي 
عدم  من  للتأكد   ( الدم  فحص  وتجري 
هذه  انتهاء  ومع  ب�»اإليدز«(.  إصابتك 
لختم  جاهزًا  المسافر  يصبح  الحفلة 
على  يزيد  ال  قد  أمر  وهو  السفر،  جواز 
منك  يطلب  لم  ما  الزمان،  من  ساعة 
المفوض التوجه إلى مكتب رقم 4، مقر 

المخابرات.
يكون  المبكرة،  الساعة  تلك  في 
الكرى  بين  متأرجحًا  المخابرات  ضابط 
واليقظة. إن مكتبه هو غرفة نومه أيضًا 
حديدي  سرير  على  ليلته  يبيت  حيث 
صدئ ومفرش قذر. إنه يلعن حظه عندما 
يفرك  وهو  فيقوم  بابه  أحدهم  يطرق 
خشبية  طاولة  إلى  يجلس  لكي  عينيه 
يعيره  أن  المسافر  من  ويطلب  عتيقة، 
ويسجل  يستجوبه  لكي  وقلمًا  ورقة 
إجاباته. لم تكن الدولة تبعثر ميزانيتها 
ألن  لموظفيها  القرطاسية  شراء  على 

لديها نفقات أهم.
��� كم مضى عليك وأنت خارج الُقطر؟

��� عشر سنوات.

��� لماذا؟
��� للدراسة. 

ثالث  دكتور  هسة  أنت  يعني   ���
مرات.

يعني الملعون مستعد للتنكيت عليك 
قبل أن يبل ريقه باستكان شاي. تخرج 
شخصك  أن  يطمئن  أن  بعد  عنده  من 
الضعيف ال يهدد الحزب والثورة وتعود 

ينادوا  أن  وتنتظر  الجوازات  مكتب  إلى 
الغرفة  في  االنتظار  يطول  عليك. 
والمختنقة  اتساعها  رغم  المزدحمة 
برجال يشعلون سيجارة من سيجارة، 
االبتعاد،  تحاذر  وأنت  لتتنفس  فتخرج 
من  جانب  على  مقرفصًا  تستريح  أو 
العالية، والساعات  األرصفة األسمنتية 
الجنكو  بمسقفات  تحتمي  وأنت  تمضي 
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فوق  ارتفعت  التي  الحارقة  الشمس  من 
رأسك، تتأمل الصورة الضخمة للقائد، 
في مدخل النقطة الحدودية، وهو يرفع 
يده بالتحية وكأنه يقول لك »وين تروح 

مّنا«؟
في  اأُلولى  المريرة  التجربة  بعد 
السماء  رزقتني  البرّية،  الحدود  اجتياز 
اأُلردني  اأُلجرة  سيارة  سائق  برائد، 
مرور  بطريبيل  يمر  كيف  يعرف  الذي 
الرمح الرشيق. وكان رائد يطلب ورقتين 
يطلبها  التي  الورقة  بدل  خضراوين 
الرحلة  وتبدأ  يستاهل.  لكنه  غيره. 
عربية  قهوة  بأطيب  الترموس  بتعبئة 
المسافات،  ملغومة بالهيل لطرد نعاس 
حين تنهب بنا »الجمسي« طريق األسفلت 
الذي يبدو بال نهاية. ومع زهور حسين 
تنكمش رحلة  كلثوم  وُأم  عمر  ويوسف 
إلى  وتتحول  عشرة  االثنتي  الساعات 
رائد  موهبة  لكن  الزمن.  عمر  في  فارزة 
يختصر،  حين  تتجلى  كانت  الكبرى 
المقررة  الرشاوى  دورة  ذكي،  وبتكتم 
موظفي  من  واحد  لكل  المسافر  على 
الحدود. إنه يدس خمسة دنانير ُأردنية 
في كف كبيرهم فتنزلق سيارتنا، بقدرة 
وحنّية،  بكرامة  الحدود  عابرة  قادر، 
في  األيدي  ومد  الحقائب  جرجرة  بدون 
المقاعد  ونزع  الثياب  وتحت  الجيوب 
لتفتيشها، واألهم، دون المرور بالمكتب 
رقم 4 أو الخضوع لسحب الدم بسرنجة 
أمراض  بكل  بإصابتك  كفيلة  مستعملة 
قانونًا  الرشوة  صارت  كيف  الدنيا. 
ساريًا ومقبواًل، بل ضرورة للعيش في 
يباهي  كان  أن  بعد  حربان  طحنته  بلد 

بعزة النفوس؟ 
مّرت  العصيبة،  السنوات  تلك  في 
على طريبيل طوابير اأُلمهات المتلفعات 
إلى  يخرجن  وهن  السود  بالعباءات 
أو  الجئ  أو  منفي  ولد  لمالقاة  اأُلردن 
لقمة  وراء  يسعى  راح  مهاجر  محض 
حدود  وتبقى  الغياب  يطول  العيش. 
وصلت  وقد  وعصّية.  طاردة  الوطن 
سالم،  صديقي  والدة  نوشة،  الحاجة 
فارقها  الذي  ولدها  ترى  لكي  عّمان  إلى 
قبل  تشمه  ولكي  قبل سبع عشرة سنة 
أن تموت. وعند باب العمارة التي تؤجر 

اللويبدة،  جبل  في  مفروشة،  شققًا 
المصري  البواب  على  سالم  ُأم  هجمت 
تظنه  وهي  تقبياًل  وأشبعته  الشاب 
ابنها  تمّيز  أن  لها  كيف  الغائب.  بكرها 
المدلل وقد ابيّض شارباه وتهرهر جسمه 

واكتهل قبل األوان؟
في  صدر  الذي  السفر  منع  ورغم 
وأصحاب  العليا  الشهادات  حملة  حق 
البلد  من  تسّربت  النادرة،  التخصصات 
األطباء  وكان  كفاءاته.  خيرة  المنكوب 
المطلوب  يدفعون  حديثًا  المتخرجون 
السفر،  جواز  في  مهنتهم  لتغيير 
أو »تاجر  ويضعون في محلها »كاسب« 
الحدود  ضباط  يكن  ولم  غذائية«.  مواد 
غافلين عما يجري لكن الكل يغض البصر 
تلك  يقبض حصته. وذاعت في  أن  بعد 
من  عليها  ُأغمي  سيدة  عن  نكتة  األيام 
الضابط:  فصاح  طريبيل،  في  اإلرهاق 
الكسبة  المسافرين  هؤالء  أحد  »ليأتي 

والتجار ويعالجها«.
تستبطن  وهي  للرمال  عالج  ال 
األسرار وتختزن الحكايات. شاسعة هي 
وعلى  مهابة.  وذات  الغربية  صحراؤنا 
شتى األحالم تنفتح نقاطها الحدودية، 
وعلى كل االحتماالت ومراودات الهروب 
أرض  إن  ونائية.  مختلفة  إلى فضاءات 
رأيت  لكنني  الفروسية.  تلهم  البداوة 
يكفي  ما  وسمعت  وقرأت  وطني  في 
لهذا  البدو.  من  عشيرة  شجاعة  إلطفاء 
رحالت  في  الوفي  رفيقي  الخوف  صار 
الخروج من الوطن والدخول إليه. ولعل 
تمشي  الذي  الوحيد  المكان  هي  الحدود 
فيه بقدميك لتقف في حضرة رجل األمن.
في تلك السنوات، ومن وحي خوفي 
قصة  كتبت  الجماعي،  وخوفنا  الخاص 
وأعطيتها  »الخوافات«  عنوانها  قصيرة 

مجلة  في  فنشرها  شكري  لغالي 
»القاهرة«. ولم أنم لعدة ليال وتوجست 
النشر على  مّر  أن  إلى  الهاتف  من رنين 
عادوا  ما  الجماعة  أن  هلل  الحمد  خير. 
ديفيد  المترجم  القصة  قرأ  ثم  يقرأون. 
جونسون ديفيز ونقلها إلى اإلنكليزية، 
خوفي.  فتجدد  ما  مكان  في  ونشرها 
إن  تخاف  البالد،  تلك  مثل  في  فأنت، 
كتبت  فإذا  تكتب.  لم  إن  وتخاف  كتبت 
الصحافي  وأنت  ضميرك،  وحي  من 
حفرت  قد  تكون  بالحرية،  الموهوم 
آراءك  ألن  بالقلم  الممسكة  بيدك  فخك 
مّرت  إذا  أما  تعجبهم.  ال  »البطرانة« 
المناسبات الوطنية واستحييت أن تكتب 
مشبوه  حتمًا  فأنت  التطبيل،  مع جوقة 

ومن الطرف المعادي. 
عمر  في  وأطال  غالي  اهلل  رحم 
جونسون ديفيز. أما أنا فما زال المغص 
مقيمًا،  الحدود  مراكز  في  يصيبني  الذي 
بل تعززت أسبابه في السنوات األخيرة، 
بعابع.  محله  وَحلَّت  بعبع  زال  أن  بعد 
األخيرة من  المرة  في  الوطن  وقد دخلت 
مطار أربيل، فتحسرت على ذلك الضابط 
مطار  في  السميكة  السجالت  صاحب 
المخابرات  مأمور  على  وترحمت  بغداد، 
الذي يفرك عينيه من  المكتب رقم 4  في 
النعاس في صحراء طريبيل. إن حواجز 
التفتيش هنا محكومة من مرتزقة أجانب 
شقر وزرق العيون، وال يفقهون العربية، 
أي  لغتهم.  تفهم  متوفزة  كالب  ومعهم 

وطن هذا الذي تدخله بالقاموس؟
االستجوابات  ُأحب  ال  زلت  ما 
وأخشاها. لذلك ُأواصل االلتزام بالحذر 
مواد  لكل  المستديمة  بالطاعة  وأتسلح 
وكافة  البغدادي  العقوبات  قانون 
وأحفظ  الجائرة،  أو  الصائبة  تعديالته 
التعليمات والمراسم الجمهورية الملحقة 
به. كذلك ُأراقب كالمي وأتجنب الثرثرات 
الحائط  وأمشي  استحياء  على  وأكتب 
جدار  خارج  أعيش  أنني  رغم  الحائط، 

الخوف العراقي منذ ثالثين سنة.  
ثالثون أخذتني إلى المطارات وإلى 
بي  وعادت  المرات،  عشرات  طريبيل، 
األخيرة  إنها  أقول  مّرة  كل  وفي  منها. 

وإن بغداد ما عادت لي. من يصّدقني؟
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الشعر ويوتوبياه
أمجد ناصر

كتاب خالدة س���عيد »يوتوبيا المدينة المثقفة« )الس���اقي، 
بيروت 2012( يغري بأكثر من قراءة وعلى أكثر من صعيد. 
يمكن اعتباره تأريخًا لمرحلة تأسيسية في مسيرة »الحداثة« 
األدبية العربية، كما يمكن اعتباره ش���هادة من اسٍم عضويٍّ 
في تلك المس���يرة. إنه كتاب يضع بين أيدينا محتوى سمعنا 
عنه أو وقفنا على ش���ذرات متفرق���ة منه، ولكنه ال يترك هذا 
المحت���وى م���ن دون تحليل أو نقد أو مراجعة، فلس���نا حيال 

مادة أرشيفية في أي حال من األحوال.

المولع���ون بالتصنيف س���يجدون صعوبة ف���ي تصنيفه 
ألنه يتأرجح، برش���اقة، بين الش���هادة والبحث األكاديمي، 
التأريخ والنقد الثقافي، وه���ذه »الهجنة«، بالذات، هي التي 
تجعله مقروءًا أكثر، ربما، من أي باب من األبواب المذكورة. 
ورغ���م الحضور البحثي الواضح فيه فإني أميل إلى اعتباره 
ش���هادة »موثق���ة« على زمن تأسيس���ي، ولحظ���ة فارقة في 
الحياة الثقافية العربية كانت خالدة سعيد، إلى جانب كوكبة 
من الش���عراء والنقاد، من رموزهم���ا. يعلمنا كتاب خالدة أن 
القطيع���ة التامة، الناجزة بين األزمنة البش���رية غير ممكنة، 
وأن الطفرات ق���د تحدث في الطبيعة، ولكن ليس في الثقافة 
واالجتماع. هك���ذا، وفي الوقت الذي تتح���دث فيه عن ريادة 
مجلة »ش���عر«، مثاًل، على صعيد تحديث القصيدة العربية ال 
تنس���ى تعّقب لحظات س���ابقة على المجلة أسهمت في تهيئة 
المن���اخ لتقبل النص الجديد وتجذره ش���يئًا فش���يئًا في تربة 
الثقافة العربية. فمجلة »شعر« لم تولد من فراغ. ولم تولد في 
ف���راغ. كانت هناك نذر، بروق، ووعود تلوح في أفق الحياة 
العربي���ة التي تح���اول الخروج من اس���تنقاع حضاري مديد. 
كان الجو مهيئًا لحدوث التغيير، الس���تقبال ما يبدو أنه ليس 
م���ن لدن الذات وصلبها.. خصوصًا في الفن الذي ُيْنَظُر إليه، 
جمعيًِّا، على أنه فن العرب وحدهم وابن لس���انهم الش���رعي: 

الشعر.

ومن العجب، بل من اليوتوبيا، أن تكون معركة التحديث 
في الشعر العربي واحدة من أكبر المعارك االجتماعية كذلك. 

كأنَّ ف���ي تحديث الش���عر تحديثًا للمجتم���ع. كأنَّ المعركة في 
الش���عر، وعلى الش���عر، هي معركة تحدث في قلب االجتماع 
العرب���ي ال في ش���أٍن أدبيٍّ نخب���وّي. ال أع���رف، وأنا المهتم 
بالشعر وقضاياه، ثقافة شهدت صراعًا على صورة القصيدة، 
ش���كاًل وموضوعًا وموقعًا في الحياة العامة، كما حصل في 
العال���م العربي على مدار أربعة  أو خمس���ة  عقود متواصلة 
االحتدام. يبدو لي أنَّ الس���رَّ المعلن في تل���ك اليوتوبيا التي 
تتحدث عنها خالدة س���عيد يكمن في الشعر، والشعر وحده. 
فال القصة وال الرواية وال اللوحة التش���كيلية وال األغنية وال 
المسرحية عرفت الصراع واالنقسام والمداد الغزير الذي أريق 
في قضية الش���عر العربي التي ال تزال منظ���ورًة في ثقافات 
عربي���ة وصلتها، متأخرة جدًا، أصداء معارك الخمس���ينيات 

والستينيات والسبعينيات.

فها هي خالدة س���عيد تق���ول عن الصراع ال���ذي دار حول 
القصي���دة العربي���ة من ِقَبل الذي���ن اعتبروها عنوان���ًا للهوية 
القومية وسالحًا في معركة التحرر الوطني وبين الذين رأوا 
فيها تعبيرًا فرديًا عن وجود اإلنسان في العالم، ها هي تقول: 
»المده���ش في ذلك كله، وأيًا كان���ت الجهة التي نظرنا منها، 
ه���و ضخامة الرهان على الش���عر كعامل فاع���ل، بل خارق، 
إلنق���اذ الهوية الوطنية أو العروبة أو الش���عب أو الوطن من 
جهة العروبيين واليس���اريين وفي المقدم���ة مجلة »اآلداب«، 
الرهان على الشعر كوسيط للتأمل في الوجود وتحدي القدر 

واالنبعاث وتحرير اإلنسان من جهة مجلة شعر«.

األم���ر يتج���اوز قضي���ة ش���كل القصي���دة وأوزان الخليل 
والتفعيل���ة وقصيدة النث���ر إلى صياغة معن���ى جديد للحياة 
العربية. إل���ى هذا الحّد كان الرهان العربي على الش���عر كما 
يعكس���ه كتاب خالدة س���عيد، وإلى هذا الحّد بلغت يوتوبياه 
الت���ي لم يكن كاتب هذه الس���طور بعيدًا عن مس���اعي نقضها 
وإخراجه���ا من اس���تقطابي »اآلداب« من جهة و»الش���عر« من 
جهة ثانية، وتلك معركة أخرى من معارك الثقافة واالجتماع 

العربيين ليس هذا مجالها.

ا�ضتدراك
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 أصدر شبل  أكثر من عشرة مؤلفات 
حاول���ت مقارب���ة عص���ر التنوي���ر، مثل 
»المخيال  اإلسالم«)1984(،  في  »الجسد 
»محم���د  اإلس���المي«)1993(،  العرب���ي 
واإلسالم«)2002(، وقدم ترجمة جديدة 
للقرآن عام 2009، كما س���اهم في إثراء 
كثير من النقاشات حول مكانة ومستقبل 
اإلس���الم في الغرب. المؤلف يعتبر رقمًا 
مهمًا في مشروعات الحوار الفكري القائم 
بين الش���رق والغرب، واس���مًا محترمًا 
ف���ي البحث في تاريخ الح���ركات الدينية 
في ش���مال إفريقيا. أصدر  مالك ش���بل، 
مؤخرًا، تزامنًا مع مرور خمس���ين سنة 
على اس���تقالل الجزائر، كتاب »قاموس 

الجزائر العاشق«)منشورات بلون(. 
»الدوحة« أجرت حوارًا مع المؤلف، 
ع���ادت في���ه إل���ى انش���غاالته الفكرية، 
وتعرض���ت في���ه إل���ى بعض األس���ئلة 

الراهنة. 
بالموازاة مع البحث األكاديمي، عمل 
مالك شبل، بين 2007 و2009، ضمن 
المجموعة االستشارية، المكلفة بمتابعة 
مش���روع تأس���يس االتحاد المتوسطي، 
إلي���ه الرئي���س الفرنس���ي  ال���ذي دع���ا 
األس���بق نيكوال س���اركوزي. تجربة لم 
تبلغ أهدافها ويعلق: »مش���روع االتحاد 
المتوس���طي فش���ل يوم مي���الده. فكرة 
االتحاد القائمة عل���ى جمع دول بأكملها 
ليست فكرة جيدة. الدول والحكومات لها 
مصالح متباعدة فيما بينها، ولن تجتمع 
سوى حول قضايا ضيقة. فكرة االتحاد 
المتوس���طي هي فك���رة مثالية، صعبة 
التحقيق«. المتحدث اقترح على القائمين 
على المشروع حاًل وسطيًا لبلوغ بعض 
النتائج الملموس���ة: »كان م���ن األفضل 
تض���م  مؤسس���ة   أو  هيئ���ة  تأس���يس 
ش���خصيات سياس���ية أو غير سياسية 
تمث���ل مختلف دول المتوس���ط، يضاف 
إليها ش���خصيات من المجتم���ع المدني، 
مع توفير الوسائل والدعم المادي الالزم 
لهم، للعمل على التقري���ب بين ذهنيات 
دول المتوس���ط فيما بينها. لو فكرنا في 
هذا الخيار لبلغنا اليوم نتائج مرضية«. 
ش���بل لي���س يبدو متأس���فًا على فش���ل 
مش���روع االتحاد المتوس���ط، مواصاًل، 

يحاول مالك شبل، منذ أكثر من عشرين سنة، تقديم صورة مغايرة 
عن اإلسالم في أوروبا، تبتعد عن النمطية التي يروج لها اإلعالم، والتي 

تحصر المسلمين ضمن بعض الكليشيهات ال أكثر.
 

الكاتب والباحث االنثروبولوجي مالك شبل:

المسلمون يحاولون
االستيقاظ من الحلم 

حوار

حوار - الدوحة
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رغم كل العقبات السياسية، التقريب بين 
وجه���ات النظر بين الجنوب والش���مال، 
والتقليل من تداعيات الهواة التي تفصل 
مسلمي اليوم عن مسلمي عصر النهضة، 
ويقول: »لألسف عاش المسلمون، على 
مر القرون الماضية، على وهم العظمة، 
متناس���ين أن العظمة ق���د ضاعت منهم. 
اآلن يحاول���ون االس���تيقاظ م���ن الحلم 
وإع���ادة بن���اء ما ضاع. لكن، س���يكون 
م���ن الصعب جدًا إع���ادة توفير الظروف 
التي عاش���وا فيها ف���ي القرنين الحادي 
عش���ر والثاني عش���ر«. برأي المتحدث 
فإن المس���لمين لن يتخلوا، في السنوات 
القادمة، عن العيش فقط على بقايا إرث 

األجداد. 

الصحوة اإلسالموية
ش���بل  مال���ك  أعم���ال  تت���وزع 
النفس���اني  التحلي���ل  التاري���خ،  بي���ن 
واالنثروبولوجيا، وعرف عنه، في كثير 
من كتاباته، الدفاع عن الحريات الفردية 
في اإلس���الم، ونقد التيارات المتطرفة، 
الت���ي عرف���ت، ف���ي الس���نوات األخيرة 
الماضية، صحوة غير مس���بوقة يعللها 
بس���ببين رئيس���يين »مي���ل البعض إلى 
تسييس اإلس���الم وتحميله ما ال يحتمل 
وس���وء تأويل النصوص األساسية في 
الديان���ة اإلس���المية«. ويواص���ل: »هما 
عنص���ران مترابط���ان في تنمي���ة الفكر 
المتطرف، يضاف إليهما عنصر ثالث هو 
س���وء فهم النصوص الدينية، مما يفتح 
المجال واسعًا أمام تفسيرات وتأويالت 
تع���زز حال���ة الغموض وتس���اهم، أكثر 
فأكث���ر، في وض���ع الدين في س���ياقات 
السياس���ة«. لهفة البعض لبلوغ الركب، 
واللحاق بم���ا وصل إليه الغ���رب يراها 
المتحدث غير منطقية دونما فهم وإدراك 
بميكانيزم���ات الفك���ر الغرب���ي الحال���ي 
الذي »توجب عليه انتظ���ار قرون كاملة 
للوصول إلى ما وص���ل إليه اليوم، من 
خ���الل تغلي���ب الفكر المدن���ي على الفكر 
الديني«. حركة األف���راد الكثيفة وتنقلهم 
من الجنوب إلى الش���مال لم تقدم الكثير 
ف���ي س���بيل الح���د م���ن الفروق���ات بين 
الضفتين، وما يزال المس���لم في أوروبا 

عرضة للكليشيهات ولألحكام المسبقة، 
ويعل���ق صاح���ب »العبودي���ة في أرض 
واالتهام���ات  »الكليش���يهات  اإلس���الم«: 
الموجهة لمس���لمي أوروبا ليست واردة 
فق���ط، كم���ا يعتقد البعض، م���ن أنصار 
اليمي���ن المتط���رف، ففي فرنس���ا مثاًل، 
كثير م���ن الفرنس���يين األصليين يبدون 
مخاوف دفينة من اإلس���الم. هي مشاعر 
إس���الموفوبيا تتغذى من خطاب اليمين 
المتط���رف، وتعرف توس���عًا ملحوظًا، 
ونجدها في الفض���اءات االفتراضية كما 

نجدها على أرض الواقع«.  

صدمة الربيع العربي
منذ بداية الربيع العربي، ركز مالك 
ش���بل مجم���ل مالحظات���ه على نش���اط 
الحركات الديني���ة، دورها في التحوالت 
السياس���ية، وموقعها ف���ي البلدان التي 
عرف���ت ث���ورات. م���ن بي���ن المفاج���آت 
الت���ي حملها الربيع ه���ي وصول تياري 
ف���ي  المس���لمين،  واإلخ���وان  النهض���ة 
تون���س ومصر على التوال���ي، إلى هرم 
السلطة.  ويتحدث شبل عن هذا التحول 
الحاص���ل، ومي���ل الناخبي���ن للحركات 
اإلسالمية دونما غيرها قائاًل: »لو تحلى 
التونسيون باليقظة سيثبتون محدودية 
األقلية التي سطت على الثورة. ليس من 
الممكن أن نحكم بلدًا بنوستالجيا العيش 
ف���ي الق���رون الماضية. كما أن الش���عب 
المصري يقف الع���ام 2012 في مواجهة 

مصيره، وس���يكون العام الجاري محكًا 
لفه���م كثي���ر م���ن القضاي���ا الغامضة«. 
ورغ���م ما جاء به ربيع 2011 من تحرير 
للش���عوب من عق���دة الخ���وف، فإنه لم 
يحم���ل تغيي���رًا ملحوظًا على مس���توى 

العالقات الثنائية بين الجنسين.
 »الجنس في اإلس���الم« هو واحد من 
الموضوعات التي يركز عليها ش���بل في 
بحث���ه األكاديمي وف���ي كتاباته ويقول: 
»باعتق���ادي أن المرأة المس���لمة بحاجة 
لتح���دد خياراته���ا، تؤس���س جمعي���ات 
وتش���ارك في صياغ���ة القواني���ن التي 
تخصه���ا، وم���ا يع���اب على الم���رأة هو 
غيابها عن النقاش���ات الدائرة حول أهم 
المس���ائل والقضايا التي تم���س حياتها 
يس���تمد  مباش���ر«.  بش���كل  الش���خصية 
المؤلف جوهر كتاباته عن اإلسالم وعن 
المس���لمين من بحث���ه في الق���رآن وفي 
تفسيراته األصلية، حيث قدم عام 2009 
ترجم���ة جدي���دة للقرآن، بع���د ترجمتي 
اندريه ش���وراكي وجاك بيرك، اختلفت 
عنهما بأن أرفقها شبل بموسوعة تفسير 
وش���رح أهم الكلم���ات التي ج���اءت في 
المصحف الش���ريف، ويتح���دث عن تلك 
التجربة: »هدف���ت من وراء تقديم ترجمة 
جديدة للقرآن إل���ى إتاحة النص لجميع 
والمفاجأة  الفرنس���ية.  باللغ���ة  الق���راء 
كانت كبيرة، ففي أقل من ثالث سنوات 
تم���ت إعادة طبع���ة الترجمة ثالث مرات 
متتالية. مع طبعة جديدة في شكل كتاب 
جيب صدرت الش���هر الماض���ي«. الديني 
والتاريخي يجتمعان في مس���يرة مالك 
ش���بل في خدمة البحث األنثروبولوجي 
ال���ذي يعتب���ر واح���دًا م���ن التخصصات 
المغيب���ة عربيًا ويعل���ل: »ألنه تخصص 
يتطل���ب صرام���ة ويف���رض اس���تيعابًا 
بتخصصات أخرى مكملة.  كما يستوجب 
كم���ًا مهمًا م���ن القراءات وم���ن التحاليل 
ومن التناسق بحكم أن االنثروبولوجيا 
تخض���ع لتح���والت الوق���ت«، ويواصل 
المؤل���ف، ف���ي الوقت الحال���ي، التنقيب 
ف���ي عدد من المس���ائل المتعلقة بالدين، 
والمرتبط���ة بحي���اة المس���لمين، مصرًا 
على أهمي���ة العودة إل���ى التاريخ لفهم 

التصدعات التي يعرفها اإلسالم اليوم.

عاش المسلمون، 
على مرّ القرون 
الماضية، على 
وهم العظمة، 

متناسين أن 
العظمة قد 

ضاعت منهم
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تونس- عبد المجيد دقنيش

نزيهة رجيبة 
)صحافية مستقلة(

االنتقال  ف��ي  م��رك��زي  اإلع���الم  دور 
ال���دي���م���وق���راط���ي، وف�����ي م��واج��ه��ة 
الرئيس  أن  يتذكر  وكلنا  الديكتاتورية. 
سيطرته  بسط  ب��دأ  علي  بن  المخلوع 
على  االستحواذ  خالل  من  تونس  على 
المدني.  المجتمع  منظمات  ثم  اإلع��الم، 
والحرية  واجبة وضرورية  االستقاللية 
الثورة  مكاسب  م��ن  مكسب  اإلعالمية 
التراجع عنها،  أو  التخلي  يمكن  التي ال 

الحدث  على  ال��رك��وب  يخص  فيما  أم��ا 
المعتاد  الشيء  طاحونة  في  والسقوط 
أبدًا  ينطلي  ال  فهذا  الحقائق  تزييف  أو 
الراكبون  الحقيقة  وف��ي  المتلقي  على 

على الثورة سينعزلون شيئًا فشيئًا.

نجيبة الحمروني 
)نقيبة الصحافيين التونسيين(

اإلع��الم  يلعب  أن  الطبيعي  م��ن 
مرحلة  في  أساسيًا  دورًا  التونسي 
بغية  ولكن،  الديموقراطي،  االنتقال 
البد  ال��راه��ن،  لمتطلبات  االستجابة 
من توفر آليات معينة، والبد من حيز 

من الحرية أواًل، وثانيًا البد من تمتع 
ومعنوية  مادية  بحقوق  الصحافيين 
على  ق��ادري��ن  يصيروا  حتى  كافية 
التوفر  يجب  وثالثًا  كبير،  دور  لعب 
على  ت��ش��رف  مستقلة  هياكل  على 
هيمنة  م��ن  للتخلص  اإلع���الم  ق��ط��اع 
على  ولهذا،  القطاع.  على  السياسة 
اإلعالم  بأن  تقتنع  أن  األطراف  جميع 
دوره  يلعب  أن  البد  رابعة  هو سلطة 
الديموقراطي.  االنتقال  مرحلة  ف��ي 
لإعالم  الموجهة  االت��ه��ام��ات  رب��م��ا 
م��رده��ا  تحكمه  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اذب��ات 
للسيطرة  األط���راف  بعض  محاولة 
والهيمنة على القطاع . ولذلك البد من 
إعطاء الفرصة لإعالميين كي يبادروا 
منظومتهم  وإصالح  أنفسهم  بإصالح 

بطريقة علمية وموضوعية.

ليلى الشايب 
)مذيعة بقناة الجزيرة(

بعد  التونسي  اإلعالم  أداء  تابعت 
األداء،  بإيجابية  وأعجبت  ال��ث��ورة 
كبيرة  ك��ف��اءات  هناك  أن  واكتشفت 
إلى  واستمعت  والتقديم،  الحوار  في 
ولألسف  ج��ريء،  وفكر  جديد  خطاب 
هذا  إلجهاض  اليوم  محاوالت  هناك 
هو  اإلع���الم  أن  أرى  هنا  وم��ن  كله. 
المجتمع، والمجتمع  انعكاس لطبيعة 
بطبعه  منفتح  مجتمع  ال��ت��ون��س��ي 
أن  ورجائي  ح��دودًا.  لنفسه  وواض��ع 
الديموقراطي.  البناء  في  دوره  يكمل 
الموجهة  واالتهامات  التجاذبات  وهذه 
عن  لاللتفاف  محاولة  هي  إليه  اليوم 
ال��ذراع  للي  ومحاولة  الثورة  أه��داف 
الحيوي  القطاع  هذا  على  والسيطرة 

والمهم. 

سادة اإلعالم الجديد

ا�ضتطالع

تونس

اآلن  الواحد، يقف  الصوت  التونسي رهين  اإلعالم  فيها  بعد عقود ظل 
االستقاللية  وبين  بالتجاوز،  واالتهام  االستحسان  بين  اإلع��الم  هذا 
وعي  ترسيخ  م��ح��اواًل  ال��ث��ورة،  بعد  بالتحوالت  يموج  واالستقالة 
المتناقض تبرز  الواقع  الصعب. من هذا  الديموقراطي  جديد، واالنتقال 
األسئلة: فإلى أي مدى يمكن لإعالم التونسي بعد الثورة أن يساهم في 
مرحلة االنتقال الديموقراطي وسط التجاذبات التي تحكمه واالتهامات 
الموجهة إليه؟ إشكالية طرحتها »الدوحة« على مجموعة من اإلعالميين 

والمثقفين التونسيين. 
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المجتمع  معالم  ستتحدد  واستمراريته 
في الفترة القادمة. من المهم جدًا أن يفهم 
عقود،  عدة  دام  انغالق  بعد  أنه  الجميع 
صار اإلعالم اليوم يجد نفسه في مواجهة 
أن  الصحافيون  فيه  يحاول  جديد  واق��ع 
بمهنيتهم  ويلتزموا  بمسؤولياتهم  يقوموا 
وكأن  اليوم  نتعامل  نحن  العوائق.  رغم 
دائ��م��ًا  ي��ك��ون  أن  يجب  الصحافي  ك��الم 
لديه  ليس  بأشياء  ونطالبه  صحيحًا 
صحيح  هو  ما   . احتمالها.  على  القدرة 
أنه خطأ  قد يظهر  اللحظة  اآلن وفي هذه 
غدًا. وكل هذا طبيعي نظرًا لوجود حراك 
السياسية  المستويات،  مختلف  على 

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

 

مبروك كعيب
)صحافي مستقل(

يشهد  الثورة  بعد  تونس  في  اإلعالم 
لم  م��رة  ف���ألول  مسبوقة،  غير  ط��ف��رة 
اإلع��الم  ف��ي  يبث  م��ا  على  الرقيب  يقف 
التي  المؤسسة  أو  الصحافي  ضمير  إال 
نتحدث  المنطلق  ه��ذا  وم��ن  فيها  يعمل 
تونس  في  لإعالم  تامة  استقاللية  عن 
بعد الثورة، فضاًل عن ذلك شهد اإلعالم 
م��س��اح��ة ح��ري��ة شاسعة  ال��ث��ورة  ب��ع��د 
وص��ل��ت ح��د االن��ف��الت اإلع��الم��ي بعيد 
وبعد  اآلن  أما  علي.  بن  بنظام  اإلطاحة 
فشيئًا  شيئًا  التخلص  في  الثورة  نجاح 
العنان  وإط��الق  االستبدادي  النظام  من 
نفسه  يجد  الصحافي  ص��ار  للحريات، 
بين ضاغطين: األول على مستوى تدني 
من  الخوف  والثاني  الصحافية،  القدرات 
عودة السيطرة على اإلعالم والعودة به 
سيكون  نظري،  في  األول.  المربع  إلى 
لإعالم التونسي مستقبل زاهر وسيكون 
عليها  تبنى  التي  األس��اس��ي��ة  ال��رك��ي��زة 

الحريات في البلد. 

لطفي الحجي 
)مدير مكتب الجزيرة في تونس(

برأيي أن اإلعالم يسير نحو تحقيق 
لهذه  ال��ح��اض��ن  فهو  ال��ث��ورة.  أه���داف 
يجب،  لها.  العاكسة  والمرآة  األه��داف 
في هذا السياق، أن نشير إلى مسألتين 
يساهم  حتى  توفرهما  من  البد  هامتين 
األهداف،  هذه  في  أعمق  بصفة  اإلعالم 
األولى تتعلق بالتشريعات التي يجب أن 
تتوفر، لحماية الصحافي من االنتهاكات، 
ب��ال��ت��زام  تتعلق  ال��ث��ان��ي��ة  وال��م��س��أل��ة 
المؤسسات اإلعالمية بأخالقيات المهنة. 
والمؤسسات  الصحف  أن بعض  وأعتقد 
أخالقيات  مسألة  مع  تتساهل  اإلعالمية 
هذه  تنتهك  مواضيع  وتنشر  المهنة 
الصحافيين  لنقابة  وسبق  األخالقيات، 

أن أشارت إلى هذه التجاوزات. 

 مريم بن حسين 
)منتجة ومقدمة( 

هذا  أن  إل��ى  أواًل  اإلش���ارة  م��ن  الب��د 
اإلعالم الذي نتحدث عنه اليوم وتوجه له 
االتهامات عانى لمدة أكثر من عشرين سنة 
ومحاصرة  كبير  وقمع  مفرط  تدخل  من 
وتبعية، مما أساء إلى منظومة إعالمية 
كاملة. حقبة مازالت رواسبها وسلبياتها 
باقية إلى اليوم. وحتى إن أصبح اإلعالم 
اليوم مستقاًل بشكل واسع، إال أنه مازال 
يعاني من هذه الرواسب ومخلفات الفترة 

اليوم  مطلوب  ولذلك  وكبواتها.  السابقة 
أنفسهم وتحسين  اإلعالميين إصالح  من 
خطابهم  تطوير  على  والعمل  قدراتهم 
كسب  في  ينجحوا  أن  يستطيعوا  حتى 
ثقة الجمهور التونسي. وطبعًا بعد سنة 
ونصف من الثورة ال يمكن أن نطلب من 
اإلعالم أكثر من طاقته، اإلصالح سيكون 

تدريجيًا. 

سلمى بكار 
)مخرجة سينمائية(

لهذا  الفني،  اإلب��داع  م��رادف  اإلع��الم 
أكن احترامًا كبيرًا ألصدقائي اإلعالميين 
الرقابة  م��ن  مثلهم  نعاني  كنا  ال��ذي��ن 
والمحاصرة أيام الديكتاتورية في الزمن 
أن لإعالم  اليوم  أرى  السابق. ولذلك، 
دورًا أساسيًا ومهمًا في مرحلة االنتقال 
رجال  يكون  أن  بشرط  الديموقراطي 
وضميرهم  أفكارهم  مع  نزهاء  اإلع��الم 
من  وللخوف  للرقابة  يخضعون  وال 
هناك  كان  وإذا  المجتمع.  ومن  الحاكم 
أن  يمكن  ال  اإلع���الم  الص��الح  إمكانية 

يكون إال من الداخل. 

منير زعرور
 )االتحاد الدولي للصحافيين(

أخطر  هي  الحالية  المرحلة  أن  أعتقد 
مرحلة يمر بها اإلعالم في المنطقة العربية 
ومهنيته  اإلعالم  أداء  على  وبناء  إجمااًل، 
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مدينة نجوم السينما أنجبت في النهاية رئيسًا

كان
العيش بالحواس الست

رحلة

�سعيد خطيبي
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الواف���د إلى »كان« لي���س مضطرًا لتعلم الفرنس���ية، وال 
التشبه بعادات بلد فولتير. فهناك تتقاطع اللغات وتتمازج 
األجن���اس فيم���ا بينها. وأه���ل المدين���ة ال يعنيهم س���وى 
تقديم أفضل صورة ممكنة عن واجهة فرنس���ا الس���ينمائية 

والسياحية.
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من محطة وصول القطار يمكن للزائر 
المارة،  أوجه  في  المدينة  نبض  تلمس 
البشرتين  مع  البيضاء  البشرة  وتقاطع 
إج��م��ااًل  فرنسا  وال��ص��ف��راء.  ال��س��م��راء 
خصوصيتها  على  الحفاظ  في  تجتهد 
الكوسموبوليتية، والتي تبلغ أوجها في 
»كان«، حيث نشعر، من الوهلة األولى، 
تناغمًا  تعيش  مدينة  مواجهة  في  أننا 
األهالي  بين  وانسجامًا  وثقافيًا،  عرقيًا 
واألجانب. لكن ظاهر األشياء ليس دائمًا 
األجانب  بين  »المساواة  باطنها،  مثل 
نذير،  يقول  طوباويًا«  مصطلحًا  تبقى 
محل  في  أم��ن  مساعد  جامعي،  طالب 
لبيع النظارات الشمسية بشارع أنتيب، 

في وسط المدينة.
منذ  يقيم،  األص��ل،  جزائري  نذير، 
لوبي«  »فيلناف  ضاحية  في  سنتين، 
القريبة، يدرس أربعة أيام في األسبوع 
األخ���رى،  ال��ث��الث��ة  األي���ام  ف��ي  ويعمل 
بالوقوف من الصباح إلى ما بعد الظهر، 
المحل، والتعامل مع زبائن  أمام بوابة 

من مختلف األصول والجنسيات.

وروس  فرنسيون  المحل  »ي��رت��اد 
من  وغيرهم  وأفارقة  وع��رب  وإنجليز 
من  المدينة  زوار  غالبية  العرقيات. 
فيها  إقامتهم  األعمال،  ورج��ال  السياح 
معهم  التعامل  وأسلوب  زمنيًا  محدودة 
االجتماعية«.  مستوياتهم  بحسب  يتحدد 
الذين يحتكرون جزءًا من  الروس مثاًل، 
في  والعقارية  االقتصادية  االستثمارات 
المدينة يحظون بسمعة محترمة، ال تقل 
عن سمعة بعض العرب الذين ساهموا، 
ورغم  الماضية،  األخيرة  السنوات  في 
األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة، في 
فندق  العقارية.  المدينة  سوق  انعاش 
شارع  على  ال��واق��ع  مثاًل،  »ك��ارل��ت��ون« 
البحر  لشاطئ  المقابل  ال��ك��روازي��ت، 
األبيض المتوسط، الذي يعتبر من أشهر 
معالم المدينة المعمارية )يعود تأسيسه 
إلى 1911(، حيث تم فيه تصوير فيلمي 
اللص«  على  »القبض  هيتشكوك  ألفريد 
 )2005( زي��م��ر«  و»ان��ط��ون��ي   )1955(
فترة  منذ  مارسو، صار  بطولة صوفي 
عرف  بعدما  ع��رب��ي��ة،  ملكية  قصيرة 

الثالث  السنوات  حادة  جد  مالية  أزمة 
الماضية.

فترة  »كان« مع  تواجدنا في  تزامن   
السنوي.  السينمائي  المدينة  مهرجان 
تعيش  سنة  ك��ل  م��ن  م��اي��و/أي��ار  شهر 
المدينة على وقع االحتفاء بالفن السابع. 
عن  يقل  ال  ما  العام  هذا  استقبلت  حيث 
مختلف  م��ن  ج���اءوا  صحافي،   4000
بقاع العالم، لتغطية الحدث األكثر إثارة 
لالهتمام العالمي بعد األلعاب األولمبية. 
نذير، دليلنا إلى شوارع المدينة الخلفية، 
توكفيل،  دو  أليكس  مدينة  وجه  يفضل 
ُمنّظر الثورة الفرنسية، في الشتاء، لما 
نفسها،  حول  منطوية  وحيدة،  تكون 
»برأيي،  زوارها/عشاقها.  عن  بعيدًا 
هي  ك��ث��ي��رًا.  ك��ان  يناسب  ال  الصخب 
لحظات  في  أجمل  وتكون  هادئة  مدينة 
المدينة  عليه  تتوافر  ما  الخلوة«. ورغم 
من مظاهر الترف وحياة الخمس نجوم، 
إلى  اللجوء  ع��ادة  يفضل  مرافقنا  ف��إن 
على  والمشي  الضيقة،  واألحياء  األزقة 
أطراف المدينة، لما تحمله من تشابه مع 
منطقة »رحبة لجمال« في مسقط رأسه 
ال  أنه  كما  الجزائر.  شرقي  بقسنطينة 
تركي  مطعم  في  سوى  الغداء  يتناول 
الصرب«،  »ش��ارع  من  بالقرب  صغير، 
وبعض  ال��ح��الل«،  »األك��ل  خدمة  يوفر 

األطباق العربية كالفالفل والتبولة.

اسمي عائشة
طابعا  عليه  يغلب  »ك���ان«  معمار 
»ال��ب��روف��ان��س« و»ن��ي��و-ب��روف��ان��س«. 
جنوب  منطقة  غالبية  يميزان  طابعان 
شرقي فرنسا. مع اللون األوكر، المائل 
إضافة  األجوري.  واألحمر  األصفر  بين 
)متوسطية(  »ميديتيرانية«  مسحة  إلى 
على الشوارع المطلة على البحر، والتي 
تذكرنا ببعض معالم المعمار الكولونيالي 
ومدن  وتونس  العاصمة  الجزائر  في 
على  تحافظ  المدينة  أخرى.  متوسطية 
رياح  رغ��م  بثبات.  المعمارية  هويتها 
منذ  تعرفها،  التي  والمعاصرة  التحديث 
ثالثة عقود، فإنها ترفض تغيير هيئتها، 
كما عرفت  بماضيها،  وتبقى على صلة 
عليه منذ بدايات القرن التاسع عشر. هذا 
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يحتضن  المتناسق  المعماري  الديكور 
حركة تجارية جد نشطة.

من  ع���ددًا  تخصص  »ك���ان«  بلدية 
في  وللتسوق،  فقط  للمشاة  الشوارع 
هو  كما  الكبرى،  والمتاجر  المحالت 
الحال في شارع المارشيل جوفر، حيث 
شابة  س��ن��ة(،   41( »ع��ائ��ش��ة«  التقينا 
عائلة  من  األص��ل،  كاميرونية  سمراء 
مسلمة، هاجرت من بروكسيل إلى كان، 
الصغيرة  المهن  من  كثير  في  وعملت 
هنا  »أع��ي��ش  اليومية.  حياتها  لكسب 
الحياة مريحة،  أن  منذ 2006. ال أجزم 
لكنها أفضل من مناطق أخرى«. اشتغلت 
بأحد  الصحون  تنظيف  في  أواًل  عائشة 
المطاعم الفرنسية، ثم كمناوبة ليلية في 
االستقبال بفندق صغير، قبل أن يستقر 
بها الحال كنادلة في حانة. »الحياة في 
»كان« تجري بسرعة ونحن نجري معها، 
فهي تختلف كلية عن حياتي السابقة في 

ياوندي«.
عائشة، التي تفضل غالبًا االستماع 
أللفا بلوندي وكورناي، أسّرت لنا بأنها 
على اطالع على مالمح المدينة الليلية، 
وصخب أمسياتها وجنون حياتها الثانية 
والركض  المالهي  حياة  الستار،  خلف 
منذ  األق��دار،  ساقتها  فقد  النساء.  خلف 

مثل  المتاجرة  إل��ى  ون��ص��ف،  عامين 
تتقاضاه  »ما  بجسدها  غيرها  كثيرات 
أضعاف  يفوق  »ك��ان«  في  هوى  بائعة 
ما يمكن أن تتقاضاه في مدينة أخرى« 
مرافقتها  عائشة  علينا  اقترحت  تقول. 
يتدفق  حيث  الك��روازي��ت،  شاطئ  إل��ى 
السياح لالستمتاع بشمس  سنويًا آالف 
لمشاهدة  المتطفلين  ومئات  الجنوب، 
أجساد النساء شبه العارية وتصويرها 

خلسة.
في شواطئ »كان« من العادي جدًا 
يستلقين  تمامًا  عاريات  نساء  مشاهدة 
عليهن:  عائشة  وتعلق  الرمل،  على 
»رغ���م أن���ي أع��ي��ش وح��ي��دة، وليس 
عكس  على  أشعر،  لكني  رقيب،  علي 
إلى  النزول  من  بالخجل  النسوة،  تلك 
الموروث  بقايا  الشاطئ شبه عارية«. 
يظل  عليه  ك��ب��رت  ال���ذي  االج��ت��م��اع��ي 
الشابة  وي��وم��ي��ات  مخيلة  ف��ي  عالقًا 
»كالراغب  تعيش  فهي  الكاميرونية، 
المتمّنع«، تواسي حالها بتأمل جاذبية 
سياحيًا  قطبًا  تعتبر  »ك��ان«  المدينة. 
بامتياز، لكنها ليست متاحة لمن شاء، 
موسم  في  فيها  واح��د  أسبوع  قضاء 
االصطياف يكلف ما ال يقل عن 1500 

يورو.

يمينية اليسار
كريستين )37 سنة(، ولدت وتربت 
في »كان«، تعمل كموظفة في مصرف، 
وتكرس وقت فراغها للعمل كمتطوعة في 
جمعية تعنى بالحد من العنف الممارس 
ضد المرأة. صادفناها بالقرب من قصر 
بصدد  وهي  السينمائي،  كان  مهرجان 
تحسيسية،  وكتيبات  ملصقات  توزيع 
والتوجيهات  النصائح  بعض  تتضمن 
لحماية المرأة، مع دليل يتضمن عناوين 
تعنى  وجمعيات  م��ؤس��س��ات  وأرق����ام 

بالقضية نفسها.
»المرأة ال تحميها سوى امرأة مثلها« 
الجمعية  أرقام  بحسب  كريستين.  تعلق 
النساء  أع��داد  ف��إن  معها  تتعاون  التي 
في  للعنف،  سنويًا  يتعرضن  اللواتي 
سواء  للضرب  يتعرضن  مستمر.  تزايد 
يد رجل أجنبي.  أو على  الزوج  يد  على 
ليست  النساء  على  االع��ت��داء  ظ��اه��رة 
الثالث  العالم  العرب أو على  حكرًا على 
كتبت  حيث  أيضًا  فرنسا  ففي  إجمااًل، 
العالمية تعيش  مواثيق حقوق اإلنسان 
المرأة اضطهادًا داخليًا. كريستين تعتقد 
أن مدينتها أفضل حااًل من مدن فرنسية 
أخرى من ناحية أرقام العنف الممارس 
في  ك��ب��ي��رًا  أملها  وي��ظ��ل  ال��م��رأة،  ض��د 
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إمكانية مبادرة الرئيس الجديد في اتخاذ 
حماية  أج��ل  من  قانونية  تدابير  جملة 

النساء أكثر فأكثر .
كلهم،  وليس  »ك��ان«،  سكان  بعض 
فرنسوا  الرئيس  بانتماء  يفتخرون 
عائلته  رفقة  سكن،  فقد  إليهم.  هوالند 
»رون«  مدينة  من  إليها  قادمًا  المدينة، 
حملته  ف��ي  انطلق  ومنها  الشمالية. 
االنتخابية األخيرة، رغم ما يعرف عنها 
من توجه يميني صارم، كما أنه يمتلك 
واحدة  في  غالبًا،  يقضي  شقتين،  فيها 

منهما، عطلته الصيفية.
الفرنسي  الرئيس  والد  أن  الطريف 
الذي  هوالند،  غوستاف  الدكتور جورج 
على  للمسنين  مركز  ف��ي  حاليًا  يقيم 
طرف المدينة، كان مناضاًل معروفًا في 
والدته  عكس  على  المتطرف.  اليمين 
عام  )متوفاة  تيبار  فريديريك  نيكول 
2009(، التي عاشت مناضلة في الحزب 
انتخابات  ف��ي  وترشحت  االش��ت��راك��ي 
وهي   2008 ع��ام  ك��ان  بلدية  مجلس 
تتجاوز الثمانين من العمر. رغم اكتساح 
اليسار مؤخرًا لقصر اإلليزيه وللبرلمان 
فإن التوجه السياسي الذي يحكم »كان« 
فهي  للتغيير،  قابل  وغير  واح��دًا  يظل 

مدينة يمينية بامتياز.

مدافع الدجاج
 Notre dame bon« كنيسة  تقف 
المدينة،  عراقة  على  شاهدًا   »voyage
بأعمدتها وأقواسها وأجراسها وبواباتها 
بأصالة  الزائر  تذكر  أن  تحاول  الثالث 
المدينة وتواصلها مع اإلرث المسيحي. 
أال  يجب  الذي  األهم  الديني  المعلم  هي 
في  خصوصًا  زي��ارت��ه،  فرصة  نفوت 
الصالة،  أوق���ات  خ��ارج  أو  ال��ص��ب��اح، 
وجمالية  المكان،  ووقار  بهدوء  للتمتع 
السقف  تزين  التي  والنقوش  اللوحات 
ممتعًا  أيضًا  سيكون  كما  وال��ج��دران. 
الكنيسة  خصوصية  وتلمس  زي���ارة 
ت��س��ارع حركة  رغ���م  األرث��وذك��س��ي��ة. 
المدينة فإن أهلها تجمعهم رابطة الحياة 
امتالء  يعكسه  م��ا  ذل��ك  ال��روح��ان��ي��ة، 
خصوصًا  الصالة،  مواقيت  الكنيستين 
المدينة  معالم  األحد.  يوم  القداس  وقت 

قلعة  مثاًل  منها  نذكر  كثيرة  التاريخية 
البحر  على  المطلة  الحربية،  مارغريت 
أو قلعة لوسكوايت التي بنيت في القرن 
إثارة  األكثر  المعلم  لكن  السادس عشر. 
الذي  الدجاج«،  »مدفع  هو  لالستغراب 
جزيرة  في  ومعروضًا  موجودًا  يزال  ما 
يستخدم  كان  والذي  القريبة،  مارغريت 
في القرن السابع عشر في شوي الدجاج 
الجزيرة  ق��ذف��ه دف��اع��ًا ع��ن س��اح��ل  ث��م 
طريقة  أنها  البعض  يزعم  الغزاة.  من 
في  حرائق  إلث��ارة  آن��ذاك  متبعة  فعالة 
مراكب الغزاة، ويشك كثيرون في مدى 

فعاليتها. 
إلى جادة  من شارع جون جوريس 
لورين، مرورًا بشارع جون ديما، هنالك 
دائمًا صورة أو الفتة تذكرنا بأسطورة 
زيدان  الدين  زين  الفرنسية  القدم  كرة 
»ك��ان«  م��ن  الفعلية  تجربته  ب��دأ  ال��ذي 
مرسيليا  رأس��ه  مسقط  من  إليها  قادمًا 
)200 كلم غربي كان(. فهناك لعب بين 

إلى  بعدها  لينتقل  1987و1992  عامي 
ويمنح  اإليطالي  جوفنتوس  ثم  بوردو 
»زي��زو«   .1998 العالم  ك��أس  فرنسا 
»كان«،  أهل  مخيلة  في  األكبر  الحاضر 
عبر  مر  الذي  الحية  الرمز/األيقونة  هو 
أزقة المدينة ويحن الجميع أن يراه فيها 
مرة أخرى. خلف حياة البذخ، ويوميات 
العيش  تفضل  ال  التي  األرستقراطية 
سوى على ظهر يخت، أو في غرف فندق 
وأبناء  مهاجرون  يعيش  نجوم،  خمس 
في  وآسيويين  وأفارقة  عرب  مهاجرين 
نجاح  طريق  بشق  يحلمون  »ك���ان«، 
كل  ويساهمون،  وشهرة،  مال  وكسب 
تاريخ  من  ج��زء  كتابة  في  بطريقته، 
ينكره  ال  المدينة  على  فضلهم  فرنسا. 
بتسمية بعض  جاء  لهم  والعرفان  أحد، 
الشوارع بأسماء مدنهم، فليس مستغربًا 
أن نجد في »كان« شوارع تحمل أسماء 
»قسنطينة«،  »وه���ران«،  »ال��ج��زائ��ر«، 

وجادة تحمل اسم »لوريون« )الشرق(.
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األولمبياد
ما ال تراه الكاميرا

لندن رصدت أكثر من 11 مليار يورو إلنجاح دورة األلعاب األولمبية )27 
يوليو/تموز و12 أغسطس/آب(. بينما يرى البعض في هذا الرقم مبالغة 
غير محس���وبة العواقب، خصوصًا في ظل تداعيات األزمة المالية التي يمر 
بها البلد، يعلق بعض العارفين بشؤون بيزنس الرياضة أن لندن ستجني 
من وراء تنظيم الحدث، األهم عالميًا، أرباحًا وفوائدا س���تمتد، على طول 
السنتين القادمتين. فس���وق اإلعالنات، ومداخيل حقوق البث التليفزيوني 

س���اهمت في استرجاع جانب من مدفوعات التنظيم. وإذا كان 
اليابان���ي هاروك���ي موراكام���ي يرى في الرياض���ي كاتبًا 

متف���ردًا، فإن اإلعالم يرى فيه س���لعة البد من االحاطة 
به���ا، واحت���كار صورتها. ال���دورة األولمبية ليس���ت 
فقط متعة وس���باقات س���رعة ودم���وع فرحة لحظة 
اس���تالم الميداليات، بل هي أيضًا فضاء مفتوح على 
الصدامات السياسية واأليديولوجية، وبيئة خصبة 

أيض���ًا لتفريغ مكبوت���ات النفس والبح���ث عن صور 
مشتهاة لرياضيين ولرياضيات بأجسام رشيقة. 
ف����ي كل دورة من دورات األلعاب األولمبية يركز 

الجمهور أنظاره على ميادين السباق، وينسى بأن 
لأللعاب أبعاد أخرى، ليس����ت مرئية، تطرحها 

»الدوحة« بالنقد والتحليل في هذا الملف.
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األولمبي���ة  لأللع���اب  لن���دن  دورة 
)27يولي���و - 17 أغس���طس( لن تختلف 
كثي���رًا ع���ن س���ابقتها، ول���ن تخلو من 
المش���احنات السياس���ية، في الكواليس 
والمدرجات وفي غرف تبديل المالبس، 
خصوص���ًا في ظ���ل ما تعرفه الس���احة 
الدولية من خالف���ات ومن بوادر انفجار 
محتم���ل ف���ي ب���ؤر ع���دة. بي���ن العرب 
وإس���رائيل، وس���ورية الرس���مية التي 
ستشارك دفاعًا عن نظام األسد وأنصار 

الث���ورة، وبي���ن بع���ض رياضيي دول 
غربية ورياضيي إيران وكوريا الشمالية 
الرس���ميتين، االحتم���االت ترج���ح كفة 
السياسة على الرياضة، وتنبئ باندالع 
أيديولوجية ستنتشر  ش���رارة صدامات 

بسرعة أكبر من سباقات المئة متر. 

وعش���رون  الخمس���ة  األمن  أع���وان 
ألف���ا، المكلفون بحماية الدورة الحالية، 
سيجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع 
الوافدين على عاصمة الضباب بمقاييس 

مختلف���ة، م���ع توفي���ر األم���ن للجمهور 
وللرياضيي���ن بش���كل ع���ام، ولجمهور 
ورياضي���ي ال���دول الت���ي لها س���وابق 
خالفية سياسية بش���كل خاص. بعض 
الحكوم���ات واألح���زاب السياس���ية تجد 
غالبًا في األلعاب األولمبية مناس���بة من 
ذهب للترويج للخطابات األيديولوجية، 
خصومه���ا  ولمحاكم���ة  للبروباغن���دا 
وترصيع صورتها في الخارج. الحضور 
اإلعالمي في األلعاب األولمبية هو األهم 

�سعيد خطيبي

أسرع من سباقات المئة متر
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عالمي���ًا، يق���در بأكثر من س���بعة آالف 
إعالمي، من القارات الخمس، فالرياضة 
تس���تقطب األنظ���ار أكثر من السياس���ة. 
نظام بشار األسد مثاًل استغل الحدث قبل 
انطالقته، مع الخرج���ة األخيرة لزوجة 
الرئيس أس���ماء األس���د، التي حضرت، 
قبل أس���ابيع قليلة، حص���ة تدريبية مع 
فريق »البادمنتنون«، تحمل تي شورت 
كت���ب عليه »حل���وة يا بل���دي«، ورفعت 
درج���ة التأه���ب إلى الدرج���ة القصوى، 
قبيل انط���الق األولمبياد التي تش���ارك 
فيها سورية في سبع مسابقات مختلفة، 
ستحاول قدر اإلمكان توظيفها في خدمة 
مصالحها السياس���ية، م���ع التهجم على 
الث���ورة وعلى ق���ادة المعارضة. الحال 
نفسه مع إيران، التي تعرف، منذ ثالثة 
عقود، توت���رًا مع بعض الدول الغربية، 
ترتفع حدتها مع اقتراب بعض التظاهرات 
العالمي���ة. فقد أعلنت اللجن���ة األولمبية 
اإليراني���ة أش���هرًا قبل بداي���ة األولمبياد 
اعتراضه���ا عل���ى لوغ���و دورة لن���دن، 
بحجة تضمنه تلميحًا لكلمة »صهيون«، 
وه���ي مالحظ���ة أثارت اس���تغراب كثير 
من المتتبعي���ن، وحركت مخاوف مما قد 
ستحمله مش���اركة اإليرانيين من مقاصد 
سياس���ية، كما ح���دث ع���ام 1998 لما 
شارك المنتخب اإليراني في كأس العالم 
لك���رة القدم بفرنس���ا وأبان ع���ن عدائه 

للواليات المتحدة األميركية. 

أدلجة المضمار
تاريخي���ًا، لم تن���ج دورات األلعاب 
األولمبية المتعافية من نيران السياسة، 
ووج���دت نفس���ها، رغ���م م���ا تحمله من 
مبادئ إنسانية، في مواجهة الصراعات 
الثنائية، والصراعات متعددة األطراف، 
التي تس���ببت ف���ي توقفها ث���الث مرات: 
1916، 1940 و1944 بس���بب الحربين 
العالميتي���ن األول���ى والثاني���ة. كما أن 
المعس���كرين الش���يوعي والرأس���مالي، 
س���ابقًا  الس���وفياتي  االتح���اد  بقي���ادة 
وّظفا  األميركي���ة،  المتحدة  والوالي���ات 
)وم���ا ي���زاالن( األولمبي���اد ف���ي خدم���ة 
المصالح السياس���ية. ففي دورة 1956 
ف���ي مالبورن األس���ترالية، قاطعت دول 

هولن���دا، إس���بانيا وسويس���را األلعاب 
بحج���ة مش���اركة االتحاد الس���وفياتي، 
المدان وقتها بممارسة انتهاكات سياسية 
وإنس���انية ف���ي هنغاري���ا، كم���ا غابت 
ع���ن الدورة نفس���ها دول مص���ر ولبنان 
والعراق بس���بب تبعات حرب السويس. 
طبول الحرب المعلنة وغير المعلنة ألقت 
وما ت���زال تلقي بظاللها عل���ى مضامير 

األلعاب.

 المقاومة الفلس���طينية أبلغت العالم 
برسالتها في دورة برلين 1972 وكسبت 
تعاط���ف البعض وع���داء بع���ض آخر. 
دول إفريقي���ة، مع���روف عنه���ا التبعية 
رفعت  الس���ابقة،  الكولونيالية  لألنظمة 
صوته���ا عاليًا ف���ي المحف���ل األولمبي، 
وقاطع���ت األلع���اب، في ث���الث دورات 
و1976(   1972، متتالي���ة)1968 
احتجاج���ًا على تواصل نظ���ام األبارتيد 
في جنوب إفريقيا سابقًا. يعتقد البعض 
أن المش���اركة ف���ي مناس���بة رياضية، 
والدخ���ول في منافس���ة م���ع »رياضي« 
يحمل راية العدو يعتب���ر »تواطؤا« معه 
أو »خيانة للوطن«، ذلك ما كانت تلمح 
إليه البروباعندا السوفياتية، وما حاول 
ليوبول  الش���اعر والمناضل والرئي���س 
سيدار سنغور)1906 - 2001( مناقضته 
لم���ا ق���اد بلده الس���نغال للمش���اركة في 
دورة مونتري���ال 1976 ومخالف���ة آراء 
ساسة واحد وعشرين بلدًا إفريقيًا آخر، 
قب���ل أن تح���ذو فرنس���ا وبريطانيا حذو 
مش���اركتهما  وتؤكدا  الزنج���ي  المناضل 
في دورة موس���كو 1980 التي قاطعتها 
الوالي���ات المتحدة األميركي���ة و64 بلدًا 
آخر محس���وبًا على المعسكر الرأسمالي 
بحج���ة انته���اك الس���وفيات لألع���راف 
الدولية وغزو أفغانستان)1978(. وجاء 
رد الس���وفيات مش���ابهًا بمقاطعة ألعاب 
أربع  أنجل���وس)1984( وإجب���ار  لوس 
عش���رة دولة شيوعية أخرى على اتخاذ 
الموقف نفس���ه، بحجة »الخوف من عدم 
توفي���ر األمن لوفود الدول الش���يوعية«. 
وم���ع اقت���راب نهاية عصر االش���تراكية 
قاطع���ت دول إثيوبيا وكوبا ونيكاراغوا 
ألعاب س���يول 1988، بحجة اس���تبعاد 

كوريا الشمالية.  

ما وراء الجمهور
قبل بداية أية دورة من دورات األلعاب 
األولمبية تنطلق معركة الكواليس لكسب 
رهان التنظيم. بحس���ب بع���ض العارفين 
بخبايا اللجن���ة األولمبي���ة الدولية، فإن 
الضغوط���ات واالبت���زازات واإلغ���راءات 
تبل���غ أوجها، مع اقت���راب موعد اإلعالن 
عن اس���م المدينة المنظمة. الكل يتنافس 
على الظفر بش���رف التنظي���م لما يحمله 
من حظوة سياس���ية وإضافة اقتصادية 
ومكاس���ب إقليمي���ة. ولح���د الس���اعة لم 
تظفر أي من المدن اإلفريقية، وال واحدة 
العربي���ة، بش���رف احتضان  الم���دن  من 
األلع���اب، رغ���م م���ا تتوفر علي���ه بعض 
الدول م���ن امكانيات وكف���اءات، وبقيت 
الكرة، منذ أكثر م���ن قرن، تدور في فلك 
دول كرس���ت نفسها، ونالت حق التنظيم 
أكثر م���ن مرة، لندن مث���اًل تنظم األلعاب 
للمرة الرابعة وسبقتها الواليات المتحدة 
األميركي���ة باحتضانها أربع مرات أيضًا. 
الصراع من أجل التنظيم ليس ش���ماليًا – 
جنوبي���ًا أو عالم ثالثي���ا – عالمًا متقدمًا، 
فهو أيضًا ش���مالي – شمالي وأوروبي – 
أميركي وأوروب���ي – أوروبي. والحرب 
الكالمية، وتبادل التهم والشائعات صار 
سنة حميدة عقب اإلعالن عن اسم المدينة 
المستضيفة، مع ذلك يبقى قبول ما أقرته 
اللجنة األولمبية حتمية ال مفر منها، ففي 
مصادفة، أس���الت كثيرًا من الحبر، نالت 
البرازيل ش���رف تنظيم األلعاب األولمبية 
2016 مباش���رة بعد نيلها ش���رف تنظيم 
كأس العالم لك���رة القدم 2014، الحدثان 
اللذان  األهم���ان  العالمي���ان  الرياضي���ان 
يسيالن لعاب ساسة وحكومات العالم.   

شعارات الس���لم وأنسنة المنافسات 
الت���ي تأسس���ت عليه���ا ثقاف���ة األلعاب 
األولمبية تبدو اليوم شعارات طوباوية 
ف���ي عال���م يس���لك الط���رق جميعه���ا، 
المش���روعة، لتوظيف  المشروعة وغير 
التظاه���رة األكب���ر واألش���هر عالميًا في 
خدم���ة بع���ض األغ���راض السياس���ية، 
والكش���ف عن ردود فع���ل لحظية، غير 
منسجمة مع مواثيق الشرف الرياضية.
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يبدو موسم المباريات الرياضّية كمناسبٍة 
خاّص���ة، ُيس���مح فيها بفّك القي���د عن هذا 
»المحظور«، ولو ظاهرّيًا. فالمديُح لجس���د 
الرجل، يميُل، باتجاٍه متفٍق عليه، إلى مدح 
العضالت الرش���يقة التي تنبئ بدورها عن 
قامة هي أقرب إلى الطول، مثلما تنبئ عن 
قّوة ال تتحرج في أن تدّل بدورها عن فحولة 
ظاهرة، شبه ملموسة، ومؤكّدة. ولطالما 
حظّي الرياضي الشهير المتفق على جماله 
ووسامته، على امرأة تضاهيه، بل تفوقه 
في الواقع، جمااًل وس���حرًا، لكأّن الجميل 
يتم���ّرى في جميٍل آخ���ر، أو لكأّن الصورة 
تس���تدعي ما يماثلها على نح���ٍو فيه يغدو 
للش���كِل الخارجي قيمة تبادلّي���ة، فيصير 
أقرَب إل���ى تبادٍل بين صورتين. يظهر هذا 
التب���ادل الجمال���ي إن ج���از التعبير، وقت 
المب���اراة حي���ن تنتقل الكامي���را من أرض 
الملعب إلى صفوف المدّرجات وبالعكس، 
لتالح���ق رّد فع���ِل الجمي���الت عل���ى أداء 
الالعبين. فه���ذه اللحظ���ات الخاّصة التي 
تبّي���ن عل���ى وجه الجميل���ة، إّما ارتس���ام 
الخيبة التي يشوبها عتٌب خفيٌف، أو الفرح 
ال���ذي ينبئ عن وعٍد بقبل���ٍة أو أكثر، تأتي 

دمية ال�سكر - دم�شق

 احتفاالت
الجسد الجميل

الرجل في الملعب والمرأة في المدرجات. . غالبًا

يتحّرر جسد الذكر من »شبه محظوٍر« عاّم أو شبه تعّفف، يخّص تأّمله 
جمالّيًا، وصواًل إلى التغّزل الصريح به، ما أن يكون هذا الجسد، جسدًا 
جاَز  إن  بها  مسموٍح  دائرة  في  يبقى  مماثاًل  تغزاًل  ألّن  شاّبًا.  رياضّيًا 
التعبير، إذ هي تتفق مع السائد في رفع الجمال إلى مصاف األيقونة 
النضر  والجلد  الكمال،  إلى  أدنى  يكون  الجسدي  فالتناسق  والمثال. 

يفصُح عن شباب يعُد بأّن الشيخوخة لن تدنو منه. 
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في المرتبة الثانية من بعد لحظات المباراة 
األكثر حماسًة وهياجًا، أّي لحظات تسديد 
األه���داف أو لحظ���ات حالة »على وش���ك 

التسديد« القاتلة. 
لحظات المرتب���ة الثانية هذه، تفصح عن 
التبادِل الجمالي الذي ُقدَّ قوامه من ترغيٍب 
وترهي���ب. حيث يك���ون أداء جس���د الذكر 
الرياضّي عل���ى المحّك، خاِضعًا المتحان 
عيني���ن فاتنتين غير هادئتي���ن بالمطلق. 
تمتلئ���ان بالتعبير الواضح الذي ال يحتمُل 
التأويل، َتزجران، تنكس���ران، تشتعالن، 
ُتحّلق���ان، ث���ّم تغمضان على ف���رٍح ال حّد 
له، أو تنغلقان عل���ى خيبٍة ال تفقد األمل. 
هذه اللحظ���ات الخاّصة الت���ي تصطادها 
الكاميرا، تقتصُر على جسٍد ذكوري جميٍل 
وعينين أنثويتي���ن، وبينهما حّيٌز لإغراء 
المتبادِل بين ذك���ٍر وأنثاه وجمهور يتابع 
مباراتين، كروية وجنس���ّية. فليس س���ّرًا 
أن الرغب���ة الجنس���ّية تتص���ّدر المش���هد، 
وهي التي توحي للجمهور الفضولّي بأن 
َل رادارات خياله على إيقاع التبادل  ُيَش���غِّ
الجمالّي، الذي يزيد من صعود األدرنالين 
في الدّم، أّي المعادل الجسدي للفظ الشغّف 

الذي يسري في الجسد والروح معًا. ولعّل 
الش���غف والحماّسة التي تثيرها لعبة كرة 
الق���دم، أوحت للش���اعر محم���ود درويش 
بكتاب���ة هذه الس���طور )من كت���اب ذاكرة 
للنس���يان( في وص���ف الالع���ب اإليطالي 
الش���هير باولو روس���ي، إب���ان مونديال 
اإلس���رائيلي  لالجتي���اح  المواف���ق   1982
لبيروت: »ال تعرف إن كان يلعب الكرة أّم 
يلعب الحّب مع الش���بكة. الش���بكة تتمّنع، 
فيغويه���ا ويغاويه���ا بفروس���ّية إيطالية 
أنيقٍة على ملعٍب إس���باني حار. ويغريها 
بان���زالق القط���ط الهائج���ة المائجة على 

صراخ الشهوة«. 
وعلى األرجح فإن أحدًا ال يذكر اسم زوجة 
أو حبيبة باولي روسي. ففي الثمانينيات 
م���ن الق���رن المنصرم، ل���م يك���ن التبادل 
الجمالي قد غزا المالعب بطريقة واضحة. 
ِخالفًا أليامنا، حيث يعرف الجميع اس���م 
زوجة الالعب اإلنجلي���زي دايفيد بيكهام: 
فيكتوريا. فقد س���اهم هذا الثنائي الشهير 
في تكريس »ثقافة س���لوكّية معاصرة«، 
ترى ببساطة أن الجسد الذكوري الرياضّي 
يفوز حتمًا بالش���ابة الجميلة، وأّن تبادل 
الصور بين االثنين هو أمٌر مفهوم ونتيجة 
منطقي���ة، بقط���ع النظ���ر ع���ن الرواب���ط 
ال���ذي ظهرت  العاطفّي���ة بينهم���ا. األم���ُر 
آث���اره بعد ذلك، في ميل األنثى المرتبطة 
بالالعب الرياضّي إلى اس���تثمار صورتها 
حّت���ى أقصى حّد. فهؤالء النس���اء اللواتي 
ُيطل���ق عليه���ن باإلنجليزّي���ة اصطالحًا: 
 Wives and( �اختص���ارًا ل The WAGs
Girlfriends(، س���رعان م���ا يتجهن إلى 
إط���الق منتجات وم���اركات خاّصة بهن، 
أو إلى ع���رض المالبس الداخلّية لماركات 

معروفة على أقّل تقدير. 

تنتقل الكاميرا من 
أرض الملعب إلى 
صفوف المدرّجات 

وبالعكس، لتالحق 
رّد فعِل الجميالت 

على أداء الالعبين
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لكّن الصورة التي يبّثها الجس���د الرياضّي 
ع���ن ه���ذه الذك���ورة »الجدي���دة«، تقابلها 
ص���ورٌة أنثوية أقدم عه���دًا. إذ يرى بعض 
األطباء المعالجين الجنس���يين، أن األصل 
في ذل���ك، ه���و التغيير الكبير ال���ذي لحَق 
بصورة المرأة. فمنذ تغّيرت صورة المرأة، 
مكرس���ًة صورة المرأة الموديل، أو المرأة 
ذات المعايير الجس���دّية الجمالية الخارقة، 
فقد غّي���رت بطريقها صورة الرجل، كما لو 
أن المرأة الموديل اس���تدعْت رجاًل يشابهها 
ويحاك���ي صورتها: رج���اًل مودياًل بدوره. 
ه���ذا التغي���ر في الس���لوك، أله���ب منتجي 
مستحضرات التجميل، ودفعهم إلى إطالق 
مس���تحضرات خاّصة بالرجال، واستدعوا 
لتسويقها رياضيين شهيرين. ولم يتوقف 
األم���ُر عند ه���ذا الحّد، فقد وج���دْت عمليات 
التجميل طريقها إلى قلوب »الذكور الجدّد«، 
مثلم���ا وجدْت دور األزي���اء الكبرى طريقها 
أيض���ًا، مقّدم���ًة اقتراح���ات -كان���ْت حّتى 
األم���س القريب مرفوض���ًة باعتبارها دلياًل 
عل���ى أنوثٍة مخفّية ال بّد من كبتها-، تخّص 
األل���وان الفاقعة وغي���ر المتوقعة، وصواًل 

إلى المالبس الضيقة الت���ي ُتبرز تفاصيل 
أجس���ادهم، لتنب���ئ ع���ن عض���الِت صدٍر 
عريٍض، وبطٍن ضامر، وأفخاذ مشدودة. 

ال يمكن إطالق أحكام قيمة باترة وجازمة 
على هذا الس���لوك الجديد، إذ إن االعتناء 
بالجس���د لي���س رذيلًة، بل ه���و أقرب إلى 
س���لوك صّحي معاصر. وم���ع ذلك ال بّد 
م���ن مالحظة ه���ذه التغييرات الس���لوكّية 
التي تّؤثر في العالق���ة بين رجل وامرأة. 
فالتركي���ز على المظه���ر الخارجي بصورٍة 
مفرطٍة، واستعراض الجسد قّوًة وشبابًا، 
والرغبة المس���تمرة في اإلغراء واإلغواء، 
تش���ّكل كّلها بيئًة خصبًة للجسد - األداة، 
الذي يبّث صورة وال يستطيع إقامة عالقة 
إال مع ص���ورة. والركض وراء »الصورة« 
ُيقص���ي العق���ل والقل���ب واألحاس���يس، 
وُيبعد األف���كار الطيبة، ويمنع التعاطف، 
ويفتح عدسة كاميرا هائلة، البشر محّض 
صور على خش���بة مسرٍح كبيٍر ال يقبل إال 
الصحيح الس���الم الش���اب النضر الجميل 
الوس���يم. ولعّل مشهدًا مماثاًل ال تنقصه إال 

ابتسامة ماكرة من دوريان غراي. 
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في الع���ام 2008 تس���اءل البعض: 
»ه���ل اس���تضافة األولمبي���اد ف���ي لندن 
س���تكون خط���أ مكلف���ًا للدول���ة في ظل 
واألزمات  العالمي  االقتص���ادي  االنهيار 
اإلجابة حاس���مة  المتالحق���ة!؟ وجاءت 
م���ن الوزي���رة المعنية بش���ؤون تنظيم 
األولمبياد »تيسا جويل« التي ذكرت أنه 
بالرغم م���ن التكلفة العالي���ة التي بلغت 
9.3 مليار جنيه استرليني والتي أنفقت 
لبناء وتهيئ���ة المالعب إال أن رقم أعمال 
الش���ركات اإلنجليزية التي انخرطت في 
العقود بلغ 6 مليارات جنيه اس���ترليني 
أي ثلثي العق���ود المبرمة تم ضخها في 
شرايين االقتصاد اإلنجليزي، مع تحقيق 
زي���ادة تق���در بحوالي  واحد وعش���رين 
بالمئ���ة ف���ي االقتصاد اإلنجلي���زي لعام 
2012. كما أش���ارت استطالعات إلى أن 
معدل إنفاق الزوار األجانب، خالل فترة 
األلعاب، س���يبلغ حوال���ي 750 مليون 
جنيه اس���ترليني. أما الزيادة في الناتج 
االقتصادي من س���لع وخدمات س���تبلغ 

حوالي 1.14 مليار، مع زيادة في الدخل 
لسكان إنجلترا تقدر بحوالي 229 مليون 
اس���ترليني. أما عن التأثي���ر االقتصادي 
الستضافة األولمبياد على المدى الطويل 
حت���ى الع���ام 2015 فس���يكون زي���ادة 
مطردة في الناتج االقتصادي الس���نوي 
بحوال���ي 1.4 مليار جنيه اس���ترليني، 
ومجموع المكاس���ب الناتج���ة عن تحفيز 
االقتصاد سيبلغ حوالي 5.1 مليار جنيه 
استرليني، أما النسبة المئوية إلجمالي 
فستضاهي  اإلنجليزي  االقتصادي  النمو 
3.5 بالمئ���ة حت���ى العام نفس���ه. وهي 
نسبة مرتفعة في ظل األزمة االقتصادية 
العالمية الحالية. كما أن الدخل اإلضافي 
للمقيمي���ن بإنجلت���را س���يرتفع بحوالي 
296 مليون جنيه استرليني، وسترتفع 
ف���رص التوظيف المضاف���ة إلى 17900 

فرصة عمل.

حرب الشركات
بالدخ���ول على الموق���ع االلكتروني 

للرعاة الرسميين ألولمبياد لندن  ستلفت 
انتباهن���ا واح���دة من أش���هر ش���ركات 
المش���روبات الغازية، التي تحتل مركزًا 
مهمًا في الرعاية الرياضية. فقد ورد على 
موقعها الفرعي بع���ض الجمل القصيرة 
التي تش���ير إلى أن الشركة تحافظ على 
أطول عالقة مس���تمرة م���ع األولمبياد، 
حيث رع���ت كل التظاهرات األولمبية منذ 
عام 1928 منذ أولمبياد امستردام وحتى 
الي���وم - فه���ي تعم���ل على دع���م الفرق 
األولمبي���ة في حوال���ي 190 دولة حول 
العال���م، وقد حصلت عل���ى امتياز تمديد 
الش���راكة مع اللجنة األولمبي���ة الدولية 

حتى 2020.

كما نجد ش���ركة أخ���رى مختصة في 
صناع���ة المنظفات وماكين���ات الحالقة 
ومعجون األس���نان تتمتع أيضًا بالصفة 
نفسها. وكتبت الش���ركة معرفة بنفسها: 
»أربع���ة باليين م���رة في الي���وم تلمس 
منتجاتنا حياة البشر حول العالم. لدينا 
135 ألف موظف ح���ول العالم وفي 80 
دولة مختلفة غير أننا كشركة ال نرضى 
أب���دًا بالنج���اح الذي حققناه، ونس���عى 
بش���كل دائ���م لتحقي���ق ما ه���و أفضل، 
من خالل تجدي���د التزامنا باالس���تجابة 
الحتياجات المس���تهلكين حتى الوصول 
لرضائهم التام في كل يوم جديد«. وكما 
ف���ي األولمبياد  الرياضي���ون  يس���تعين 
بمدربي���ن للوصول إل���ى أداء أفضل في 
الراعية  الش���ركات  تستعين  المباريات، 
وتطوير  أبح���اث  بش���ركات  لألولمبياد 
التس���ويق لك���ي تحق���ق أرق���ام األرباح 
المرجوة. إحدى هذه الش���ركات البحثية 
هي أيض���ًا من رعاة الحدث األولمبي في 
لندن. تعمل على قياس األذواق واألنماط 
االس���تهالكية وتحليله���ا لتق���دم الحلول 
المنتجة  العالمي���ة  والنتائج للش���ركات 

والدول المضيفة للحدث األولمبي. 

كل من يدخل دورة األلعاب األولمبية 
فإنه يدخل بنية الفوز أو الخس���ارة، إال 
العبين خفيين اثنين ال يخسران دائمًا وال 
يالحظهما الجمهور - إال فيما ندر- اسمهما 
»الدولة المضيفة« و»الرعاة الرسميون«. 

هاين جورج - القاهرة

 العبان
ال يخسران أبدًا

عن  البحث  على  فقط  تتوقف  ال  األولمبية  األل��ع��اب  ف��ي  المنافسة 
إلى سباق كسب سوق اإلعالنات والرعاية  الميداليات، بل تتجاوزها 
اإلعالمية والظفر بأوسع مساحة إعالنية ممكنة. عائدات دورة واحدة 
من األلعاب األولمبية تضاهي ميزانية واحدة من دول العالم الفقيرة. 
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ف���ي أولمبي���اد بكي���ن 2008 تمكنت 
س���طوة اإلعالم م���ن أن تفرض نفس���ها 
بقس���وة على أجندة األلع���اب األولمبية، 
ربما ألول مرة منذ نشأة األلعاب الحديثة 
قب���ل م���ا يق���ارب 110 س���نوات. ف���ألن 
شبكة إن بي س���ي محتكرة بث مباريات 
األولمبي���اد في الوالي���ات المتحدة قررت 
أن تبث المباري���ات األكثر جماهيرية في 
مواعيد تتناس���ب واحتياجات الش���ركات 
المعلن���ة والراعي���ة، اضط���رت اللجن���ة 
األولمبي���ة الدولية س���نتها إل���ى تعديل 
مواعيد المباريات النهائية التي يش���ارك 
فيها أميركيون، حتى أن نهائيات إحدى 
مس���ابقات الس���باحة أقيمت في السابعة 

صباحًا بتوقيت بكين.

يحقق���ه  »انتص���ار«  أول  ذل���ك  كان 
اإلع���الم عل���ى األولمبياد، لكن���ه لم يكن 
الموع���د األول بينهما ، فالواقع أن عالقة 
اإلع���الم باألولمبي���اد ب���دأت من���ذ عودة 
األلع���اب األولمبي���ة الحديث���ة، والت���ي 
تزامن���ت تقريب���ًا م���ع بداي���ات التصوير 
المصورة.  والصحاف���ة  الفوتوغراف���ي، 
ويش���ير كثير من المص���ادر إلى الفرص 
المختلفة الت���ي وفرتها األلعاب األولمبية 
عبر الس���نين لمهن���ة التصوير الصحافي 
وكذل���ك  وتليفزيوني���ًا(،  )فوتوغرافي���ًا 

للصحاف���ة الرياضي���ة بم���ا قدمت���ه من 
قصص مش���وقة. بل إن الدور الصحافي 
س���اهم أحيانًا في نقل اإلثارة األولمبية 
من حلب���ة التنافس إلى حلبة السياس���ة 
الرياضة  تج���اوزت  أبع���ادًا  وإعطائه���ا 
إل���ى الوطني���ة. في الع���ام 1956، وفي 
أولمبياد ملبورن، تالقى منتخبا هنغاريا 
واالتحاد الس���وفياتي في مباراة في كرة 
الم���اء، وكان ذلك بعد أقل من ش���هر من 
الغزو الس���وفياتي لهنغاريا، وس���رعان 
ما قاد غض���ب المنتخب الس���وفياتي من 
هزيمته المروع���ة إلى لكمة حادة وجهها 
العب س���وفياتي آلخر هنغاري، لتصدر 
الصح���ف العالمي���ة ف���ي الي���وم التالي 

بعنوان شهير: حمام دم في ملبورن!

النقلة النوعي���ة في عالقة األولمبياد 
باإلع���الم بقيت بانتظ���ار التطور التقني 
في التليفزيون، وخاصة ما يتصل بالبث 
المباشر للمباريات. كما برزت على وجه 
الخصوص ث���الث ظواه���ر متداخلة في 
السنوات الثالثين الماضية: أواًل، تلفزة 
األنش���طة الرياضية الكبرى لمعظم دول 
العالم، وفي مقدمتها األنشطة األولمبية، 
وثانيًا، نتيجة لذل���ك، الزيادة المطردة 
في أعداد الش���ركات الراعية التي تجذبها 
الص���ورة الممت���ازة بصري���ًا واجتماعيًا 

واإلطار العالم���ي للرياضة؛ وثالثًا، في 
اآلونة األخيرة، الحاجة المتزايدة من قبل 
محط���ات التليفزيون والجه���ات الراعية 
لتوزي���ع أفض���ل للمنافس���ات الرياضية 
بحيث إن جميع هذه المنافس���ات، سواء 
أثن���اء األولمبياد أو خارج���ه، أصبحت 
تتوزع بشكل ديناميكي متزايد على جميع 
أوقات الموس���م. وهذا ب���دوره أدى إلى 
منافسة شرس���ة بين مختلف الرياضات 
للحص���ول عل���ى المزيد م���ن الوقت على 
الهواء مباشرة، وهو ما يعني، بطبيعة 
الح���ال، المزيد م���ن الش���ركات الراعية، 
ت���اركًا الب���اب مفتوحًا عل���ى مصراعيه 
للتأثي���ر عل���ى وقائ���ع الحي���اة اليومية 

للرياضات المختلفة.

لذلك، ففي حين كان العبو كرة القدم 
في الخمسينيات والستينيات يلعبون أقل 
من 50 مباراة رس���مية في السنة، فإنها 
تقترب اآلن وتتجاوز أحيانًا 90 مباراة، 
كم���ا أن العبي التن���س الحاليين يلعبون 
أكثر من ضعف عدد المباريات التي لعبها 
نظراؤهم قبل 40 عامًا، وهكذا تقريبًا مع 
جمي���ع الرياض���ات االحترافية. وإضافة 
لهذا، في ع���ام 2011 كانت قيمة الجائزة 
المالية لبطولة ويمبل���دون للتنس 300 
م���رة أعل���ى من نف���س الحدث ف���ي عام 

جهاد �سعيليك - دبي

 البطولة
في قبضة اإلعالم

الأوملبياد
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1968، بل إن أرباح الالعب السويس���ري 
روجر فيدرر ف���ي بطولة واحدة فقط من 
البطوالت األربع الكب���رى تجاوزت تلك 
التي حققها األسترالي رود الفر في مجمل 
س���نواته االحترافية العشرين. وبالمثل، 
ف���إن أي العب ك���رة قدم في مانشس���تر 
أو برش���لونة اليوم يكس���ب في أسبوع 
واحد أكثر مما كان بوبي تش���ارلتون أو 
الفريدو دي ستيفانو وغيرهم من نجوم 
الخمسينيات والستينيات يكسب في سنة 

كاملة. 

سلطة النيو ميديا
واآلن مع بدايات ثالث أولمبياد يقام 
في لندن، وكما هو العرف الشائع، فإن 
من المتوقع أن تكون مسابقات السباحة 
ه���ي األكثر بثًا ومش���اهدة ف���ي النصف 
األولمبي���ة،  األلع���اب  م���ن دورة  األول 
بطبيع���ة  ترتب���ط  العتب���ارات  وذل���ك 
األس���واق اإلعالمية التي تتمثل أكثر في 
المائي���ة، إضافة بالطبع  الرياضة  هذه 
فف���ي  لش���عبيتها وتن���وع مس���ابقاتها. 
الوالي���ات المتحدة وحدها ش���وهد فوز 
فريق التتابع الحر)4×100(األميركي من 
قبل ما ال يقل عن 81 مليون ش���خص في 
آخ���ر دورة أولمبية، في حين أن محطة 
إن بي س���ي التليفزيونية سجلت أيضًا 
تنزيل لقطات الفيديو م���ن موقعها على 
اإلنترنت أكثر م���ن مليون مرة في نفس 
الي���وم - وكالهما رقمان غير مس���بوقين 
أولمبيًا. وفوق ذلك، فإن السباحين هم 
أيضًا في المرتبة رق���م واحد بين أولئك 
الذي���ن يتابع���ون دورة األلع���اب عل���ى 
شاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، 
كما أنه���م يتغلبون على رياضيي ألعاب 
الق���وى ف���ي ش���عبيتهم، وفق���ًا لتقارير 

اللجنة األولمبية الدولية.

وق���د وف���رت الس���باحة 60 ملي���ون 
مش���اهد تليفزيوني )المتوس���ط   العالمي 
في الدقيقة( خالل دورة بكين، متجاوزة 
الرياضات الكروية األكثر ش���عبية )كرة 
الس���لة وكرة الق���دم والك���رة الطائرة(، 
ومساهمة بش���كل كبير في الحجم الكلي 
للجمهور التراكم���ي ألولمبياد بكين الذي 
تجاوز تقريبًا حلم الرقم الخيالي الذي ال 

يصدق ب� 4 مليارات مش���اهد )3.9 مليار 
إنس���ان شاهدوا األلعاب في جميع أنحاء 
العالم(، في حين كانت ماليين عديدة من 
مستخدمي اإلنترنت يشاهدون المسابقات 
عبر ب���ث الفيديو على أجه���زة الكمبيوتر 
الخاصة بهم )حيث تم تنزيل الفيديوهات 
أكث���ر م���ن 72 مليون مرة ف���ي الواليات 
المتح���دة وحده���ا، م���ع 153 مليونًا في 
الصين، و180 مليون���ًا في أوروبا و39 

مليونًا في أميركا الجنوبية(. 

كل ذل���ك ف���ي المنظ���ور التراكمي، 
أصب���ح يعيد صياغة المش���هد اإلعالمي 
األولمب���ي بأبعاد كثيرة، ويكفي للتدليل 
على حجم التأثير المتبادل أن نشير إلى 
أن حقوق الب���ث التليفزيون���ي لأللعاب 
األولمبية في الس���وق األميركية وحدها 
قف���زت من 10 ماليي���ن دوالر عام 1976 
إلى قرابة 900 مليون دوالر عام 2008، 
بعائدات إعالنية تجاوزت المليار دوالر، 
فيما بل���غ حجم الس���اعات التليفزيونية 
التي بثت في الوالي���ات المتحدة وحدها 
3600 س���اعة، أي بزيادة 1000 ساعة 
على إجمالي ما بث في الواليات المتحدة 

منذ أولمبياد 1960.

وس���يمثل أولمبي���اد 2012 ف���ي لندن 

حالة إضافية من حيث كونه أول أولمبياد 
تستخدم فيه وس���ائط اإلعالم االجتماعي 
بش���كل تفاعل���ي حقيق���ي ولحظي، حيث 
سيس���مح لالعبين واإلداريين بالوصول 
إل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماعي على 
عكس الدورات الس���ابقة، وم���ن المتوقع 
أن يؤدي هذا إلى إلهاب حماسة الجماهير 
ف���ي مختلف أصق���اع األرض، خاصة أنه 
من المتوقع أن تحتوي رس���ائل الالعبين 
روابط إلى لقطات فيديو وأخبار وتقارير 
ونتائ���ج تخصهم على ش���بكة اإلنترنت، 
ما س���يرفع أعداد زائ���ري مواقع اإلعالم 

الجديدة إلى أرقام فلكية. 

لك���ن هذا س���يطرح س���ؤااًل عمليًا عن 
التأثير الذي س���يتركه كل هذا االستخدام 
المكثف لوس���ائل اإلع���الم االجتماعي في 
فترة وجيزة على مس���تقبل هذه المواقع، 
وما هي التطويرات التقنية التي ستؤدي 
إليها. في اإلعالم التقليدي، كانت األلعاب 
األولمبية هي السبب الرئيسي في انتشار 
للكاميرات  البعي���دة  المقرب���ة  العدس���ات 
االحترافية التي يحملها مصورو المباريات 
الرياضية. اآلن، هل س���نرى مثاًل تأثيرًا 
ما في طريقة تعامل الفيس���بوك مع إقبال 
ضاغط كبير عل���ى صفحة العبة أولمبية 

معينة عند اقتراب موعد تتويجها؟
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إذا كانت األلعاب األولمبية تدور حول 
الجاهزية واالستعداد والقدرة، فإن جزءًا 
أساسيًا منها يدور حول السرعة، ونقصد 
تحديدًا الس���رعة البش���رية في السباقات 
بين بشر مثلنا، لكنهم أسرع منا، كما في 
الس���باحة، وألعاب القوى، والماراثون، 

وكما في سباقات الخيل مثاًل.
أحد التحدي���ات المفصلية التي تطرح 
ه���ذا التس���اؤل ف���ي األلع���اب األولمبية 
والبط���والت الدولي���ة المختلفة ينتج عن 
الرغب���ة في تجن���ب حاالت خيب���ة األمل 
عند التعادل. ولكن عن���د التدقيق، تفاجأ 
إلى حد تصل المفاضلة في الس���رعة بين 
المخلوقين البش���ريين. المفاضلة الحالية 
هي عند ج���زء من مئة م���ن الثانية! لكن 
األولمبيي���ن يعتب���رون أن ه���ذا مقي���اس 
ظالم، لذلك يطالبون اآلن بواحد من ألف 

من الثانية أي 0.001 من الثانية!
تتلخص القصة في أن هذه الرياضات 
الت���ي تعتمد على التنافس المباش���ر بين 
الرياضيين تس���عى دائمًا إل���ى أن تكون 
النتائ���ج النهائي���ة لبطوالته���ا حاس���مة 
وواضحة. ف���ي لعبة التن���س مثاًل يفوز 
الالع���ب على غريمه بع���دد األهداف التي 
يس���جلها ضده. في الس���باحة والركض، 
ق���د يلمس خ���ط النهاية ف���ي نفس الجزء 

من عش���رة أجزاء من الثانية! لذلك تأتي 
المفاضلة عند األجزاء من مئة من الثانية، 
ويبدو أن هذه لم تع���د كافية، فأصبحت 
المطالبة اآلن بالمفاضلة عند األجزاء من 

ألف من الثانية.. لكن كيف؟
نعود تاريخيًا إل���ى الوراء لتوضيح 
الحكاية. ف���ي أولمبي���اد 1904، بمدينة 
س���انت لويس، كان زولتان هالماي من 
هنغاري���ا وس���كوت ليري م���ن الواليات 
المتحدة المرش���حين الرئيسيين لمسابقة 
50 ياردة سباحة حرة. وقد كانت النهاية 
متقارب���ة جدًا إل���ى حد أن أح���د الحكمين 
- وه���و هنغاري، مهمته إع���الن الفائز - 
س���مى هالماي، في حين أن الحكم اآلخر 
– وه���و أميرك���ي مهمته تحديد الس���باح 
صاح���ب المركز الثاني – س���مى هالماي 
أيضا. بل إن الحكم الهنغاري س���زيالرد 
سزتانكوفيتس كان س���عيدًا للغاية قبيل 
نهاية الس���باق بحيث كان يصرخ بالفعل 
باسم هالماي في حين كان ال يزال هناك 

3 - 5 أمتار متبقية للسباحة.
وسرعان ما بدأ من حوله التساؤل عن 
قراره، وخاصة عن التوقيت، واستمرت 
ه���ذه المناقش���ة فترة م���ن الزمن خاصة 
وأن س���اعات الوقف التي تع���د بالدقيقة 
كان���ت تعط���ي الرجلين نف���س النتيجة، 

وكاد ليري أن يعلن فائزًا لكن الهنغاريين 
أص���روا على وجه���ة نظره���م، مما دفع 
رئي���س الحكام إلى إع���الن التعادل وأمر 
بإعادة الس���باحة. وبع���د محاولتين غير 
موفقتي���ن، غطس االثنان ف���ي البحيرة، 
وه���ذه الم���رة ف���از هالم���اي بوض���وح. 
آن���ذاك لم تكن هنال���ك طريقة إلى قياس 
الثواني والس���نتمترات التي تفاضل بين 
السباحين، لذلك كانت اإلعادة هي الخيار 
الوحيد، وربما لحس���ن ح���ظ الرياضيين 
أنهما حسما المنازلة من ثاني إعادة، وإال 
لربما استمرا في إعادتها ساعات عديدة.

بع���د أكث���ر م���ن مئة ع���ام م���ن تلك 
المنازل���ة، أي في أولمبي���اد عام 2008، 
وف���ي مس���ابقة 100م فراش���ة، تواج���ه 
األميرك���ي ماي���كل فيلبس م���ع الصربي 
ميل���وراد كافيت���ش، لكن األوق���ات كانت 
قد تغيرت: فقد أصبحت س���اعات الوقف 
ف���ي أي���دي الحكام ه���ي نظ���ام التوقيت 
االحتياطي ألنظمة التوقيت االلكترونية، 
ولم يعد تحديد الفائ���ز والحاصلين على 
الميداليات بناء على التصويت- فما عليك 
س���وى النظر إل���ى لوح���ة النتائج لترى 
التفاصي���ل. ولكن حتى في ه���ذا العصر 
يح���دث أن تفضل تصديق عينيك بداًل من 
اآلالت، فما حصل عملي���ًا هو أن النتيجة 
كانت من القرب بي���ن الالعبين بحيث أن 
العي���ن المجردة أظهرت ش���خصًا ما على 
أنه الفائز، بينم���ا اآلالت الدقيقة أظهرت 

الشخص اآلخر!
م���ا حصل ه���و أن فيلب���س اختار أن 
يقوم ب� »تصنيع« حركة سريعة وقصيرة 
باتجاه خ���ط النهاية. وق���د كان كافيتش 
على بع���د أقل من قدم م���ن لوحة اللمس 
النهائية، بينم���ا كان فيلبس ال تزال يداه 
في الماء. وكان انتباهه ووصوله سريعًا 
بش���كل محموم. امتدت يد كافيتش خارج 
الماء، ممتدة بش���كل كامل، محاواًل لمس 
الجدار تحت سطح الماء. فكان أن ارتطم 
فيلبس بالجدار عند حاف���ة المياه. ومثل 
ه���ذه النهايات في حركة الفراش���ة حيث 
يمت���زج فيها االرتف���اع باالنخفاض يكون 
من الصعب على المش���اهدين أن يحكموا 
عليها، خاصة وأن األح���كام في المكعب 

المائي ببكين كانت تقريبًا إجماعية. 

مستقبل 
السرعة البشرية!
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وبغض النظ���ر عن أن���ه ليس هناك 
طريقة يمك���ن تصورها لتميي���ز الفوارق 
الضئيلة بين نتائج س���ريعة بحيث تقدم 
للجمهور نتائج فوري���ة، فقد مال الناس 
إلى تصدي���ق فرضية أن النتيجة زورت، 
أو عل���ى األق���ل أنه كانت هن���اك لوحات 
لمس خاطئة. وكان نظام توقيت أوميغا 
سجل نفس التوقيت على الجهاز العادي 
والجهاز االحتياطي أيض���ًا. وعندها قام 
الحكم بن إيكومبو من كينيا باستعراض 
إعادة عرض فائقة البطء للحظة النهاية، 
ورف���ض االحتجاج. يقول إيكومبو: »كان 
م���ن الواضح ج���دًا أن الس���باح الصربي 
لم���س اللوح���ة بع���د أن لمس���ها ماي���كل 
فيلبس«، ولتهدئة البعثة الصربية، أظهر 
لهم إيكومبو ش���ريط الفيدي���و بعد أن تم 
االنتهاء م���ن الفعاليات الصباحية يومها. 
وق���ال إيكومب���و: »لق���د أع���رب المنتخب 

الصربي عن ارتياحهم الشديد«. 

النهايات المصورة
هذا الجدل كله كان بس���بب أن فيلبس 
في الواقع لمس لوحة النهاية قبل منافسه 
الصربي بفارق 0.01 ثانية! ش���يء رآه 
الجمهور بأعينهم المجردة بش���كل، بينما 

رأته أجهزة التوقيت الدقيقة بشكل آخر.

تعمل أجه���زة التوقي���ت الدقيقة بدقة 
عالي���ة، لكنه���ا ليس���ت الوحي���دة الت���ي 
تس���تخدم في هذا السياق، حيث تستخدم 
أيض���ًا أجه���زة تصوي���ر لحظي���ة عالية 
التقاط صور س���ريعة  الس���رعة هدفه���ا 
زمنيًا تس���تطيع تميي���ز الفائز حتى على 
هذا الهامش الزمني القصير جدًا، وهو ما 
.Photofinish يعرف بالنهاية المصورة

في ألعاب القوى ومس���ابقات الجري 
يتم حس���اب توقيت السباقات على واحد 
م���ن مئة أو واحد من ألف من الثانية، هو 
ما يتطل���ب تركيب مؤقت���ات عالية الدقة 
للقياس. لكن عن���د خط النهاية يتم أيضًا 
تركيب الكاميرات عالية السرعة لتسجيل 
الترتي���ب، حي���ث يت���م تميي���ز الفائزين 
الثمانية بف���ارق أقل من نصف ثانية بين 
األول واألخير، بفضل استخدام كاميرات 
تلتق���ط 3000 صورة ف���ي الثانية، كما 
حصل في أولمبياد بكين 2008، مقارنة 

مع ألف صورة فقط عام 1996.
في س���باق الخيول، وهي مس���ابقة 
مش���ابهة من حيث تفاصيلها القياس���ية، 
ونظ���رًا ألن الخي���ل أس���رع من البش���ر، 
تس���تخدم تقنيات رقمية أكث���ر دقة حيث 
تلتقط ما يص���ل إلى 10 آالف صورة في 
الثانية، وه���ي التقنية التي اس���تخدمت 

ع���ام 2005 لتحدي���د الج���واد الفائز في 

كأس اليابان، واستخدمت العام الماضي 

م���رة أخرى لتحديد الج���واد الفائز بكأس 

ملبورن الذي تبلغ قيمة جائزته 6 ماليين 

دوالر.

وبالطبع، مع كل ه���ذا التقدم المذهل 

في تقني���ات القياس، الت���ي تفاضل بين 

الس���رعات البش���رية عل���ى ه���ذه الدقة، 

يبق���ى أن األمور أحيان���ًا قد ال تكون بهذه 

الصرام���ة. فإح���دى الش���ركات الصانعة 

له���ذه اآلالت تقول مثاًل إن لوحات اللمس 

ومنص���ات البداي���ة ه���ي جزء م���ن نظام 

توقيت متكامل قادر على تس���جيل نتائج 

زمني���ة ألقرب جزء من األل���ف من الثانية 

وم���ع ذلك، ألن���ه ليس م���ن الممكن بناء 

مس���ابح تضم���ن أن يكون كل مس���ار له 

نفس الط���ول بالضبط. ال ت���زال األرقام 

األولمبية والعالمية تقاس حس���ب أقرب 

جزء صحي���ح من المئة م���ن الثانية، إال 

في حالة التعادل حيث يضطرون لقياس 

أقرب جزء من األلف! 

ج.ص.
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المصري  الفرنس���ي  الروائي  يكت���ب 
األصل روبير س���وليه المعروف بعمله 
الس���ردي والبحثي على مص���ر وتراثها 
المتعدد، ع���ن الروائ���ي الياباني الكبير 
هاروك���ي موراكامي بصفته عداء وكاتبًا 
في آن واحد. وهو ينطلق في هذا المقال 
من رواية موراكامي الش���هيرة »السيرة 
الذاتي���ة لعداء المس���افات الطويلة« التي 
»يفضح« فيها احتراف���ه رياضة الركض 
ويلقي ضوءًا عل���ى العالقة بين الكتابة 
والرياض���ة في كونهما عماًل إبداعيًا. هنا 

المقال.  

في القاعة الرياضية في طوكيو حيث 
كان يت���دّرب، تذّكر هاروك���ي موراكامي 
تحذيرًا قرأه ومفاده أنه »يصعب اكتساب 
العضالت ويسهل خس���ارتها. كما يسهل 
اكتس���اب الدهون ويصعب خس���ارتها«. 
لم يأت هذا التحذير على لسان شكسبير 
أو فيكتور هوغو بل إنها مجّرد مالحظة 
س���ليمة تّم إثب���ات صحتها م���رات عّدة. 
ولم يذهب الكتاب ال���ذي أّلفه هذا الكاتب 
الياباني بعنوان »الس���يرة الذاتية لعداء 
المس���افات الطويلة« أبعد م���ن ذلك. إذ 
يب���دو وكأنه قّرر عم���دًا البق���اء عند هذا 
المس���توى. فكتب »ع���ذرًا ألنن���ي قّررُت 

التحّدث عن البديهيات«.

يتح���ّدث ه���ذا الكت���اب ع���ن رياضة 
الرك���ض. ال يفّكر هذا الع���ّداء في الكتابة 
ب���ل هو كات���ب يركض ويحّل���ل بموهبة 
هذا النش���اط اليومي )10 كيلومترات في 
اليوم، ستة أيام في األسبوع( الذي بات 

جزءًا ال يتجزأ من حياته.

في خريف عام 1982، حين كان في 
الثالثة والثالثي���ن، جمع موراكامي بين 
هذين النش���اطين. وبما أنه لم يس���تطع 
»أن ينج���ز كتابه في وق���ت قصير« عقب 
ليال مضنية، أغلق نادي الجاز الذي كان 
يملك���ه وزوجته في طوكي���و وانصرف 
إلى الكتابة. وس���رعان م���ا ازداد وزنه. 

وبه���دف الحصول على رش���اقة مقبولة 
بدأ بالرك���ض. كان األمر بمثابة مش���قة 
كبي���رة! كان يتعب عند اجتي���از األمتار 
األولى. ولكن شيئًا فشيئًا، وبعد أن راح 
ينام باك���رًا ويأكل بطريقة أفضل ويبني 
عضالته، تمّكن من إعادة تكوين جسده 

وأحّب رياضة الركض.

اليابان���ي  األدب  دّرس  أن  بع���د 
ف���ي جامعة برينس���تاون ف���ي الواليات 
المتح���ّدة، عاد الكاتب إل���ى اليابان عام 
1995. ث���م س���افر كثي���رًا. وس���مح له 
النج���اح الكبير الذي حققه بفضل كتبه ال 
س���يما كتاب »رقصة المستحيل« بتنظيم 

روبري �سوليه

 الياباني  هاروكي موراكامي

الكاتب الراكض

تقدمي وترجمة - عبده وازن
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حياته بحّرية أكبر فانتقل من نيويورك 
إلى ه���اواي حاماًل حقيبة الرياضة التي 

لم تعد تفارقه. 

ي���رى موراكام���ي أّن الكات���ب ليس 
مضطرًا »ليعيش حي���اة مضطربة حتى 
يتمك���ن من االبت���كار«. وفيما ن���ّدد بهذه 
»النظرية التافهة«، أكد في عبارة مثيرة 
للفض���ول »تحت���اج الروح الس���يئة إلى 

جسم يتحلى بصحة جيدة«.

رياضة  يمارس���ون  كّت���اب  تغّن���ى 
ركوب الدراجات مث���ل أنطوان بلوندان 
بالدراج���ة النارية. فالركض ال يش���ّكل 
مص���در إلهام كبي���ر للتماري���ن األدبية. 
ك���ّرس  الروائي ج���ان إيش���نوز كتابًا 
جمياًل عن العّداء إيميل زاتوبك بعنوان 
»الركض« لكن من دون أن يعّري نفسه 

كما فعل موراكامي.

يتحّدث الكات���ب  الياباني عن قدميه 
وعن بنطاله القصير وعن عرقه وعن كل 
عضلة من عضالته ويقارنها »بالحيوانات 
التي تعمل بضمير« من دون أن تتذّمر بل 
تكتف���ي »بإبداء اس���تيائها أحيانًا«. فهي 
قادرة ف���ي الواقع عل���ى تقديم أفضل ما 
لديها ولو أننا ال نس���تطيع التحّدث معها 
»وإنعاش ذاكرته���ا« و»إعالمها من الذي 
يعط���ي األوامر«. فإن تكاس���لت قد تحّل 
الكارثة. دفع شعور بالوحدة موراكامي 
الكتاب���ة وإل���ى الركض.إنه يحب  إل���ى 
المنافس���ة بما أنه يشارك في الماراثون 
)42 كيلومت���رًا( س���نويًا ويش���ارك في 
المب���اراة الثالثية. وأك���د أنه ال يحرص 
عل���ى التغّل���ب عل���ى اآلخرين ب���ل على 

التغّلب على نفسه.

ج���ّرب موراكام���ي األلت���را ماراثون 
)أكث���ر م���ن 100 كيلومت���ر( ف���ي ش���هر 
اليابان.  ش���مال   1996 حزيران/يونيو 
وكتب فصاًل كاماًل عن هذه التجربة. في 
نهاية المسار، باتت أجزاء جسده جوقة 
تذم���ر. وترتب عليه أن يتف���اوض معها 
وأن يش���جعها وأن يؤنبها وأن يمدحها. 
كان يري���د أن يبلغ خط النهاية ولو كان 
زحفًا وقد نجح في ذلك. في ذاك اليوم، 
فهم الكاتب أّن التجارب أو الجروح تشّكل 

جزءًا أساس���يًا من الحي���اة. وكتب : »ما 
يجعلنا نش���عر بأننا أحياء هو المعاناة 

التي نسعى إلى تخّطيها«.

لي���س موراكامي من الكّت���اب الذين 
ينس���اب قلمهم بمفرده. فه���و يعمل بكّد 
ويغامر »ويحفر بعمق كي يكتشف مصدر 
االبت���كار«. وإن ل���م نك���ن قادرين على 
اكتس���اب«  التحّكم بموهبتنا »بوس���عنا 
الميزتين اللتين نجدهم���ا في الكاتب أي 
التركي���ز والمثابرة. ويتّم ذلك من خالل 
بالتدريب  الش���بيه  »التماري���ن والعم���ل 

العضلي«.

وبعيدًا ع���ن العب���ارات المجازية، 
اكتش���ف موراكام���ي أّن عملي���ة تأليف 
كتاب هو عمل جس���دي يوّلد في داخلنا 
»ديناميكية عمل وجهد«. وهو يؤكد أن 

ما تعّلمه حين كان يركض شّكل مصدر 
»تقنيات الكاتب كافة الموجودة لديه«. 
فم���ا هي هذه التقني���ات؟ كنا فضلنا لو 
أنه أس���هب أكثر في التحدث عن آالمه 
في وركه األيس���ر أو في ركبته اليمنى. 
وال يسعنا إال أن نكتفي بهذه الفرضية 
»ل���و ل���م أق���رر أن أرك���ض مس���افات 
طويل���ة لكان���ت الكتب الت���ي وضعتها 
مختلفة ج���دًا«. على أّي حال، يوّلد هذا 
الكتاب الذي أّلفه بقلم ش���فاف ومفتول 
العضالت رغبة فينا تحثنا على العمل 

بكّد.

يرغ���ب موراكامي في أن ُينقش على 
قب���ره العبارة التالية »كات���ب )وعّداء(«. 
والجدي���ر ذكره أنه  وضع الكلمة الثانية 

بين هاللين.  
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ما أن تدل���ف إلى المكان وإال تش���عر 
أن آلة الزمن ق���د أخذتك في رحلة زمنية 
ممتع���ة تدخلك تارة في س���باق مجنون 
م���ع الوقت ف���ي محاول���ة لكس���ر رقم ما 
صنعه العب، وتارة أخ���رى تأخذك في 
جولة هادئة تش���اهد فيه���ا مجموعة من 
الصور النادرة والخالدة ألبطال س���طروا 
أسماءهم بأحرف ذهبية، إال أنها ما تلبث 
أن تطير بك س���ريعًا إلى منصة األطراف 
فيها تتبارز أو تتالكم في شراسة شريفة، 
ثم تأخذك إلى رحل���ة صاخبة ترى فيها 
نحو 22 شخصًا يتقاذفون شيئًا ما مدورًا 
واآلالف م���ن حولهم وفوقهم يصفقون أو 
يصرخون في مشهد جنوني يثير الدهشة.
عبر وس���ائل  »األولمبي���اد  مع���رض 
اإلعالم« والذي نظمته هيئة متاحف قطر 
بجالي���ري الهيئ���ة في المبن���ى رقم )10( 
بالمؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« 
مؤخ���رًا، بع���رض رحل���ة تبدأ م���ن عام 
1896، حيث أول ألعاب أولمبية صيفية 
ف���ي اليونان ويمتد الزم���ان داخل الرحلة 
إل���ى األلع���اب األولمبية في لن���دن التي 

انطلقت في 24 يوليو/تموز الماضي. 
ويأتي المعرض، الذي يس���تمر حتى 
9 من س���بتمبر/أيلول المقبل، بمناسبة 
انطالق أولمبياد لندن، حيث يضم بعض 
القطع التاريخية المهمة والمواد البصرية 
التي ت���م اختيارها م���ن مجموعة متحف 
قطر األولمب���ي والرياض���ي والمجموعة 
المتعلق���ة باإلعالم وكذلك الخاصة بهيئة 

متاحف قطر. 
المع���رض 26 شاش���ة  كم���ا يض���م 

مخصصة لبث مقاطع مصورة عن دورات 
األلعاب األولمبية السابقة، باإلضافة إلى 
شاشة ضخمة مخصصة لعرض مجريات 

دورة ألعاب لندن.
ويس���لط مع���رض »األولمبي���اد ف���ي 
وس���ائل اإلع���الم« الض���وء عل���ى أهمية 
األلعاب األولمبية التي تش���كل واحدة من 
أهم األحداث العالمية بالنس���بة لوسائل 
اإلعالم وكيفية تعام���ل اإلعالم معها منذ 
انطالقها وحت���ى اآلن، حيث تم توظيفها 
تاريخيًا لإعالن عن التقنيات الجديدة في 

مجال اإلعالم واإلنتاج. 
كم���ا يق���دم المعرض ل���زواره تاريخ 
نش���أة األلع���اب األولمبية من���ذ بداياتها 
المتواضعة، إل���ى أن تطورت وتطورت 
معه���ا صناع���ة األف���الم للوص���ول إلى 

الجمهور العالمي اليوم.

صناعة األفالم واأللعاب
وتحدث���ت شاش���ات الع���رض الت���ي 
وضعت بتسلسل األحداث في »األولمبياد 
عبر وسائل اإلعالم« عن انطالق األلعاب 
األولمبية الحديث���ة وصناعة األفالم معًا 
ع���ام 1896، إال أن التراب���ط بي���ن ه���ذه 
األلعاب ووس���ائل اإلعالم لم يصبح على 
ما ه���و عليه اليوم عالمي���ًا إاّل بعد ظهور 

التليفزيون.
كما ت���م عرض أول جه���از تليفزيون 
وأول جري���دة تتحدث ع���ن التليفزيون، 
باإلضافة إلى عرض مفصل عن استعمال 
التقنيات الس���ينمائية الرائدة خالل دورة 
األلع���اب األولمبية عام 1936 في برلين، 

حي���ث تمكنت ه���ذه التقنيات آن���ذاك من 
تصوي���ر الرياضيين من زواي���ا مختلفة 
باس���تخدام عدد م���ن كاميرات الس���ينما، 
وتمت تجربة البث التليفزيوني المباش���ر 
المح���دود للم���رة األول���ى، إال أن دورة 
األلع���اب األولمبية الت���ي أقيمت في لندن 
ع���ام 1948 كانت أول دورة تعرض على 

شاشات التلفزة بشكل تام.
 ويبرز المعرض كذلك جوانب أخرى 
م���ن التطور المش���ترك ل���دورات األلعاب 
األولمبية ووس���ائل اإلعالم مثل انطالق 
أول بث على شاش���ة التليفزيون الملون 
خالل دورة األلعاب األولمبية في مكسيكو 
س���يتي ع���ام 1968 واالس���تخدام األول 
لإنترنت خ���الل دورة األلعاب األولمبية 

التي أقيمت في أتالنتا عام 1996.
ومن جهته، قال الدكتور كريس���تيان 
األولمب���ي  قط���ر  متح���ف  مدي���ر  واك���ر، 
والرياض���ي، خالل مؤتمر صحفي عقدته 
هيئة المتاحف بمناسبة إطالق المعرض، 
إن أهمية »األولمبياد عبر وسائل اإلعالم« 
تكمن في القط���ع القيمة المعروضة فيه، 
والت���ي تس���اهم في تس���ليط الضوء على 
طريقة التقاط وإظهار اللحظات التاريخية 
خالل جمي���ع دورات األلع���اب األولمبية 

التي تم تنظيمها منذ العام 1896.
وأش���ار إلى أن���ه يق���دم تجربة حية 
وتفاعلي���ة لل���زوار م���ن جمي���ع الفئ���ات 
العمرية وعش���اق الرياض���ة، معتبرًا أنه 
خط���وة هام���ة لتعريفهم بتاريخ نش���أة 
ه���ذه الرياضة وتعاطي وس���ائل اإلعالم 

المختلفة معها.

حممد العب�سي 

  رحلة ممتدة
معرض من الدوحة يتزامن مع البطولة
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ويقام على هامش معرض »األولمبياد 
عبر وس���ائل اإلعالم« برنام���ج تعليمي 
مكم���ل، بجان���ب النش���اطات التعليمي���ة 
ومس���ابقات خاصة  لألطف���ال  وصال���ة 

بألعاب الفيديو.
كما نظ���م المعرض برنامج���ًا خاصًا 
باألطف���ال ف���ي العطل���ة الصيفي���ة تحت 
عنوان »أضواء وظالل« في الفترة ما بين 
8 إلى 19 يوليو/تموز الفائت، باإلضافة 
إلى تنظيم نشاطات أخرى لألطفال بدءًا 
من 26 أغس���طس/آب الج���اري وحتى 
6 س���بتمبر/أيلول المقب���ل، وتهدف إلى 
تعريفهم على تاري���خ األلعاب األولمبية 

ووسائل اإلعالم.
ويوف���ر المعرض ج���والت داخله مع 
مرش���دين متخصصين، كما يقوم بعض 
أرب���ع  بإلق���اء  الخب���راء والمحاضري���ن 
محاض���رات طوال فت���رة المعرض حول 
بع���ض المواضي���ع، من بينه���ا: تقنيات 
التلفزة خ���الل دورة األلع���اب األولمبية 
ع���ام 1936 والم���رأة ووس���ائل اإلعالم 
واأللعاب األولمبية، والس���ينما واأللعاب 
الدولي والس���الم  األولمبي���ة، والتعاون 

ووسائل اإلعالم.
وتعليق���ًا على أهمية ه���ذا المعرض، 
قال الس���يد منص���ور الخاط���ر، الرئيس 
التنفي���ذي لهيئة متاحف قطر: »إنها المرة 
األولى التي تقوم فيه���ا إدارتان تابعتان 
للهيئ���ة بتنظيم أحد المعارض«، مش���يرًا 
إلى أنه »تم وضع برنامج تعليمي مكمل 
له���ذا المعرض وذلك به���دف جذب الزوار 

من جميع الفئات العمرية«. 
وأض���اف أن النش���اطات التعليمي���ة 

تش���مل صال���ة لألطف���ال ومس���ابقات 
خاصة بألعاب الفيديو، باإلضافة 

الصيفية،  العطل���ة  برنامج  إلى 
)أضواء وظ���الل(، الذي يضم 
تتمحور  لألطف���ال  نش���اطات 

حول موضوع المعرض. 

النساء العربيات في لندن
وفي سياق ذي صلة، نظمت 

هيئ���ة متاح���ف قط���ر معرض 
العربيات في  النس���اء  »هّي���ا: 
العاصم���ة  ف���ي  الرياض���ة« 

البريطانية لن���دن، بالتزامن مع األلعاب 
األولمبية هناك، وذلك في دار س���وذبيز 
والذي بدأت فعاليته في 25 يوليو/تموز 
الماضي ويستمر حتى 11 أغسطس/آب 

الحالي.
ويع���د الحدث أول مع���رض في لندن 
للمص���ورة العالمية المش���هورة بريجيت 
الكوم���ب وصانع���ة األف���الم الوثائقي���ة 

ماريان الكومب.
ويض���م المعرض مجموعة جديدة من 
أكث���ر من 50 ص���ورة بعدس���ة بريجيت 
الكومب لعدد من الرياضي���ات العربيات 
المبتدئات أو اللواتي شاركن في األلعاب 
األولمبي���ة. وترافق هذه الصور مجموعة 
من األف���الم القصيرة التي قامت ش���قيقة 
بريجي���ت، ماريان الكوم���ب، بتصويرها 
والتي تساهم في إعطاء لمحة عن تاريخ 
هذه النس���اء اللواتي تأتي���ن من أكثر من 

20 دولة عربية. 
وق���د ب���دأ التحضي���ر للمع���رض في 
ديس���مبر/كانون األول م���ن العام 2011 
ف���ي قرية الرياضيي���ن خالل دورة 
األلعاب العربي���ة في الدوحة، 
وقد استغرقت عملية التصوير 
س���بعة أش���هر قام���ت خاللها 
الكومب  وماري���ان  بريجي���ت 
بالعم���ل جنب���ًا إلى جنب���ًا في 
االس���توديو الذي أنشئ في 
اله���واء الطل���ق خصيصًا 

إلنجاز هذا المشروع.
وم���ن ث���ّم س���افرتا 
وتصوي���ر  لمقابل���ة 
الرياضي���ات  بع���ض 

من جميع األعمار والمستويات الرياضية 
في جميع أنحاء العالم العربي. كما أنهما 
وبدعم م���ن أكاديمي���ة أس���باير في قطر 
والتي تهت���م بتعزيز الف���رص الرياضية 
للشباب، قامتا بمقابلة بعض الرياضيات 
واللواتي يتطلعن  الموهوبات  الش���ابات 
إل���ى تحقي���ق العدي���د م���ن اإلنج���ازات 

الرياضية في المستقبل.
وتعيش المصورة الفرنسية بريجيت 
الكوم���ب الحائزة على عدة جوائز عالمية 
في مدين���ة نيويورك. وقد عملت بش���كل 
مكثف طوال الس���نوات الثالثين الماضية 
على مش���اريع خاصة ببع���ض المجالت 

والمسارح واألفالم.
 وتضم الئح���ة المخرجين العالميين 
الذين عملت معهم ماريان كالًّ من ستيفن 
سبيلبرغ، مارتن سكورسيزي، سبايك 
جون���ز، ماي���ك نيكولز، س���ام مندس، 
مايكل هانك، كوينتن تارانتينو وديفيد 
ماميت. كم���ا أنها بدأت ف���ي عام 2009 
بالعم���ل عل���ى أحد مش���اريع مؤسس���ة 
الدوح���ة  لألف���الم ومهرج���ان  الدوح���ة 
»ترايبكا« الس���ينمائي ف���ي قطر بعنوان 
»أنا الفيل���م« وهو عبارة ع���ن مجموعة 
ص���ور لصانع���ي أف���الم وممثلي���ن مع 
التركيز على المخرجين الذي ينتمون إلى 

منطقة الشرق األوسط.
كم���ا تعمل ش���قيقتها ماريان الكومب 
كوثائقية مس���تقلة، فضاًل عن أنها تملك 
20 س���نة من الخبرة كمراس���لة ومذيعة 
ورئيس���ة تحرير في العديد من وس���ائل 
اإلع���الم، منها القناة الفرنس���ية الخاصة 

»إم 6« في باريس.
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ترجمات
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أخفي وجهي بين ذراعي 
وظالمهما الدامس، وأنا 

أحاول نسيان كل شيء. 
أحاول أن أنسى )حميد( 

و)غزل( والبنت التي ترّدد 
األوراد مثل ساحرة

�أدب�أدب
البنت 

َفريبا َوفي
»FARIBA vAFI«

حوار
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يتحدث الكاتب محمد البساطي في 
آخر حوار له عن بعض هموم الكتابة 

واألدب.. َمْن يقرأ للبساطي البد أن 
يحبه، وَمْن عرفه شخصيًا كان سيحبه 

أكثر. صاحب رواية »جوع« الذي لم 
نكن نراه كثيرًا على التليفزيون وال على 
منصات المنتديات فتح قلبه أيامًا قليلة 

قبل رحيله لقراء »الدوحة«.

نصوص

100

تقرير

120

إن التيمة األساسية في شعر تريثيواي 
هي الذاكرة، وبصفة خاصة طريقة 

تشابك التذكر الشخصي والتاريخ العام 
في بعض األحيان.

114

كتب

�سليمان فيا�س- م�شر

عاطف حممد عبد املجيد

حممد عبد ال�سالم من�سور- اليمن

حممد �سليمان - م�شر

اأحمد املوؤذن - البحرين

رانيا هالل- م�شر

حممد عنيبة احلمري - املغرب

مها عبا�س اإليا�س ال�سيخ - ال�شودان

وحيد الطويلة - م�شر

الثورة التونسية لم 
تكشف جميع أسرارها. 

ليلى بن علي زوجة 
الرئيس المخلوع 

حاولت التنصل من 
االتهامات الموجهة 

إليها ووسمت الثورة 
باالنقالب. لكنها 

لم تقنع قراء كتاب 
»حقيقتي« لفرضيتها.

94

جة شاعرة أميركا المتوَّ
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اأدب

جائزة الدولة جاءته 
على فراش المرض!

�لب�صاطي: �لق�صة بيتي

عزت القمحاوي 

قصته »اله���روب« التي دخل���ت بعد ذلك 
في مجموعته األول���ى »الكبار والصغار« 
عام 1967. وكانت قيمة الجائزة س���تين 
جنيهًا، خصص عش���رينًا منها لتأسيس 
مكتب���ة أدبي���ة كامل���ة، كما حص���ل على 

ميدالية ذهبية باعها بعد ذلك. 
وبالنس���بة للمراه���ق الفائ���ز، كان���ت 
مصافحة الزعيم جمال عبدالناصر أهم ما 
في الجائزة. وقد اصطحبه إلى الحفل في 
سيارته األديب يوسف السباعي المدجج 
بالمناص���ب ف���ي ذل���ك الوق���ت، وعامله 
بحفاوة بالغة طوال الطريق س���ائاًل عن 
بل���ده، تعليم���ه، أس���رته، وعندما دخل 
به إلى س���رادق االحتفال الذي س���يوزع 
في���ه عبدالناصر الجوائ���ز في عيد العلم، 
كان قد وصل ف���ي محاولة التعرف عليه 
إلى س���ؤاله: لمن تحب أن تقرأ يا محمد؟ 
فأجاب���ه بحماس: يوس���ف إدريس. وما 
كان م���ن الس���باعي إال أن أفل���ت ي���ده، 
وترك���ه يبحث ع���ن مكانه في الس���رادق 
الكبير، ولكن ذلك لم يمنع البس���اطي من 
المواظبة على ارتكاب مثل تلك الحماقات 
إل���ى اليوم، وهو ما باع���د بينه وبين كل 

الجوائز الرسمية في مصر! 
للحكاية السعيدة للحفل، بقية مثيرة 
للشجن، فبينما توجه السباعي إلى مقعده 
بالصف األول، أخذ البس���اطي يبحث عن 
مكانه في الصف���وف الخلفية، ولمح بين 
الحضور في آخ���ر القاعة الكاتب العظيم 

على س���رير مرض���ه تلق���ى الروائي 
محمد البس���اطي نبأ فوزه بجائزة الدولة 
التقديرية في مص���ر، وهي المرة الثانية 
الت���ي تمن���ح فيه���ا الجوائز بع���د تنحي 
مبارك، وبالتالي رحيل أحد أبرز وجوه 
الفس���اد في عصره فاروق حسني، وفي 
الثقافة كما في كل ش���يء آخر لم يحدث 
الكثير من التغيي���ر، لم تصل الثورة إلى 
طريق���ة التصوي���ت عل���ى تل���ك الجوائز 
العريقة، وبذلك تتفاوت أقدار الفائزين، 
كم���ا تصل الجائزة إل���ى أصحاب الفضل 
في الوق���ت المتأخ���ر، وهك���ذا فعلت مع 
البس���اطي الكات���ب الذي رف���ض أن يبيع 

موقفه بجائزة. 
ف���از البس���اطي بالعوي���س مناصفة 
م���ع زكريا تام���ر ع���ام 2002 وفي عام 
2009 فاز بجائزة س���اويرس وصعدت 
روايت���ه »ج���وع« ضمن قائمة الس���ت في 
جائ���زة البوك���ر العربية، لك���ن الجائزة 
األول���ى واألخي���رة قب���ل التقديري���ة من 
الدول���ة المصرية كانت م���ن نادي القصة 
ع���ام 1962 ولتل���ك الجائ���زة حكاي���ة، 
توضح لماذا صارت تلك الجائزة األولى 

واألخيرة!
ل���م يتذك���ر البس���اطي الحكاي���ة إال   
وضح���ك. ف���از بالجائ���زة األول���ى عن 

قبل مثول »الدوحة« للطباعة رحل الروائي محمد البساطي ففقدت بموته الرواية العربية واحدا من أكثر الكتاب العرب حساسية 
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يحيى حق���ي، وكان يعرف���ه من الصور. 
توجه إلي���ه ومن فوره ق���ام يحيى حقي 
وصافحه بحرارة. وبعد س���نوات طويلة 
قابل���ه في م���كان آخر، مقدمًا له نفس���ه: 
أنا محمد البس���اطي يا أستاذ يحيى، هل 
تتذكرني؟ فأجابه الرجل: وكيف أنساك، 
لقد كنت الوحيد ال���ذي صافحني في تلك 

الليلة!
الذي يقرأ البس���اطي يحب���ه بالتأكيد، 
ومن يعرفه يحب���ه أكثر. ال يمكن أن تراه 
على شاش���ة تليفزيون، ون���ادرًا ما تراه 

على منصة مؤتمر. 

السر في بئر!
يب���دو أن عدم اليقي���ن والخوف الدائم 
هما بعض أس���رار اس���تمرار البساطي، 
ال بمعن���ى مراكمة عم���ل وراء اآلخر، بل 
الحساس���ية، واستمرار  بمعنى استمرار 

الدهشة.
بعد مجموعته األولى بثالث س���نوات 
ج���اءت المجموع���ة الثاني���ة »حديث من 
الطاب���ق الثال���ث« ع���ام 1970 ث���م كانت 
روايته األول���ى »التاجر والنقاش« 1976 
وق���د طالت المدة بي���ن المجموعة الثانية 
والرواية األولى، ألنه كتب بينهما رواية 
أخ���رى لم يرض عنها وتركها بال عنوان، 

أو نشر.
بعد ذلك أخذ البساطي ينشر مجموعة 
قصص بع���د كل رواية، وفي الس���نوات 
األخي���رة )بعد األلفي���ن( أوقف خط إنتاج 
القصة، لكن الروايات التي كتبها في هذه 
الفت���رة أقرب إلى النوفي���ال، وكأنها مزج 
بي���ن النوعي���ن. أحدث أعماله »أس���وار« 
التي وصلت بعقده إلى ثالث وعش���رين 
حبة، تس���ع مجموع���ات قصصية وأربع 

عشرة رواية.
و»الحب���ة« تعبير خاص بالبس���اطي، 
يش���ير به إلى القصة ال الرواية، يهاتفني 
»خلصت حبة جديدة حابب أمررها عليك 

تقول لي رأيك«.
 ينص���ت آلراء أصدقائ���ه قبل النش���ر 
بأكث���ر مم���ا يفعل تج���اه النق���د، كما أنه 
ال يمتلك مق���والت نقدية ح���ول كتابته، 
لكنه مثل ف���الح مجتهد يعمل على تطوير 
حقل���ه، م���ن خ���الل النظر إلى بس���اتين 

اآلخرين؛ فهو أكثر الروائيين قراءة للفن 
الروائي حتى لت���كاد قراءته تقتصر على 
هذا الفن دون غيره. كم���ا تقتصر كتابته 
على السرد، على الرغم من أنه يهوشني 
شخصيًا بمشروع مقال بانتظام شديد منذ 
سنوات. وذات يوم سأتولى نشر المجلد 
الكامل للمقاالت التي لم يكتبها البساطي، 
فه���و يراق���ب الصحف، ويس���تفزه حدث 
ارتكبه سياسي أو مقال اقترفه كاتب، فما 
يكون منه إال أن يهاتفني: »ش���فت ياواد 
ابن ال�... عمل إيه؟«. وبعد هذه الدهش���ة 
ينتقل إلى أنه ينوي الرد بمقال س���يقول 
في���ه كذا وك���ذا، وبعد أن أؤك���د له بأنني 
سأنتظر مقاله، يعود ليقول لي: »بقولك 

إيه.. ما تكتبه انت«!
هك���ذا صارت لدي مئات المقاالت التي 
ل���م يكتبها البس���اطي، ألنها ل���م تتجاوز 
أبدًا منطقة النواي���ا، كما صار لدي يقين 
بأن س���ر البس���اطي الثاني هو اإلخالص 

للجنس السردي.

الحنين إلى المفقود
في معظم روايات���ه وقصصه ريف لم 
يعد موج���ودًا، هو صورة ف���ي ذاكرته، 
تغي���رت  وإن  ألن���ه  يزعج���ه،  ال  وه���ذا 
طرائق الحياة لألس���وأ، فإن الشخصيات 
الهامش���ية الت���ي يكت���ب عنه���ا ل���م تزل 
موجودة، »ثم إن الكتابة التتطلب وجود 
العالم، ربما يك���ون العكس، هذا الحنين 
إلى غي���ر الموجود قد يك���ون في صالح 
الكتابة، المهم أن يتحرك الكاتب في عالم 

لمسه وشم هواءه، وغاص فيه بقدميه، 
يتحرك وهو مطمئن ف���ي أرض الكتابة، 

أيًا كانت أرض الواقع اآلن«. 
يفضل إذن البقاء في فردوس���ه، ومن 
باب التنوي���ع أو مخاتلة القارئ، يعطي 
إشارات مضللة بأنه يكتب رواية مدينة، 
لكننا س���رعان ما نجده يعود بالشخصية 
إلى جذورها الريفي���ة لينطلق معها على 
األرض الت���ي يعرفها، فعل هذا في رواية 
»ليال أخرى« التي تحكي عن امرأة جميلة 
وغامض���ة تنتمي إلى عال���م المثقفين في 
بم���وت  المدين���ة، عش���اقها محكوم���ون 
غامض، وه���ي رغم الجم���ال والجاذبية 

األكثر بؤسًا وقلقًا بين النساء.

المجابهة بالفنتازيا
بجائ���زة  الفائ���زة  الطب���ول«  »دق 
س���اويرس نم���وذج لخ���ط ف���ي إنت���اج 
البس���اطي يميل نح���و الفنت���ازي، تقف 
على قمت���ه رواية »الخالدي���ة«، ربما ألن 
الواق���ع صار على درجة م���ن الالمعقول 
ألزمت الروائي به���ذا الخروج »بعض من 
قرأوا الرواية قالوا ه���ذا الرأي فعاًل، مع 
أنني أرى الرواية شديدة الواقعية، ربما 
انخدع���وا ببعض الحيل التي البد أن يلجأ 
إليها الكات���ب، ولكنك لو قرأتها على أنها 
أدب واقعي فإنها تستجيب لك تمامًا، ثم 
إنك لم تعد تس���تطيع أن تفصل الخيالي 
عن الواقع���ي، الواقع تج���اوز كل حدود 
الخيال، اس���تحالة أن تقول إن ثمة واقعًا 
في يوم من األيام ماثاًل ما نعيش���ه اآلن. 
حاول إذن أن تنظر إلى الرواية بوصفها 
قصة ش���خص بائس جدًا ويمارس لعبة 
االختالس بدون دافع كبير، هو يمارسها 
كتجرب���ة فقط، بدليل أن���ه واصل حياته 
البائس���ة ذاته���ا، وأخذ يضع أم���وااًل في 
مظاريف ويلقي بها إلى أناس ال يعرفهم«.
تحك���ي »الخالدي���ة« باختص���ار ع���ن 
محاس���ب بالحكومة أنش���أ قس���م شرطة 
وهميًا على الورق فقط، وظل لس���نوات 
يص���رف مرتب���ات موظفي���ن ومجندي���ن 
المالب���س  إل���ى  باإلضاف���ة  وهميي���ن، 
ومس���تلزمات اإلعاشة والوقود، واستمر 
في اللعب���ة، فبدأ يتوهم وج���ود المدينة 
اإلقليمية التي اختلقها فعاًل وقس���مها إلى 

يواجه كآبة الواقع 
بالفنتازيا ولؤم 

المديح بالسخرية!
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أحياء، وكانت مفاجأة البس���اطي كبيرة 
عندما تردد اس���م »الخالدية« العراقية في 
نش���رات األخب���ار، ثم اكتش���ف بعد ذلك 
وجود خالدية مصرية أيضًا، وكان يعتقد 

أنه ابتكر اسمًا لمدينة غير موجودة!

االختباء في السخرية!
البس���اطي الذي يخشى األصدقاء أكثر 
م���ن األعداء، والمديح أكث���ر من الهجوم، 
رأيته كثي���رًا في مواقف يض���ع فيها حدًا 
س���اخرًا لمديح أحدهم إلح���دى رواياته، 
)لعلمك أنا كتبتها بصباع رجلي( »صخب 
البحي���رة« اس���توقفت الناس بش���كل كاد 
ينته���ي به إل���ى فخ االختص���ار في عمل 
واحد. ولكنه يبدو محصنًا، توالت بعدها 
أعمال ال تق���ل عنها أهمي���ة لكنها عادتنا 
ف���ي اختصار الكات���ب وتلخيصه في عمل 
»ال أدع له���ذا الكالم أن يؤثر فّي، وصخب 
البحيرة عندما كتبتها لم أكن أشعر بأنني 
فعلت ش���يئًا، ربما ألنني عش���ت عوالمها 
بش���كل كبير، فلم يكن عن���دي انبهار بها 
على اإلطالق. كنت أستعيد فترات أعرفها 

تمامًا«.
لكن���ه لي���س أول م���ن يح���اول النقاد 
اختصاره في عمل، الطي���ب صالح مثاًل 
تم اختصاره في موس���م الهجرة للشمال 
»موس���م الهج���رة تظل بالنس���بة للطيب 
ذروة عمله ألنها مستوى فني وموضوع 
إنس���اني واس���ع. عموم���ًا، الكاتب يقول 
كلهم أبنائي. هناك ن���اس أيضًا يثمنون 

أعمااًل أخرى أكثر من صخب البحيرة«. 
مع ذلك يظل للتلقي مفاجآته، وقد كان 
تلقي »صخب البحي���رة« مفاجأة حقيقية 
للبساطي الذي كتبها بإصبع رجله. »كنت 
خارجًا من )بيوت وراء األشجار( وكانت 
في نظري رواية مهمة لكنها لم تس���تقبل 
بما اس���تقبلت به »صخب البحيرة«، وإن 
كانت بدأت تأخذ حقها عمومًا، وهي أكثر 
ترجمة من صخب البحيرة مثاًل«. هي على 
كل حال أكثر تركيبًا من »صخب البحيرة« 
إذا ما نظرنا من منظور المعمار الروائي، 
لكن ربما كانت صخب البحيرة أكثر عمقًا 
في طرح الهم اإلنساني، ويمكن أن يكون 
الس���ر هنا. ويوافقني البس���اطي »بيوت 
وراء األشجار مش���غولة بعناية وممتلئة 

باآلالم، لكن ربما كان���ت صخب البحيرة 
مهمومة فعاًل بسؤال ميتافيزيقي«.

الذي  البس���اطي  ألقى  )ميتافيزيق���ي( 
يهرب م���ن المصطلحات الكبي���رة الكلمة 
الخارج���ة ع���ن قاموس���ه س���ريعًا كم���ن 
يتخلص من ع���بء. لكن في الواقع هناك 
سؤال لكل كاتب يدور حوله طوال حياته. 
»أنا س���ؤالي أن أكتب جيدًا فقط، طبعًا، 
هناك هم، هم وطني أساس���ًا، عاصرت 

أفراحًا كبيرة وانكسارات كبيرة«. 
ف���ي أعماله خ���وف دائم م���ن الهزائم 
الت���ي يوقعها الزمن بالبش���ر. لديه أيضًا 
عطف على الجس���د غير المتحقق، الجسد 
األنثوي بشكل خاص. ربما يكون هذا هو 
سؤال البساطي الذي يطارده في إبداعه؟ 
»عندم���ا أب���دأ العم���ل ال أك���ون واعيًا 
به���ذا، العمل يأتي كحدوتة، ويمكن أثناء 
الكتابة تظهر أشياء توجه سير الكتابة«. 
المثي���ر الذي يحرك آلة الحكي ويحدد 
الس���طر األول في ش���هادة مي���الد العمل 
يختل���ف عند البس���اطي م���ن رواية إلى 
رواية. »في رواية فردوس تذكرت حادثًا 
رأيت���ه وأنا عندي عش���ر س���نوات، كنت 
جالس���ًا في مكان فدخل من ينبه الزوج: 
حوش يا فالن ابنك بيتحرش بزوجتك، 
فالرج���ل ضحك وق���ال: الولد كب���ر! هذا 
المش���هد كان منطلقي إلى الرواية، ولكي 
أكتب هذا المش���هد ويصبح له قيمة، البد 

من بن���اء رواية تحمله، ال بد من اختالق 
حي���اة له���ذه الزوج���ة الثاني���ة، وهناك 
عطاي���ا تأتي بعد ذلك لم تكن قد خططت 

لها«.
الش���خصيات لديه تش���ارك في صنع 
مصائره���ا، وهو يش���دد عل���ى ضرورة 
احترام الكاتب لالوعي، كي يرش���ده إلى 
الطريق األس���لم »ف���ي ف���ردوس توقفت 
طوي���اًل ه���ل أحق���ق الجنس بي���ن الولد 
والزوج���ة أم ال، رفض���ت واتضح أن هذا 
كان أهم جماليات الرواية، وعلى العكس 
حكم���ت أحيانًا وعي���ي في قصص وليس 
في رواية والحمد هلل فخرجت سيئة جدًا«. 

عن األصدقاء
الش���رارة األولى، تفجر العمل، لكنها 
ال تحدد مس���اره بعد ذلك، هناك روايات 
ب���دأت قصصًا قصيرة، لكنها لم تس���ترح 
في هذا القالب، فتم���ددت لتصبح رواية. 
»صخب البحيرة ب���دأت بقصة عن صياد 
عجوز يدور في البحيرة بالقارب وهارب 
من ش���يء م���ا وال يجد م���أوى، تطارده 
أوهام تجعله سارحًا في البحيرة ووجدت 
القصة تتسع وتعطي إشارات برغبة في 
االمتداد غير أكي���دة، فلما قرأها المرحوم 
عب���د الفتاح الجمل وس���ألني: وماذا بعد؟ 
قلت ال ش���يء، قال ال هذا النص يقول إن 
هناك بقية، بدأت أس���تعيده تولد المشهد 
الثان���ي، فالثالث، بيوت وراء األش���جار 
ب���دأت أيضًا كقصة قصي���رة. مرة واحدة 
بدأت في رواية وانتهت إلى قصة قصيرة 
بعنوان )أبا الحاج( بدأت كرواية ولكنني 
وجدت نهاية تغلق القوس، فهذه العطايا 

أستجيب لها«. 

كتابة الصمت
انس���جامًا مع حالته كحرفي بعيد عن 
التنظير، لم يتكلم البس���اطي من قبل عن 
اللغ���ة، ولم يق���م النقد حت���ى اآلن بهذه 
المهم���ة أيض���ًا. ولكننا يمك���ن أن نرصد 
لديه ما يمكن أن نس���ميه »كتابة الصمت« 
حيث االقتصاد الشديد في اللغة، حتى أن 
هناك جماًل تترك مفتوحة وناقصة، لديه 
في إحدى الروايات س���ؤال وجواب على 

مهم أال ينظر الكاتب 
إلى ما يفعل بتقديس، 

بعضهم يعتبر شطب 
جملة نوعًا من بتر إصبع 

من أصابعه
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هذا النحو:
� رأيتهم؟ 
 خمسة. 

كان من الممك���ن لكاتب آخر أن يقول: 
)نعم رأيتهم، وكان عددهم خمسة(.

 البساطي يعتبر اللغة جزءًا من تكوين 
الكاتب »هناك كاتب سيفعل مثلما فعلت 
أنا، وآخر س���يفعل ش���يئًا مختلفًا، هي 
مسألة تكوين نفسي وفني«. لكنه أيضًا 
يكشف عن انحيازات معينة في القراءة، 
قرأ تش���يخوف جيدًا وتعلم درس���ه »أنا 
س���عيد بأنني قرأت كل كاتب جيد، ربما 
لم يفتن���ي إال ما لم يترجم بعد، ألنني ال 
أقرأ باللغات األصلية لألس���ف وال أنكر 
درس تشيخوف. هيمنجواي أستاذ آخر 
ف���ي اإليجاز، وال بد أنه بدوره اس���تفاد 
من تش���يخوف. وفي عملي ليس أسهل 
علي م���ن الحذف، أتوقف أم���ام كلمة أو 
جمل���ة وعندما ال أجد لها وظيفة ال أتردد 
في ش���طبها، المهم أال ينظر الكاتب إلى 
ما يفعل بتقديس. بعضهم يعتبر ش���طب 
جملة نوع���ًا من بتر إصبع من أصابعه. 
هن���اك ش���يء مهم ه���و اإليق���اع، إيقاع 
األحداث، وإيق���اع الجملة، أحيانًا أكتب 
سبعة أسطر وأقرأها، فأجد المزيكا غير 

مضبوطة«.
أستطيع من معرفتي بالبساطي وأيام 
حيرت���ه أن أضع الخوف والتش���كك بين 

أس���باب االقتصاد اللغ���وي، فبعد ثالثة 
وعشرين كتابًا يحتفظ الكاتب بخوفه من 
الكتاب���ة، كيف ينم���ي تواضعه ويتعامل 
مع كل عمل كأنه األول؟ »ليس تواضعًا، 
بل خوفًا، خوفك م���ن أال يتطابق العمل 
مع ما تأمله له هو ما يخيفك. أقف طوياًل 
أم���ام البداية حتى أس���تقر عليها. ويمكن 
أقع���د ش���هرًا ال أس���تطيع أن أقت���رب من 
البداي���ة. فترة االنتظار عن���دي والدوران 
حول البداية هي المرهق���ة، داخل العمل 

الكتابة تحل مشاكلها بنفسها«. 

أسوار الكتابة
االختزال في اللغة ب���دا واضحًا جدًا 
ف���ي الرواية األح���دث »أس���وار« التي 
يكتب فيها البس���اطي عالم الس���جن، ال 
م���ن وجهة النظر اليس���ارية التي قدمت 
الس���جن من منظور سياس���ي )ولدينا 
ت���راث طويل ف���ي هذا( بل م���ن منظور 
إنس���اني ي���رى الس���جان أس���يرًا ه���و 
اآلخ���ر، يقول:»الس���جن فض���اء مغلق 
يض���م الس���جان والمس���جون« يتناول 
في الرواية حياة س���جان ورث المهنة 
ع���ن أبيه، عن انكس���اراته، وخيباته، 
عن عالقة الس���جين بالسجان، وعالقة 
المس���جون السياس���ي بالعادي، وعن 
ألعاب السلطة في استغالل المساجين 

الجنائيين في اإلساءة للسياسيين.
كل ه���ذا العالم في نوفي���ال صغيرة، 
وكأنه اخت���ار الحل الوس���ط »النوفيال«؟ 
يتأم���ل الس���ؤال، ويطول الصم���ت كأنه 
يق���ول  أخي���رًا  لك���ن  بالتجاه���ل،  يه���م 
»مازلت أعتبر نفس���ي كاتب قصة قصيرة 
وتستطيع أن تكتشف في رواياتي تكنيك 
القص���ة القصيرة وأس���تمتع ج���دًا عندما 
أنهي قص���ة قصي���رة وأن���ا راض عنها، 
شعور ال أحسه مع نهاية الرواية. أحس 
القصة بيتي، لكنني ف���ي الرواية زائر«. 
ويس���تأنف منزعجًا: »ثم، فيم اعتراضك 
على االخت���زال؟ لي���س ل���دى الكولونيل 
م���ن يكاتب���ه من أجم���ل أعم���ال ماركيز، 
والجميالت النائم���ات لكاواباتا هي التي 
فتحت الطريق لعالمي���ة األدب الياباني، 

وهما روايتان قصيرتان؟!«.
لي���س اعتراض���ًا، والقضية األهم هي 

أن القص���ة القصي���رة تبدو فن���ًا منقرضًا 
اليوم. رغم أن المنطق يقول إنه أنس���ب 
لعصر السرعة، كما أنه األنسب للنشر في 

الجريدة كوسيط أدبي مهم.
 يخمن الس���بب »ربما لع���دد القصص 

القصيرة الرديئة التي تكتب اآلن«. 
وال يبدو األمر مقنعًا، فهناك روايات 
رديئ���ة أيضًا، ه���ل يكون الن���اس أكثر 
تس���امحًا مع الرواية الرديئ���ة عنهم مع 
القصة؟ »ال، ال تسامح مع الفن الرديء. 
لك���ن هناك جو ع���ام م���ع الرواية ومع 
األعمال الرديئ���ة. وعلينا عندما نتحدث 
عن الرواج أن نكون حذرين، فهناك فرق 
بي���ن ذائقة القارئ وبين ما يكتب من نقد 
يروج لهذا العم���ل أو ذاك. ما يكتب اآلن 
لي���س نقدًا، هو نوع من التعليقات حول 
األعمال، تعليقات تهتف ألعمال هابطة، 
وهذا مناخ عام، وتشعر أن أعمااًل جيدة 
ال تأخذ حقها ألس���باب سياسية، ممكن 
كاتب مع���روف بأنه ض���د النظام يكون 
مخيف���ًا للنقاد الحريصي���ن على أماكنهم 
أو مصالحهم مع مؤسسات النظام، لكن 
العمل الجيد يصل رغم كل رداءة المناخ، 
ال زال هناك ناس عنده���ا الذائقة الفنية 

القادرة على التمييز«.
ومثلما يكون االستبعاد واردًا ألسباب 
سياس���ية فالتهليل أيضًا وارد لألسباب 
ذاتها، وقد شهدت الفترة الماضية أعمااًل 
كان���ت نماذج للفصام بي���ن ذائقة القراءة 
ورأي النقاد، األس���باب تكم���ن كذلك في 
العالق���ات العامة، أو تعري���ض الرواية 
بشخصيات سياس���ية معروفة، وهذا قد 
يكون مطلوبًا، لكن المقاالت السياس���ية 
خلقت م���ن أجله ال الرواي���ة. »لكن األدب 
في يده س���يف اس���مه الوقت ه���و يتولى 
التصفية، قل لي ماذا يتبقى من كل كاتب. 
كم عم���اًل وكم كاتبًا م���ن كل عصر. على 
الكاتب الجيد أال يبحث عن النجاح كنجم. 

الكاتب مناقض لفكرة النجم«.
ويمكننا أن نق���رأ صدق هذا الرأي في 
عدد غير قليل من عناوين أعمال البساطي 
الت���ي تحتم���ي بمناطق الظ���الل وألوان 
اللي���ل: ضوء ضعيف ال يكش���ف ش���يئًا، 
ساعة مغرب، بيوت وراء األشجار، ليال 

أخرى، وأصوات الليل.
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ربيع الثقافة في السعودية

موظفون 

يقودون نو�دي �لأدب

التي  النتائج  بين  الشبه  وج��ه  م��ا 
أقدمت  التي  االنتخابات  عنها  تمخضت 
عليها األندية األدبية في السعودية للمرة 
األولى في تاريخها، وما آلت إليه ثورات 

الربيع العربي؟
أحد  يكن  ل��م  وج���وه  م��ج��يء  طبعًا 
تكون  أن  أب���دًا  يتخيل  وال  ينتظرها، 
المؤسسات  ه��ذه  ف��ي  ال��ق��رار  صانعة 
وهي  المدن،  في  تنتشر  التي  الثقافية، 
كل ما ينتمي إليه المثقف في السعودية. 
إدارة  م��ج��ل��س  ب��ي��ن  ت��ف��رق  ال  وج����وه 
مؤسسة ثقافية، لها أطرها واهتماماتها 
وروادها، ومجلس إدارة مجلس بلدي أو 
محلي له طابعه الخدمي، فاألمر ال يعني 

سوى الوجاهة ومزيد من النفوذ. 
حملتهم  ال���ذي���ن  ه�����ؤالء  غ��ال��ب��ي��ة 
كثر،  مثقفون  التي وصفها  االنتخابات، 
قبل أن تظهر نتائجها، ب�»الربيع«، ليست 
لهم عالقة مباشرة بالثقافة، وال يعرفون 
كموضوع  س��وى  الشعراء  أو  األدب���اء 
من  واح���دًا  إن  ب��ل  وال��ت��ن��در،  للسخرية 
وفقًا  قام،  االنتخابات  هذه  في  الفائزين 
بإهداء  الثقافية،  الصحافة  ذكرته  لما 
باد(،  )آي  أجهزة  إدارته  أعضاء مجلس 
خمسمئة  عن  يقل  ال  منها  ال��واح��د  ثمن 

دوالر، مكافأة لهم على اختياره.

بال شك أصابت نتائج االنتخابات، 
الماضية،  الفترة  خ��الل  أجريت  التي 
األقل  على  أو  السعوديين،  المثقفين 
غالبيتهم، بخيبة أمل، إذ كانت مفاجئة 
ال��ذي��ن ك��ان��وا يحلمون  وص��ادم��ة، ه��م 

بتغييرات ثقافية شاملة.
األن��دي��ة  على  سيطر  مضى  م��ا  ف��ي 
األدب��ي��ة، عبر ع��ق��ود ط��وي��ل��ة، أدب��اء 
خالل  من  جاؤوا  ومحافظون  تقليديون 
التعيين الرسمي، أدباء توقفت ذائقتهم 
الماضي،  القرن  ب��داي��ات  عند  األدب��ي��ة 
وال  نثر  بقصيدة  يعترفون  يكونوا  فلم 
يستسيغون شعر التفعيلة، ويسخرون 
من قاص يحاول تجريب أساليب جديدة 
المثقفون  ويتذكر  والتكنيك.  السرد  في 
السعوديون اليوم، أن ناديًا أدبيًا غامر 
من  الميالدية  الثمانينيات  منتصف  في 
القرن المنصرم، بطباعة ديوان قصيدة 
األندية  انتقادات  وأم��ام  أنه  غير  نثر، 
األخرى وهجوم متطرفي األدب، لم يجد 
مفرًا من حرق الديوان، وفعاًل أحرق ما 
أن  لو  كما  نسخة،  آالف  يقارب خمسة 
لزم  عظيمًا  إثمًا  تخص  كانت  المسألة 

التطهر منه.
السعوديين  المثقفين  م��ط��ال��ب��ات 
باالنتخابات، داخل هذه األندية األدبية، 

وال  وك��ان،  عقدين.  من  أكثر  منذ  بدأت 
يزال، لدى المثقف السعودي الطليعي، 
هذه  في  العمل  إيقاع  يتغير  ألن  طموح 
في  ول��و  انتفاضة  تشهد  أن  األن��دي��ة، 
تموجات  استيعاب  أج��ل  م��ن  ح���دود، 
وض��رورة  وأطيافه،  الثقافي  المشهد 
م��واك��ب��ة ال��م��س��ت��ج��دات ع��ل��ى أك��ث��ر من 
صعيد، وسعيًا إلى حال من التثاقف مع 
فالسعودية  والعالمي.  العربي  الخارج 
وكثافة  الشاسعة  جغرافيتها  إلى  نظرًا 
األدب��اء  من  هائاًل  ع��ددًا  تضم  سكانها، 
والمثقفين والكتاب والرسامين والنقاد، 
دول  مجتمع  في  فريدًا  يبدو  الذي  األمر 
في  قلة  بعضها  يعاني  التي  الخليج، 
أعداد المثقفين واألدباء. وتشهد الثقافة 
في السعودية، رغم المثبطات الكثيرة، 
طفرات من وقت إلى آخر، تلفت األنظار 
الشعر  تشمل  وال��خ��ارج،  ال��داخ��ل  ف��ي 

والرواية والنقد. 
ال أمل وال تفاؤل مع القادمين الجدد 
إلى غالبية األندية األدبية، بخاصة حين 
إطاللته  تكون  أن  منهم،  واح��د  يفضل 
انتخابه رئيسًا، ليس عبر  األولى عقب 
ملحق أدبي أو في برنامج ثقافي، إنما 

من خالل إذاعة القرآن الكريم. 
طبعًا نجت بعض األندية من سيطرة 

 اأحمد مرزوق - الريا�س
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ال��م��وظ��ف��ي��ن، ف��أم��س��ك ب��ع��ض األدب���اء 
القى  اثنين.  أو  ناد  في  بالقرار  الشبان 
هؤالء الشبان تشجيعًا الفتًا في البداية، 
إذ للمرة األولى يتولى أديب شاب زمام 
األمور في مؤسسة ثقافية، لكن سرعان 
ما حلت الخيبة، فالخالفات اندلعت بين 
هؤالء األدباء أنفسهم، وراحت الصحافة 
الثقافية تتحدث عن هدر للمال ومحاولة 
الرياض  ن��ادي  وبقي  بالقرار.  للتفرد 
الصورة  عن  ال��خ��روج  يحاول  األدب��ي 
غالبية  أداء  طبعت  ال��ت��ي  النمطية، 
األندية، من خالل نشاطات يجهد في أن 

تكون متميزة.
فترة  ع��ن  ال��ح��دي��ث  يمكن  أن��ه  بيد 
محدودة  كانت  أنها  رغم  وعلى  زمنية، 
للثقافة  حقيقيًا  ربيعًا  مثلت  لكنها  جدًا، 
التي  المرحلة  تلك  هي  السعودية،  في 
بالحرس  يسمى  ما  رحيل  بين  تفصل 
األندية  على  سيطروا  الذين  القديم، 
ألك��ث��ر م���ن ث��الث��ة ع���ق���ود، وم��رح��ل��ة 
االن��ت��خ��اب��ات. أرب��ع س��ن��وات ق��اد فيها 
كان  الذي  السبيل،  عبدالعزيز  الدكتور 
تغييرات  موجة  الثقافة،  لوزارة  وكياًل 
مهمة، شاهدنا بفضلها، أدباء ومثقفين 

في  القرار  صناعة  يتولون  حقيقيين 
هذه المؤسسات. عاشت الثقافة في عهد 
تحواًل  األدب��اء  وهؤالء  السبيل  الدكتور 
غير مسبوق، تميز بالزخم في الفعاليات 
واألنشطة المختلفة، لكن هذا الربيع لم 
يدم طوياًل، إذ تم االنقالب عليه بمجرد 
ألسباب  منصبه،  من  السبيل  استقالة 
ج��اءت  أن  إل��ى  اآلن،  حتى  تعرف  ل��م 

االنتخابات ونتائجها الكارثية.
الموظفين  هؤالء  منح  الذي  من  لكن 
وقيادة  المثقفين  إزاح��ة  في  الشرعية 
األن��دي��ة  الئ��ح��ة  بالطبع  مؤسساتهم؟ 
األدبية التي تبنتها وزارة الثقافة، التي 
تعطي الحق لكل خريجي اللغة العربية 
أن  البكالوريوس  ش��ه��ادة  حاملي  أو 
يحصل على عضوية الجمعية العمومية، 
وبالتالي االنتخاب والترشح، من دون 
أو  األدب،  في  مشتغاًل  لكونه  اعتبار 
االنتخابات  وشهدت  ب��ه،  مهتمًا  حتى 
للظفر  التحالفات،  وإنشاء  هؤالء  تكتل 
المثقفون  أم��ا  ذاك.  أو  ال��ن��ادي  ب��ه��ذا 
فكشفت االنتخابات أنهم، عدا قلة منهم، 
وصنع  التكتل  ع��ن  يكونون  م��ا  أبعد 
فيهم  لنزاهة  ليس  طبعًا  التحالفات، 
إنما  والحياد،  للموضوعية  تحٍر  أو 
لصفة التخبط والعشوائية التي وسمت 
األنانية  نزعة  إل��ى  إض��اف��ة  أفعالهم، 
حتى  الحسابات،  تصفية  إلى  والميل 
حشد  إل��ى  تحتاج  التي  اللحظات  ف��ي 
تسبب  ذلك  كل  وتضافرها،  األص��وات 
في إبعادهم تمامًا عن المشهد االنتخابي. 
أشهر  ك��ان  الغذامي  ع��ب��داهلل  الناقد 
المثقفين  وأكثر  باالنتخابات  المطالبين 
جعل  أن��ه  ح��د  إل��ى  لألندية،  مقاطعة 
له،  شخصيًا  خصمًا  الثقافة  وزارة  من 
وحين  االنتخابات،  إقرارها  عدم  بسبب 
لم يشارك، وعندما  الحلم واقعًا  تحول 
مثقف  إنه  قائاًل  رد  السبب،  عن  سئل 
الغذامي  للمؤسسة.  مستقل وال يخضع 
علق على نتائج االنتخابات، قائاًل على 
إنها  المضمر،  النسق  نقد  في  طريقته 
األخطاء  وهذه  البشر،  »بشرية  أظهرت 
بل  االنتخابات  تصنعها  لم  واإلشكاالت 
تكن  ل��م  ربما  قبل،  م��ن  م��وج��ودة  ه��ي 
عندما  لكن  حينها،  مكشوفة  وال  معلنة 

صفات  بانت  الحقيقي  االحتكاك  جاء 
الناس الحقيقية«.

أن  الغيثي  شتيوي  الكاتب  واعتبر 
أهم  إح��دى  ك��ان  ال��ب��ارز  المثقف  غياب 
انتخابات  في  ظهرت  التي  المشكالت 
من  شخصيًا  ع��زوف��ًا  »إم���ا  األن���دي���ة، 
نتائج  في  ذريعًا  سقوطًا  أو  المشاركة 
أن  يعي  المثقف  كان  هل  االنتخابات... 
المرحلة ليست في صالحه من األساس 
فكان هذا العزوف حفاظًا على ماء الوجه، 
البارزة  األسماء  بعض  سقوط  بدليل 
الناقد سلمان  أما  الثقافي؟«.  المشهد  في 
لنقد  الملحة  الحاجة  فأكد  السليماني 
وإعادة  وتفكيكه  لدينا،  الثقافة  »مكّون 
المضامين  بنائه من جديد، حتى تتأهل 
العليا  ل��ألدوار  ثقافتنا  بتمثيل  الجديرة 
نقوى  أن  بنا  الكفاءة، وحرٌي  لعبة  في 
على ابتكار صيغ فكرية متينة من شأنها 
أن تبشر بفعل ثقافي بارز، ومؤسسات 
ثقافية قوية وفاعلة تدعم الحركة األدبية 

والفكرية والمعرفية«. 
الدكتور  الثقافة واإلعالم  وكان وزير 
عبدالعزيز خوجة دعا المثقفين واألدباء 
االنخراط  إلى  االنتخابات  انطالق  قبيل 
وزارة  »إن  وق��ال:  اإليجابي.  والتفاعل 
التجربة  ه��ذه  ترعى  واإلع���الم  الثقافة 
أقصى  تحقيق  في  وتجتهد  الوطنية، 

درجات الضبط لها«.
الئحة  ف��ي  الكبير  الخلل  ولتالفي 
الباب  فتحت  ال��ت��ي  األدب��ي��ة،  األن��دي��ة 
العربية  اللغة  لخريجي  مصراعيه  على 
الثقافة  وزارة  ش��ّك��ل��ت  وس���واه���م، 
من  مكونة  لجنة  الماضية  األي���ام  ف��ي 
األخطاء  ل��ت��دارس  معروفين،  مثقفين 
وتصحيحها، بحيث ال يسمح باالنتخاب 
في األندية األدبية سوى للمعنيين فقط، 

ولمن تأسست من أجلهم.
تمت  لو  حتى  الحال  واق��ع  في  لكن 
مطالب  هناك  فإن  الخلل،  هذا  معالجة 
بضرورة  أنفسهم،  المثقفين  من  ملحة 
األندية  لمسألة  الثقافة  وزارة  تجاوز 
كحاضن وحيد للمثقفين، وبداًل من ذلك 
التفكير بجدية في اتحاد أدباء أو رابطة 
كتاب، على نحو ما هو حصل في البلدان 

العربية.

عبداهلل الغذامي

عبدالعزيز خوجة
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�سليمان فيا�س- م�شر

�ل�صت عرب

السادسة  في  األول��ى،  طفولتي  في 
كانت  ع��رب.  الست  أحببت  عمري  من 
اسمه  وك��ان  محرر،  رقيق  البن  زوج��ة 
ساحة  أعبر  كنت  صباح  وكل  »ن��وح«. 
القصير  الباب  واج��ت��از  الكبير،  بيتنا 
المتحرك إلى بيتنا الملحق الذي تسكنه 
الست عرب مع زوجها نوح. كنت مفتونًا 
وجهها  وش��ق��رة  وق��وام��ه��ا،  بجمالها، 
المحمرة، وعينيها الملونتين الزرقاوين 
كمياه البحر، وشعرها األسود المرسل 
إلى  جلوسها  في  الممتد  ظهرها  على 
صدر  على  الناهدين  وثدييها  األرض، 
عريض الكتفين والنحر. كانت حين تقف 
مستقيمة  تجلس  وحين  الطول،  فارعة 
طويلة  يديها  أصابع  وكانت  الظهر، 

رشيقة كما نبتة رشيقة.

البيت  ف��ي  عني  تبحث  أم��ي  ك��ان��ت 
منادية  وج��ودي،  تعتقد  حين  الكبير، 
علي، وكانت زوجة جدي تضحك قائلة 
لها بثقة: تالقيه عند الست عرب. أصله  
بيحبها. فتقول لها أمي متعجبة: بيحبها؟ 

ولما يكبر؟ وتسكت حائرة.

مواجهة  في  أجلس  كنت  صباح  كل 
الجميل  جسدها  أرى  لكي  ع��رب.  الست 
من كل مكان. حتى ينيمني جمالها نومًا 

عرب  الست  تأخذ  آنئذ  ا،  مغناطيسيًّ
وال  فخذها،  على  وتنيمني  ب��رأس��ي، 
تقبلني،  عندئذ  أصحو  حتى  تتحرك 

وترسلني إلى أمي في البيت الكبير.

•••

قبل  كانت قصة  الست عرب،  لوجود 
قصتي معها. كان أبوها من أعيان أسرة 
الشيوي، وكانت أسرة زرعها في قريتنا 
الملك  جيش  من  ه��ارب  فرنسي  جندي 

لويس التاسع أثناء غزوه لمصر.

بجبته  يجلس  سعيد  ال��ح��اج  ك��ان 
التي  الجبة  بلون  المخطط  وقفطانه 
يلبسها، في »شكمة« مطلة على ساحة 
العتيقة  وج��م��ي��زت��ه  ال��ش��ي��وي  ب��ي��وت 
الراسخة. كان يجلس بالشكمة كل يوم 
يصحو  حين  وعصرًا،  صباحًا  مرتين 
نوم  من  يصحو  وحين  الليل،  نوم  من 
وجمياًل  سمينًا  وكان  الظهيرة.  قيلولة 
مثل الست عرب، مكتفيًا بذاته وأرضه، 
مسجد  إلى  والحين  الحين  بين  والنظر 
يرد  شماله،  على  المهجور  الشيوي  آل 
السالم إثر السالم على المارة، ويستقبل 
بالقهوة والحلوى ضيوفه وهو يضحك 

من قلبه.

•••

في  ي��زرع  عبد  لديه  كان  سنين  قبل 
له كوخ يعيش فيه تحت  أرضه، وكان 
ُألغي  أن  وح��دث  عتيقة.  جميز  شجرة 
فامتثل  مصر.  وم��ن  العالم  م��ن  ال��رق 
الحاج سعيد لألمر، وحرر عبده، وقال 
لكن  اذه��ب حيث شئت.  ح��ر.  أن��ت  ل��ه: 
يذهب  وأن  ا،  ح��رًّ يكون  أن  رفض  العبد 
حريتي  أذهب.  أين  سعيد:  للحاج  قائاًل 
أن أبقى عندك، وأن أعمل في أرضك، 
زوجتي  وطعام  طعامي  منك  وحسبي 

وابني نوح.

وب��ق��ي ال��ع��ب��د ال��م��ح��رر ل���دى ال��ح��اج 
»عرب«  وكبرت  نوح،  ابنه  كبر  سعيد، 
المحرر  العبد  ومات  سعيد،  الحاج  ابنة 

بسالم.

عرب  اصطدمت  مظلمة  ليلة  وف��ي 
على  تسقط  ال  حتى  فاحتضنها  بنوح 
حدثت  كيف  أح��د  ي��ع��رف  وال  األرض. 
عرب  وحملت  وتعانقا  اشتبكا  الكارثة. 

من نوح ابن العبد المحرر.

وحين رأت زوجة الحاج سعيد ابنتها 
حاماًل، وقد ظهر حملها، صرخت، وانهار 
الشكمة،  في  مقعده  على  سعيد  الحاج 

وجه
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وانسحب إلى غرفة الشكمة، ورقد. 

•••

وطلب  علّي،  جدي  سعيد  الحاج  دعا 
وهذا  عرب  ابنته  يقتل  أن  في  مشورته 
الولد ابن العبد أو يطردهما من بيته ومن 
تفكير:  بعد  جدي  له  فقال  كلها،  البلدة 
هناك حل آخر: آخذهما إلى البيت الملحق 
تهدأ  أن  إل��ى  منهما  وتستريح  ببيتي، 
اهدأ؟!  بحزن:  الحاج سعيد  فقال  نفسك. 
أوالدي  يهدأ  فهل  وأمها،  أن��ا  ه��دأت  إن 
األربعة. ولن تهدأ القرية كلها من حولي. 
سيهدؤون.  سيهدؤون.  ج��دي:  له  فقال 
سأزوجهما وعندئذ يخرس الكل، ويسكت 
بنوك. فقال له الحاج سعيد باستسالم: 

افعل ما تراه يا حاج علّي.

•••

سألت فجأة من حولي من أبناء العم، 
األقربين واألبعدين عن الست عرب: هل 
ونظر  لسؤالي،  دهشوا  حية؟  ت��زال  ال 
بعضهم إلى بعض، وضحكوا، وسألني 
بها.  ذكرك  الذي  ما  بن مصطفى:  محمد 

إنها ال تزال حيَّة. 

عرض  في  الشكمة  تحت  وقوفًا  كنا 
الحارة، ورفع محمد بن مصطفى رأسه 

مفتوحة،  نصف  خ��ض��راء  ن��اف��ذة  إل��ى 
عرب.  ست  يا  ع��رب.  ست  يا  ون���ادى: 
منها  وأط��ل  لحظة  بعد  النافذة  وفتحت 
مسدل  العينين،  مطبق  أس���ود،  وج��ه 
الشعر األبيض. فقال لها محمد: سليمان 
لحظة،  فسكتت  عنك.  بيسأل  فياض 
وجهها  وأش��رق  زم��ن.  يا  ي��اه.  وقالت: 
يا  ت��ع��ال  ث��م ص��اح��ت:  اس��م��ي  ورددت 
سليمان. تعال يا حبيبي. ادور من باب 

المضيفة. عايزة أشوفك.

ب��اب  إل���ى  منعطفًا  يمنة  س��ارع��ت 
ال��م��ض��ي��ف��ة، اج��ت��زت ب��اب��ه��ا ال��ح��دي��دي 
وحديقتها التي أجدبت، وصعدت درجات 
عند  وحدها  رأيتها  األبيض.  الرخام  من 
بقدمي  ْت  أحسَّ واقفة.  المضيفة،  شكمة 
يديها  فمدت  أق��ت��رب،  وب��ي  تقتربان، 
أهاًل  حبيبي  يا  قائلة:  وعانقتني  معًا، 
تركتني،  ثم  رجاًل.  وصرت  كبرت  بك. 
فتبعتها  بيدي،  ممسكة  وصافحتني، 
المقاعد.  المهترئ  المضيفة  صالون  إلى 
ا  أثريًّ طلاًل  صارت  المضيفة  أن  أدركت 
وتفتتت  األضياف،  من  أحدًا  يستقبل  ال 
عائلة الشيوي، فلم يعد أحد مهتمًا بها، 

وصارت بيتًا للست عرب.

معها  تجلسني  وهي  عرب  لي  قالت 

األرض  معي.  اجلس  ال��ص��ال��ة:  أرض 
أنطق  أن  وقبل  ال��ك��راس��ي.  م��ن  أري��ح 
بكلمة قالت: ياه فيك الخير. لسه فاكر. 
كما  أحبك  كنت  سنين.  ست  سنك  كان 
أحببتني أعرف اآلن أنك أحببتني. وإال 
ابنًا  وتمنيتك  أحببتك  عني.  سألت  ما 
ل��ي. ي��اه يا زم��ن م��ات ن��وح. وتزوجت 
ابنتي من عليوه ابن عليوه. وباع أبوك 
البيت، وصرت عمياء خارج البيت الذي 
الطريق.  في  صرت  سنين.  فيه  عشت 
لكن عائلة الشيوي آوتني هنا. وفرضت 
من  ميراثي  يعطوني  أن  إخوتي  على 
أبي. مستورة والحمد هلل يا بني. أخرج 
يدك من جيبك يا حبيبي. كلما زرت البلد 
زرني. وطالت جلستي معها، وقلت لها، 

وقالت لي..

•••

حين عدت إلى أبناء العم. وقد اقترب 
كنت  رش��اد:  وق��ال  تصايحوا  المغرب. 
أنت والعيلة من  ما هاجرت  عيل ساعة 

البلد. حبيتها امتى؟

ك��ان ع��م��ري ست  ب��ه��دوء:  ل��ه  فقلت 
ضاحكين.  العم  أبناء  وانفجر  سنين. 
أقبل  إال حين  الضحك  عن  يتوقفوا  ولم 

أبي نحونا.
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يبدو أنَّ ِفْعل الترجمة سيظل محفوفًا بالمخاطر والجدل ما 
بين متحدث عن خيانة مشروعة تمنح النص الُمتْرَجم روعًة 
دون  هو  كما  األصلي  النص  على  تحافظ  أمانٍة  وعن  وبهاًء 

زيادة أو نقصان. 
ومتعرضًا لقضايا عديدة تتصل بالترجمة.. يكتب المترجم 
حديثًا  الصادر  الترجمة(  )غبار  كتابه  في  كاصد  الكريم  عبد 
عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر فيقول: لعل 
المحنة التي يتحدث عنها المترجمون أو الباحثون في الترجمة 
ونقَّادها دومًا ال تكمن في خيانة الترجمة وال في اختالفها أو 
اشتراطاتها مثلما هي ال تكمن في ما هو نقيض ذلك أيضًا.. 
اجتماع  في  تكمن  هي  وإنما  وحريتها،  وهويتها  أمانتها  في 
فال  طباقهما..  أو  تركيبهما  في  اتصالهما..  في  معًا..  االثنين 

خيانة بال أمانة وال اختالف بال هوية وال حرية بال قيد. 
فيهما  تلتقي  إذ  كالحياة،  الترجمة  أن  كاصد  يرى  كذلك 
النقائض لتدخل في جدل مستمر وفي تركيب سرعان ما ينحل 
ترجمة  في  آخر..  تركيب  في  ثانية  حياته  ليعاود  جديد  من 
أخرى. هذا ويتساءل كاصد: من أين يأتي إذن غبار الترجمة؟.. 
أمن تعطل هذا الجدل؟.. حين تصبح الترجمة خيانة واضحة 
حرية  باهتة..  هوية  أو  واضحًا  اختالفًا  بليدة..  أمانة  أو 
غير مقيدة بفهم.. وقيدًا ال يعتمد على أي تأويل. مرة أخرى 
أقرب  إحداهما  بين ترجمتين  ُخّيرُت  لو  قائاًل:  يتساءل كاصد 
إلى  األقرب  ولكنها  األمانة  عن  بعيدة  واألخرى  الحرفية  إلى 
روح النص فأيهما أفضل: الترجمة األولى أم الثانية؟ ترى هل 
الحرفية هي األمانة؟ وأين نذهب بالفهم والتأويل؟.. وإذا كان 
الفهم وليد التأويل.. أليس الال فهم وليد التأويل أيضًا؟.. ثم 

لماذا نفضل خيانة ونرفض أخرى؟
ثم يستطرد كاصد قائاًل: ثمة نصوص ال نفهم منها خيانة 
للتأويل في  أمانة ألنها بال معنى وألنها غير قابلة حتى  وال 
سياق النص المترَجم. وبعد أن يسرد عددًا من أخطاء بعض 
المترجمين يقول كاصد:إننا لسنا هنا إزاء ترجمة بل اقتراٍف 
بالعالمة  أشبه  إنه  بنسخ..  وال  بأصل  له  عالقة  ال  لخطأ 
اللغة  في  للنص  وإنما  األصلي  للنص  ال  لة  المعطِّ الطارئة 

المنقول إليها. 

التي وصفها  مطران  خليل  ترجمات  عن  كاصد  ويدافع  هذا 
أو  عندها  التوقف  تستدعي  ال  رديئة  ترجمات  بأنها  البعض 
االستفادة منها بحجة أنها ُتْرجمْت عن طريق لغة وسيطة. يصف 
كاصد ترجمات مطران بأنها من أدق الترجمات التي وقعت بين 
يديه، مستنكرًا وجهة النظر التي تقول إن الترجمة التي ال تكون 
اللغة األصلية ال تكون دقيقة.. رادًا على هذا قائاًل إن هذا  من 
التعميم يلغي خصوصية المترجم وقدرته ومهارته.. فليس كل 
من ترجم عن األصل بقادر على استيعاب النص لترجمته ترجمة 
األخطاء  على  اطالعه  وبعد  أنه  كاصد  يضيف  ثم  صحيحة. 
العديدة في الترجمات المختلفة التي صدرت ل� )مكبث( يرى أن 

ترجمة مطران هي أدق وأبلغ من كل الترجمات التي سبقتها. 
ثم يرى كاصد أنه من األحرى أن نتحدث عن األوهام التي 
أنتجته من أخطاء وإنما ألنها  لما  النص والترجمة ال  تكتنف 
عرقلت حركة الترجمة وأسهمت في بعثرة جهودها.. فال تاريخ 
للترجمة وال فاعلية أو تأثير مما جعل ترجماتنا تسير ولكن 
بشكل متعرج دون العودة إلى األصل عبر ترجماته وتاريخه 

واالنطالق من كل ذلك صوب اآلتي. 
لؤلؤة  الواحد  عبد  ترجمة  بين  كاصد  يقارن  ذلك  بعد 
ذاكرًا  لها،  والخال  أدونيس  ترجمة  وبين  الخراب  لألرض 
بعض األخطاء التي وقع الثالثة فيها. ثم يتحدث عن األعمال 
أخطاء  من  شابها  وما  ينقصها  وما  إلليوت  الكاملة  الشعرية 

فادحة لبعض مترجميها. 
المآثر  المترجمين يقول كاصد من بين  وبعيدًا عن أخطاء 
إشرافه  كثيرة  وهي  الدكتور طه حسين  خلفها  التي  الجميلة 

على ترجمة أعمال شكسبير المسرحية. 
ويختتم قائاًل: لعل من المفارقات العديدة التي ال نجدها في 
لغات أخرى أن الترجمات الرصينة لشكسبير هي أقلها شهرة 
وانتشارًا والكتب النقدية األقل قيمة هي المترجمة إلى لغتنا. 

وأخيرًا.. يبقى ما ذهب إليه عبدالكريم كاصد قاباًل للنقاش 
والجدل حتى نصل في عالمنا العربي إلى مفهوم ترجمي عام 
طقوسه  ممارسة  من  الترجمة  فعل  ُن  ُيَمكِّ وحيوي  وشامل 
أو  نواقص  أو  أخطاء  به  تتعلق  أن  دون  من  بشكل صحيح 

حتى هنات. 

ما بين خيانة واضحة وأمانة بليدة

جمة؟ ْ تي ُغباُر �لترَّ
ْ
ِمْن �أْيَن ياأ

عاطف حممد عبد املجيد - م�شر
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حممد عبد ال�سالم من�سور- اليمن

ذكــــرى

دن�������ت	ال�������م���ن���ى	ف��ت��ب�����ش��م	الأم�����ل

ه���ب���ت	ن�����ش��ي��م��اً	ع�����اط�����راً	خ�����ج��اًل

ل���ي����ذوق	 ق��بل���ًة	 ا�ش���كب���ي���ني	 ث���م	

ث���م��ٌل اإن��ن�����������ي	 ل!	 األ��ثمته����ا؟	

ل���ك���ن���ن���ي	م������ا	زل���������ُت	اأذك���������رين

ح����ني	ان���ث���ن���ت	ن����ح����وي	ك��ظ��ام��ئ��ٍة

اأ����ش���ع���ل���ُت	ف��ي��ه��ا	ُم��ن��ي��ت��ي	ق��ب�����ش��ْت

ومت�����اه�����ِت	الأح�����������ش�����اُن	داف����ئ����ًة

وتب�ّشَم	التفاُح	بال�ّشَغِف	ال������م����������فتوِن	

ف��ن�����ش��ي��ت	م����ن	م����نّ����ا	اأت�������ى	وم��ت��ى

�ش���اه�ُدن�ا ال��دم��ُع	 اأف�ق�ن�ا	 اإّم����ا	

ف�������ش���ل���وا	ال����ع����ي����وَن	ف���اإن���ه���ا	وط����ُن	

يحفظها الأ����������رصاِر	 ك���ا����ش���ُف	 ه���و	

ف���ج���ن���ون���ه���م	ِدي���������ٌن	ول���ه���ف���تُ���ه���ْم	

��َف��ْت	اأرواُح���ه���م	و����رصْت ع�����ش��ق��وا	���شَ

فالتحفا ال��ق��ل��َب	 احل��ب��ي��َب	 م��ن��ح��وا	

ال����و�����ش����ُل	يُ��ب��ك��ي��ه��م	وي���ذبَ���ُح���ه���م

ف��ان��غ��م��رت داووُد	 ل���ه���م	 غ����نّ����ى	

ل�����رتى	ج����م����اَل	ال���ك���ائ���ن���اِت	ع��ل��ى

واْغ��������َروَرَق��������ْت	ب���ال���ف���رح���ة	امل���ق���ُل

ُق��ب��ُل ي�����������ا	 ب��ال�����������ح��ب	 ف��ت�شمخي	

����ش���الَة	ع�����ش��ق��ي	ع���ط���ُره���ا	اخَل���ِج���ُل

مم���ا	���ش�����������ق�����ان�����ي	ط��رف��ه��ا	ال���ثَّ���ِم���ُل

���ُل اأج�������ري	ك���ط���ف���ٍل	����ش���ائ���ٍع	يَ�������شِ

واأن�������ا	ك����م����اِء	ال���غ���ي���ِث	اأن����َه����ِم����ُل

����َع����ُل م����ن����ي	م����ن����اه����ا	ف����امل����ن����ى	�����شُ

	ُم���ْك���تَ���ِم���ُل ���ه���ا	واحل��������ُبّ اأن���ف���ا����شُ

ط�����������اَب	ب�����ث�����غ�����رِه	ال����ع���������ش����ُل	

ج��ئ��ن��ا	ف���ك���ان	ال���ع�������ش���ُق	وال����غ����َزُل

نَ��َه����ُل لل�ه���وى	 وف�ي�ن��ا	 ِب��ن�����ا	

ت�����ش��ل��وا م����ِع	ل	 ال����َدّ غ����رَي	 ال��ع�����ش��اق	

رح���ل���وا واإن	 ت���خ���ّل���ده���م	 ذك������رى	

���ُل ����شُ وح����ُي	اجَل������َوى	والأدم�������ُع	ال���ُرّ

ن���������وراً	مب�����ا	ق�����ال�����وا	وم������ا	ف��ع��ل��وا

ب�������ش���ف���ائ���ه���م	وت�������������رصّد	امل����ل����ُل

َج����ف����ُو	احل���ب���ي���ِب	وم�����ا	ل���ه���م	ب����دُل

ت���ب���ت���ه���ُل ال����ع���������ش����ِق	 يف	 ج����ن����ي����ٌة	

ي��غ��ت�����ش��ُل ج�������اَء	 اإْذ	 ق���ب���الِت���ه���م	

ن�ضو�ص
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ق�صائد

حممد �سليمان - م�شر

لَـِعب 
يف	حمفظتي	

..
ُ
تطفو	البالونات	

وتعلو	طياراُت	الورِق	

ويرق�س	دٌب..

وتنام	عرائ�س	كمالئكٍة	

فوق	�رصيري	

......

يف	حمفظتي	

قطٌط..

وفرا�شاٌت	

وع�شافري	تطرُي..	و	�شوٌر	

لثالثة	اأطفاٍل	

يلهوَن..	ويبت�شموَن	

ويقت�شمون	ف�شائي	

هل	كان	قطار	الوقِت	ك�شهٍم

	يعدو	

ليزيَح	البالوناِت	

وطيارات	الورق	

ويلجم	نوراً	؟

كرب	الأطفاُل	وكربوا..

وَخطوا..	و	َخطوا	

واأنا	�رصُت	وقوراً	

وب�َشعٍر	ل	ي�شمح	يل	

باجلري	وراء	البالوناِت	

ونطح	كراٍت	

لكني	

رغم	خفوت	نهاري	

مازلت	اأغني	

و	اأراق�س	اأحياناً	يف	الليِل	

عرائ�َس	ل	�شيقاَن	لها	

َوري. و	األعُب	�شُ

 ثرثرة

ل	اأكتب	مثل	الريح	ق�شيدَة	نرْث

الريح	ت�رُثثْر	

والريح	بال	ذاكرٍة

وتل�ُمُّ	كحطاٍب	ليلي	حطباً

وح�شا	وزجاجاً
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وم�شامرَي	وري�شاً

وظالل	�شَجْر

واأنا	يف	الغابات	اأفت�س	عن	كلماٍت

مثل	املاء	تطرُي	وجتري	

لأه�ُزَّ	دماً

واأعطي	 واأحازيَن	 حدوداً	 واأذيب	

الربَق	فماً	ويدينِ	

اإىل	 اأنحاَز	 لكي	 جئت	 اأين	 واأعلن	

املو�شيقى

واألّون	بالإيقاع	�شوارع	ودكاكنَي	

وكهال	يلهو	مبراياه	ول	اأ�شتبعُد	

فها	املداحوَن	ودوراً خملوقاٍت	مل	يُن�شِ

مل	ت�ََر	نوراً

اأو	كرواناً

اأو	ب�شمة	بحْر	

....

ل	اأكتب	مثل	الريح	ق�شيدة	نرث

لكن	الريَح	توا�شل	يف	الغاباِت

الرق�س	معي	

واجَلْرَي	ورائي	

لت�ُ�شاك�شني	

وت�ُطرَي	ثوبي

وت�ش�ُدَّ	ذراعي	

األأين	مثل	الريح	اأ�شافُر

دون	قطار	ٍ

اأو	طائرة	ٍ

واأعربد	اأحياناً	واأثرثْر		؟

 امرأة 
َوراً مل	ترتك	عنواناً	اأو	�شُ

ل�شوارع	خلف	البحرِ	

ت�شافر	فيها	

مل	ترتك	�رصب	جنوم	ٍ	فوق	ال�شورِ	

يُدّل	عليها

اأو	ع�شفوراً	ي�شدو	كل	�شباح	ٍ

يف	�ش�ُرفتها

تركت	هذا	الظلَّ	فقط	

وال�شمَت

وُجرحاً	مثل	البحر	يبعرث	ناراً

اأحياناً	وحماراً

هل	تعرفها		؟
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خطيئة، معصية ، أو كبيرة من الكبائر، المترادفات تفسر 
يبرده  أن  يجب  االشتعال  لكن  حاصل،  كتحصيل  بعضها 
شيء و.. لملم هواجسه التي استسخفها ورماها خلفه. طرد 
الفرصة  إغراء  في  حدق  المرتقبة،  حفلته  من  المالئكة  كل 

المتوهجة وفتح لها الباب وذاب!

قبل األوان
قال لهم ذات صباح في الحصة األولى وأعناقهم مشرئبة 
إليه.. )قل الحق ولو سلخ جلدك(!! داخله الخوف واألسف 
واستغلظت  قاماتهم  تطاولت  فقد  األي��ام،  تصرمت  بعدما 
بهم خارج  فاض  الذي  االعتصام  في  تهتف  أصواتهم وهي 
طالبهم  حرية(.  حرية-   - )حرية  هتفوا  المدرسة،  أسوار 
آلفاق  المتوجه  الغاضب  كالسيل  تدفقوا  ولكنهم  بالرجوع 
الغاز  وارتفعت سحب  المطاطي  الرصاص  فتطاير  أخرى، 
وكهولته،  كهف خوفه  في  وهو  أحالمهم  تحاصر  الخانق، 

يلوم نفسه كيف علمهم أن يكبروا قبل األوان! 

بعد حين
تعب  يريح  كي  توقف  السوق،  زح��ام  توسط  عندما 
وها  دقائق  األرب��ع  تتعد  لم  قطعها  التي  المسافة  ساقيه، 
رئتيه تلهثان خلف أوكسجين الراحة. التفت إلى واجهة أحد 
كستنائي،  بلون  المصقول  الخيزران  من  عصي  الدكاكين، 
ولم  تجربتها  في  تردد  واح��دة.  واشترى  الدكان  إلى  دخل 
يرغب في أن يراه المصلون مثل أي شيخ يسلم عجزه لعود 

من الخشب التافه يتوكأ عليه! 

تركها أمانة لدى البائع ريثما يصلي ويرجع، دخل إلى 
محمواًل  حين  بعد  وخرج  المتعبتان  ساقاه  تحمله  المسجد 

على تهليل المصلين، ينطلقون به إلى بيٍت آخر!

وذاب 
واجه مرآة الحجرة، قلبه يضطرب خوفًا وفرحًا، ولم ال 
فهذه تجربته األولى! تتزاحم في رأسه كل هذيانات األفكار 
يتصاعد  شهي  اشتعال  هناك  بينما  األخالقية  والمواعظ 

أواره، شيء ال يحتمل التأجيل؟!

ليس عليه أن يتصنع أو يمثل دور الطهارة كما يفعلون، 

ق�ص�ص ق�صرية جد�

اأحمد املوؤذن - البحرين
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تجري: البشر، والسيارات، والطرق، وحتى البنايات، وكل 
شيء يلوح، ثم يجري.

أحد الركاب كان أنيقًا ال يعبأ بمن حوله، وال يبدو عليه ممن 
يركبون المواصالت العامة، يحمل في يده حقيبة أنيقة، خمنت 
األوتوبيس  بها  الراقية والتي سيمر  المدن  أنه ممن يقطنون 

واضطر لسبب ما إلى ركوبه.

بالفعل نزل بالمحطة التي خمنتها، أصابتني لذة االنتصار 
بنزوله حيث خمنت.

امرأة شابة ال تخفي نظرة الحزن في عينيها جماَلها، ما 
أثارني هو تمسكها بطفلين يبدو عليهما الوهن والفقر الشديد 
الوقت،  إليها طوال  نظراتهما  يقطعا خيط  لم  تمامًا،  عكسها 

خمنت محطتها وفشلت.

كاد الزحام ينفّض من حولي، لم أفق من غفوة اليقظة هذه 
إال على صوت العجوز وقد هبَّ واقفًا قائاًل لي: أنا هانزل هنا يا 

ابني ،روح ربنا ينجحلك المقاصد ويديلك على قد نيتك.

ما إن تحرك حتى استعدت مقعدي، شعرت أن رأسي تكتظ 
بكل األفكار التي صادفتها خالل حياتي، حتى إنها تطل من 

عيني بال خجل.

لكن  العجوز،  محطة  تخمين  في  ظني  نجح  أخرى  مرة 
ما تزال المرأة الشابة في مكانها، ال تريد أن تصيب ظني لقد 

أصابتني باإلحباط والملل، فجلست أحدق في الالشيء.

وأغلقت  يدي  بين  وضعتها  ثم  مرتين،  برأسي  أوم��أت 
عيني، أبصرت كل األفكار الهاربة في جميع االتجاهات، راقبتها 
تنزلق فكره تلو األخرى، بقيت واحدة ظلت عالقة هناك تحاول 
الهرب، لكن شيئًا ما أبى أن يتركها ترحل، ثم هدأت واستكانت 
مستسلمة لهذا الوضع. ما إن استقرْت حتى أخذت تتراءى لي 
قليل قررت  أخ��رى، استرحت لكونها واح��دة فقط، بعد  مرة 
ألتحرر  وأحررها  نفسي  وأري��ح  أريحها  لعلني  فيها  اإلمعان 
منها، ما كدت أفعل حتى رأيت سربًا من األفكار يتسلل متخفيًا 

من ورائها.

لم أع أهي قد ولدتهم؟ أم كانوا متخفين وراءها لحين اللحظة 
المناسبة؟

على كل حال امتألت رأسي مرة أخرى بهم، وال أظن أنهم 
تاركوها هذه المرة أو أي مرة، ما دمت أنا هنا هم هناك.

ما تزال المرأة مكانها، اجتاحني شعور أنها ستنزل المحطة 
تحقق  نزلت  وعندما  المنتظرة  اللحظة  أرقب  رحت  القادمة، 

انتصاري... ولو متأخرًا.

- يارّيس... يارّيس... بقولك دي آخر محطة.

لجسده  ليجد  واأليدي  باألكتاف  وكفاح  عناء  بعد  ركب 
الضئيل فضاء بحجمه. رغم صوته الجهوري الذي ال يناسب 
جسده أبدًا . لم يشتر منه أحد آخر ثالث علب كبريت. باع 
اليوم أكثر من خمسين علبة، وهذا فقط ما تبقى، لكن يبدو 

أنه سيعود لمنزله بهم بعد لّف طوال اليوم.

عندما خف الزحام قلياَل وجدُت مكانًا للجلوس، جلست 
أتذوق طعم  مرة  األولى في حياتي، ألول  الجلسة  وكأنها 
إال  للجلوس  مكان خاٍل  األخيرة، وال يوجد  الراحة وكأنها 

هو.

شعرُت بضيق في التنفس فأزحت زجاج النافذة قلياًل، 
وقد  حادة  بنظرة  ترمقني  بجانبي  الراكبة  أبصرت  حينها 
أرى سوى  أعد  لم  الفراغ،  اتسعت عيناها حتى شملت كل 
ستبتلعاني  أنهما  شعرت  ضجر،  في  بي  محدقتين  عينين 

فأغلقت النافذة على الفور.

بعد قليل ركبت سيدة صغيرة السن، ساقها حظها العاثر 
إلى الوقوف بجانبي، كنت مستغرقًا في التفكير، وما أفقت 
إال على صوت رجل عجوز يسعل بشدة، شعرت أن قلبه 
يكاد يقفز من فمه، فاستبدت بي الرحمة، فحملت صندوقي 

ووقفت مشيرًا له ليأخذ مكاني.

الصغيرة  السيدة  فم  من  انطلق  الواقعة،  وقعت  وهنا 
من  بوابل  أمطرتني  رأفة،  بال  يجلدني  ظل  نار  من  سوط 
َعت - فضلت عليها الرجل  الشتائم واإلهانات ألني - كما ادَّ
واتهمتني  أنثى.  فهي  منه،  بالمقعد  أحق  أنها  حين  في 
بانعدام الذوق والنظر، وأخذ أحد الركاب يؤيدها فيما قالت.

أتكلم،  لم  لكني  وأسمع  أرى  مما  مذهواًل  فكنت  أنا  أما 
فقط نظرت إلى السماء وكأن األمر ال يعنيني. ما أريده هو 
هكذا  أو  اآلخرين،  عن  رغمًا  األهم  هو  وهذا  سيحدث،  ما 

أوهمت نفسي.

أقبل العجوز ليجلس والسعال ال يفارقه حتى يعود إليه 
من جديد، أخذت مكاني بجوار المقعد ورحت أطوف بناظري 
من خالل النافذة، لفت نظري أن كل األشياء خارج النافذة 

دو�ر �لرب

رانيا هالل- م�شر
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  كون عام

حممد عنيبة احلمري - املغرب

)1(

وركبُت	الف�شاْء

ُم�شتعيناً	بعْلم	املواقيِت

مْركبة	للم�شرْي

�ِشْندباد	اأنا

�شامني	الربُّ	والبْحُر

خ�ْشفاً

فرمُت	الأثرْي

اأ�شرتيُح	اإىل	قدِري

بنجوٍم	تهاوْت

اإىَل	املُنتهَى					

                       

)2(

	باملََجّرة	قْد	يلتقي	الوالهون

وبباِب	الربوِج

احتفاُء	الكواكِب	حنَي	متيْل

فاجلميْل

اأن	يُ�شاَء	املكاْن

ب�شحابِة	�شْيٍف	تبوْح

تتلوَّن	تلك	النجيماُت	يف	مْهدها

تتناثُر	يف	امللكوْت

ي�رصَُب	الهمُّ	اأنفا�شها

فتموْت

)3(

كلَّما	كرُبت	كوُة	القلِب

	هيامِك	ُمت�َشٌع	للمزيْد كان	لظلِّ

واإذا	�شلَّ	نوَر	املحبَّة	غيٌم

مياِنُعني	ما	اأريْد

�شي�شيُء	جمالُِك	كْي	اأ�شت�شيْئ

والغماُم	دليْل

ب�شَمتُه	دواِعي	الأ�َشى

فاْكت�َشى

ُجبة	امل�شتحيْل

لف�شاٍء	تداَعى	ول	ُمْرجتى	يف	حماْه

)4(

البحاْر
َ
وتعي�ُس	حياة	

	وجزر بني	مدِّ

كاملحاْر

كلَّما	غمرتُْه	املياْه

يحتِفي	بالقمْر

فاحتاً	�شدفْه

واإذا	ان�شحبْت	:

اأغلق	الباَب	ثمَّ	ا�شتداْر

�شاحباً	ِمْعطفْه

باِحثاً	عْن	مكان	ٍ�شواْه

)5(

تتَحرَُّك	كْي	ت�شتكنْي

من	مكاٍن

اإىَل	اأمكنْه

اأْو	تدوُر	َرًحى

تْطحن	العمَر	اإْذ	حتتويْه

وَمكاين	الذي	اأمتدَُّد	فيْه

اأ�شيُق	الآَن

قْل	يل	:

فكيَف	انتقايَل	

منُه	اإليْه

)6 (

َوَعلى	فلِك	الرُبج	تر�ُشو

�شفينُة	ِع�ْشقي

ظّن
َ
اأقوُد	حماقة	

باأين	اأْقوى	عَلى	�شّد	قلبي

عِن	اخلفقاْن

فاأنا	النجُم	اأْحيا	واأنِت	املداْر

ن�ْشاأتي	منِك،	لكنّني

اأزرٌق	من	�ش�شاعِة	ع�ْشقي	اإليْك

اأحمٌر	حنَي	لمتنحنَي

غيابي	�ُشعاْع
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مها عبا�س اإليا�س ال�سيخ - ال�شودان

ذبـــول

- 1 -

أقعدت الحورية نصفها األسفل المليء بالحراشف السمكية، 
لصديقتها  قالت  القاع،  طمي  في  العابثة  يدها  واستقرت 
تغطي  األخرى  بيدها  الطويل  تسدل شعرها  البلطية وهي 

به ثدييها المتكورين:

لقد مللت الحياة تحت الماء . كلما وجدت مأوى استحوذ 
تحت  أحيا  أن  أريد  أخرى.  أو  بطريقة  األخطبوط  عليه 
أخطبوط  يوجد  ال  اليابسة  ففي  األرض،  وفوق  الشمس 

يستولي على بيوت الضعفاء.

تنهدت بلطية: 

في  نعيش  األرض،  الماء وفوق  تحت  هذا حالنا جميعًا 
صراع ألجل أن نحيا، لكن من خرج من داره هان. 

هزت الحورية رأسها في عناد: 

التمساح قال لي إن البشر يحبوننا نحن - الحوريات - 
ويعتبروننا عملة نادرة ويوفرون لنا - إن وجدونا- أصناف 

الطعام الشهية والمالبس البهية.

لفظته  ثم  طعامًا  حسبته  شيئًا  بفمها  البلطية  تلقفت 
يد  مع حركة  تحركت  أنه حصاة صغيرة  لها  تبين  ما  بعد 

الحورية المتوترة.  

- أنا ال أدري كيف تستمعين إلى ما يقوله التمساح وهو 
الماء  ففي  عاقلة  كوني  لك،  زوجًا  رفضته  مذ  عليك  يحقد 

حياتك وَجنَّتك. 

ألنك  بالتمساح  تثقين  ال  فقط  أنت  الحورية:  ابتسمت 
طعامه وطريدته، أما أنا فشيء آخر. وإني ألريد أن أحيا 
حياة يكون لي فيها أطفال أصحاء، وبيت جميل، وأصناف 
جنتي  في  يوم  كل  واحدًا  صنفًا  ال  اليوم  في  الطعام  من 

المزعومة هذه. 

مطت بلطية شفتيها وقد أيست من الحورية: فلتفعلي ما 
يحلو لك، لكن إلى أين ستذهبين في اليابسة حيث ال أحد 

لك فيها تعرفينه؟

علي  أشار  بعينيها:  بعيدًا  وذهبت  الحورية  تأوهت 
شبكة  أصل  حتى  السطح  قرب  إلى  أصعد  أن  التمساح 
الصياد. وعندها، آه سأسحره بجمال عيني وسأقيم عنده. 

الصياد  شبكة  ستدخلين  جننِت؟  هل  بلطية:  صرخت 
طوعًا، يا بخته، ستكونين عشاءه مساء ذاك اليوم.

جمال  ذات  مثلك  سمكة  لست  أنا  الحورية:  اهتاجت 
وطموح محدودين أنا شيء آخر. 

وصعدت حورية نحو األعلى وعيناها إلى ضوء الشمس 
الشعث. 

- 2 -

تتراقص  وأخذت  االبتسام  على  نفسها  الحورية  أجبرت 
وضعها  والذي  بالطحالب  المليء  الزجاجي  الحوض  في 
ثمن  الناس  من  فيه  يأخذ  جواره  إلى  وجلس  الصياد  فيه 
دهشتهم نقودًا، على كثرتها لم يكن ينفق منها على طعام 
أخذ  حتى  المعدود،  القليل  إال  حوضها  ونظافة  الحورية 
الذبول، وبرزت  في  التساقط، ووجهها  في  الحورية  شعر 
جراء  واإلنهاك  المرض،  جراء  جلدها  في  الخضراء  البقع 

الحنين للنهر والصدف وبلطية.. 

ذات يوم تفحصها الصياد، ثم هز رأسه داللة على عدم 
رضاه وحملها من فوره في قاربه، ولما انتصف بهما النهر 
ألقى بها إلى الماء. حاولت الحورية الغوص فرحة لكن التيار 
كان أقوى من جسدها الذابل.. قاومت فكان عقاب التيار أن 
كسر طرف ذيلها، فصارت معلقة في الوسط، رفعت رأسها 
لتستنجد بالصياد، فحياة الهوان خير من الموت بين فكي 
الصياد  الشعث وشبكة  الشمس  التمساح، فلم تر إال ضوء 

تخرج حاملة حورية أخرى حسناء.
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في  ليس  ذابلة،  بعيون  أقحاح،  تمامًا،  فلسطينيون 
وجوههم نقطة ماء، ال يعرفون على وجه الدقة، لماذا جاءوا 
إلى هنا لماذا هم هنا، وحتى إن عرفوا ال يجدون سببًا وجيهًا 
أو نصف وجيه، ربما لديهم سبب يتيم لبقائهم هنا، الجهات 
األصلية مغلقة والجهات االحتياطية موصدة، الشواطئ التي 
نزلوا عليها نبتت عليها أحجار كبيرة، يدورون داخل حلقة 
الخارج،  في  يحدث  ماذا  يعرفون  ال  محبوسون،  مفرغة، 
وإن استطالت اذانهم، قد ال يعونه، وربما ألنهم يعونه جيدًا 
مستسلمين  مسحوقين  كبلهاء  يبدون  والهم،  البكم  أصابهم 
لقدرهم، لديهم وقت فائض يكفي ألن تكتب رواية كل شهر، 

يبحثون عن حكايات يدفنون فيها حكاياتهم أو يقتلونها.

من  اقتنصوها  قديمة  بمالبس  بالحيرة،  ملطخة  وجوه 
مالبس   : يقول  وأبوشندي  المستعملة،  المالبس  سوق 
وقد  بها  نعيش  والكمال،  بالتمام  أحالمنا  تشبه  تشبهنا، 

نموت فيها.

الخضار،  ليشتري  يخرج  واحد  ناقصة،  دائمًا  طاولتهم 
الوقت في  المدرسة، وآخر يحصي  من  ابنته  ليحضر  وواحد 
ساعة ميتة، وال ضوء إال أضواء المقهى الخافتة التي تتحرك 
كعادتها القديمة على وجوههم العتيقة اليابسة، بطيئة مملة 

كحياتهم تمامًا.

كأنه  وحده،  يحكي  وحده  يجلس،  وحده  يأتي،  وحده 
شبح جديد.

بوجه قلق يفتح حقيبته، يقلب أوراقًا ويبدأ في الكتابة، ال 
أحد يعرف بالضبط ماذا يكتب، يقولون إنه يدون مذكراته عن 

مثل كائن فضائي يدخل إلى المقهى، ال أحد يعرف متى 
طائر  بصحن  بمظلة،  يهبط  كأنه  ينسحب،  متى  وال  يأتي 
من  خاطفة  ضوء  كنقطة  يتسلل  ثم  المقهى،  سطح  فوق 
والتي  األلوان،  فائر  بزجاج  المعشقة  القباب  نوافذ  إحدى 
على  المقوسة  الثالثة  بأضالعها  المقهى  في سقف  تنتصب 
النهار،  نور  عبرها  ينسرب  ناضجة،   بطيخ  شطرة  هيئة 
الجدران  على  واضح  بكسل  ألوانها  ظالل  عاكسًا  يتشربها 

والطاوالت.

في الليل يحدث العكس،  تلطمها  األضواء، تختلط بها 
ثم تعود سريعة مرتعشة لتداهم  المكان كله بحضورها.

بالتأكيد،  الذي وضع بصمته فيه كان عاشقًا  المعماري 
يقولون نحته على هذا النحو ليعيش شاهدًا على أصابعه 
ثم سكبها،  والجدران  األلوان  فيها  التي خلط  وعلى روحه 
وبعينين  حمراء،  خشنة   بذقن  صامتًا  غريبًا  رجاًل  كان 

ناعستين.

ككائن  فضائي يدخل، برأس قلق يعس في كل اتجاه، 
إفراط،  غير  في  متأنق  ينتظره ،  ما  أمر  عن  يفتش  كأنه 
في  منغرس  أبدي   ومنديل  رمادية  دائمًا،  رمادية  بدلة 
إخوته  بمحاذاة  يمر  المكان،  على  يهبط  جاكتته،  جيب 
في  بعضها  على  انكمشت  أرضية   كائنات  الفلسطينيين، 
طاولة واحدة جنب الطاولة المبجلة لنعيمة المقدسة، يحيي 
سريعًا، وكطلقة حارة يتجه إلى طاولة تقع خلفهم بقليل، 
ال يتوقف إال إذا رأى أبوشندي، يخصه بنظرة إكبار وسالم 

حار، بأسنان منفرجة ثم يمضي. 

باب �لوجع

وحيد الطويلة - م�شر
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الثورة الفلسطينية، عن الفترة التي عاشها تحديدًا في العراق.

جعفر،  اسمه  ابنه  والحركي،  الحقيقي  اسمه  أبوجعفر، 
مناضل قديم في الثورة، من الفلسطينيين الذين قضوا عمرهم 

في العراق وربطوا الخيوط - بين القيادتين - هنا وهناك.

وما  وهناك  هنا  المتقلبة  الفترات  في  بصعوبة  ربطها 
على  حسين  صدام  قبض  حين  جيدًا  أحكمها  لكنه  أكثرها، 

السلطة.

الناعم يحتاج إلى عاشقين، الرقص الحار يحتاج  الرقص 
إلى مجنونين، في السياسة ال بد له من داهيتين، أو داهية 

ومجنون على أقل تقدير.

مناضل، قل راقص، من الطراز الرفيع ودون ميكروفونات، 
دخل حزب البعث من الباب الكبير، المرحلة تاريخية، كالهما 
يحتاج اآلخر، كل واحد يريد أن يسيطر على اآلخر، يأخذه في 

اتجاهه، يركبه فقط.

البعث يناسبه، على مقاس أحالمه تمامًا، رسالة واحدة، 
كبير،  كالم  والخونة،  العدو  من  األرض  تحرير  واحدة،  أمة 
فقط هناك تفصيلة يدركها لكنه ال يحكي عنها ألحد : إن العدو 

ليس واحدًا دائمًا. 

على  حافظ  الفصول،  كل  في  رقص  قدميه،  وزرع  دخل 
الخيط الرفيع، شده إن أرخوه وأرخاه إن شدوه، وبين سنة 

وضحاها أصبح الرقم الصعب في العالقة بين االثنين.

الذهبية،  المرحلة  مع  موعد  على  كان  بجناحين،  مناضل 

البوصلة،  وأعطته  القوة  أكسبته  بصدام  إن عالقته  يقولون 
وصار ذا باع طويل في بالد الرافدين.

إلى  بون  إلى  بوخارست  من  الدنيا  برم  الجناحين  تحت 
التوفيق  واستطاع  العمليات،  ومسرح  النضال  أماكن  براغ، 

بين جميع الحبال، طموحات الثورة وأهداف اآلخرين.

لم يكن عمياًل مزدوجًا، كان عمياًل- إن شئت الدقة - لحلمه 
بوطن واحد كبير.

رجل مخابرات من طراز رفيع - يقول أبو شندي - حصل 
الثورة  جيوب  مأل  فيها،  التي حط  الدول  كل  من  الدعم  على 
معها، نسق  يقف  - من  إليه  - دخل  مكان  كل  لها في  وأوجد 
العمليات القذرة والنظيفة معًا، حارب العمالء وأشار عليهم 

بالواحد.

لكن التاريخ قالب وبدال كقلب ساقية البار، له سبعة أوجه 
ومئة قناع.. ُاحتل العراق وسقط قائد النشامى صدام.. يقول 

ويضرب الطاولة بقبضة يده تكاد تطير.

حذار أن يحدثك وتلهو عنه، أو تبتعد عن مرمى حكايته، 
في النصف الثاني للخمسينيات بعينين غريبتين، كل واحدة 
ألقصى  واألخرى  اليمين  ألقصى  واحدة  اتجاه،  في  تنظر 
اليسار، ال تنظران لألمام معًا، كأنه كان ضروريًا أن يخلق 

هكذا ليعرف أين يضع قدمه ولينظر بسبع عيون.

عيون ومالمح وجسد أقرب إلى جان بول سارتر إن كنت 
لتتأكد  عنها  تبحث  أن  لك  يمكن  الصور،  في  األخير  رأيت  قد 

بنفسك.
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بقايا بشر دون أظافر، يلهثون وراء لقمة يومهم، يحلمون- 
جزر  في  ولو  إليه  يرحلوا  أن  يقبل  بلد  بأي  وافر-  بيأس 

الكاريبي، أو عن جواز سفر بأي اسم كان.

ونفق  حرقت  أرض  من  مخلوعة  كأوتاد  فلسطينيون 
السنوية  اإلقامة  تجديد  رحمة  تحت  يعيشون  أصحابها، 
عليها  يحصلون  جديدة،  يضمنون سنة  ال  ولعائالتهم،  لهم 
بعد أن تطلع أرواحهم، بعد أن تكون السنة قد قاربت على 
االنتهاء، قبل نهايتها بشهرين أو ثالثة، ليحملوا الصخرة من 
جديد، يصعدون األيام بها والجبل، وال يعرفون حتى حدودًا 

يلجئون إليها، يحتمون لياًل بأسالكها الشائكة.

الذين رحلوا رحلوا، تبخروا كاألقراص الفوارة، والبقايا 
أطالل ثوار يناضلون باليأس، يفتشون بالكاد عن موضوع 

باهت يقتلون به نهارهم.

حمى  حامي  يسمونه،  كانوا  كما  المنصور،  جعفر  أبو 
أبو جعفر  العراق- وجد نفسه في لحظة واحدة  الثورة في 
المهزوم، ضاع العراق الذي كان يلعب فيه دور البطل الثاني، 
البطولة األولى محجوزة، ضاع الكفاح الذي كان يقوم فيه 
بدور الحارس األول، واألرض التي وطئها آخر ما تحتاجه 

مناضلون ولو بالحناجر.

.. الناس هنا تناضل في كرة القدم وفي مؤخرات النساء، 
في لقمة العيش وتفكر بشره شديد في النقود يا أبا جعفر.

وال أحد يملك أذنًا ثالثة ليسمعك.

أوراقه أمامه، عمره على الطاولة، بالكاد طاولة واحدة، 
لكنه يحاول أن يقاوم، مازال فيه نفس، ويعتقد أنه يستطيع 

أن يشد التاريخ من ذيله.

هناك،  عمره  يسترجع  للحكاية،  آخر  وجه  عن  يبحث 
هذه  طبيعيتين  بعينين   ، مضيء  بوجه  العراق،  وعز  عزه 
المرة، يلوح بقوة كأنه يخطب في هذه اللحظة ويحتاج فقط 

ميكروفونًا.

دارت  التي  المعركة  في  بجسارة  تقدموا  العراقيون   -
الهزيمة  ببداية  شعروا  واألميركان  بغداد،  مطار  في  رحاها 
التي كانت ستمرغ شرفهم في الوحل، وستشعل نار المقاومة 
أذابت  بقنابل  رموا  األميركان  الكلب  أوالد  تحرقهم،  حتى 

البشر والحجر معًا.

ينادي بصوت عال على أبوشندي المسافر في دنيا بعيدة :

انتهت بموت صدام، مات بطلها وصرنا من غير  - األمة 
ينخر  شيء  وكل  والخونة،  الجواسيس  اآلن  يحكمها  قلب، 

فيها، ال ثورة وال تنظيمات وال غيره.

يلتفت ناحية أبو شندي وبوجه متغضن بالحسرة يقول: 
على  اشتغلت  صدام-  الرفيق  عدا  ما   - كلها  العربية  األمة 
الثورة الفلسطينية، ورقة التوت التي غطوا بها عوراتهم، 

ناضلوا بها كذبًا ونافحوا عنها بهتانًا.

يصمت كدهر ثم ينطق كلحظة:

- كسبوا بها وخسرنا نحن.

وأبوشندي آخر واحد في الكون يحتاج هذ الكالم، وأبو 
ر مؤمنًا، لكنه يحتاج لواحد حقيقي  جعفر متأكد من أنه يبشِّ

يبثه بياناته وحكاياته.

العراق  لحظة سقوط  كانت  حياته  في  الفاصلة  اللحظة 
في يد االحتالل، سقط معه، محا الغزاة تاريخه في أيام، 
قتلوا كل أحالمه وتركوها دون قبر، كل ما عاش من أجله 

رآه يتبخر أمام ناظريه.

كان عليه أن يخرج سريعًا حتى ال يقتل كدابة حقيرة، 
لم  بالباقي،  يفكرون  ثم  أواًل  الفلسطينيين  يقتلون  كانوا 
يعرف أين ولده وال زوجته وال استطاع البحث عنهما، على 
ظهره حمل جثة ماضيه، وكصاروخ طائش بحث عن أقرب 

سهم صدئ على الفتة متآكلة يشير إليه ببوابة الخروج.

حزم حقائبه ونفد بجلده، لألمانة كان بال حقائب، واحدة 
أدويته  تاريخه،  فتات  وبعض  ذهوله  تحمل  كانت  فقط 

وأوراق الثورات واالنقالبات التي عايشها وشارك فيها.

لم يأت إلى هنا على مراكب المطرودين من بيروت، وال 
حط كطيور النورس باحثًا عن دفء أو مأوى، كان مطرودًا 

وحده.

حط هاربًا في لحظة لم تخطر على بال رسام أو مؤرخ، 
يقولون إنه مشى أيامًا حتى وصل األردن، ال يعي ماذا حدث 
شاهدوا  إنهم  قالوا  األول  اليوم  في  رأوه  الذين  بالضبط، 
الذين  رجاًل يمشي دون رأس، بحقيبة واحدة على ظهره، 
رأوه في اليوم الثاني قالوا إنهم شاهدوا رأسًا على األرض 
يتدحرج بسرعة وحده باحثًا عن جسده، بشارة موت معلقة 

في أذنه اليسرى.

آخرون قالوا إنه كان يطير في الهواء وينبح.. ينبح بال 
توقف ككالب الجحيم.

.. أميركا احتلتني وحدي، حبستني وحدي.

عندما جاء إلى هنا، لم يجد أحدًا في استقباله، كان يعتقد 
أنه سوف يعامل معاملة الفاتحين، وسيجد جماهير الثورة 
في انتظاره ليعاود مسيرة النضال من جديد، وأن السجاد 
األحمر سيترنح تحت قدميه، لم يجد أحمر وال أسود، وجد 
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أدويته أيضًا من العراق، أحضر منها ما استطاع، انتهت 
مدة صالحيتها، لكنه مازال مصرًا عليها، ال ينظر إلى تاريخ 
انتهائها مهما نبهه أحدهم، ال يطالعها، مستمرة المفعول ولن 

تنتهي.. يقول بصدق واضح إنه ال يبرأ إال بها.

يلتفت ناحية نعيمة :

- أريد أن أحشي معك.

المجاورة،  والمقاهي  المقهى  على  تفيض  ضحكتها  رنة 
تفاجئه :

وهل تستطيع أن تحشو يا أبا جعفر!!

- أقصد أنني أريد أن أحكي معك.

ال ال، أنا أريد فعاًل أن أحشي معك.

 وتكمل ضحكتها.

تقترب منه، وبصوت بين السؤال واليقين : لم يمت صدام 
يا أباجعفر، أليس كذلك ؟

 ينتفض من مقعده، يكاد يصل للسقف :

- صدام لن يموت، إنه قلب األمة.

ثم يعود.

تشرنق  فيها،  مدفونًا  اللحظة،  نفس  في  يعيش  مازال 
بها، انحبس فيها وأقفل على نفسه، أو أقفلت عليه بخيوطها 

المتينة.

تبل  رسالة  وال  خبرًا،  له  يمد  أحد  ال  تقطعت،  والخيوط 
الريق، فقط صحيفة الشروق تمد له خيط أمل كل صباح، 
عنوانها الرئيسي كل يوم : المقاومة تدك الغزاة في العراق. 
في  أمامه  يفردها  األحمرالقاني،  واللون  العريض  بالبنط 
منتصف الطاولة تمامًا، كي يستطيع أن يراها من أية زاوية 

بإحدى عينيه.

المقاتل ال ييأس، حتى ولو حضر أمامه عزرائيل بكامل 
وتضعه  معنوياته  له  ترفع  ويكتب،  أمامه  يضعها  عدته، 

وجهًا لوجه أمام األخبار التي يصدقها أو يحلم بها.

نهاره  نصف  يكمل  حتى  الحبر  في  تمامًا  يغرق  يكتب، 
أو  يزيد، يضع خططًا للتحرير والمقاومة، يفكر في الطرق 
التي سيوصلها عبرها للمقاتلين، يكتب عليها بخط رفيع : 
سري للغاية، ال يطلع عليها أحدًا سوى أبوشندي في أوقات 

نادرة.

* فصل من رواية قيد النشر

القضية وحده، وال جماهير خلفه، يمسك  كأنه صاحب 
برأسه ليمنعه من السقوط.

يصرخ :

- لم يعد هناك سوى تنظيم )حبف(.

وأبو شندي الماكر ينتبه، يبتسم بسخرية :

- حبف !!!

نعم حبف، الخونة يأخذون الواحد، يضعونه في برميل 
األولى،  باألحرف  فلسطين  بيع  حركة  أي  حبف،  اسمه 
فيخرج منها خائنًا وعمياًل كما ولدته أمه، مغسواًل من ذنوب 

النضال.

أوراقه مفرودة أمامه يعيش داخلها، في ذات اللحظة التي 
خط كل حرف فيها، العراق في دمه، يسكنه حتى النخاع، 
مازال حتى اآلن يحكي باللهجة العراقية وسط الفلسطينيين 
والتوانسة، ال ينسى وال يخطئ، مفرداته عتيقة ربما نسيها 

أهل العراق أنفسهم أو غيَّروها.
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ج الحالي،  قبل انتهاء والية شاعر الواليات المتحدة المتوَّ
أمين  بيلينجتون،  أعلن جيمس  أشهر،  بثالثة  ليفين،  فيليب 
تريثيواي لتشغل  نتاشا  للشاعرة  اختياره  الكونغرس  مكتبة 
دهشة  االختيار  هذا  أثار  وقد  جة،  المتوَّ الشاعرة  منصب 
بغّض  المعاصر،  األميركي  الشعر  بحركة  المعنّيين  بعض 
أن  االختيار، خاصة  مبررات  توافر  عدم  أو  توافر  عن  النظر 
ليفين،  فيليب   : تريثيواي سوف تخلف شاعرين مخضرمين 
وقبله س.ميروين، وكالهما كان قد تخطى سّن الثمانين وقت 

اختياره، وأصدر العديد من المجموعات الشعرية الهامة.
ورغم أن تريثيواي، لم تصدر حتى اآلن غير ثالث مجموعات 
شعرية إال أن كتابها الثالث واألخير »حرس محّلي« الذي صدر 
في عام 2007، قد فاز بجائزة »بوليتزر«. وهذه الجائزة كفيلة 
مستوى  إلى  عليها  يحصل  شاعر  أو  كاتب  أّي  برفع  وحدها 
النجوم. ومع ذلك لم تخِف الشاعرة التي ال يتجاوز عمرها 46 

سنة أنها تلقت نبأ اختيارها بشيء من عدم التصديق.
األميركي  الشعر  لحركة  محترف  كمراقب  لي،  بالنسبة  أّما 
المعاصر، أعترف بأني أقتصر في متابعي على الشعراء الذين 
عن  فضاًل  فريدة.  داخلية  وعوالم  بأصوات خاصة  ينفردون 
استحالة  االطالع على آالف المجموعات الشعرية التي تصدر 
قول  السياق،  هذا  في  وأذكر،  المتحدة  الواليات  في  سنويًا 
للفنون:  القومية  للمنحة  سابق  رئيس  جيويا،  دانا  الشاعر 
من  لمكتبتها نسخة واحدة  اقتنت  أميركية  أن كل جامعة  »لو 
لما تردد  أميركا  التي تصدر سنويًا في  الشعرية  المجموعات 

الناشرون في إصدار كتب الشعر«.
وال شك أيضًا في أن اختيار أمين مكتبة الكونغرس شاعرة 
نحو  على  معروفة  وغير  المهني  طريقها  منتصف  في  تزال  ال 
جيد خارج دوائر الشعر كان اختيارًا موفقًا، ويقول جيويا: »إن 
بالترحيب،  بعيد  حّد  إلى  جدير  حّدث  تريثيواي  نتاشا  تعيين 
إنها تكتب عن تاريخ المنطقة المعّقد وحتى عن تاريخها الذاتي 

المعّقد«.
وفي مقابلة تليفونية مع تشارلز ماكجراث، شرح جيمس 
بيلينجتون كيفية اختياره بقوله: »لم نكن بالضرورة مندفعين 

للعثور على شاعر أصغر سنًا. كلما قرأت المزيد من الشعر، 
كذلك  مفرط،  حّد  إلى  تنوعه  في  ثريًا  األميركي  الشعر  يبدو 
تملك   - تريثيواي   - التعبير. وهي  الموهبة والحّرية في  في 
اآلن صوتًا أصياًل وناضجًا، إنني اشعر بانجذاب إلى األفراد 
األميركيين الذين يتمتعون بالفرادة بشكل قاطع، واعتقد أنها 

واحدة منهم«.
وقد تعّرف على الشاعرة في مهرجان الكتاب القومي في عام 
2004، الذي اشتركت فيه، إذ أعجب بصوتها في قراءة شعرها، 
كما أعجب بتنّقلها السهل من األشكال التقليدية إلى الشعر الحر، 

ثم بدأ يقرأ قصائدها لنفسه، مما أكد له هذا االنطباع.
»إنني أذهب إلى عدد كبير من القراءات الشعرية، والأشعر 
في  ذلك  فعلت  لكنني  القصائد.  وقراءة  للعودة  بدافع  دائمًا 

حالتها«.
الذاكرة،  هي  تريثيواي  شعر  في  األساسية  التيمة  إن 
والتاريخ  الشخصي  التذّكر  تشابك  طريقة  خاصة  وبصفة 
العام في بعض األحيان، لكنهما في أكثر األحيان يتباعدان، 
وقد كتبت في إحدى قصائدها، تقول: »شبح التاريخ يرقد إلى 
جانبي« وقد أولت وال تزال تولي اهتمامًا كبيرًا إلحياء أو إعادة 
بناء تاريخ جموع من الناس قلَّما تناولهم الشعر. ومجموعتها 
األولى »عمل منزلي« )عام 2000( تتناول ما يقوله العنوان: 
خادمات سوداوات، وغساالت، وعمال المصانع. وتبدأ إحدى 

قصائد هذه المجموعة:
َأْعين ثماني نساء/ال أعرفهن

تبحلق من هذه الصورة الفوتوغرافية 
قائلة: تَذّكْر.

وفي مقابلة تليفونية مع تشارلز ماكجراث ذكرت الشاعرة 
في  أدركت  وأنها  الطفولة،  منذ  خلبتها  قد  األهلية  الحرب  أن 
النهاية أنها تجّسم بعض تناقضاتها. »لقد ُوِلدُت في يوم 26 
أبريل، يوم االحتفال بذكرى االتحاد الفيدرالي. وقد ُوِلدت بعد 
مرور 100 سنة بعد اختراع تلك العطلة وال أعتقد أنه كان في 

وسعي أن اتجّنب دراسة الحرب األهلية وما مّثلته«.
كتب  الذي  وارين  بن  الشاعر  هذاالصدد،  في  تعتبر،  وهي 

جة �صاعرة �أمريكا �ملتورَّ

نتاشا تريثيواي

اأحمد مر�سي - نيويورك
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عن  أخرى  أحيان  في  وبتضارب  األحيان  بعض  في  ببالغة 
ومن  العليا،  مُثلها  أحد  وتاريخه،  المتحدة  الواليات  جنوب 
شاعرة  أول  بروكس،  جويندولين  السوداء  الشاعرة  بينهم 

ج. سوداء تحمل لقب الشاعر المتوَّ
اتحاد  نتاج  هيثيواي  تعتبر  قصائدها،  إحدى  تفّسر  وكما 
كان ال يزال ُيعتبر جريمة في ميسيسيبي عندما تزوج والداها: 
أّمها كانت سوداء وأبوها كان أبيض. وبعد سنوات، بعد موت 
الخاص  السطر  أن  أمها عثرت على شهادة ميالدها والحظت 
»كندي«.  أبيها  جنسية  وأن  »ملّونة«  أنها  يذكر  أمها  بجنس 
اللغة  تعمل  كيف  يبين  السطر  هذا  أن  إلى  هيثيواي  وتشير 

وكيف نتغّير ونكتب أنفسنا من جديد«.
وعندما التحقت هيثيواي بالجامعة في التاسعة عشر، ُقِتلت 
معاملته.  لسوء  طلقته  قد  كانت  الذي  الثاني  زوجها  بيد  أمها 
تيمات  أهم  إحدى  أمها  ذاكرة  الستعادة  محاوالتها  وتمثل 
شعرها. وتقول في إحدى قصائد مجموعتها التي ُمنحت جائزة 
بوليتزر »حرس محّلي«: »أعجب اآلن بين أسماء الموتى/اسم 

أمّي، مخّدة حجرية لرأسي«.
في  إنني  »الغريب«:  أمها  موت  تتذكر  إذ  هيثيواي،  تقول 
هذه اللحظة شعرت أنني قد أصبح شاعرة ثم شعرت بعدذلك 
في الحال أنني لن أصبح شاعرة. ولجأت إلى الشعر لعقلنة 
ما حدث وبدأت أكتب ما كنت أعرفه حتى في ذلك الوقت أنها 
قصائد سيئة، وقد أنفقت عشرين عامًا تقريبًا ألعثر على اللغة 
للتعبير  يكفي  حد  إلى  ناجحة  كانت  قصائد  ألكتب  الصحيحة 
عن مشاعري لي، وأن ذلك يمكن أن يكون له معنى لآلخرين.

 قصائد:
 

الهالل الجنوبي
1-	يف	عام	1959	تركب	اأمي	قطاراً

يكاد	عمرها	يبلغ	ال�شاد�شة	ع�رص،	حقيبتها	الوحيدة	ال�شخمة	منتفخة	

بثيابها	امل�شنوعة	يف	البيت،	ا�شمها	مطّرز

داخل	كل	منها.	اإنها	ترتك	وراءها

طرقات	م�شي�شيبي	القذرة،	غ�شاء

الغبار	الأحمر	املحيط	بكاحليها،	�شغري

الريح	اخلافت	عرب	األواح	اأر�شية	امل�شكن	الق�رصي،	فكرة	البيت	الفعلية.

اأمامها	اأيام	�شفر،	بلدة

بعد	اأخرى،	وكاليفورنيا	-	كلمة

ل	ت�شتطيع	اأن	تتوقف	عند	تردديها.	وعالوة	على	ذلك

�شوف	تتدّرب	على	لقاء	والدها،	تتخيّل	كيف	ينبغي	اأن	يكون	�شكله!	

كيف	يختلف	الآن	عن	�شورته	الفوتوغرافية	الوحيدة	التي	متلكها!.	

�شوف	ترمقها	مرة	اأخرى،	ليتوقف	القطار	يف	حمطة/لو�س	اآجنلو�س	

وتقطع	ر�شيف	املحطة	مرة	بعد	الأخرى

ل	وجود	لأي	�شخ�س	ي�شبهه.

2-	يف	ال�شنة	التي	اأجرى	فيها	قطار	»الهالل	القدمي«	رحلته	الأخرية،
ت�رصّ	اأمي	على	اأن	نركبه	معاً

نغادر	جولف	بورت	يف	�شاعة	متاأخرة	من	ال�شباح،	متجهني	�رصقاً.

قبل	ذلك	ب�شنوات،	ركبنا	معاً	لنلقى

رجاًل	اآخر،	اأبي،	كان	ينتظرنا

عندما	انحرف	القطار	عن	الق�شبان.	ل	اأتذكر	كيف

تابع	»الهالل	اجلنوبي«

كان	ينبغي	اأن	حتملني.	كيف	اكتاأب	وجهها

اإذ	اأدركت	مرة	اأخرى،	الت�شّكك	يف	كل	�شيء

تلك	الرحلة،	اأي�شاً،	اأ�شبحت	خطاأ.	اليوم،

تُوؤمن	اأننا	ن�شتطيع	اأن	نغادر	موطننا،	قا�شدين	

اأّي	�شيء	ينتظرنا،	ال�شم�س	تغرب	خلفنا،	الق�شبان	تهمهم

مثل	توقّع،	القطار	يجّرنا

نحو	نهاية	يوم	اآخر.	اأ�شاهد

كل	بلدة	�شغرية	متّر	من	نافذتي

حتى	يختفي	ال�شوء،	ويظهر	انعكا�س

وجه	اأمي،	اأو�شح	الآن

اإذ	يحّل	امل�شاء،	داكناً	وموؤكداً.

الرنج�شي( )النوع	 	Genus Narcissus
الطريق	الذي	�شلكته	اإىل	البيت	من	املدر�شة

كان	مكتظاً	بالأ�شجار	والظل،	جانب	جدول،

ت�شيئه	زهور	نرج�س	�شفراء،	براعم	مبكرة

�شاطعة	عك�س	اأيام	ال�شتاء	الأخرية	الرمادية

لبد	اأين	كنت	اأعرف	اأنها	منت	بريّة،	اعتقدت	

اأنه	ل	�رصر	يف	اأن	اآخذها..	من	ثم	فعلت	ذلك.

جمعت	اأكرب	قدر	اأ�شتطيع	حمله

ثم	اأقّدمها،	يف	برطمان،	اإىل	اأمّي

و�شعتها	على	النافذة،	وجل�شت	اإىل	جانبها

اأراقب	ال�شوء	يلتوي	عرب	الزجاج

النهار	يتحول	اإىل	م�شاء،	فخورة	بنف�شي

لإهداء	اأمي	�شيئاً	ما	�شغرياً.

غرور	طفلي.	لبّد	اأين	راأيت	فيها

مقيا�شاً	ما	لنف�شي	-	ال�شيقان	النحيلة،	

كل	برعم	راأ�س	مرفوعة

نحو	اإطراء،	منحنية	لتلتقي	انعكا�شها

بينما	كنت	اأ�شري	اإىل	البيت	خالل	ال�شنوات	املن�رصمة.	

مل	اأكن	اأعرف	�شيئاً

عن	نر�شي�شو�س	اأو	ربيع	زهور	الرنج�س	الق�شري-

كيف	كانت	جتّف	مثل	زهور	املدافن،	حتّف	

عندما	تهب	الريح	-	هم�شة،	غادرة،	

من	اإطار	النافذة،	انخرطي	يف	نف�شك،

قالت	يل،	»موتي	مبّكراً«،	قالت	لأّمي.
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مشاهد من تاريخ المسيسيبي الموثّق
1- القطن الملك

من	كل	زاوية	لل�شورة	الفوتوغرافية،	ترفرف	الأعالم	

يف	ال�شارع	الرئي�شي	يف	فيك�شربج.	مكّومة	لت�شّكل	قو�شاً،	

تنه�س	باآلت	القطن	ال�شخمة	من	الأر�س.

مثل	حائط	عمالق،	موجة	التاريخ	تُغرق	البلدة.

عندما	ي�شل	روزفلت	-	مهرجان	-	�شتتحّرك	الفرقة	املو�شيقية.

ومن	ناحية	كل	�شارع،	تعطي	الأعالم	اإ�شارة	بالتوقف.

كلمات	على	راية،	القطن،	ملك	اأمريكا،	له

�شوت	التقدم.	هذا	قبل	نكو�س	اجلنوب	بعامني-	

حْمببات	القطن	العظيمة	-	ت�شعد	من	الأر�س،

التي	تف�ّشت	فيها	ُخنف�شاء	القطن	-	اآفة	-	اإجنيلية.

الآن،	الأطفال	الزنوج	ميتطون	البالت،	املالب�س	من�ّشاة.

يف	اأعلى	ال�شورة	الفوتوغرافية،	يلّوحون	بالأعالم	للتوقف،

للرئي�س	الذي	�شوف	ي�شري	عرب	القو�س،	نحو

امل�شتقبل،	الذي	يعطي	ظهره	لنا.	الأطفال	فوق	�شاريتهم

تلك،	بالت	القطن	التي	تنه�س	من	الأر�س	-

يحدقون	فينا.	القطن	يحيط	بهم،	موجة	طويلة،	ه�شبة	�شخمة

حتملهم	عالياً،	يف	اخللف	نحونا.	من	القو�س،

من	جميع	زوايا	ال�شورة	الفوتوغرافية،	تلوح	الأعالم	للتوقف،	

وبالت	القطن	العظيمة	تنه�س	من	الأر�س.

2- جليف - أبردين 1913.
تتدىّل	راأ�س	الطفل	كاأنه	يغط	يف	النوم.

عاٍر	حتى	الو�شط،	يف	�شورة	جانبية،	متوازن

فوق	حجر	الرجل.	الرجل	�شاحب	يف	رداء	العمل

يهدهد	ذراع	الطفل	النحيفة	-	الكوع	احلاد،	عالمة

الب�رصة	والعظام	البي�شاء	-	ي�شدها	اإىل	الأمام

لإظهار	الت�شّوه	-	الظهر	املحّدب	-	تقّو�س

العمود	الفقري	-	موؤكداً	على	م�شاعب

حيواتهم	الروتينية:	كيف	ينبغي	اأن	يتبعه	الطفل

داخل	احلقول،	يق�شي	ال�شاعات	الطويلة

م�شرتخياً	اإىل	جانب	�شوال،	ج�شمه	يت�شاءل

عن	مدى	حجم	القطن؟	اأو	يف	املطبخ،	حانياً

راأ�شه	داخل	الثاّلجة،	عما	يتوافر	من	طعام،	اأو

راكعاً	اإىل	جانبه	يف	الكني�شة،

ملاذا،	يارّب،	ملاذا؟	اإنهما	يقفان	اأمام	الكامريا	كاأنهما	يريدان

اأن	يقول،	انظر،	هذا	هو	خمت�رص	املعاناة:

الطفل	يتحملها..	ُركام

مثل	كومة	من	القاذورات	فوق	قرب.

3- فيضان
و�شال	على	ظهر

النهر	املنتفخ،	املركب

تق�شمه،	ممتلكاتهما	القليلة.

تكّومت	عند	اأقدامهما.	فوقهما

احلر�س	الوطني	يرب�شون	فوق

ال�شّد،	البنادق	حمكمة	يف	مقاب�شهم،

اإنهم	ي�شّدون	الطريق	املوؤدي	اإىل	الأر�س	املرتفعة.

جمموعة	واحدة	من	الالجئني	ال�شود.

الكابنت	يقول	لنا،	اإنه	قد	اأُمر

باأن	يزفّوا	عبورنا	على	الأر�س،

مثل	كور�س	من	امل�شّلني	-	األ�شنتهم

األ�شنة	اأجرا�س	�شوداء.	هنا،

جتدهم	الكامريا	�شاكنني.	يف	و�شع

�شورة	ليوم	يف	مدر�شة،

اأطفال	ي�شعون	الأ�شابع	يف	حجورهم.

طفل	يومئ	بالولء،	اليد	اليمنى

فوق	�رصبات	القلب.

النهر	العظيم	يحيط	باملكان،	املركب

خفية	حتت	اأقدامهم،	يرّكزون

على	ما	اأمامهم:	الفتتاح

يف	م�شهد		بندقية،	عد�شات	الكامريا:

ال�شدع	املوحل	بني	ال�شفينة	والأر�س	اجلافة	-

كله	فجوة،	اللحظة	امل�شجلة

يف	الزمن.	هنا	يف	�شوء	عام	1927	املُزّوى.
اإنهم	لجئة	من	التاريخ:

جلبتهم	ال�شفينة	من	هذا	البعد:

اإنهم	ينتظرون	النزول	من	ال�شفينة.

4-  أنتم متأخرون
ال�شم�س	يف	اأوجها	وظل	الطفل،

حتتها	باأكمله	تقريباً،	يلم�س	نعل

قدمها	العارية	على	الإ�شمنت	امل�شّلح.	برغم

اأن	الطق�س	لبّد	كان	حاراً،	اتخذت	اخلطوة:	هدفها	

اأن	تقراأ	مو�شوع	هذه	اللقطة	-	كتاب

يف	يدها،	املكتبة	مغلقة/الباب

جمرد	غري	متاح.	اندفعت/ينبغي	اأن	تلقي	نظرة

على	لفتتني/اأن	تقراأهما	ببطء	مرة	اأخرى.

الأوىل،	حروفها	باهتة،	تكاد	تُرى

فوق	خلفيّة	بي�شاء.	رغم	اأنها	�شوف	تقراأ

جرينوود	مكتبة	عامة	للزنوج	)النجرو(،	

الالفتة	الأخرى،	بحروف	كبرية	على	اأردواز،	�شوف	

تقود	طريقها،	خارج	اإطار	ال�شورة	الفوتوغرافية،

اإ�شبع	ي�شري	اإىل	الي�شار.	اأريد	اأن	اأدعوها،	اأن	اأقول	انتظري.

لكن	هذا	تاريخ.	ل	ت�شتطيع	اأن	تتوانى

�شوف	تقراأ	الالفتة	التي	قراأتها:	جئِت	متاأّخرة.
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�ضيد اللوؤلوؤ

ردد بعض المثقفي���ن مقولة صدقوها، وأصبحت مطروحة 
بوصفها حقيقة ثابتة على صفحات شبكة )اإلنترنت(، وهي: 
أن المعج���م العربي يخلو من ذكر لكلمة )الحرية(، وقبل تفنيد 
هذه المقولة، نعرض لصيغته���ا أواًل، ثم لموقف المعجم منها 

ثانيًا.
م���ن حي���ث الصيغة، فه���ي )مص���در صناع���ي(، وكيفية 
صياغت���ه، أن يلح���ق بآخر الكلمة )ياء مش���ددة، بعدها تاء 
تأني���ت مربوط���ة(، مثل كلم���ة )وطن( مصدره���ا الصناعي: 
)وطني���ة(، و)صناع���ة( )صناعية( وهك���ذا، وعندما تتحول 
الكلم���ة إلى مصدر صناعي، ت���ؤدي داللة مجردة، تحمل كل 
المواصف���ات الخاصة بها، فكلمة )إنس���ان( معناها: )حيوان 
ناطق( لكن كلمة )إنس���انية(، تحمل صفات اإلنسان الخلقية 
والحيواني���ة، مثل: الحياة والتس���امح والتعاون والتفكير، 

إلى آخر هذه المواصفات اإلنس���انية.
وه���ذا المص���در الصناع���ي، صيغ���ة )قياس���ية(، ومعنى 
القياس: أن يش���تق اللغوي صيغة من صيغة أخرى، قياس���ًا 
عل���ى صيغة أخ���رى مألوفة، تحقيق���ًا للمقول���ة الثقافية: )ما 
قيس على كالم العرب، فهو من كالم العرب(، من ذلك صيغة 
َ)فّعال(، بفتح الفاء وتشديد العين، للداللة على )الحرفة( مثل: 
)حداد ونجار وكناس وبقال وجزار(، وقد ظهر كثير من صيغ 
المصدر الصناعي للتعبير عن مس���تجدات الحضارة والثقافة، 
مث���ل: )حزب - حزبي���ة( و)اقتصاد - اقتصادية( و)سياس���ة - 

سياسية(.
وقد ذكرت المعاج���م كلها مفردة )الحّر( وحددت معناها في 
االس���تعمال، ثم ذكرت صيغتها الصناعي���ة: )الحرية(، وهي 
تضم كل المواصفات التي تتصل بكلمة )الحّر( أي ضد )العبد(، 
وإن كان األصل الذي رددته المعاجم، أنها تدل على )الش���رف 

واألصالة(.
والمؤسف أن أصحاب هذا االدعاء رددوه دون تدبر، ودون 
نظ���ر منصف للتراث، فقد ترددت مفردة )الحرية( في الش���عر 

العربي القديم والحديث على س���واء، ربما ل���م تحمل المفردة 
كل المعان���ي التي تحملها اليوم، لكنه���ا كانت قريبة منها قربًا 
شديدًا، يقول )ذوالرمة( ت� )117 ه�( في مدح أحد األشخاص: 
    فصار حّيًا وطّبق بعد خوف     على حّرية العرب الهزالى

وابن الرومي )ت� 283 ه�( يمدح )أبا الحسين( بقوله: 
اإذا	احل������ري���������ة	ان�تق�ل��ت								ف�ل�ي�ش�ت	عن��ه	م�ن�ت�ق�ل��ة	

وخارج منطقة الش���عر، ذك���ر الجاحظ في كتاب���ه )البيان 
والتبيين( في باب: )ذكر أس���ماء الخطباء والبلغاء واألبيناء( 
ذكر بع���ض األقوال التي يوه���م ظاهرها الص���دق، بينما هي 
كاذبة، وأوضح أن من يس���تخدمها مغرور، وأن هذا: »ال يحل 

في دين، وال يحسن في الحرية«.
وقد راجعت معاجم: )أساس البالغة للزمخشري، والقاموس 
المحيط للفيروز أبادي، ولسان العرب البن منظور( فوجدتها 
تذك���ر المصدر الصناعي )الحرية(، وتحدد معناه ب� )الش���رف( 
وب���أن صاحبه من خاصة العرب، ثم انتقلت إلى أحد المعاجم 
الصوفية: )الرس���الة القش���يرية( في القرن الخامس الهجري، 
فوجدت���ه يذكر الكلم���ة ويعطيها داللة قريبة م���ن معناها الذي 
نردده اليوم، إذ جعلها في باب مس���تقل: )باب الحرية(، وقال 
إن: )الحري���ة أال يكون العبد تح���ت رق المخلوقات، وال يجري 
عليه س���لطان المكونات(، أي أن الحرية تحّرر من الس���لطات 
البش���رية وغي���ر البش���رية، وأن العبودية تك���ون هلل وحده، 
ومث���ل هذا التحديد ذكره علي ب���ن محمد الجرجاني في معجمه 
)التعريف���ات(، إذ ق���ال: »الحرية: الخروج م���ن رق الكائنات، 
وحري���ة العامة بالخروج من رق الش���هوات، وحرية الخاصة 

بالخروج من رق المرادات«.
ه���ذا رد موجز على ادعاء خلّو المعجم العربي من ذكر كلمة 
)الحري���ة( ومن تحديد معناها، وهو ادع���اء يظن أصحابه أن 
طعنهم على الثقاف���ة العربية، يضفي عليه���م صفة الحداثة، 
وغاب عنهم مقولة ابن قتيب���ة الثقافية: )كل قديم، كان حديثًا 

في عصره(.

د. محمد عبد المطلب

الحرية
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ترجمات

ُأبعد عنها اللحاَف بأصابع قدمي:

- قومي يا بنت!

حي���ن أرضع���ُت )غ���زل( قبيل مطل���ع الفج���ر، انتبهت إلى 
ارتجاف في جفنيها فأدركت أّنها يقظة، فهي ال تستطيع النوم 

في الليلة التي من المقّرر أن ترى أّمها في غداتها.

تخرج من فراش���ها بسرعٍة. ليس )حميد( اآلن في البيت كي 
يقول:

- يا للعجب! صارت اآلنسة شاطرة!

وأنا أقول بسخرية:

- فّكوا اللغز.

ويقول )حميد( مستغربًا:

- يعنى أّننا في نهاية الشهر؟

في الس���اعة الثانية تمامًا من اليوم األخير لكّل شهر آخذها 
إلى بيت جدتها، لتأتي أّمها إلى هناك بعد ساعة، وتصطحبها 
معها. وتبدأ البنت بالش���رح والوش���اية. أعرف أّنها ليست في 
خ���ارج البيت تل���ك البنت الخرس���اء التي تثير غضب���ي دائمًا 
بش���رودها وبحماقاتها.حي���ن ُيعيدونها في اللي���ل إلى البيت، 
تبقى ملتصقة بالحائط لس���اعات، كأّنها طائر امُتّصت دماُؤه 
في عملية التصبير. ينتابني ش���عور قوي بأّن أشجار المدينة 
أصبح���ت اآلن تعرف أّن )حميد( ق���د صفعني، وكيف ال يعرف 

الناس ونس���اء مثل أّمها التي تستطيع أن تغمض عينيها على 
تعاسة اآلخرين، وتبتسم بسهولة وتقول بخبث:

- مسكينة!

لم يقل لي )حميد( إّنني مسكينة، بل قال:

- أنت ال تصلحين لشيء.

قال: »لو كانت دراس���تك تع���ادل ريااًل واح���دًا، ما فرضت 
نفسك علّي وعلى هذه الطفلة«.

لم أبِك، ولم أشتمه، ولم أتشّبث بصدره، كما فعلت زوجته 
الس���ابقة. وّجهت إليه الجملة األولى التي خطرت ببالي، دون 

أن أبالي بما أقول: 

- ال أذهب بها. لن أذهب بها أبدًا.

فّكرت في نفسي أّن هذه الفكرة كانت تتجّول مثل جنين في 
أعماقي منذ فترة طويلة، وأنا أتجاهلها. أشعر اآلن بارتياح، 
ألّنني اس���تطعت أن أعّبر بس���هولة وبس���رعة عما يختلج في 
صدري. كانت )غزل( تبكي، والبنت تقرض أظافرها بأسنانها. 

صرخت بها: 

- أحضري رّضاعة الطفل���ة. أال ترى أّن الطفلة تموت اآلن 
من شدة البكاء!

غابت البنت، وأنا أفّكر لو أّنها غير موجودة، الستطعنا أن 
نتصالح، ولو لفترة قصيرة، كما يتصالح أزواج األرض كّلهم 

�لبنت

ترجمة: �سمية اآقاجاين - يداهلل ماليري

َفريبا َويف - اإيران
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بعد شجار عنيف جرى بينهم.

أع���ّدت البنت وجبة الفطور، وهي تركز انتباهها كي ال تقع 
في خطأ. تلّوح ببيض )غزل( أمام وجهي.

- ال ُتدخليه في عيني. أطعميها ببطء.

تنظر إلّي تارة، وإلى الساعة تارة أخرى. أتمّنى لو ُأخرج 
بطارية الساعة، فأوقف الزمن.

آخذ الصحن من يدها:

- أعِطني إياه، أين سرحِت؟

تُحّرك )غزل( يديها ورجليها، وتضحك لها. إّن البنت واقفة 
خلفي.أكتشف من ضحكة )غزل( أّن البنت تقّلد حركات الفئران. 

- هل أكنس الحوش؟

ال أطيق الحماقات التي قد ترتكبها.

- ال، لست بحاجة إلى مساعدتك.

تغس���ل وجه )غزل( وتقّبل أنفها، وتس���ّرح ش���عرها بمشط 
صغي���ر، وهي تنظر بي���ن فينة وأخرى إلى فوق رأس���ها حيث 
الساعة على الحائط. تتوّرد شفتاها، وتلمع عيناها كمن أصيب 

بالحمى، كأّنها سجينة تقضي ساعاتها األخيرة في السجن.

- هذه الزيارات تمنع البنت من التعّود على هذا البيت.

ه���ذا ما أقوله، وأعرف أّن الكثيري���ن يصّدقون كالمي، لكن 
إن عّب���رت عن اعتق���ادي هذا، ألعطيت )حمي���د( الذرائع إللقاء 

محاضرة كاملة عن عالقة األّم بأوالدها.

- لو أشفقت أمها عليها إشفاقًا حقيقيًا، لما تركتها.

وما أزال ال أعرف! هل )حميد( ترك أّمها أو بالعكس؟

- دف���ع بي حّب االس���تطالع مرة، ألرى أّمها خلس���ة.كانت 
ممش���وقة القوام بهندام يش���به هندام بنات الجّن، بوجه جميل 
ع���ادي، لدرجة أّنها تضيع بين ملي���ون امرأة. االهتزاز الخفّي 
لش���فتيها هو الذي ينقذها من هذه الُلجة من النساء، ويمنحنها 
بساطة وبراءة هائلتين كان )حميد( يسّميهما الحماقة الفطرية.

أش���غل المس���ّجلة، وأتمّدد أمام ضوء الشمس الساطع من 
خالل الس���تائر على وجهي. أستطيع رؤية )غزل( والبنت من 
خالل الباب الموارب. تعّض )غزل( رأس األرنب البالستيكي، 

والبنت محّدقة فيها. 

- لماذا وقفِت صامتة؟ قد تختنق الطفلة.

وأظ���ّن أّنها ب���دأت تفهم أخيرًا أّنها لن ت���رى أمها اليوم. بدأ 
صخب الموس���يقى يهدأ. هذا ش���ريط أهداني إي���اه )حميد( في 
األي���ام األولى من حّبنا. أتذكر الثوب األصفر الذي كنت أرتديه 
تل���ك األيام، والضح���كات التي كنت أطلقه���ا بعفوية. لم تكن 
البنت موجودة تلك األي���ام. ال أتذكرها. لم تكن أكثر من طفلة 
أنيقة تنادي َمن يعطيها ش���وكوالتة »ماما«، وترتمي بسهولة 

في حضن الجميع، كأّنها ال تنوي أن تكبر. 

يوقظني صراخ )غزل( من نوم���ي القصير. كانت )غزل( قد 
دّست أصابعها في شعر البنت الطويل األشعث وتشّده. 

تقول البنت بصوت خافت:

- ال تشّدي شعري. أقول لك ال تشّدي شعري.

تنسحب البنت إلى الوراء، لكّن )غزل( ال تعرف التراجع.

- تعالي حبيبتي!

تّتجه إلّي، وهي تحث الخطا. أمّددها وأهدهدها لتنام، وأنا 
أشير إلى البنت أن ال تثير قرقعة المالعق والصحون، وتنّظَف 
الس���فرة، وتذهب إلى المطبخ. أفقد ش���هيتي للطعام، وأسّلم 
نفسي إلى النوم بسرعة. أستيقظ، وقد انحسر شعاع الشمس 

عن الغرفة. غطاء فوق )غزل(، وشرشفة فوقي.

تراقبن���ي البن���ت بعينيها الحمراوي���ن المنتفختين. ال أبالي 
بها. أغمض عيني، وأنا أحاول أن أش���غل نفسي بشيء آخر. 
أحاول أن أفّكر في أّي ش���يء س���وى هذا الطائر األخرس الذي 
جلس فوق رأس���ي، ويبدو لي غريبًا أكثر من أّي وقت مضى. 
ترّدد ش���يئًا بصوت خافت، وعيناها محّدقتان في الساعة التي 
تشير عقربتها الصغيرة إلى الثالثة. أفتح عيني على قدر يتيح 
لي رؤية ثقوب جواربها، وهي تضغط على رجلها بأصابعها، 

ثّم تتركها لتضغط عليها ثانية. أسمع صوتها الحزين:

- أصّب لك الشاي؟

أخف���ي وجهي بين ذراعي وظالمهم���ا الدامس، وأنا أحاول 
نسيان كل شيء. أحاول أن أنسى )حميد( و)غزل( والبنت التي 
ترّدد األوراد مثل ساحرة، وهي تذرف الدموع صامتة. أتأّملها. 
تغس���ل الدموع وجهها كل���ه، كأّنها تذرف الدم���وع بألف عين. 
أح���ّدق في عّداد الثواني للس���اعة، دون أن أتحّرك من مكاني. 
ال أع���رف كم قضى م���ن الوقت.لم تعد تبكي البن���ت. أقوم من 
مكاني وأنظر إلى حقيبة البنت الصغيرة، وطرحتي الجاهزة، 
والبنت التي تسحب أظافرها من بين أسنانها خلسة، وتخفيها 
بين فخذيها. تحّدق في بعينين فارغتين. بإمكاني رؤية اهتزاز 

شفتيها الخفي. ألتفت إلى الوراء فأسمع صوتي الغاضب:

»ارتدي مالبسك لنذهب. فقد تأخّرنا«.
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كتاب »حقيقتي«

حكاية ليلى مع زين العابدين 
من االستدعاء بالشرطة إلى الترحيل بالثورة

كان يمكن لكت���اب »حقيقتي« لليلى بن 
علي أن يكون وثيقة تاريخية مهمة لو 
تضمن أدلة وبيانات ملموسة عما جرى 
في تونس نهاية 2010 وبداية 2011. 
زوج���ة الرئيس المخل���وع اكتفت بالرد 
على أنصار الث���ورة بكلمات وإدانات، 
مع اتهامه���م بالمؤام���رة، وجعلت من 
كتابها، الذي طال انتظاره، محل  كثير 

من االنتقادات.
»قررت أن أكتب ه���ذا الكتاب للتاريخ. 
م���ن أجل تاري���خ بلدي ال���ذي حاكمني 
قبل أن يس���تمع إلّي، وتاريخ ش���عبي 
ال���ذي أدين له بكش���ف الحقيقة. كتبت 
هذا الكتاب من أجل أبنائي وأحفادي، 
كي ال يشعروا يومًا بالخجل من االسم 
ال���ذي يحملونه. كتبت ه���ذا الكتاب من 
أج���ل زوجي الذي ل���م أتوقف عن حبه 
يوم���ًا« هك���ذا تفت���ح ليلى طرابلس���ي 
»حقيقت���ي« )منش���ورات لوموم���ون – 
باري���س2012(، بعدم���ا رافقت رئيس 
تون���س المخل���وع عل���ى ط���ول ثالث 
وعشرين سنة من الحكم، ووقفت معه 
على بدايات اقت���راب البلد من الهاوية، 
بسبب ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة، 
وبروز طبقة أغنياء جدد، ينحدر جزء 

مهم منهم من عائلة المؤلفة نفسها. 
الكتاب، ه���و ثمرة حوار أج���راه معها 
الصحافي الفرنس���ي أي���ف دوراي عبر 
الس���كايب، ويقوم على اس���تعادة أهم 
األح���داث الكبرى الت���ي رافقت الثورة، 
والتعليق عليها، دونما االس���تناد إلى 
أدلة في نفيه���ا أو في التأكي���د عليها، 
م���ع محاول���ة، من حين آلخ���ر، تقديم 
زي���ن العابدي���ن ب���ن علي ف���ي صورة 
الرج���ل المثال���ي، متناس���ية م���ا فعله 
ف���ي العقدي���ن الماضيي���ن، م���ع غلق 
الس���احة السياس���ية، إدانة المعارضة 
والتضيي���ق عل���ى الحري���ات، وتذكر: 
»بداية من 17 ديس���مبر2010، وحرق 

اندلعت  لنفس���ه،  البوعزي���زي  محم���د 
االحتجاج���ات. انطلق���ت م���ن س���يدي 
بوزيد، مهددة باكتساح مختلف مناطق 
البل���د األخرى. وقتها ل���م يكن بن علي 
يغادر مكتبه. كان يقضي غالبية الوقت 
في التح���ادث م���ع وزي���ري الداخلية 
والدف���اع، ويظ���ل ف���ي اللي���ل ملتصقًا 
بالهاتف«. لما أشعل البوعزيزي نفسه، 
االجتماعية،  الالعدال���ة  احتجاجًا على 
تون���س كلها تضامنت معه واش���تعلت 
تنديدًا بالممارسات القمعية والسياسة 
البوليس���ية التي كان يفرضها النظام. 
الش���رارة جاءت مفاجئة وسريعة ولم 
يكن أحد يتنب���أ بها. وبعد فوات األوان 
ح���اول بن عل���ي عبثًا إنق���اذ الموقف. 
»لم���ا كان محمد البوعزي���زي يرقد في 
رأي  الرئي���س  خال���ف  المستش���فى، 
مستش���اريه، وزاره. في 28 ديسمبر، 
نقل���ت كامي���رات التليفزيونات صورة 
الرئيس وهو يقف أمام س���رير الشاب 
المحت���رق، الذي كان، عل���ى عكس ما 
روج ل���ه البع���ض، ما ي���زال على قيد 
الحياة، وليس جث���ة وتمثيلية أرادها 
الرئيس كما قال البعض. كان الش���اب 
يعاني كثي���رًا لكنه كان واعيًا بما يدور 

كتب
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حوله. واقترح الرئيس نقله للعالج في 
الخارج، لكن األطب���اء – يمكنهم تأكيد 
أقوال���ي – اتفقوا عل���ى أن وضعه كان 
ميؤوس���ًا منه« تقول ليلى طرابلسي، 
مضيفة »زيارة بن علي إلى المستشفى 
رأى فيه���ا البعض إقرارًا بالفش���ل. مع 
ذلك فإن بن علي اس���تقبل، في مساء 
الي���وم نفس���ه، وال���دة وأخ���ت محمد 
البوعزيزي وس���لمهما مبلغ���ًا ماليًا جد 
معتب���ر، قب���اله وش���كرا الرئيس على 
كرم���ه«، مع العل���م أن أّم وأخت محمد 
البوعزيزي كش���فتا أكث���ر من مرة عدم 
قبولهما ورفضهما تسلم المال الذي ُقدما 

إليهما. 
من الصع���ب ج���دًا التخلي، ف���ي وقت 
قصي���ر، ع���ن الكرس���ي وع���ن عقدين 
القص���ر والترف.  الحك���م، وحياة  من 
الصدمة كانت كبيرة، وليلى طرابلسي 
لم تس���توعب لغاي���ة اليوم م���ا جرى. 
ل���م تتقب���ل ردة فع���ل الش���عب ال���ذي 
عانى األمرين في فت���رة حكم زوجها، 
وراحت ف���ي كتابه���ا ت���روج لفرضية 
االنقالب العس���كري السلس، ولنظرية 
المؤام���رة، دونما دائم���ًا تقديم أدلة أو 
صياغ���ة حج���ج مقنعة، وتتس���اءل: 
»السؤال الذي أطرحه: لماذا أثار حرق 
البوعزي���زي لنفس���ه تل���ك الموجة من 
االحتجاجات؟ ولم يحدث الشيء نفسه 
مع الشابين اللذين قاما بالفعل نفسه، 
أسبوعين قباًل، في مدينة المونستير؟« 
وتجي���ب نفس���ها: »ألن التوقي���ت ل���م 
يكن مناس���بًا ألصح���اب المؤامرة. فقد 
كان مبرمج���ًا إش���عال الفتيل منتصف 
ديس���مبر لتحضير األجواء، ثم توجيه 
الضربة شهرًا بعد ذلك« سؤال وإجابة 
يتضمن���ان كثيرًا م���ن المغالطات، ألن 
دوافع حرق البوعزيزي لنفسه تختلف 
ع���ن الدوافع التي قادت الش���ابين إلى 
ح���رق نفس���يهما قبله، كما أن س���يدي 
بوزيد ليس���ت المونس���تير، فهي مدينة 
محروم���ة، ليس لها الح���ظ الكثير من 
اهتمام���ات الحكوم���ة، من المش���اريع 
التنموية، وبالتالي فإن حالة االحتقان 

االجتماعي فيها كانت جد متقدمة. 
وعلى ش���اكلة العقيد الليبي الس���ابق 
معم���ر القذافي، ونظام���ي مبارك في 
مصر وعلي عبد اهلل صالح في اليمن، 
لم تجد زوجة الرئيس المخلوع وسيلة 
لتبرير غضب الش���عب س���وى توجيه 
اتهام���ات مجانية تش���ير إل���ى تدخل 
أي���د أجنبية، دون تحدي���د ماهيتها أو 
مصدرها، في المسائل الداخلية، حيث 
تقول: »نهاية ديس���مبر، ش���رعت أيد 
خفية في إث���ارة اضطرابات. وصلت 
الرئي���س تقاري���ر تفيد أن س���يارات 
البالد،  تج���وب مدن���ًا داخلي���ة م���ن 
وت���وزع الم���ال، كوكتي���ل مولوتوف 
منه���ا  اله���دف  مهلوس���ة،  وحب���وب 
تجيي���ش المواطنين وإث���ارة العنف، 
من خالل مهاجمة مقرات األمن، حرق 
البن���وك،  العمومي���ة،  المؤسس���ات 
المحاكم وتحرير السجناء«، وتضيف: 
»مجموع���ة م���ن المخربي���ن، مدفوعة 
األج���ر، قامت بإح���داث الفوضى في 
مدن داخلية كثيرة. مع ذلك، فقد ظلت 
أعداد الضحايا ضعيفة، ألن الش���عب 
التونس���ي بطبعه شعب مسالم«، قبل 
أن تدع���ي فرضية تكليف »المخربين« 
مواطني���ن  لقت���ل  القناص���ة  بع���ض 
وتلفي���ق التهم���ة بالش���رطة. وه���ي 
فرضي���ة منافية للواقع، ألن تطورات 
الثورة التونس���ية مس���جلة بالصوت 
والص���ورة، وكل األدل���ة تدين قوات 
األمن ورج���االت الرئيس المخلوع في 

قتل المتظاهرين.
ش���هادة ليلى طرابلس���ي تغل���ب عليها 
النرفزة وعدم التركيز وس���وء التأويل 
تحاول  الداخل���ي،  الوض���ع  لتحوالت 
التقلي���ل م���ن أهمية الش���باب الذي قاد 
الث���ورة بالقول: »هم مثيرو الش���غب، 
الذي���ن يختبئ���ون في الظل من س���قط 
بن علي، وليس���وا النخبة، وال شباب 
الفيسبوك. بعض هؤالء الشباب تلقى 
تكوينا في مخابر أجنبية، وفي دهاليز 
توريطه  الغربية، وتم  االس���تخبارات 
في حرك���ة تتج���اوزه. تم اس���تعماله 

في لعبة ش���طرنج دونما إطالع منه«. 
وجاءت نبرة سيدة قرطاج السابقة في 
الكتاب تحمل بعض البكائية، ومشبعة 
بكثير م���ن الرومانس���ية والحنين إلى 
الفت���رة الس���ابقة. وتس���رد بحميمي���ة 
شهادتها عن الليلة األخيرة في تونس: 
»ي���وم 13 يناي���ر، لما ص���ار الوضع 
غير قابل للس���يطرة، فكر بن علي في 
تغيي���ر وزي���ر الداخلية رفي���ق الحاج 
قاس���م، الذي أقر بفش���له، واستبداله 
بأحمد فريع، الرجل الطموح الذي كان 
يخاطب مرارًا الرئيس: »س���أظل دائمًا 
في خدمت���ك«. كان الرئيس أمام ثالثة 
أو أربع���ة خي���ارات، لكن���ه عّين أحمد 
فريع اس���تجابة لرغبة كام���ل لطايف 
)...( ف���ي اليوم نفس���ه ق���رر الرئيس 
التوج���ه بخط���اب إلى الش���عب، بغية 
تهدئ���ة الوض���ع. في ذلك المس���اء من 
ي���وم الخميس، اس���تمتعت، مثل بقية 
المش���اهدين، ألول مرة بكالم الرئيس 
وهو يدعو للمصالح���ة ويطلب تحكيم 
العقل، ويلتزم بعد الترشح النتخابات 
التعددي���ة  الحت���رام  ويدع���و   ،2014
التعبير.  الصن���دوق وحري���ة  ومنطق 
أش���ير إلى أنه ل���م يكن ل���ي دخل في 
أي من كلم���ات خطاب الرئيس«. تفنيد 
المؤلفة لمسؤوليتها في كتابة الخطاب 
األخير جاء كما لو أنه كان لها دور في 

كتابة خطابات سابقة.
البوليس���ي  الحكم  بس���نوات  التغن���ي 
بخص���ال  واإلش���ادة  تون���س،  ف���ي 
الرئي���س األس���بق زي���ن العابدين بن 
بالمؤامرة  الث���ورة  عل���ي وتوصي���ف 
المحاور  ه���ي  السياس���ي  واالنق���الب 
األهم التي رك���زت عليها ليلى بن علي 
في ش���هادتها التي لم تحم���ل كثيرًا من 
الحقائق، مع س���رد مقاطع من حياتها 
الش���خصية، بداية عالقتها مع بن علي 
ف���ي مخف���ر للش���رطة، وحربه���ا على 
المشعوذين الذين حاولوا الفصل بينها 
وبين زوجها. لكنها ل���م تقدم إضافات 
ملموسة عما جرى في دهاليز السياسة 

في تونس نهاية 2010 وبداية2011.
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ت�صييع �أنطونيوين 

�إىل فيلمه �لأخري!

عمر قدور

من المعتاد أن يلجأ مخرجو الس���ينما 
إلى مس���اعد لهم، أو إلى مخرج مس���اعد 
يشارك في الرؤية اإلخراجية للفيلم وال 
يتوقف دوره عن���د تنفيذ رؤية المخرج، 
أما أن ُيفرض وجود مخرج مساعد وأيضًا 
مشارك على نحو مستقل في إنجاز جزء 
من الفيلم فلعلها حالة استثنائية ال تخلو 
من الطراف���ة. في كتاب���ه »يومياتي مع 
أنطونيوني«، الصادر عن سلس���لة الفن 
الس���ابع في دمشق بترجمة منى سويد، 
يس���رد المخرج العالمي المع���روف فيم 
فيندرز يوميات إنجاز فيلمهما المشترك 

»ما وراء السحاب«.
أتت فك���رة الفيلم المش���ترك من كون 
أنطونيوني قد أصيب بالس���كتة الدماغية 
التي أصاب���ت مركز النطق لديه، ولم يعد 
قادرًا س���وى على لفظ القلي���ل من الكلمة 
أو تهجئة بعضها كتاب���ة، وتكريمًا إلرث 
هذا المخرج الكبير وافقت شركات اإلنتاج 
على تمويل فيلم من إخراجه، ولكن بشرط 
وج���ود مخرج آخر كضمانة لس���ير العمل 
عل���ى ما يرام، وأيضًا ليقوم بإيجاد رابط 
س���ردي بين قص���ص أنطونيوني األربع 
المنفصلة المتضمنة في الفيلم. على ذلك 
كان م���ن المتوقع أن يش���عر أنطونيوني 
بالحساس���ية من وجود فيم فيندرز، وإن 
كان هو الذي اختاره للعمل معه، فهو لن 
ينسى طوال مدة إنجاز الفيلم أن األخير قد 
ُفرض عليه، وأنه ليس مطلق الحرية في 

التفرد بعمله كما اعتاد من قبل.
يس���رد الكتاب تفاصيل أيام التصوير 
والعثرات التي صادفتها المهمة المشتركة 
للمخرجي���ن، وبخاصة تل���ك الصعوبات 
المضنية التي بذله���ا طاقم العمل من أجل 

فهم ما يريده أنطونيوني الذي ال يستطيع 
س���وى اس���تخدام مفردات قليلة عمومية 
الداللة، ولوال مساعدة زوجته إنريكا التي 
عملت س���ابقًا مس���اعدة له لكان التواصل 
عل���ى األرج���ح مس���تحياًل. ُيض���اف إلى 
ذلك االختالف في رؤيتهم���ا اإلخراجية، 
فأنطونيوني يعتمد بش���كل مس���تمر على 
التصوير بكاميرتين، أو ثالث إن رأى ذلك 
مناس���بًا، كما يعتمد كثيرًا تكنيك »الزوم« 
ال���ذي ال يرى ل���ه فيندرز مب���ررًا على هذا 
النحو. أما اإلرب���اك األكبر فكان يأتي من 
خروج األول المتواصل عن الس���يناريو، 
وحتى تغيي���ر اختياراته ألماكن التصوير 
بعد اس���تطالعها وإعدادها تقنيًا، الطبع 
الذي يشترك فيه المخرجان جزئيًا ولكنه 
لن يزيد من تفاهمهما بقدر ما سيعمق من 

الفجوة بينهما.  
متش���بثًا بفرصت���ه األخي���رة إلخراج 
فيل���م، عني���دًا ومتس���لطًا؛ هك���ذا يبدو 
أنطونيون���ي الذي ال يس���تطيع أحد من 
الطاق���م التكهن بما يدور ف���ي خلده وال 
معرفة تصوراته النهائية عن حصته من 
الفيلم. أما عالقة النف���ور الضمني الذي 
تربطه بش���ريكه فطالما عّبر عنها بشكل 
فظ، وإن عاد إلى ترطيب األجواء الحقًا. 
على العموم ال يبدو أن مرضه قد نال من 
ديكتاتوريته، أو م���ن قدرته اإلخراجية 
وحلوله الت���ي فاجأ به���ا العاملين معه 
مرارًا. م���ن جهته، تراوح���ت ردود فعل 
فيم فيندرز بين الحرص من أنطونيوني 
وعدم االستس���الم لالنفعال حرصًا على 
إتم���ام التجرب���ة، حيث إنه من���ذ البداية 
تعاط���ى مع مهمت���ه على أنه���ا مؤازرة 

لزميل يستحق التكريم.

من خالل يوميات فيندرز نتعرف على 
الكثير من طب���اع أنطونيوني وموهبته 
االستثنائية، ذلك المخرج الذي يستطيع 
أن يغفو ببس���اطة وهو يتابع التصوير 
م���ن خلف شاش���ة المراقب���ة، وال ُيظهر 
اكتراث���ًا كبي���رًا بش���ركات اإلنت���اج التي 
طالما فرض شروطه عليها، والذي رغم 
إصابته الدماغية بوس���عه الرقص طربًا 
إذا حظ���ي بي���وم تصوير ممت���از. تدور 
كامي���را الفيل���م وأح���داث اليوميات بين 
نهاي���ة ع���ام 1994 وبداية ع���ام 1995. 
وف���ي الكت���اب تقدير واض���ح لواحد من 
عمالق���ة الس���ينما اإليطالي���ة، يتجل���ى 
ذلك في قناعة فين���درز أخيرًا بأن عليه 
التخلي ع���ن الكثير م���ن رؤيته لحصته 
من الفيلم كي يبقى ف���ي المحصلة فيلمًا 
ألنطونيون���ي. ه���ذه المصالح���ة الت���ي 
تأتي متأخرة يس���بقها الكثير من التوتر 
واالنفع���ال، وأيضًا الح���ب الذي يجتمع 
عليه الطاقم من أجل تشييع أنطونيوني 

إلى فيلمه األخير.

وال  العمــــل  عــــن  يتوقــــف  ال 
ييأس: إنه كوبوال

الش���هيرين  بفيلميه  الكثيرون  يعرفه 
»العراب« و»القيامة اآلن«، إال أن المسيرة 
الطويلة لفرانس���يس كوبوال لم تبدأ ولم 
تنتِه مع هذين اإلنجازي���ن اللذين ُيعّدان 
من األفالم المتميزة في تاريخ الس���ينما. 
كوب���وال ال���ذي تعل���م بنفس���ه المونتاج 
أثناء إصابته بش���لل األطف���ال وهو في 
التاس���عة، وال���ذي صمم عل���ى اقتحام 
هوليوود فاغتنم أول فرصة س���نحت له 
لتصوير فيلم تعرٍّ، تمش���يًا مع الس���وق 
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آنذاك وهو في مس���تهل العشرينات من 
عم���ره، متوجًا تجربته تل���ك بأول فيلم 
يحمل توقيعه وهو »هذه الليلة بالتأكيد 

 .»1961 –
نحو أربعة وعش���رين فيلم���ًا روائيًا 
وفيل���م  قصيري���ن  وفيلمي���ن  طوي���اًل 
تليفزيون���ي، فض���اًل عن عمل���ه كمنتج 
ألربعي���ن فيلم���ًا آخ���ر؛ هذه المس���يرة 
المتنوع���ة تدلل على غن���ى تجربة قد ال 
يعرف الكثيرون تفاصيلها، لكنها أيضًا 
تجربة تن���اوب فيها النج���اح الكبير مع 
اإلخف���اق، عل���ى نحو ما يبين���ه الكتاب 
الذي أّلفه ستيفان ديلورم وترجمه محمد 
عالم خضر الصادر في دمشق – 2012. 
وعل���ى الرغم من كونه أق���دم أبناء جيل 
الموجة السينمائية األميركية، بمن فيهم 
مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرغ، 
إال أن كوبوال لم يكرس لنفسه أسلوبية 
س���ينمائية خاص���ة فانص���رف اهتمامه 
أواًل إل���ى الموضوعات التي يعالجها في 
أفالمه. وربما أثرت اهتماماته اإلنتاجية 
عل���ى نش���اطاته اإلبداعية، فتأسيس���ه 
لش���ركة إنتاج���ه الخاص���ة »زوتروب« 
بغية التخلص من احت���كارات هوليوود 
لم يس���عفه دائمًا، بل ألقى عليه بتبعات 
مادية وخسائر كانت تضطره أحيانًا إلى 
إخراج أفالم تجارية من أجل تعويضها. 
مع ذلك، في كل مرة، يعود بقوة، وإذا 
كان عق���د الثمانينيات من القرن الماضي 
قد شهد سلس���لة إخفاقات له فإنه يقول 
عن نفس���ه إنه ش���عر بأنه ق���د مات في 
الخمس���ين، وهي الس���ن الت���ي تصادف 
نهاي���ة ذلك العقد. ما قص���ده كوبوال أنه 
قد ُخلق م���ن جديد، ولعل هذا ما يفّس���ر 

شبابه المتجدد في العقدين التاليين.
ال يمك���ن اختص���ار أعم���ال كوب���وال 
بأفالمه األش���هر، ألن س���يرته أعمق من 
أن ُتختزل بأفالم قليلة، أو حتى بأفالمه 
كله���ا، هو ال���ذي جّرب مختل���ف األعمال 
الت���ي تتعلق بالفن الس���ابع، وهو الذي 
أعاد إحياء نجم كبير مثل مارلون براندو 
في فيلم العراب، وف���ي الفيلم ذاته دفع 
إل���ى الص���دارة بممثل مغمور س���يصبح 
نجمًا ش���هيرًا فيما بعد هو آل باتشينو، 
م���ن دون أن يجعلن���ا ذل���ك نغف���ل عن 
للمخرجين  »زوتروب«  احتضان شركته 
الج���دد الذين أتاح له���م فرصة المجازفة 

بعيدًا عن ابتزاز هوليوود.

كيف يمكن لش���اب مل���وث بالجريمة أن يرفض العمل مرش���دًا..؟! لم يقبل 
عاص���م اإلمام مدير جهاز أمن الدولة اس���تيعاب أن يحدث هذا األمر معه، كما 
ال يس���تطيع أن ينسى كيف كان ينجح »رفاعة سيد األهل« في اإلفالت من كل 

االتهامات التي لفقت له.
نحن هنا في مواجهة ش���اب نش���أ في بيت يعلم الصمود والكرامة ألب من 
قي���ادات العم���ال الثوريين، فكيف إذن يقبل العمل مرش���دًا عل���ى الناصريين 

والماركسيين ونشطاء 6 إبريل وشباب التغيير، وحملة دعم البرادعي.
لق���د التهم مكتبة أبيه قراءة، ومضى إلى عوالم مدهش���ة، ودرس الحقوق 
في الجامعة ثم انقطع عنها، لكن فيها تعرف على »صفية« طالبة كلية األلسن 
وخرج من الجامع���ة مرة أخرى، وحين قامت الثورة كان في الس���جن متهمًا 

باالتجار في الحشيش الذي أثري من تجارته.
لق���د حاول الروائي المصري أحمد صبري أب���و الفتوح في روايته »أجندة 
س���يد األهل« - )دار العين ديس���مبر/كانون األول 2011( - أن يكتب مقدمات 
فساد أدت إلى ثورة عبر كيفية صناعة األمن ل� »المجرم«، ثم مشاركة شقيق 
رفاعة في الميدان مع الثوار، بينما يتم الدفع برفاعة وش���ركاء س���جنه لقتل 
المتظاهرين ونهب البن���وك والمحالت الكبرى، وهو ما حدث أثناء ثورة 25 

يناير.
امتزج الواقع بالخيال في العمل الروائي، تداخلت بعض األيام مع بعضها 
لدى الكاتب، وهو أمر طبيعي في ال� 18 يومًا التي مرت بها الثورة، والرواية 
في النهاية ليست عماًل تاريخيًا بقدر ما هي عمل أدبي، وقد يكون األمر اختلط 
عليه، فجاء انس���حاب قوات الش���رطة من الشارع س���ابقًا للتاريخ الحقيقي، 

وكذلك بداية إطالق القنابل المسيلة للدموع.
رغبة انتقام »رفاعة« من رئيس المباحث مجدي الحسيني واختطاف ابنته 
ث���م مقتله كانت مح���اوالت لتجميع أطراف لعبة الحكي، تش���به قطرات الدم 
المتناث���رة من عذري���ة حبيبته »صفية«، مع زواج ش���قيقته الطفلة من رجل 
في عم���ر والدها، يحرم التليفزي���ون والغناء، 

ويمنعها من الحديث مع الجيران.
يم���وت رفاعة ف���ي قلب مي���دان التحرير، 
دون أن يحقق كل دائرة انتقامه كما »حس���ن 

الهاللي«.
تأتي الرواية في منتص���ف ثورة، ال هي 
انتصرت فحققت أهدافه���ا واكتملت، وال هي 
فش���لت فحوكم أبطالها وعاد الماضي العفن 
كما كان. لذا وأنت تطالعها تدرك تمكن كاتبها 
م���ن أدواته وش���خصياته، لكنك تتس���اءل: 
هل كان البد أن يزج بش���خصياته إلى ميدان 

التحرير وثورة 25 يناير ؟

بلطجة حتت املجهر
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عرث�ت مت�صلة

جمال جربان-�شنعاء

نجز الش���اعر اللبناني عباس بيضون 
كتابين سرّديين في وقت متقارب زمنيًا، 
أصدر »مرايا فرانكش���تاين« )دار الساقي- 
بيروت 2011( وتاله »ألبوم الخس���ارة« 
مطلع هذا العام عن نفس دار النش���ر. في 
الكت���اب األول ال نجد اس���مًا على الغالف 
يق���ول بتصنيف محدد ل���ه، إن كان كتاب 
س���يرة أو نصوصًا مفتوح���ة أو رواية. 
هكذا ُترك القارئ بال وجهة يسير عليها، 
لك���ن عباس بيضون س���يفعلها في كتابه 
الثاني عندما يق���وم بكتابة »رواية« على 

غالفه.
لن نجد صعوبة في اكتشاف أن »ألبوم 
الخس���ارة« ليس س���وى كتابة تفصيلية 
اس���تطرادات  فرانكش���تاين«،  »مراي���ا  ل� 
لوقائع عاش���ها الراوي في فترات متصلة 
حين���ًا ومنفصل���ة ف���ي أحايي���ن أخرى، 
وف���ي مجموعها تقول بس���يرة ش���خص 
عاش حالة من »س���وء فهم« مع األشياء 
المحيط���ة به، مع النوم ومع العالم ومع 
ذاته نفسها، ويحتاج بصورة عاجلة إلى 
»آلة نزع األوهام« كي تجعل منه شخصًا 
س���ويًا باس���تطاعته التخل���ص من فكرة 
قدومه المتأخر إلى كل شيء، تأخره في 
الح���ب وفي العمل وف���ي الكتابة وتأخره 
ع���ن الحياة برمتها، »تأخ���رت وال أزال، 
لكني عوض���ت ذلك بالصب���ر، معه نلت 
كفايتي من الح���ب والعمل، وكتبت كثيرًا 

مقارن���ة بواحد في س���هوي، أب���دو قاباًل 
للنكوص لكن���ي أبقى وأنتظر في النهاية 
أكث���ر مما ينتظر الباقون«. هو ما يش���به 
رهان س���يره على حبل طويل يصل بين 
قلقين وبينهما يقع مصيره، »كان تفوقي 
على رهان خاس���ر، جرحني هذا لكني لم 
ألبث أن تس���لَّيت، أمتلك باس���تمرار هذه 
الحي���اة الموازي���ة التي أطي���ر فيها على 

كيفي«.
»ألب���وم  ف���ي  األم���ر س���يتغير  لك���ن 
ال���ذي س���يظهر بتصني���ف  الخس���ارة«، 
»رواي���ة« عل���ى غالف���ه واضع���ًا بذل���ك 
تحدي���دًا يجب���ر القارئ عل���ى التعامل مع 
النص كس���رد روائي صرف ال مكان فيه 
الحتم���االت وضع حي���اة عباس بيضون 
في تقاطع مع تفاصيل���ه المروية، على 
الرغم من ظهور العمل كاش���تغال موسع 
عل���ى تفاصي���ل م���ّر عليه���ا ف���ي »مرايا 
فرانكشتاين« سريعًا من غير استطرادات 

وتفرعات جانبية في داخلها.
ف���ي رواي���ة »ألب���وم الخس���ارة« نجد 
عباس بيضون وق���د وضعنا في مواجهة 
راٍو يمس���ك عل���ى ط���ول العم���ل بمهمة 
الحك���ي، رواي���ة حيات���ه إلى ج���وار قّط 
اس���مه »نينو« تركته له ابنته وس���افرت 
إلى فرنسا لتحطه في مواجهة مصيريهما 

معًا، )القط والراوي( .
س���يكون »نين���و« بط���اًل إل���ى جانبه 

من جهة وإل���ى جانب »إك���رام« )صديقة 
ال���راوي( والت���ي كان قد ج���اء ذكرها في 
»المراي���ا«، لكنها هنا تظهر بش���كل أكثر 
تفصي���اًل، وتقول حكايته���ا باألثر الكبير 

الذي صنعته في حياته.
بالمقاب���ل س���يظهر »نين���و« بش���فته 
الس���ريع باتج���اه  المش���رومة وذهاب���ه 
ش���يخوخته ومن ثم إلى الموت بس���بب 
السرطان الذي أصاب شفته، وهو الموت 
الذي سيكون بمثابة جرس اإلنذار المعلق 
عل���ى رقبة ال���راوي كأنما يخب���ره أنهما 
يشيخان معًا، وسوف يموتان معًا، لكن 
»نينو« هو من يسبق إلى هناك ويختفي.
وبين كل هذا يحكي الراوي عن عثرات 
هذا القط، خطواته المرتبكة وهو يعاني 
ألم المرض الذي أصاب شفته، وينعكس 
ه���ذا على الراوي نفس���ه الذي يذهب، مع 
الوقت لتصديق حتمية ارتباط مصيريهما.
لكن عب���اس بيضون يظه���ر لنا هنا، 
كأنما يتعم���د تذكيرنا أن الرواية تخصه، 
وأن »نين���و« م���ا ه���و إال »أخ حيوان���ي« 
له، و»عباس القط«، وأنهما سيش���يخان 
معًا. لكن »نينو« يموت ويبقي الراوىأو 
عباس ليس���تكمل حكايته الشخصية بما 
يش���به الهذيان المضبوط بلغ���ة ال تّدعي 
بطول���ة أو بف���رادة حي���اة ملحمي���ة أو 
بتميزه���ا ع���ن حيوات اآلخري���ن، »حتى 
ذكرياتي ال أراني بوض���وح فيها وكأنها 
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حدثت لغيري، كانت أقل من أن أتذكرها، 
أو أتذكره���ا وأنا ش���اعر بس���خف، ذلك 

وكأنني به أهين نفسي«. 
تقاطعات���ه  بتج���رد  الكات���ب  ي���روي 
الكثي���رة وعذاباته مع األح���زاب والنخب 
السياس���ية، ومع معتق���الت العدو التي 
س���يتعرى فيه���ا تمام���ًا ليعيد اكتش���اف 
حقيقة أن هذه الحياة ال تس���تحق لحظة 
ألم واحدة. س���يروي عن األصدقاء الذين 
س���قطوا في الطريق متعبين، أو بس���بب 
رصاصة لم يعرفوا من أي جهة جاءتهم، 
كما س���يعترف، من غي���ر ادعاء بقصص 
النس���اء الالت���ي قمن بش���كل م���ا بإعادة 
تشكيل حياته، وس���يكون ل� »إكرام« هنا 
النصي���ب الكبير من ه���ذه القصص، فهي 

المرأة التي تربى جنسيًا على جسدها.
ويأتي كل هذا الس���رد متخّففًا بصورة 
ظاه���رة م���ن الحنين، إنه يأت���ي صارمًا 
ومحددًا: »هذا م���ا كان في حياتي ومنها، 
وها أن���ا اآلن أقوم بإع���ادة تقديمه على 
طاولة النقد والمس���اءلة، لم أهرب. كنت 
أع���اود التس���لل وأحاول م���رة جديدة أن 
أنجح. لم أكن أش���فى من اإلهانات لكنها 
تجّمع���ت بعضها على بع���ض حتى بدت 
جل���دًا آخر لي. كانت مؤلمة ولكنها تندمل 

أسرع من السابقة«.
يبدو الراوي كأن���ه يقوم بعملية جرد 
لكمية العثرات التي َمرَّ بها في حياته، إما 
بس���بب سوء الفهم أحيانًا، أو بسبب عدم 
قدرة جس���ده غير المنضبط مع الواجبات 
المفترض أن عليه القيام بها في س���هرات 
رأس الس���نة الت���ي دائمًا م���ا كان يخرج 
منها وق���د فعل ك���وارث ال نهاية لها، في 
»الجندية« التي لم تكن وقتها في ش���كلها 
الحالي »منذ بدأنا المشية العسكرية تحقق 
ذل���ك. كيف يمكن لي أن أنتظم بالمش���ي 
مع اآلخرين أنا الذي ال أعرف كيف أمشي 
وحدي«. وق���د يبدو كل ه���ذا الحكي مثل 
هذيان لكنه يبدو مضبوطًا، حكي يأتي، 
كما يقول، من أش���باه ذكريات لم يعشها 
أو ذكريات ليس���ت له تمامًا، أو ذكريات 
هربت من���ه قبل أن تصبح ش���يئًا، »أجد 
الكثير منها وأخاف بأنه���ا ما تزال كاملة 

هناك تنتظر فقط من يعثر عليها«.

�ألفة �ملدن 

قلما سبقت دراسة نقدية عماًل أدبيًا 
لم ينش���ر بعد. »مرافئ الحبِّ السبعة« 
للكاتب العراقي المقيم في المغرب علي 
القاس���مي، عمل روائ���ي كان قد اكتمل 
بناؤه الس���ردي وظل مخطوطًا لفترة 
خصته خاللها الناقدة العراقية سوسن 
البيات���ي بدراس���ة معنون���ة ب�»ف���اس 
المدينة الحل���م: في رواية مرافئ الحبِّ 
الس���بعة«، وذلك قبل أن يصدر حديثًا 

عن المركز الثقافي العربي.
تقول سوس���ن البياتي في تناولها 
النق���دي للرواي���ة »عالق���ة القاس���مي 
بالمدين���ة عالق���ة حميمة تتجس���د في 
حضورها األزلي في أغلب كتابته، ففي 
رواية »مرافئ الحب الس���بعة« تتحّرك 
لتش���كل  المختلفة  بتنوعاتها  المدين���ة 
نقط���ة ج���ذب تتآلف معها الش���خصية 
الرئيس���ية/ الهاش���مي تآلف���ًا حميمًا، 
وتصب���ح هذه العملية الس���ردية المدار 
األهم لرسم البؤرة الهندسية المحيطة 

بالمدينة«. 
ب���دءًا م���ن بغ���داد التي ه���رب منها 
وانته���اء بالري���اض ث���م الع���ودة إلى 
المغرب جاب الهاشمي، بطل الرواية، 
س���بع مدن اعتبرها مرافئ له في بحثه 
عن أمكن���ة آمنة الغتراب���ه الذي تفاقم 
خاصة »بعد موت أمه وهو بعيد عنها، 
وكذلك حصوله على شهادة الدكتوراه 
من دون أن يشاركه أحد من أهله فرحة 
الحصول عليه���ا«. وتطرح الرواية من 
خالل هذه الرحلة الس���ردية، موضوع 
المدين���ة كتمث���ل بدي���ل للوط���ن الذي 
فارق���ه الكاتب منذ ثالث���ة عقود، حيث 
تش���كل المدن التي جابه���ا الكاتب، أو 
التي عاش فيها، ذاك���رة تتصارع فيها 
الثقاف���ات والوقائ���ع بين م���دن غربية 
وأخرى عربية، مش���كلة س���يرة ذاتية 
لحياة القاس���مي عبر تجواله السردي 

بين: بغداد بيروت، نيويورك أوستن- 
تكس���اس، الرباط الري���اض. وفي كل 
مدين���ة من ه���ذه المدن هن���اك قصص 
عصية على النس���يان، ظل���ت مالمحها 
مرس���ومة في قل���ب وذاك���رة الكاتب: 
»س���تمضي حيات���ي موش���ومًة بثالث 
نس���وة: امرأة أرادتني وأردتها، ولكن 
القدر لم يِردنا معًا؛ وامرأة أرادتني ولم 
ُأِردها فكس���رُت قلبها، وظ���لَّ ضميري 

مصلوبًا على خيبة أملها«.
كل قسم من أقس���ام الرواية الثالثة 
يتحدد بمدينتين؛ مدينة يتركها وأخرى 
يقصده���ا، إل���ى أن ينته���ي المط���اف 
بالهاش���مي بالعودة إل���ى المغرب في 
حالة خمول وش���رود مستمرين يعجز 
على إثرهم���ا مواصلة عمله. لكنه رغم 
معاناته وجد في مالمح الرباط وجوهًا 
من بلده األصل���ي فارتبط بها نفس���يًا 
دون س���واها، يقول ال���راوي: »ولكنَّ 
ش���يئًا في هذه المدينة جعلني أش���عر 
ها ليست غريبة. فوجوه أهلها تحمل  بأنَّ
مالم���ح وجوه أهل بلدت���ي. وصوامع 
جوامعها ينطل���ق منها ذات األذان الذي 
كنُت أس���معه في منزلي منذ طفولتي، 
وأزياء أهلها قريب���ة من أزياء أعمامي 
وأخوالي. أليس هذا ما كنُت أبحث عنه 
بلس���مًا لمرض الحنين إلى الوطن الذي 

أصابني في أميركا؟«
بالعودة إلى الدراسة التي أنجزتها 
سوس���ن البياتي قبل ص���دور الرواية 
نفهم م���ن قراءتها أن القاس���مي يحرك 
ش���خوصه في دائرة س���ردية تتداخل 
فيه���ا ش���خصيات أخ���رى، ش���خصية 
الس���ردي  البدي���ل  وه���و  الهاش���مي/ 
للقاس���مي، »يتحّرك في مدن، يش���هد 
مهم���ة،  أحداث���ًا وتط���ورات س���ردية 
يتع���رض لمواق���ف ونكب���ات يجابهها 

بالصبر تارة وبالهروب تارة أخرى.
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كيمياء �لعطر

من الثاب���ت أن علم الكيمياء انتقل إلى 
العرب عن طريق مدرس���ة اإلس���كندرية، 
وكانت تسمى عندهم »الصنعة«، وأخذت 
بع���د انتقاله���ا اتجاهي���ن، أحدهما موقف 
التقطي���ر  ف���ي  اآلالت  يس���تخدم  علم���ي 
والتصعي���د، ومزج العناص���ر الموجودة 
في الطبيعة الس���تخراج مكونات جديدة، 
واالتج���اه الثان���ي هو األمل ف���ي تحويل 
المعادن الرخيصة إلى ذهب عن طريق ما 
يسمى اإلكسير أو حجر الفالسفة، وكان 
الكندي يرى أن االشتغال بالكيمياء بقصد 
الحصول على الذهب مضيعة للوقت، وقد 
كان هذا الشغل الش���اغل لعلماء الكيمياء 
ف���ي عصره، وله رس���التان في ذلك هما 
»التنبيه على خ���دع الكيميائيين وإبطال 
دعوى من يدعى صنعة الذهب والفضة«، 
وعلى الرغم من تأليف الكندي الرس���ائل 
الس���ابقة إال أن له عددًا من المصنفات في 
علم الكيمياء تتناول موضوعات مختلفة 
كالعط���ور وأن���واع الس���يوف والجواهر 
والمع���ادن. وكتاب »الترف���ق في العطر« 
ه���و إحدى ه���ذه المصنف���ات، وورد في 
كتاب الفهرس���ت البن النديم تحت عنوان 
»كيمي���اء العط���ر«، ق���ام بتحقي���ق ه���ذا 
المخطوط الدكتور سيف المريخي أستاذ 
التاريخ اإلس���المي بجامع���ة قطر، الذي 
أخذ على عاتقه دراس���ة ه���ذا المخطوط 
الفريد وإخراجه للنور ضمن منش���ورات 
وزارة الثقافة والفن���ون والتراث بقطر، 
والمخطوط م���ن بين رس���ائل ومؤلفات 
بي���ن  والمطم���ورة  الغزي���رة  الكن���دي 

مجموعات المخطوطات في العالم. 
وترج���ع أهمية ه���ذا المخط���وط كما 
يوض���ح الدكت���ور المريخي أن���ه يعد من 

أق���دم المص���ادر الت���ي وصل���ت إلينا في 
صناعة العط���ور وتجارتها ف���ي العصر 
العباس���ي، مما يلقي بدوره الضوء على 
الحي���اة االقتصادي���ة ف���ي ذل���ك الوقت، 
ودور المسلمين في تطوير وابتكار أنواع 
كثي���رة من العطور، كم���ا أنه مؤلف فريد 
في موضوعات���ه ورائد في أبوابه، ويدل 
بوض���وح عل���ى خبرة المؤل���ف بصناعة 
الكيمي���اء  بعل���وم  وإحاطت���ه  العط���ور 

والصيدلة والنبات. 
اعتم���د الدكتور المريخ���ي في تحقيق 
ه���ذا الن���ص عل���ى مخطوط���ة دار الكتب 
المصرية تحت رقم ل5760، وهي نسخة 
غي���ر مؤرخة تحم���ل عنواني���ن مختلفين 
فتب���دأ على النحو التال���ي »كتاب يعقوب 
بن إس���حاق الكندي في كيفي���ات العطر 
والتصعيدات«، ونجد عنوانًا فرعيًا بخط 
صغير تحت كلم���ة كتاب هو »الترفق في 
العط���ر«، المعروف بعط���ر نامة من قبل 
الطب، وبعد البسملة والحمد يبدأ الكتاب 
بقوله »ه���ذا كت���اب الترفق ف���ي العطر. 
أب���واب صنعة المس���ك«. نس���خة أخرى 

مخطوطة اعتمده���ا المحقق محفوظة في 
 or 9678 المكتبة البريطاني���ة تحت رقم
عنوانها »كتاب الترفق في العطر« تأليف 
يعقوب بن إس���حاق الكندي ف���ي كيمياء 
العطر والتصعيدات، وه���ذا هو العنوان 
الذي ارتض���اه الدكت���ور المريخي عنوانًا 
للدراس���ة وحس���ب اعتقاده أنه هو األدق 
واألضبط من العناوي���ن التي وردت في 
النس���خ األخ���رى، كما اس���تند أيضًا إلى 
نسخة مطبوعة من الكتاب قام بتحقيقها 
إل���ى األلمانية األس���تاذ كارل  وترجمتها 
جاربرز سنة 1948م ليبزك، ونال عنها 
درج���ة األس���تاذية م���ن جامع���ة برلين، 
واعتم���د في تحقيقها على مخطوط مكتبة 
آي���ا صوفيا رق���م 3594، وهي نس���خة 
عمره���ا أكثر م���ن ألف عام، كتبت س���نة 

405ه�.
يش���تمل ه���ذا المخط���وط الفريد على 
عش���رة أب���واب يتط���رق فيه���ا المؤل���ف 
إل���ى كيفية تحضي���ر أن���واع مختلفة من 
العط���ر، يص���ل عددها إلى أكث���ر من مئة 
ن���وع وذلك من خالل عملي���ات كيميائية 
عديدة كالترش���يح والتقطي���ر والتصعيد 
والخل���ط والمزج وغير ذلك، مس���تخدمًا 
العدي���د من المواد النباتي���ة والحيوانية، 
أغلبها أعشاب ونباتات عطرية، ويستهل 
الكندي كتابه هذا بأبواب صنعة المسك، 
وق���د ذكر في ه���ذا الباب طريق���ة تركيب 
وتحضي���ر نح���و 12 نوعًا من المس���ك، 
وتطرق إلى أس���عار المسك في عصره، 
والق���ارئ  الخ���ام.  المس���ك  ومص���ادر 
المتفح���ص لهوامش الكت���اب يدرك مدى 
الجه���د الذي بذل���ه الدكت���ور المريخي في 
التعليقات والشرح لما ورد في الكتاب من 
مواد عطرية ونباتات وأدوات، وتوثيقها 
بالرجوع إلى العديد من المصادر التراثية 
القديم���ة والمعاج���م اللغوي���ة والطبية، 
مثل كتاب القانون في الطب البن س���ينا، 
والجامع لمفردات األدوية البن البيطار، 

وكتاب الصيدنة للبيروني.  
ث���م يتن���اول الكن���دي في ب���اب آخر 
صنعة الورس، وهو نبات يستخرج منه 
اللون���ان األصفر واألحمر، ويش���به إلى 
حد بعيد نبات السمس���م، وكانت له نفس 
استخدامات الزعفران، خاصة االستفادة 

خالد عبداهلل يو�سف
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م���ن لونه وعط���ره في تخضيب الش���عر 
وصباغ���ة المالبس، ومن خالل دراس���ة 
هذا الباب يس���تنتج الدكتور المريخي أن 
صنع���ة ال���ورس تتن���اول باإلضافة إلى 
الورس عمل عطور أخ���رى متنوعة مثل 
العبي���ر والمحل���ب والع���ود الهندي وهي 

عطور ال يدخل في تركيبها الورس.
وفي أبواب صنعة الغوالي باستخدام 
القطران، يتن���اول المؤلف طرق وتركيب 
ثالث���ة أن���واع م���ن الغوال���ي، وتعتب���ر 
الغوال���ي كما يق���ول الدكت���ور المريخي، 
من أغلى أنواع العطور وأكثرها ش���هرة 
ف���ي العصر العباس���ي، ومن ش���دة ولع 
الخلف���اء بالغوالي كانوا يش���اركون في 
طريقة مزجه���ا وخلطها. وتح���ت أبواب 
صنع���ة الكافور نجد ش���رحًا لطرق مزج 
واس���تخالص تس���عة أن���واع م���ن عطر 
الكافور، ويوضح لن���ا الدكتور المريخي 
هنا أن م���ادة الرخام مادة أساس���ية في 
صناع���ة الكاف���ور، وأنه ف���ي حالة عدم 
توافرها يمكن االستغناء عنها واستخدام 
بدائل أخ���رى، كما أنه يمك���ن عمل طيب 
الكاف���ور ف���ي كل م���رة بمزي���ج مختلف 
الكافور  ورائحة مختلف���ة، فيمكن عم���ل 
بمزج���ه مع الصمغ األبي���ض، أو  بمزجه 
مع خش���ب الخروع العتي���ق أو مع األرز 
األبي���ض، وف���ي كل مرة يخ���رج برائحة 

مختلفة وطيبة. 
وفي أب���واب صنع���ة الس���ك والراك 
يتح���دث الكن���دي ع���ن تركي���ب وتصعيد 
أنواع من العطور تشكل مادة خام السك 
والرامك المكون األساسي في عملها، كما 
تناول تصعي���د مادة األت���رج ومادة ماء 
التفاح، وتصعيد الكافور، ويقدم ش���رحًا 
ع���ن صنعة التصعيد في الرطوبة وطرق 
اس���تخدام القرع���ة واألنبي���ق والقابل���ة 
أش���كااًل  ويرس���م  والموق���د،  واألت���ون 
توضيحي���ة يمثل فيها عملي���ات التقطير. 
ويختتم المؤل���ف المخطوط بأبواب عمل 
التصعيدات من أنواع الطيب وغير ذلك، 
ويتن���اول العديد م���ن عم���ل التصعيدات 
ألن���واع م���ن العط���ر بوس���ائل وط���رق 
وتركيب���ات متعددة، مث���ال كيفية تصعيد 
أنواع من م���اء الزعفران، وتصعيد أنواع 

من ماء المسك والكافور مع الزعفران.

فوق سطح عمارة، تبدأ وتنتهي أحداث رواية »أهزوجة الرحيل« الصادرة 
عن مؤسس���ة صوت القل���م العربي بالقاه���رة، وهي الرواي���ة األولى للكاتب 
السوداني معتصم الشاعر، اختار لها ثورات الربيع العربي موضوعًا ألحداثها، 
مازجًا فيها بين وقائع متخيلة وأخرى واقعية متعلقة بالثورة الليبية ومصير 
القذاف���ي. وضمن رؤية منامية لبطل الرواية يتنبأ الكاتب بش���كل مثير بما آل 
إليه القذاف���ي، صاحب الكلمة المأثورة »الجرذان« التي كان لها، هي األخرى، 

نصيب في المنامة.
تحكي الرواية في عمومها عن بطل بال اسم وال هوية وطنية، شاب مثقف 
عاطل عن العمل، دون بارقة أم���ل أنهكه اإلحباط ، فيمر بفترة عصيبة يدخل 
على إثرها مستش���فى األمراض النفسية، إال أنه يتحول من حالة يرثى لها إلى 
إنس���ان مثير إلعجاب طبيبه. هذا األخير ينتبه إلى أن مريضه يستوعب حالته 
النفس���ية جيدًا، وكل ما يحتاجه هو الم���ؤازرة والتعبير عن همومه.. وتمضي 
أح���داث الرواية التي يرويها البطل من فوق س���طح العمارة لينتهي به الحال 

إلى الثورة والتغيير وتحقيق آماله.
يتماهى الفصل المعنون )حلم ليلة الزفاف( مع مشهد اختباء القذافي ومقتله 
بع���د ذلك على يد الثّوار، في صورة متخيلة تكاد تس���تبق هذه األحداث، قبل 
أش���هر من صدور الرواي���ة. ففي منام غريب يرى بط���ل الرواية لحظة غروب 
ونباتات س���وداء، وقزمًا يسير نحو مس���تنقع موحل، وخلفه طفل يحاول أن 
يثنيه ع���ن فعله، إال  أن الق���زم يصمم على مواصلة المش���وار حتى النهاية، 
ليعيش في قلب الظالم، ويتوج ملكًا للملوك، يقول الطفل: »ظننتك س���تعاف 
الوحل«، لكن القزم ال ينثني، ويخرج مسدس���ه ويقت���ل الطفل، بعد أن يبلغه 
رس���الة إلى )الجرذان( وهي ذات الكلمة التي استخدمها العقيد القذافي لتسفيه 
الث���وار، يقول القزم مخاطبًا الطفل: »وق���ل ألبناء عمومتك الجرذان: لن يكفي 

هذا البلد لمحرقتي، وليستعدوا لزحف العالم السفلي«.
تتجل���ى الواقعية في رواية »أهزوجة الرحيل« من خالل رس���ائل أصدقائه 
المصريي���ن التي تأتي���ه من مي���دان التحرير 
عبر موقع الفيس بوك، إلى جنب الس���خرية 
الت���ي يتكئ عليها عنص���ر الواقعية بين فينة 

وأخرى.
وينه���ي معتصم الش���اعر روايت���ه بدائرة 
مغلقة، تنته���ي من حيث تبتدئ، ويس���تبدل 
الخاتم���ة ب�)البداية( تعبيرًا ع���ن ختام رحلة 
البوح وبداية لحظة التغيير :»سأروي للناس 
أنني في ذات يوم كنت فوق سطح العمارة، 
وحدي، واس���تغربت إذ س���معت م���ن يقول: 

)يخرج النجم من رحم السديم(.. البداية«.

منامات ربيعية

ح�سام الدين �سالح - اخلرطوم
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ون
ّ
�ملُْوِري�صكي

بصمات المواطنة المسلوبة 

���ادِة  الت الحَّ يب���دو إنَّ َلعن���َة الَتَح���وُّ
الت���ي ميَّزْت تاريَخ األندل���ِس، وطبعْته 
بنكهٍة دراميِّة بالغ���ة التأثير، قد انتقلْت 
إلى تاريخ »الموريس���كيين«؛ فإذا كانْت 
حياَة »الُموريس���كيين« في األندلس َقْبل 
ق���رار الطرد الجائر، وف���ي أثناء َمحاِكم 
التفتيش، ُتع���د ِمن المح���اور التقليدّية 
في ُكتُب التَّاريِخ األندلسيِّ ِفي نسختيها 
العربيِّة واإلسبانيِّة، فإنَّ المرحلَة التي 
���رِد ِمْن ش���به الجزيرِة  تل���ي مرحلَة الطَّ
األيبرّي���ة تظلُّ مناطق معرفي���ًة ُمَعتََّمة، 
ال ت���زال في حاجٍة إل���ى ُمقارباٍت علميٍة 
وتفت���ُح  غوامضه���ا  تكش���ُف  دقيق���ٍة 
���ى األهميُة  مغاليقه���ا، وِم���ْن هن���ا تتأتَّ
الُكب���رى لكت���اب »الُموريس���كيُّون ِف���ي 
 : إسبانيا وِفي الَمْنفى« للَكاِتِب اإلسبانيِّ
ميكيل دي إيبالثا، ترجمة الدكتور جمال 
ع الكتاُب - الصادُر  عب���د الرحمن. ويتوزَّ
ع���ن المرك���ِز القوم���يِّ للترجم���ة بمصر 
- عل���ى قس���مين: يتن���اوُل األوُل تاريَخ 
الُموريسكيين في الفترة التي سبقْت عام 
1609م، وُيعنى القس���ُم الثاني بأخبار 
الُموريسكيين بعد طردهم من إسبانيا، 
راص���دًا أوضاع ه���ؤالء المطرودين في 
 ، الدول التي هاجروا إليها بشكٍل جماعيٍّ

وأهُمها الَمْغِرب وُتونس والَجزائر.

بي���ن  البداي���ة  ف���ي  الكات���ُب  يميِّ���ز 
»الُموريسكيون«  ُمهمين هما  ُمصطلحين 
���ح أن المقصود  ن���ون«، فيوضِّ و»الُمدجَّ
باألول ُمسلمو الممالك األيبرية )قشتالة 
ُأْجِبروا على  الذي���ن  وأرغون وناب���ارا( 
اعتن���اق المس���يحية ف���ي بداي���ة القرن 
نون  ا الُمدجَّ السادس عشر الميالدّي، وأمَّ
فُيقصد بهم هؤالء األندلسيون الذين كان 
بمقدورهم ممارس���ة شعائر اإلسالم في 
األراضي المس���يحية على مدى العصور 
الوسطى قبل عمليات التعميد اإلجباري 
في القرن الس���ادس عش���ر، فه���م أبناء 
األندلس���يين أو المس���لمين مم���ن كانوا 

يعيش���ون تح���ت الحكم المس���يحي في 
ش���به جزي���رة إيبريا. وقد اش���تق لفظ 
»ُموريسكّي« من كلمة Sarracenos أو 
Moros وهي الكلم���ة التي كانت ُتطلق 
عل���ى المس���لمين في القرنين الس���ادس 

عشر والسابع عشر. 
إيبالث���ا«  دي  »ميكي���ل  يتع���رَّض 
ف���ي القس���م األول للحديث ع���ن وضع 
الموريس���كيين قبل الط���رد، فيؤكد أنه 
لم يكن من الس���هل تمييز الموريسكيين 
ع���ن غيره���م باالعتماد عل���ى مظهرهم 
الخارجي، أو ش���كلهم الجس���دي، وإنما 
يمكن تمييزهم اس���تنادًا إل���ى المجاالت 
الثقافية، فانتماؤهم لإس���الم هو الذي 

شكَّل هويتهم.
يرص���د الكات���ب التوزي���ع الجغرافي 
للموريس���كيين على األقاليم التي كانوا 
يقيم���ون فيه���ا، فيذك���ر أن عدده���م في 
مملكة أرغون بلغ 200 ألفًا، حيث شكل 
المس���لمون %34م���ن مجمل الس���كان، 
وكان عدده���م في مملكة قش���تالة 250 
ألفًا من إجمالي سبعة ماليين نسمة، أما 
مملكة غرناطة فقد كان الموريس���كيون 
يش���كلون أغلبية الس���كان حت���ى  عام 
1568م ، وبلغ عددهم  150 ألفًا تقريبًا 
لحظة طردهم، وهناك حدث مركزي أثَّر 
في الحضور الكمي للموريسكيين داخل 
غرناطة، وهو  »حرب البش���رات« التي 
بدأت بثورة أهل البشرات عام 1568م، 
واس���تمرت لم���دة عامين، ونت���ج عنها 
قرار ترحيل الموريس���كيين من غرناطة 
وتوطينهم في أراضي مملكة قش���تالة، 
ه���ذا باإلضافة إلى ع���دد كبير منهم نزح 
إلى أقاليم إس���بانية أخ���رى وإلى بالد 
إس���المية، وبعد طردهم من غرناطة لم 
يبق منهم س���وى عشرة آالف أو خمسة 
عشر ألفًا، وهو ما يفسر النظر لغرناطة 
بوصفها واح���دة من أق���ل األماكن التي 
ُوِج���د فيها الموريس���كيون لحظة الطرد 
النهائ���ي، إذا لم يكن بها س���وى ألفين 

فقط.
يتعرض المؤلف بع���د ذلك للوضع 
القانوني للمس���لمين بعد ص���دور قرار 
التنصي���ر - ونالح���ظ اعتم���اد المؤلف 
ف���ي هذه األج���زاء على ملف���ات محاكم 

عالء عبداملنعم اإبراهيم

ما إن تنتهي المأساة حتى يختفي المهزومون من الكتب والوثائق، هذا 
ما آل إليه مصير الُمْوِريسكّيون في إسبانيا بعد عملية الطرد.
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التفتي���ش-  وحياتهم داخل مؤسس���ة 
»الجماع���ة« ث���م ق���رار الط���رد النهائي 
الرس���مية  الس���لطات  من وجه���ة نظر 
والكنس���ية، لينتق���ل الكات���ب بعد ذلك 
للقس���م الثاني المهتم بتن���اول أوضاع 
الموريس���كيين في الدول التي هاجروا 

إليها، أو باألحرى في منفاهم.
الكات���ب حتمي���ة أن نضع  يوض���ح 
في اعتبارنا عناصر أربعة لفهم ش���كل 
انخ���راط المهاجرين الموريس���كيين في 
المغرب؛ األول: الس���لطة المركزية التي 
اس���تقبلت الموريس���كيين، ووفرت لهم 
أماك���ن اإلقامة بما يتفق م���ع مصالحها 
ف���ي مواجهة  الخاصة في اس���تخدامهم 
العدو المسيحي، الثاني: خاص بالمجال 
العمراني، فقد كان للموريسكيين مصالح 
تتف���ق مع مصال���ح عناص���ر اجتماعية 
أخرى مث���ل البرجوازيي���ن والمغاربة، 
العنص���ر الثال���ث: تمث���ل ف���ي المحيط 
الريفي الذي لم يس���تطع الموريسكيون 
االندماج فيه لبنيت���ه المحلية الخاصة، 
أم���ا العنصر الراب���ع: فتمثل ف���ي قدرة 
األندلس���يين على االندماج  - في البداية 
– كطبق���ة اجتماعي���ة من أص���ل أجنبي 
مع اليهود والمس���يحيين الذين اعتنقوا 
اإلس���الم واألجانب الموجودين بش���كل 
مؤقت، إال أن الموريس���كيين سيكونون 
هم أقرب ه���ؤالء األجانب لقلب المغاربة 
نظرًا للقواسم المشتركة بينهما، وأهمها 

الدين والثقافة.
التحديد  المؤلُف بصعوب���ة  يعت���رف 
الدقيق ألعداد الموريس���كيين المهاجرين 
للمغ���رب، إال أنه يضع عددًا تقريبيًا هو 
ثمانون ألفًا، ويشير »ميكيل دي إيبالثا« 
إلى أمر بالغ األهمي���ة، هو أنه كان في 
إسبانيا من يعتقد أن هجرة األندلسيين 
مؤقت���ة، ففي ع���ام 1545م ُنش���ر قرار 
عفو لصالح الموريس���كيين في المغرب 
به���دف تش���جيعهم عل���ى الع���ودة، أما 
الموريسكيون أنفس���هم فكانوا يحلمون 
بعودة السيادة اإلسالمية لشبه الجزيرة 

األيبرية.
يذكر المؤلف أن الوثائق المتوافرة عن 
الموريسكيين في الجزائر أقل بكثير عن 
نظيرتها الخاص���ة بالمغرب أو تونس،  

وقد كان تأس���يس مدينة »وهران« رمزًا 
إلقامة األندلس���يين في الجزائر نحو عام 
903، كما أدى اس���تيالُء اإلس���بان على 
غرناطة عام 1492 إلى نزوح عدد كبير 
من المهاجرين إلى السواحل الجزائرية، 
وقد اس���تقبلْت وهران اعتب���ارًا من عام 
1493 ع���ددًا كبي���رًا م���ن الغرناطيين، 
وتحولت إلى نقطة تنطلق منها الهجماُت 

باتجاه السواحل اإلسبانية.
لم تكن رحلُة الهجرة من األندلس إلى 
الجزائر آمنًة دائمًا، بل إن المخاطر كانت 
تحيط بها في كثير م���ن األحيان، ويذكر 
المؤلف � دون توثيق �  أن الموريسكيين 
النازحي���ن تعرضوا لعملي���ات نهب قام 
بها� على حد ذكر المؤلف � سكاٌن محليون 
المهاجري���ن  له���ؤالء  ينظ���رون  كان���وا 
بوصفهم أجانب، يرتدون مالبس غريبة، 
ويتحدث���ون لغة غير العربية، وربما هذا 
ما يفس���ر الظاه���رة الالفتة ف���ي الحالة 
الجزائرية، وهي عودة الموريسكيين من 

الجزائر. 
األث���ر  فيب���دو  لتون���س  وبالنس���بة 
الموريسكي ملحوظًا للغاية، وهو أثر ال 
يرتبط بالهجرة في مرحلة ما بعد الطرد 
فق���ط، وإنما يمتد إلى م���ا قبل هذا، في 
العصور الوسطى، حتى أن األندلسيين 
المطرودين عند وصولهم تونس وجدوا 
أس���رًا أندلسية مس���تقرة في تونس منذ 
س���نوات ط���وال، وق���د أس���هم العلماُء 
التونس���يون في إدماج ه���ؤالء الوافدين 
في مجتمعهم الجديد من خالل ترحيبهم 
بهم، ومس���اعدتهم في تعلم أمور دينهم 

اإلسالمي.
يزخ���ر كت���اب »الُموريس���كّيون ف���ي 
إس���بانيا وف���ي المنفى« بك���م هائل من 
المعلومات - ال يمك���ن حصرها في هذه 
المس���احة الضيق���ة - وبخاص���ة فيم���ا 
يتعلق بحضور الموريس���كيين في بالد 
المنفى، ولكن علين���ا أال نغفل عن كون 
الكتاب يعتمد في كثير من المناحي على 
المراج���ع األوروبية، ويتبنى في بعض 
األحيان وجهة نظر الطرف األخر، إال أن 
هذه األمور � إذا ما وضعت نصب األعين 
ف���ي أثن���اء مقاربة الكت���اب � ال تنال من 

القيمة المعرفية الناجزة لهذا الُمؤلَّف.

يأتي مطل���ب إقامة دولة مدنية، 
 25 ث���ورة  مطال���ب  رأس  عل���ى 
يناي���ر في مص���ر. غير أن تس���ارع 
األح���داث وتضاربها يزيد من تأجج 
أفكاره���م  فتلتب���س  المواطني���ن، 

جة. بالمفاهيم المروَّ
مفهوم الدولة المدنية الحديثة لم 
يس���لم من هذا االلتباس؛ فقد راجت 
صياغ���ات عدي���دة مصحوبة بصفة 
»المدنية« أو »العلمانية« و»المجتمع 
المدني«، بشكل متفاوت في المفهوم 
واالستعمال، وهو التفاوت الذي قد 
يعني ع���دم دقة مصطل���ح »الدولة 

المدنية« 
لمقاربة ه���ذا االلتب���اس ينطلق 
الكاتب المصري الس���يد نصر الدين 
الس���يد في كتاب���ه الحدي���ث »ثقافة 
الدولة المدني���ة« 160 صفحة، دار 
العين 2012، م���ن بيان التعريفات 
النظري���ة المتصلة بالدولة المدنية، 
العلمانية،  الثالث���ة:  ركائزه���ا  في 
والمواطنة،والديموقراطية،طارحًا 
ف���ي البداي���ة س���ؤالين: م���ا ه���ي 
العلمانية؟ ولماذا العلمانية؟ مستندًا 
ف���ي طرحه على توضي���ح المفهوم 
من خالل التذكي���ر بأدبيات المفهوم 
وتط���ور تعريفات���ه م���ن صكه من 
ط���رف المصلح اإلنكلي���زي جورج 

هوليوك سنة 1846.
المواطنة«  »ثقاف���ة  وفي فص���ل 
يشير الكاتب إلى كون االنتماء كأهم 
ُبع���د من أبع���اد المواطن���ة الثالثة: 
المس���اواة، والمشاركة، واالنتماء، 
تعرََّض للتآكل والتغييب، وسيطرة 
الذهنية القبلية والطائفية. ويخلص 
في الس���ياق ذاته إلى أن االعتراف 
يعن���ي  »ال  المصريي���ن  بمصري���ة 
إعادة إنتاج إح���دى مراحل التاريخ 
المصري القديم، أو االستعالء على 
اآلخ���ر أو االنع���زال عما ي���دور في 
المنطق���ة، ولكنه يعني أهمية األخذ 
ع مكونات  ف���ي االعتبار ثراء وتن���وُّ

الكيان المصري.

 �صكل �لدولة
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اأني�س الرافعي - الدار البي�شاء

 �لإم�صاك بقطعة من �حلياة وهي تتطاير

صدر، حديث���ًا، للكاتب المغربي أحمد 
لط���ف اهلل، مجموع���ة قصصي���ة ع���ن 
 ،)2012 )الرب���اط،  دار»التنوخ���ي« 
تح���ت عن���وان: »رباب م���ن بياض«. 
يق���ع متنها في63 صفح���ة من القطع 
الصغير، ويضم بين حناياه 15 نصًا 
قصصي���ًا كتبت داخل فضاءات مكانية 
مختلف���ة، عل���ى م���دى زمن���ي طويل 
يقارب العقدين )1994 - 2010(، مع 
العل���م أن المؤلف ينحدر م���ن تجربة 

القصة  التس���عينية. 
له���ذه  الراب���ع  الغ���الف  عل���ى ظه���ر 
المجت���زأ  نق���رأ  األول���ى،  الباك���ورة 
التال���ي: »الكثير من البياض بالورق، 
والب���ّد لنزي���ف الذاك���رة أن يغم���ره. 
الكتاب���ة فق���ر، فالصفح���ة البيض���اء 
الع���ذراء تق���ول كلّ  ش���يء، وحينما 
تس���ّود تق���ول م���ا س���ّودها فق���ط«. 
وه���ي عتبة أساس���ية لفه���م العوالم 
واستقراء  المجموعة،  لهذه  التخييلية 
فلس���فة صاحبها في الكتابة. إذ تشي 
المقتبس���ة ب���أن الس���رد س���توكل له 
الهاربة  اللحظات  القبض على  فاعلية 
م���ن النس���يان، أو باألحرى س���يغدو 
النس���يان نفس���ه خالقًا لهذه اللحظات 

المتفتتة ومسّودًا النفالتها المس���تمر.
وهن���ا تس���تعلن القص���ة نوع���ًا م���ن 
اإلمس���اك بقطع���ة من الحي���اة وهي 
تتطاي���ر، أو بوصفها »أفضل مس���ّهل 

للماض���ي« على ح���د تعبير غارس���يا 
أو  الش���عرية  والخالص���ة  ماركي���ز. 
المجازي���ة لهذه العملي���ة هي نقل »ال 
زمنية« الذاكرة على الرغم من معرفة 
الذات الكاتبة أنها محاصرة بالطبيعة 
الزمنية،  للكلمات.  المحدودة  الزمنية 
ذات���ي  الس���ير  أيض���ًا،  يخترقه���ا، 
باعتب���اره تأليف���ًا لتفاصيل الحياة ال 
تدوين���ًا حرفي���ًا وأمينًا له���ا. فقصص 
أحمد لط���ف اهلل ال تخل���و منه كمؤلف 
ضمن���ي، ومن محايثته لش���خوصه، 
يرافقهم ويتب���ادل معهم وبهم »تدابير 
الي���د«. فف���ي كّل  ال���كالم« و»س���يرة 
»ارتط���ام« مع امرأة عاب���رة، مقيمة، 
أو مفترضة. وفي كّل بوح عن مواقف 
ال���ذات وتحوالته���ا من »الش���طارة«، 
ووص���واًل  »الخس���ارة«،  ب  م���رورًا 
المؤل���ف  نلف���ي  »الطه���ارة«،  إل���ى 
الضمن���ي رابض���ًا هن���اك، بم���وازاة 

الوقائع واألح���داث، ومراقبًا لمصائر 
الش���خوص وأقداره���م. صحيح، أنه 
س���ارد محايد وناء »يجلس في زاوية 
قرب المدفأة في ليلة ش���توية باردة« 
عل���ى الطريق���ة الموباس���انية، لكنه 
يضطل���ع بمهم���ة الكتاب���ة البصري���ة 
للمحكي، اعتمادًا على رؤية مش���هدية 
يجري فيها الحك���ي كما لو أنه يحدث 
أمام أعيننا من وراء نافذة مخادع���ة. 

ولعل أب���رز خصيصات ه���ذه الكتابة 
أحم���د  ن���زوع  للمحك���ي،  البصري���ة 
لط���ف اهلل إل���ى تقني���ات »التقطي���ع«  
و»التشذير« كما هو الحال في نصوص 
»ش���ريط للنس���يان« و»ليلة السقوط« 
و»فص���وص لطائفية«، فينبني معمار 
القصة على الصور الصامتة المتعاقبة 
تتعرض  التي  البانورامية،  واللقطات 
للبت���ر المباغت كما ل���و أنها في غمرة 
عملي���ة للمونت���اج الخش���ن، وتنتهي 
التقطي���ع  ش���اكلة  عل���ى  بجنيري���ك 

الفيلم���ي.
وكلها مقومات تكفل »تبصير الس���رد« 
واإلمساك ب »الالزمنية«، ألن قصص 
»رب���اب م���ن بي���اض« تجع���ل الزمن 
بلوري���ًا ومائعًا، كما تضفر هذا الزمن 
م���ع األح���داث بش���كل مخات���ل يجعل 
م���ن الس���رد مرتع���ًا لالفت���راض وفن 
أوليًا  لنا مظهرًا  فتقدم  »السيموالكر«، 
للوقائ���ع، لكنه���ا تقدم لن���ا في نفس 
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الوق���ت معن���ى مضاعف���ًا وغير مدرك 
للوهل���ة     األول���ى عنه���ا.

واس���تكمااًل ل���ذات التص���ور، نش���ير 
أحم���د  تس���لح قص���ص  إل���ى  أيض���ًا 
لط���ف اهلل بمرجعية تش���كيلية ثرية، 
تحضر في نصوص م���ن قبيل »محنة 
البي���اض« و»باألبي���ض واألس���ود«، 
وه���ي مرجعي���ة أساس���ها »التلوي���ن 
الس���ردي«، الذي يلعب دورًا مهما في 
التش���خيص وخل���ق المفارق���ات على 
أس���اس لوني. يقول السارد »أصبح 
جسدًا أزرق. س���مرة وقتامة وظلمة، 
أو على األصح بياض مشّوه، رمادي 
كئي���ب طمس ن���ور جس���دها وأخرس 
نبرات���ه. أصب���ح جس���دها ضام���رًا، 
أعض���اء عجاف ولحم هزيل، ومالمح 
س���قيمة، لذل���ك هجره���ا البي���اض«. 
إنها وف���رة لونية تتوزع على األزرق 
واألس���ود واألبي���ض وه���ي بمثاب���ة 
المحكي،  للعال���م  المرئ���ي  الوس���يط 
إذا م���ا وددن���ا تأويلها س���يكولوجيًا 
باالعتم���اد على م���ا أورده فاس���يلي 
كاندينس���كي ف���ي كتاب���ه »الروحانية 
ف���ي الف���ن«، ف���األزرق في»رباب من 
بي���اض« ه���و »األرغن الكنس���ي الذي 
يوقظ إث���ارة بدنية تتحول في ما بعد 
إل���ى هزة روحي���ة«. األس���ود يضمر 
الجواني���ة و»ي���دق في كل  المعان���ي 
واقع���ة أجراس ال���روح«. أما األبيض 
السرد »مساحة  فوقفات في موسيقى 
مش���حونة بالترق���ب انتظ���ارًا لمجيء 

صوت   الموس���يقى«.
يمك���ن القول إن مجموع���ة »رباب من 
بياض« إضافة نوعية مميزة للمش���هد 
االنطباع  المغربي، تعطيك  القصصي 
بأنها خرج���ت للوجود بع���د كثير من 
الصمت والتدبر، وبع���د طول تحديق 
ف���ي العتم���ة، وبأنه���ا اإلرث الوحيد 
لصاحبه���ا م���ن جعبة الحي���اة، وبأن 
الكتاب���ة ب���ال حك���ي أش���به بالعيش 

دونم���ا     حي���اة.

ص����درت حديثًا ع����ن دار ضف����اف للطباعة والنش����ر والتوزيع 
رواية »الحب على ضفاف ملتهبة«، للكاتب الس����وداني الدكتور 

فراج الش����يخ الفزاري.
وتحت عنوان فرعي )قصة الحب والكراهية .. الحرب والسالم 
في جنوب الس����ودان(، تذهب الرواية بعيدًا عبر س����رد حميمي 
ف����ي تفاصي����ل تلك العالق����ة التي ترب����ط بين مارين����ا، الفتاة 
القادمة من الجنوب، وموس����ى، الش����اب الشمالي، حيث يذيب 

الح����ب      التوت����رات    الت����ي  عل����ى  األرض  ويلغيه����ا.
أحداث متتالي����ة ومتضافرة تصنع نس����يج الرواية، في رصد 
متقن للعادات والتقاليد الس����ودانية، ومدى تأثير الحرب على 

األمن والس����لم األهليين في البلد.
وخالل نحو 110 صفحات يطلعنا الش����يخ الفزاري على واقع 
ش����ديد التعقيد، صنعه الساس����ة، فيما المواطن ال تعنيه تلك 
التعقي����دات إال بمق����دار ما تش����كله م����ن تهديد لحيات����ه بصورة 

مباش����رة. 
يذكر أن »الح����ب على ضفاف 
ملتهب����ة« هو العم����ل الروائي 
الفزاري،  الشيخ  لفراج  األول 
الدكتوراه  شهادة  يحمل  وهو 
ف����ي عل����م النف����س البيئ����ي، 
وصدر له من قب����ل: »مباحث 
و»شبهات   ،1989 الفالسفة« 
ح����ول االستش����راق« 1999، 
النف����س  لعل����م  و»المدخ����ل 

البيئ����ي« 2011.

 حب �سوداين

على �سفاف ملتهبة
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�ضينما

كاميكاز المغرب
المخرج المغربي نبيل عيوش

نبيل عيوش، أحد أهم أس����ماء الجيل الجديد في السينما المغربية، 
يواصل محاول����ة تفكيك وفهم مكونات المجتم����ع المغربي المعاصر، 
خصوصًا الطبقات المهمش����ة منه. صاح����ب »علي زاوا« )2000( عاد، 
في مهرج����ان »كان« األخير، بفيلم جديد يحمل عن����وان »يا خيل اهلل«، 
مقتبس عن رواية »نجوم س����يدي مومن« )2010( لماحي بنيبين، قدم 
من خالله قراءة في تفجي����رات الدار البيضاء 2003.. »الدوحة« التقت 

المخرج وأجرت معه هذا الحوار..

ل���م يعتق���د أحد ب���أن منف���ذي العمليات 
كان���وا مغارب���ة. والمفاجأة ج���اءت لما 
اكتشفنا أنهم ش���باب، يافعون، تتراوح 
أعماره���م بي���ن العش���رين والخامس���ة 
والعش���رين، وينحدرون م���ن ضواحي 
الدار البيضاء. خرج���ت، مثل الكثيرين، 
ف���ي الي���وم الموال���ي للتفجي���رات إل���ى 
الش���ارع، وش���اركت ف���ي المظاه���رات 
اإلرهابية. س���ادت  بالعمليات  المن���ددة 
المدينة يومه���ا حالة هس���تيريا، ورفع 
المتظاهرون شعارات تندد بالعنف، من 
قبيل »ال تمس بلدي«. الضحايا لم يكونوا 
فقط ضحايا التفجيرات، بل أيضًا أولئك 
الش���باب الذين تعرضوا لغس���يل دماغ، 
وت���م الزج به���م في مخطط���ات تتجاوز 
أعماره���م، وتوريطه���م ف���ي عملي���ات 
يجهل���ون مقاصدها. ف���ي الفيلم حاولت 
اإلجابة عن التس���اؤل التالي: كيف يمكن 
لشباب عاديين مس���المين أن يتحولوا، 

في ظرف قصير، إلى كاميكاز؟
ان��ت��ظ��رت ح��وال��ي  ل���م���اذا   §
فيلم  إلن���ج���از  س���ن���وات  ع��ش��ر 
ع��ن ال��ت��ف��ج��ي��رات، وم��ا ه��ي أهم 
إليها  توصلت  التي  االستنتاجات 

من خالل عودتك إلى الواقعة؟
- ف���ي الحقيق���ة، كن���ت بحاجة إلى 
وقت واتخاذ مس���افة فاصلة بيني وبين 
األح���داث لفه���م م���ا ج���رى عل���ى أرض 
الواق���ع. ف���ي األي���ام األولى الت���ي تلت 
التفجيرات كنت غير قادر على اإلجابات 
ع���ن كثير من األس���ئلة، وتوج���ب علّي 
االنتظ���ار لبلوغ إجابات. أعتقد أننا، لما 
نواجه وقائع وأحداثًا حرجة، س���نكون 
ف���ي حاجة إل���ى اتخاذ مس���افة لكس���ب 
وع���ي وإدراك بالراه���ن. على الرغم من 
معرفتي الجي���دة بالحي الذي ينحدر منه 
االنتحاريون، وهو حي س���يدي مومن. 
أعرفه منذ س���نة 1998، قبل التفجيرات 
بحوالي خمس س���نوات، وصورت فيه 
بعض مش���اهد فيلم »عل���ي زاوا«، إال أن 
ميكانيزم التفكي���ر والتخطيط للعمليات 
كان عس���ير الفهم، وتطلب بحثًا ميدانيًا 

دام أشهرًا. 
§ الفيلم لم يقدم طرحًا جديدًا، 
ولم يختلف في رؤيته للتفجيرات 

واألع���راق فيما بينها. يع���رف عليه منذ 
عق���ود حال���ة االس���تقرار بي���ن مختلف 
الديان���ات المقيم���ة في���ه، ول���م يش���هد 
مش���احنات أو مزاي���دات سياس���ية. لما 
وقعت تفجيرات 2003 س���اد، مباشرة، 
وبش���كل تلقائي، اعتقاد بأن المتس���بب 
فيها هم جهاديون قادمون بالضرورة من 
الخارج، من معاقل الجهادية الس���لفية. 

تصوير  فكرة  ج��اءت  كيف   §
التفجيرات  ع��ن  سينمائي  فيلم 
اإلرهابية التي هزت الدار البيضاء 

ربيع 2003؟
ي���وم  أصب���ت  المغارب���ة  ككل   -
التفجي���رات بالصدم���ة. كان���ت لحظات 
جد عصيب���ة. المغرب مع���روف بعراقة 
تقاليده في التسامح وتعايش الطوائف 

حوار- �سعيد خطيبي
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المغربية،  الصحافة  تداولته  عما 
واإلعالم األجنبي إجمااًل، وقتها؟

- ش���خصيًا، ل���م أطل���ع عل���ى طرح 
عميق، وال تحليل مفصل للتفجيرات في 
الصحاف���ة المغربية. ما جاء في الصحف 
المغربي���ة آن���ذاك ل���م يخرج ع���ن إطار 
التبس���يط والس���طحية في التعاطي مع 
الموضوع، مع ميل إل���ى االختصارات، 
وتقدي���م اإلجاب���ات الجاه���زة، كالق���ول 
مثاًل إن الفقر والعوز هما مس���ببا ظهور 
االنتحاريين. هذا خطأ يروج له أصحاب 
الفه���م الس���طحي. ل���و كان���ت الفرضية 
صحيحة لتحول ج���زء كبير من المغرب 
إل���ى كاميكاز. مئ���ات اآلالف يعيش���ون 
فق���رًا وعوزًا ول���م ينخرطوا ف���ي العنف 
والتطرف. لم تذه���ب الصحافة بحثًا عن 
الحقيق���ة المختفي���ة واكتف���ت بم���ا توفر 
لديها م���ن فرضيات. حاول���ت في الفيلم 
القيام بالبحث في ظروف اإلنس���ان، أن 
أدخ���ل في تناقضات وتعقي���دات التفكير 
اإلنس���اني. الفيل���م يفت���رض أن الك���ره 
والتعس���ف اللذين يتعرض لهما الفرد في 
سنوات الطفولة س���يتحوالن، مع مرور 
الس���نوات، إلى مؤشري توجيه لتفكيره 

ولسلوكه ودافع العتناقه العنف. 
ال���ب���داي���ة، أص����درت،  § ف���ي 
شريطًا  التفجيرات،  بعد  مباشرة 
تجاوبًا  يلق  لم  وثائقيًا عما جرى 

واسعًا..
- صحيح. أنجزت شريطًا وثائقيًا، 
غداة التفجيرات، استنطقت فيه عائالت 
الضحايا، وس���جلت فيه ش���هادات كثير 
منهم. وال أخفي حقيقة أن الش���ريط كان 
مبتورًا ويحتاج إلى تتمة. فقد جاء كردة 
فعل غاضب���ة وقلقة مما حص���ل وقتها، 
وهو أمر طبيعي. لحظة وقوع أي تفجير 
إرهاب���ي ف���إن ردة الفع���ل األولي���ة هي 

الغضب. 
التي  البيئة  أن  تعتقد  ه��ل   §
تزال  ما   2003 انتحاري  أنتجت 
في  جدد  انتحاريين  لبروز  قائمة 

المغرب؟
العوام���ل نفس���ها  أكي���د! مات���زال   -
متوافرة لب���روز انتحاريين جدد، وربما 
عملي���ات انتحارية أخرى. األمر ال يتعلق 

بالمغرب وحده، ففي أي مكان من العالم 
حيث تنتشر الالعدالة االجتماعية، وحيث 
الجهاز التربوي ال يساير متطلبات الواقع 
يبرز جهادي���ون وكاميكاز. لما فكرت في 
تصوير الفيلم اش���تغلت سنتين ونصف 
في البح���ث وفي التنقيب وف���ي محاولة 
فهم أنم���اط تفكير الجماع���ات الجهادية. 
قمت بأبحاث ميداني���ة، كما التقيت عددًا 
من اإلس���الميين واألصوليي���ن لمحاولة 
مقاربة أفكارهم، وتفكيك عوامل وصول 
وتطور اإلسالم السياسي بداية سنوات 
التس���عينيات في المغرب، وكيف صار، 
شيئًا فشيئًا، ينتهج العنف إلثبات نفسه.

§ ما هي برأيك وصفة صناعة 
كاميكاز؟

- ال توج���د وصف���ة مح���ددة. هنالك 
أس���باب وعوام���ل إنس���انية تجع���ل من 
طف���ل مثل ياش���ين بطل الفيلم، بس���بب 
صراع قي���ادة بينه وبين ش���قيقه األكبر 
حميد وبس���بب الالعدالة االجتماعية التي 
يعيش���ها، وبإيعاز من الشيخ األصولي 
أبو الزبير، ينخ���رط في جماعة متطرفة 

ويتبنى خطابها. 
في  ت���دور  الفيلم  أح����داث   §
الدار  بضواحي  مومن  سيدي  حي 
البيضاء، لكن التصوير تم في حي 

آخر، لماذا؟
- المشهد األخير فقط من الفيلم صور 
في س���يدي مومن، أما بقية المشاهد فقد 
صورت في حي قصديري آخر ال يختلف 
ف���ي تركيبت���ه الديموغرافية عن س���يدي 
مومن الذي عرف كثيرًا من التغييرات في 
السنوات الماضية. صورة سيدي مومن 
التي نعرفها سنوات التسعينيات وبداية 

األلفية تغيرت وصار وجهه مختلفًا. 
§ اعتمدت في »يا خيل اهلل« على 
ممثلين هاويين، وشقيقين في آن 
معًا، ينحدران من حي قصديري، 
في دور البطولة، هما عبد الحكيم 

وعبد اإلله رشيد..
- كانت مجازفة ومغامرة س���ينمائية 
جميل���ة في الوقت نفس���ه، أتت بثمارها. 
إلى جان���ب الكوميديين اللذين لعبا الدور 
الرئيسي في الفيلم، فقد استعنت بشباب 
من س���يدي مومن، وش���باب آخرين من 

الحي القصدير الذي صورت فيه مش���اهد 
العمل. 

ال�����وراء،  إل����ى  ب���ال���ع���ودة   §
الطويلين  الروائيين  وفيلميك 
زاوا«.  و»علي  »مكتوب«  األولين 
نجاحهما  نعوز  أن  يمكن  ماذا  إلى 
في الصاالت وعلى مستوى النقاد؟
- ف���ي فيلم���ي األولي���ن راهنت على 
عام���ل »التجدي���د«. الفيلم���ان المذكوران 
حمال نفس���ًا جديدًا، وروحًا مختلفة تعبر 
عن مي���الد جيل جديد من المخرجين، مع 
توظيف طريق���ة مختلفة في الحكي وفي 

التعرض للمواضيع.

§ في فيلم »ما أرادت لوال« )2008( 
تق���دم ص���ورة مختلف���ة عن الع���رب في 
أمي���ركا، بعيدًا عن كليش���يهات اإلرهاب 
والتطرف، لكن بعض المالحظين يعيب 
علي���ك، من خ���الل التركيز عل���ى تعلق 
البطلة بالرقص الشرقي، الوقوع في فخ 

الفلكلورية وااليكزوتيكية..
- ش���خصيًا، لس���ت أرى ف���ي الرق���ص 
الش���رقي ممارس���ة ايكزوتيكي���ة أو فع���اًل 
فلكلوري���ًا. ب���ل ه���و تقليد ثقاف���ي، وتراث 
متوارث، عب���ر األجيال، من���ذ زمن طويل. 
للرق���ص عالقة عضوي���ة م���ع الثقافة ومع 
المجتمع و»لوال« بطلة الفيلم تنقل مش���اهد 
من الثقافة العربية للمتتبع من خالل شغفها 
باس���مهان. قد يرى بعض العرب أن الرقص 
الش���رقي حاد ف���ي الس���ينما ع���ن وظيفته 
الثقافي���ة وس���ار يزج ب���ه ألغ���راض إمتاع 
المتفرج، لكن في فيلمي كان القصد التعريف 

بالثقافة العربية للمتلقي األميركي. 
§ ما هي مشاريعك القادمة بعد 
حصول »يا خيل اهلل« على إشادة 

النقاد في »كان«؟
- أفكر حاليًا في مش���روعين، األول 
فيل���م عن اللذة وغيابه���ا في العالقة بين 
زوج مغرب���ي، وفيل���م آخ���ر، في طور 
اتمام السيناريو، عن قصة امرأة حقيقية 
عاشت في طنجة سنوات الخمسينيات، 
تركت زوجها وديانته���ا وأوالدها لتبدأ، 
ف���ي مدينة أخ���رى، حياة جديدة باس���م 
مغاير وتحكي ج���زءًا من تاريخ المغرب 

وقتذاك.
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استضافت، مؤخرًا، مدينة خريبكة 
المغربي���ة ال���دورة الخامس���ة عش���رة 
لمهرجان السينما اإلفريقية )30 يونيو- 
07 يوليو(، التي عرفت مش���اركة اثني 
عش���ر فيلمًا وتوجت في ختامها الفيلم 
البوركيناب���ي »الوط���ن باي���ري« لبيير 
ياميوغو بجائزة »عصمان س���يمبان«، 
وه���ي الجائ���زة الكب���رى للمهرج���ان. 
ويحك���ي الفيل���م قصة بل���دة من كوت 
ديفوار، جل س���كانها ينح���در من دولة 
بوركين���ا فاس���و المج���اورة، تتعرض 
ي���ؤدي  مس���لحة  مجموع���ة  لهج���وم 
إل���ى ط���رد المهاجرين به���ا وذلك بعد 

محاولة انقالبية على الس���لطة القائمة 
بالب���الد، ويركز مخرج الفيلم، في نقل 
في  البوركينابيين  المهاجري���ن  معاناة 
كوت ديف���وار، على حال���ة فتاة راحت 
ضحية األوض���اع المتقلبة، وتعرضت 
العت���داءات جس���دية ونفس���ية من قبل 
المتمردي���ن. فيما عادت جائ���زة لجنة 
التحكيم للفيلم الرواندي »مادة رمادية« 
كيف���و روهوراهوزا، وعادت  لمخرجه 
جائزة اإلخراج، وأحسن صورة للفيلم 
المغرب���ي »األندلس مونام���ور« لمحمد 
نظي���ف. أما جائزة أحس���ن أفضل دور 
نس���ائي فنالته الممثلتان ش���ايلة ميرا 

وكيم���ارا موراس ع���ن دورهما في »كل 
ش���ي بخير« لتوم���اس باس���كوال من 
أنغوال، وآلت جائزة أفضل دور رجالي 
للممثل سول وليامس في فيلم »اليوم« 
الس���نغال.  لمخرجه خالد يوس���ف من 
وعادت جائزة ثاني أفضل دور رجالي 
ليونس بيرو في فيل���م »قالدة مكاكو« 
لهنري جزي���ف كومبا من الغابون، كما 
نوه���ت لجن���ة التحكيم بالممث���ل فيان 
شعري عن دوره في فيلم »ديما براندو« 
للمخرج التونس���ي رض���ا باهي، نفس 
الفيلم حظي بجائزة أحس���ن سيناريو. 
أم���ا جائزة ثان���ي أفضل دور نس���ائي 
ففازت به���ا الممثلة ماري���ن لونغونج 
عن دورها في »فيفا ريفا« من الكونغو 

الديموقراطية.

روح  اس���تحضر  االختت���ام  حف���ل 
الممثل الس���ينغالي موس ديوف الذي 
توفي مؤخرًا، مش���ددًا على المس���توى 
الجي���د ال���ذي اضطلعت علي���ه األفالم 
المشاركة، والمواضيع التي عالجتها، 
وطبيعته���ا السياس���ية واالجتماعي���ة 
والثقافي���ة، فضاًل عن بعده���ا الكوني 
واإلنس���اني. الحفل عرف أيضًا تكريم 
الممثل���ة المغربي���ة منى فت���و اعترافًا 
بعطائه���ا ف���ي مج���ال التمثي���ل لقرابة 
العش���رين عام���ًا. وكان���ت ال���دورة قد 
انطلق���ت بتكريم وجهين س���ينمائيين 
إفريقيي���ن متميزي���ن، هم���ا المخ���رج 
والمنت���ج الس���ينمائي الموريتاني عبد 
الرحمان سيس���اكو، الذي راكم تجارب 
وإنتاجات س���ينمائية تش���هد له عليها 
فيلموغرافيت���ه المتنوع���ة، والمخ���رج 
والمنت���ج والسيناريس���ت اإليف���واري 
زوجي���ي كنوان مباال ال���ذي نال العديد 
من الجوائز الدولية المهمة. كما ناقشت 
ندوة المهرجان الدولية موضوع »آفاق 
الس���ينما بإفريقي���ا« بمش���اركة خبراء 
ونقاد وس���ينمائيين. الن���دوة حاولت 
السينما  صياغة اس���تراتيجية حضور 
اإلفريقية اليوم في الفضاء السينمائي 
الدول���ي، م���ن خ���الل المراهن���ة على 
خصوصي���ة جماليات م���ا تطرحه من 

مواضيع ورؤى سينمائية.

عبداحلق ميفراين - املغرب

مهرجان السينما اإلفريقية بخريبكة

صراعات السمراء
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�ضغط الكتابة

أمير تاج السر

الكتابة والنسيان

في كتابه »ألوان أخرى« الذي صدر منذ فترة وجيزة، 
بترجم���ة عربي���ة غاية في الجم���ال كما أعتق���د، عن دار 
الشروق في مصر، تحدث الكاتب التركي البارز أورهان 
باموق عن أفكار كثيرة تحيط بعالم الكتابة، قد ال يعرفها 
أحد من غير المبدعين، وربما ال تخطر ببال أولئك الذين 
يق���رؤون الكتب ويحتفظون بها بال نية في الرجوع إليها 

مرة أخرى .

 وف���ي فقرة عن هوي���ة الكتابة، وما يمك���ن أن يمثله 
الكاتب أو الش���اعر ألمت���ه، قال ما معن���اه: إن كل كتابة 
ناجحة ينبغ���ي أن تعي مصادره���ا، أي ترتبط بهويتها 
الحقيقي���ة، وما يمكن أن يظل في وجدان الش���عوب بعد 
زوال الكاتب، هو النزف الحقيقي الذي س���جله عن تلك 
الش���عوب، ولي���س النزف المس���تورد الذي أت���ى به من 
بعيد، ومن ذلك المنطلق فهو كاتب تركي بكل خصائص 
التركية من محاس���ن ومساوئ، وفي النهاية كاتب لبلده 
ومن بلده، ال بأس إن تمت قراءته بعيدًا، لكن تلك ليست 

الغاية.

م���ا ذكره باموق في مذكراته الخاصة بعالم الكتابة، 
وغيره، الت���ي كتبها بجدية وتفصي���ل، وبعد أن حصد 
جائزة نوبل الرفيعة منذ عدة س���نوات بس���بع روايات 
فق���ط، كان مغام���رة بديع���ة، خ���اض فيها ف���ي ذاكرة 
بل���ده وتع���رض لصراعاته المختلفة، وه���و ينبهنا إلى 
ضرورة االحتذاء بكات���ب كبير ذي تجربة كبيرة، ليس 
اتب���اع أفكاره الخاصة ورؤيته للحي���اة بالطبع، ولكن 
النظرة إل���ى تراثن���ا وأصالتنا العربية واإلس���المية، 
ومحاولة اس���تخالص الكتابة منه���ا، هنا نحن نخاطب 
أم���ة بحاج���ة إل���ى أصالته���ا، وربم���ا تكون عطش���ى 

وعاش���قة لتراثها، وتود أن تراه ممتدًا، ال ميتًا يوارى. 
وقد نبهت ف���ي مقاالت عديدة، كتبتها من قبل، عن ثراء 
التراث العربي وما في���ه من كنوز لم تنقب كاملة ولكن 
كش���ف منها القليل، ولعل كتاب ألف ليلة وليلة بثرائه 
العري���ض ومتخيل���ه الكثيف م���ن الكتب الت���ي ال يمكن 
تجاهله���ا أبدًا، وقد عبرت بالثقاف���ات كلها بعد ترجمتها 
إلى ش���تى اللغات، واس���توحى منها حتى الالتينيون 
عجائبيته���م المعروفة المؤثرة، وحول الكاتب الش���هير 
ماريو فارجاس يوس���ا، بعض أجزائها إلى مس���رحية، 

ط���ا  ف    به���ا  ب���الدا ً  كثي���رة.

أيضًا كتاب مثل األغاني ألبي الفرج األصفهاني، الذي 
يع���د مصدرًا بديعًا لكل من أراد أن يبحر تراثيًا وأن يعود 
بشبكة ممتلئة، خاصة في مجال الشعر وأخبارالشعراء.

أيضًا ذكر باموق موضوع النسيان اآلتي ال محالة بعد 
س���نوات، وإن ما يق���رأ اليوم قد ال يقرأ غدا، باس���تثناء 
أعم���ال قليلة ربما تعلق بذهن األجيال فتورثها لبعضها، 
هو حدد ما سيقرأ بعد مائة عام من تركة بالده الثقافية، 
بخمس���ة كتب فقط، ويطمح ش���خصيًا لكتاب���ة أحد تلك 

الكتب الخمسة.

هنا أقر كاتب كبير بأنه لم يكتب روايته الخالدة بعد، 
بينم���ا كثير منا يكت���ب رواية أو روايتي���ن، فينتفخ بما 

أنجزه، ويظنه حدثًا كبيرًا يستحق أن يقرأ بال نهاية.

عموم���ًا مذكرات بام���وق جديرة بالمطالع���ة، ودائمًا 
م���ا أقول إن س���ير المبدعين في ش���تى المجاالت جديرة 
بالتأمل، هنا نطالع تجارب جديدة وجميلة، وربما تكون 

أدلة تقودنا إلى رسم العوالم بصورة أفضل.
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هاين ب�سـر-القاهرة

الديكتاتور
 حدود السخرية والعنصرية!!

الذي���ن يفتق���دون ش���خصية القذافي 
المثي���رة للضحك س���يجدونها حتمًا في 
ه���ذا الفيلم ال���ذي أدى دور البطولة فيه 
الممثل البريطاني ساش���ا بارن كوهين. 
لكن ربما لن يضحكهم الممثل طوياًل كما 
كان يضحكهم القذافي في خطاباته أمام 
الجامع���ة العربي���ة، فالكوميديا العابرة 
للثقاف���ات أصع���ب من أي عم���ل درامي 
آخر. ولهذا أض���اف مخرج وممثل الفيلم 
مزيدًا من البهار والخيال إلى قصة الفيلم 

ما جعله كغالف كتاب جذاب.

يع���رض الفيل���م ألح���وال جمهورية 
خيالي���ة في الصحراء اس���مها جمهورية 
»وادية« يرأس���ها طاغي���ة معني بملذاته 
ومولع بقتل كل م���ن يخالفه. وتتقاطع 
مالمح ش���خصيته من حي���ث المظهر مع 
القذاف���ي ما ع���دا اللحية الطويل���ة التي 
وجهت رس���الة بأن الجنرال حافظ عالء 
الدي���ن له مي���ول إس���المية أيض���ًا. أما 
تفاصي���ل حيات���ه فتتقاطع م���ع صدام 
حسين والزعيم الكوري الشمالي الراحل 
كي���م يون���ج إي���ل. وحتى قص���ة الفيلم 
نفسها مستوحاة، كما يقول الممثل، من 
رواية »زبيبة والملك« المنسوبة لصدام 
حس���ين والتي تحكي قصة حاكم العراق 

الذي يقع في حب فتاة فقيرة متزوجة. 

م���ع بداي���ة الفيل���م يعل���ن الجنرال 
عالء الدين موافقته عل���ى الذهاب لألمم 
المتحدة لمخاطبة قادة العالم بخصوص 
ملف بالده النووي، ثم يتعرض لمؤامرة 
اختط���اف دبره���ا بع���ض المقربي���ن له 
من أجل إحالل ش���بيه ل���ه مكانه ليلقي 
خطابًا آخ���ر يعلن قبوله بالديموقراطية 
واس���تعداده إلج���راء انتخاب���ات ح���رة 
ف���ي جمهوري���ة وادية. تنج���ح محاولة 
االختطاف بش���كل جزئي، ويفر الجنرال 
من خاطفيه وقد تبدلت هيئته، ويحاول 
دون ج���دوى الع���ودة إلى مق���ر إقامته 
ف���ي نيوي���ورك قبل أن يرم���ي القدر في 
طريقه بفتاة يس���ارية تظن أنه مناضل 
فاّر من الديكتاتورية بس���بب نقده الالذع 
للغ���رب لتب���دأ عالقته مع ه���ذه الفتاة، 
حي���ث يتعرضان معًا لمواق���ف كوميدية 
ال يتخل���ى فيها عن صفات���ه التي تعتمد 

إقصاء كل مخالفيه.

يدور أغل���ب حوار الجن���رال الهارب 
مع كل من يلتقيه حول أن الديموقراطية 
ه���ي مؤام���رة غربي���ة على الش���عوب، 
وأن م���ن واجب���ه إنقاذ مواطني���ه منها. 
تساعده الفتاة اليس���ارية وهي ال تدرك 
حقيقته، لكنها تكتش���ف ش���خصيته في 
النهاي���ة، وتقرر أن ال تس���اعده للعودة 

إلى مق���ر إقامته في نيوي���ورك. عندها 
يجد بالصدفة أحد علماء الذّرة الذين فروا 
من جمهورية »وادية« بس���بب طغيانه، 
ويعده بمنصب مرموق إن هو ساعده في 
العودة مرة أخرى. يساعده ذلك العالم، 
ويص���ل بالفعل، ويق���رر بإرادته إجراء 
انتخاب���ات ح���رة لكنه يق���وم بتزويرها 

ويتزوج من هذه الفتاة اليسارية.

الفيل���م ف���ي مجمل���ه ال يخ���رج عن 
نمط من الس���خرية اعت���اده ممثل الفيلم 
ساش���ا بارن كوهي���ن ومخرج���ه الري 
تش���ارلز في فيلميهما السابقين »بورات« 
ال���ذي كان يس���خر في���ه من ش���خصية 
كازاخستانية،واآلخر هو »برونو« الذي 
جس���د فيه شخصية شاّذ جنسيًا بطريقة 
ساخرة أيضًا. وحتى العيوب التي أخذت 
على الفيلمين األخيري���ن هي ذاتها التي 
تع���رض لها فيلم الديكتات���ور. فكثيرون 
رأوا أن السخرية من شخصية الديكتاتور 
ومن شخصية الكازاخي بورات إنما هي 
سخرية تخرج من إطارها السياسي إلى 
جان���ب عنصري عرقي يك���رس الصورة 
النمطية عن العرب والمس���لمين، وحتى 
عن اآلس���يويين م���ن أنهم ش���خصيات 
متخلف���ة ال تهتم س���وى بالجنس وحب 
السلطة والنفوذ وتكره اليهود. وحديث 
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اليهود هنا محور مستقل بذاته، ذلك أن 
بطل الفيلم ومخرج���ه يهوديان، وحين 
سئل ساشا بارن كوهين في مقابلة مع 
هيئة اإلذاعة البريطانية عن الربط الذي 
عقده كثيرون بي���ن ديانته وبين األدوار 
التي أداها، أقر بإمكانية الربط، لكن من 
زاوية أخرى حددها هو بقوله إن اليهود 
نم���ا لديهم ح���ّس الفكاهة بس���بب طول 
القمع الذي تعرضوا له، وأنه يس���تثمر 
هذه الروح المرحة في السينما. آخرون 
ش���ككوا في إمكانية أن تكون ش���خصية 
يهودية محور عمل كوميدي كهذا ولو من 
باب السياس���ة، وتحدثوا ع���ن المعايير 
المزدوجة في التعامل مع القضايا الفنية 

في الغرب.

اعتمد الممث���ل كثيرًا في إنجاح فيلمه 
عل���ى هالة دعائية، ح���رص خاللها قبل 
عرض الفيلم في دور السينما على أن ال 
يظهر سوى بثياب البطل في المناسبات 
العام���ة، ويجري الح���وارات الصحافية 
به���ذه الهيئة متقمصًا ش���خصية البطل، 
كم���ا يعتم���د أيضًا عل���ى إظه���ار قدراته 
االرتجالي���ة ف���ي ص���ك جم���ل كوميدية 
س���اخرة أينما حل. ولم يجد أدنى حرج 
من التصريح بعد عرض الفيلم بأنه كان 

يرى دومًا في القذافي ش���خصية درامية 
جدي���رة بالتوظي���ف الس���ينمائي، ولهذا 
ربم���ا كان هذا ه���و الداف���ع وراء تعديل 
الس���يناريو المبني عل���ى رواية »زبيبة 
والملك« ليكون الجنرال بهذه الهيئة التي 

ال يستخدم في حراسته سوى النساء.

إجمااًل يمكن الق���ول إن الفيلم امتلك 
العديد م���ن عناصر النجاح الس���ينمائي 
فضاًل عن المناخ السياس���ي الذي تتصدر 
فيه أخبار خلع العرب لطغاتهم عناوين 
األخب���ار، لكنه ل���م يفلح ف���ي توظيفها 
بالش���كل األمثل. فمعظم المش���اهد مثاًل 
رت ف���ي الوالي���ات المتح���دة رغم  ُص���وِّ
الديك���ور الضخم ال���ذي بنى ب���ه موقع 

األس���طوري  والقصر  وادية  جمهوري���ة 
للحاكم والذي لم تظهر في الفيلم س���وى 
م���رات قليلة ف���ي بدايت���ه ونهايته. وتم 
إقح���ام بعض العبارات ف���ي الحوار عن 
الحكام المخلوعين في العالم العربي من 
دون توظي���ف جيد. ويب���دو أن القائمين 
على الفيلم اختاروا أسهل الطرق إلنجاز 
الفيل���م وضم���ان مش���اهدة عالي���ة له، 
فجرعة الجنس بكافة أش���كاله موجودة 
ف���ي كل الفيلم تقريب���ًا، بدءًا من تحضير 
مس���اعدي الجنرال الحارس���ات إلمتاعه 
التي  الفتاة  جس���ديًا ومرورًا بتصري���ح 
يقابلها ف���ي نيويورك بأنها س���حاقية. 
ولم يبين لن���ا الفيلم حت���ى كيف قررت 
امرأة س���حاقية أن تت���زوج من رجل في 
نهاية الفيلم! وبسبب هذه الجرعة يمنع 
القانون مش���اهدته في الس���ينما لمن هم 

دون الخامسة عشرة من العمر.

بمس���احة  المتعلقة  العوام���ل  ه���ذه 
الجن���س الزائدة أو الجدل ح���ول التهكم 
العنص���ري، وهي عوامل ال تمس جوهر 
والس���خرية  االس���تبداد  رف���ض  فك���رة 
والطغاة، س���تجد فيها عدة دول ذريعة 
لمنع عرض���ه على أراضيه���ا كما فعلت 

طاجيكستان وتركمانستان حتى اآلن.

الفيلم ال يخرج عن 
نمط من السخرية 

اعتاده ممثل الفيلم 
ساشا كوهين 

ومخرجه تشارلز في 
فيلميهما السابقين
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ط��ب��ول ال��ح��رب ت��ق��رع ف��ي ال��درام��ا 

بأنها  إليها  ُينظر  الرمضانية. مسلسالت 

الواقع  عباءة  ترتدي  وأخرى  »ح��رام«، 

ما  إلنقاذ  محاولة  بينهما  وما  المستجد، 

يلّف  ضبابي«  »ربيع  من  إنقاذه  يمكن 

الفنون. 

يمكن  ال  طرفان  النزاع  جبهتي  على 

الجمهور  اجتذاب  في  بقدراتهما  الحسم 

األولى  الضفة  في  الفضيل.  الشهر  في 

بأن  الترداد  عن  يتوانون  ال  متشددون 

المسلسالت التي تعرض على الشاشات 

وفي  ح��رام«.  »كلها  الصيام  شهر  خالل 

على  دأب��وا  فنانون  المقابلة،  الضفة 

عادة  في  العرب  ماليين  بيوت  دخ��ول 

سنوية يصعب نسفها. 
اقتراع  األول صناديق  الطرف  سالح 
عربي.  بلد  غير  في  دوره  تعاظم  أكدت 
وسالح الثاني حب جمهور وفّي، صنع 

مجده. 
من منهما ستكون له الغلبة وأي زمن 
إمام  عادل  محاكمة  زمن  انتظارنا:  في 
على  الفنون  انتعاش  زم��ن  أم  ورفاقه 

وقع الثورات؟
معه  ويتجدد  اليوم،  يتجدد  س��ؤال 
الخوف على الدراما، خصوصًا أن الشهر 
الفضيل، ُكّرس على مدى سنوات طويلة 
موسمًا للدراما التليفزيونية... بل صار 
المحاوالت  ك��ل  رغ��م  الوحيد  الموسم 

لخلق مواسم موازية. 
أن  غير  اإلجابة،  ضبابية  رغم  وعلى 
جمعت  التي  التجربة  تعكسه  ن��ورًا  ثمة 
»إم  ومجموعة  لإعالم«  قطر  »مؤسسة 
»عمر  مسلسل  إنتاج  خالل  من  سي«  بي 
العمل  ه��ذا  أن  صحيح  ال��خ��ط��اب«.  ب��ن 
العربي«  »الربيع  فكرته  سبقت  الضخم 
في  اليوم،  عرضه  لكّن  تداعياته،  وك��ل 
األكبر  الرد  قد يشّكل  بالذات،  التوقيت  هذا 
على كل دعوات االنغالق، داحضًا الصورة 
يعززها  أن  بعضهم  يريد  التي  المغلوطة 
حول اإلسالم. كل هذا من خالل رصد سيرة 

دراما

»هّي ثورة« 
على شاشات رمضان

فيكي حبيب - بريوت

سمير غانم ويسرا في شربات لوز
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الدولة  باني  الخطاب،  بن  عمر  الخليفة 
العدل  صفات  من  يحمله  »بما  اإلسالمية، 

والحكم الصالح والحكمة والتسامح«.
المسلسل  هذا  بيع  أهمية  عن  وبعيدًا 
إل��ى أس���واق غ��رب��ي��ة، ف��ي ب���ادرة هي 
الدراما  إلى  بالنسبة  نوعها  من  األول��ى 
العربية، وفي انتظار المعركة الحاسمة 
شّكلت  وُحماتها،  الفنون  مبغضي  بين 
دراما رمضان 2012 صدمة لكل مراقب. 
ففي مصر، ُسجل رقم قياسي من حيث 
ال��ك��ّم )أك��ث��ر م��ن 50 م��س��ل��س��اًل(، وفي 
سورية ُانتج 20 مسلساًل رغم األحداث 
وفي  األرض،  على  العاصفة  السياسية 
بقضايا  وأك��ب��ر  أكبر  اهتمام  الخليج 

المرأة. 
ول��ك��ن، أي���ن ال��ث��ورة م��ن ك��ل ه��ذه 
األعمال؟ وهل تحققت نبوءة أولئك الذين 
العربي«  »الربيع  يستحوذ  أن  توقعوا 
هذا  مسلسالت  من  األكبر  النسبة  على 

الموسم؟
لكل  خالفًا  اإلجابة  تأتي  الفور  على 
إلى  بانورامية  نظرة  ولعل  التوقعات. 
 2012 ل��ع��ام  رم��ض��ان  درام���ا  خريطة 
كفيلة بدحض الشكوك والتأكيد على أن 
منحى  يأخذ  للمسلسالت  العام  االتجاه 

آخر. 

آه... يا زمن الثورة
الثورة  معالجة  تكون  أن  عجب  ال 
الدراما  في  معدومة  شبه  وإرهاصاتها 
السورية )تتوزع المسلسالت بين 5 أعمال 
مسلسالت  و6  كوميديا  و7  شامية  بيئة 
اجتماعية وواحد منوع وآخر تاريخي(، 
لكّن هذا ال يعني أن آثار األزمة معدومة 
المسلسالت  ك��ّم  أن  رغ��م  فعلى  أي��ض��ًا. 
نظرًا  نسبيًا،  كبير  الموسم  لهذا  المنتجة 
لألحداث السياسية المتأزمة على األرض 
)20 مسلساًل مقابل 35 في 2011، اثنان 
هما  س��وري��ة  خ���ارج  ص���ّورا  فقط  منها 
»صبايا4« و»أبو جانتي2«(، غير أنه ال 
يمكن الحديث عن موسم درامي طبيعي. 
من  عدد  غياب  ُيسجل  اإلط��ار،  هذا  وفي 
الشركات اإلنتاجية التي كان لها حضور 

فاعل في السنوات الماضية، مثل شركة 
»دانة« و»غراند بروداكشن« و»الجابري« 
و»ميراج« و»غزال«.. كما ُيسجل انحسار 
عدد النجوم العرب في الدراما السورية، 
أن  دون  من  الماضي..  بالموسم  مقارنة 
السوريين  النجوم  بعض  غياب  ننسى 
ال��درام��ا  ف��ي  يطلوا  أن  ف��ّض��ل��وا  ال��ذي��ن 
المصرية )جمال سليمان، سالفة معمار(. 
وانطالقًا من مبدأ مصائب قوم عند قوم 
المصرية،  المسلسالت  أن  يبدو  فوائد، 
الدراما  إياها  سلبتها  مكانة  ستستعيد 
السنوات  خ��الل  عاشت  التي  السورية 
كان  ف��إذا  ال��زه��و.  من  مرحلة  الماضية 
الموسم متعثرًا في سورية بفعل األزمة، 
ازده���ارًا  تعيش  المصرية  ال��درام��ا  ف��إن 
رصد  ويمكن  ال��ث��ورة.  وق��ع  على  كميًا 
مجموعة مسلسالت مصرية تدور في فلك 
مباشرة  يكن  لم  إن  العربي«،  »الربيع 
من  الجديد  الجزء  يطل  وهنا  فمواربة. 
الضوء  يسلط  ال��ذي  ح��رج��ة«  »لحظات 
على المستشفيات بعيد استقبالها لشهداء 
»ابن  إلى مسلسل  يناير«، إضافة  »ثورة 
النظام« الذي يصور فساد النظام السابق، 
يتطرق  الذي  النهار«  »ويأتي  ومسلسل 
واالقتصادية  االجتماعية  العواصف  إلى 
 30 طوال  المصري  الشعب  عاشها  التي 

غياب عدد 
من الشركات 

اإلنتاجية
 التي كان لها 

حضور فاعل في 
السنوات الماضية

من مسلسل عمر بن الخطاب
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يمّر  الذي  »الخفافيش«  ومسلسل  عامًا، 
التي  والتجاوزات  المالي  الفساد  على 
مهدت للثورة، ومسلسل »باألمر المباشر« 
السياسي،  التوريث  فلك  في  يدور  الذي 
و»ألعاب خطرة« الذي يسلط الضوء على 
انسداد أفق الشباب، وصواًل إلى مطالبته 
مجموعة  ننسى  أن  دون  من  بالثورة.. 
ويأتي  الدولة،  أمن  باب  تدق  مسلسالت 
للفنان محمود  الخلق«  في مقدمتها »باب 
عبدالعزيز العائد إلى الدراما التليفزيونية 
مع  ال��دول��ة  أم��ن  جهاز  تعامل  ليفضح 

المواطن البسيط.
هو  عبدالعزيز  محمود  أن  والالفت 
الفنان الوحيد من جيل الكبار الذي يالمس 
بجديده بعضًا من إرهاصات الثورة. فإذا 
نظرنا إلى أعمال عادل إمام )فرقة ناجي 
)الخواجة  الفخراني  ويحيى  عطاهلل( 
ونور  لوز(  )شربات  ويسرا  عبدالقادر( 
فهمي  وحسين  البحر(  )عرفة  الشريف 
النجوم  من  وسواهم  الغضب(  )حافة 
بشكل  ابتعادهم  لنا  يتبين  المكّرسين، 
أو بآخر عن مواضيع »الربيع العربي«. 
بالنسبة  ت���زال،  ال  ال��ص��ورة  ألن  ربما 
خوفًا  وربما  بعد،  مكتملة  غير  إليهم، 
من اآلتي. وكالعادة، يتوقع أن تحظى 
من  األك��ب��ر  بالنسبة  ه��ؤالء  مسلسالت 
حول  التجربة  تقوله  ما  هذا  المشاهدة. 
التي  التليفزيونية  المشاهدة  ع��ادات 
عّلمتنا أن المشاهد ينصرف طواعية إلى 
المسلسالت التي يجسد بطولتها نجومه 
تحمل  التي  المسلسالت  ال  المفضلون 

الموسم  هذا  يشّذ  ولن  تهمه.  مضامين 
الحاجة  القاعدة، خصوصًا في ظل  عن 
الذي ُأشبع قصفًا  المشاهد  لما يرّفه عن 

فضائيًا من جبهات الموت والقتل.

عصر »الحريم«
وإذا كانت الثورات العربية تطل برأسها 
»ثورة«  فإن  المصرية،  الدراما  في  بحياء 
الدراما  من  واسعة  مساحة  تشغل  أخرى 
ثورة  الموسم:  لهذا  ُحققت  التي  الخليجية 
الطالبات«  »سكن  فمن  أنثوية.  ببصمات 
القوم«  و»خ��ادم��ة  الجامعة«  »بنات  إل��ى 
العيون« و»حلفت عمري« و»امرأة  و»حبر 
تبحث عن المغفرة« و»لعبة المرأة رجل«، 
مسلسالت محورها المرأة في انقالب على 
ألزم��ان  جانبًا  وضعها  ذك���وري  مجتمع 

طويلة، حتى في األعمال التليفزيونية. 
من هنا ال يعود غريبًا أن تخرج أصوات 
تطالب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
المسلسالت،  ه��ذه  بعض  ع��رض  بمنع 
خبرًا  الجرائد  صفحات  على  نقرأ  أن  أو 
»تليفزيون  نفيه عن منع  يتم  ما  سرعان 
الجامعة«  »بنات  مسلسل  ع��رض  دب��ي« 
واحتوائه  فيه  الحرية  سقف  ل�»ارتفاع 
جداًل  تحدث  قد  ومثيرة  جريئة  مشاهد 
وبلبلة لدى الجمهور الخليجي إلى جانب 
الحرم  ف��ي  طالبية  سلوكيات  تناوله 
الجامعي قد يكون طرحها خطًا أحمر في 

الدراما الخليجية«.
األعمال  هذه  قيمة  عن  النظر  وبغض 
الفنية، وما إذا ُوّفقت في إخراج المرأة من 
أدنى  فإنها من دون  لم توفق،  أم  قمقمها 

شك تضع حجرًا إضافيًا في مدماك ليس 
سهاًل بناؤه. وهنا تكون الثورة الحقيقية، 
يتحقق  لو  حبذا  ويا  الذهنيات.  تبدل  في 

ذلك في مجتمعاتنا عن طريق الفنون.
ألن  ببساطة  الحقيقية  الثورة  نقول 
والثورات  التبدالت  عن  المباشر  الحديث 
التعبير  من  نوعًا  يكون  أن  عادة  يعدو  ال 
عن مواقف سياسية ترضي المتفرج ويجد 
الصعب  من  أنها  غير  ألفكاره،  مرآة  فيها 
فهذا  حقيقيًا.  ذهنيًا  تبّداًل  لديه  تحدث  أن 
التبّدل ال يمكن أن يتم من خالل قول ما هو 
متفق عليه، سياسيًا، كأن يأتي المسلسل 
للحديث عن الثورة وفساد النظام السابق 
رج��ال  وأالع��ي��ب  الشرطة  رج��ال  وعنف 
األعمال )وكل هذه موضوعات تشكل متن 
عنها(..  نتحدث  التي  المسلسالت  معظم 
بات  الجماعي،  الخطاب  هذا  مثل  إن  ثم 
على ضوء تبدالت الراهن، ينتمي إلى ما 
تم تجاوزه. وما االلتقاء من حوله سوى 
المواقف.  عن  بالتعبير  نعنيه  عما  تعبير 
إلى  هذا  فيتجاوز  حقًا،  ثوري  هو  ما  أما 
المسكوت عنه، والبحث عما  الغوص في 
التغييري  الشرط  إنجازه الستكمال  يجب 
مسلسالت  في  نجد  قد  هنا  من  الحقيقي. 
الخليج،  ف��ي  ال��م��رأة  أوض���اع  ت��ت��ن��اول 
تغييرية  آفاقًا  محدودة،  بصراحة  ولو 
وشروط إثارة وعي، تماثل ما قد نتطلع 
إليه من أعمال في بلدان »الربيع العربي« 
لتقول، مثاًل، ليس تفاصيل وجود  تأتي 
خلف  يكمن  ما  بل  والفساد،  الديكتاتور 
تراتبيًا  مجتمعًا  أن  وكيف  الوجود.  هذا 
من  ديكتاتوريات  وجود  على  أصاًل  بني 
السلطة  إلى  وص��واًل  الحارة،  إلى  البيت 
العليا، ال يمكنه إال أن ينتج ويعيد إنتاج 
الديكتاتوريات... وأّن مجتمعًا هذا شأنه، 

ال يمكن إال أن يكون فاسدًا. 
من هنا فإن الحديث عن إسهام الدراما 
التليفزيونية في »لحظة« التغيير الثورية 
يبدأ  ل��ن  ال��ع��رب،  بعض  يعيشها  التي 
الفن  يتحول  حين  إال  الحقيقي  بالتجّسد 
من »فن عن الثورة إلى فن ثوري«، كما 
يقول الناقد اللبناني إبراهيم العريس... 
في  يتعمق  فن  إل��ى  النتائج  يعالج  فن 
األسباب.. وحتى اليوم ال يبدو أن هناك 
ما  المعروضة في رمضان،  األعمال  بين 

يستجيب لهذا الشرط الفني.

عادل امام في فرقة ناجي عطاله
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»كايروكي«
مطلوب زعيم 

حممد غندور  - بريوت

التي  »ك��اي��روك��ي«  ت��ج��رب��ة  تعتبر 
التجارب  م��ن   ،2003 ع��ام  تأسست 
والسياسة  اإلنسان  بقضايا  الملتزمة 
الحراك  في  انخرطت  وق��د  والمجتمع. 
بعدما  يناير   25 ث��ورة  بعد  الموسيقي 
تكن  لم  بحّرية  التعبير  مجاالت  فتحت 

لتحقق قبل سقوط نظام مبارك.
موسيقى  تعتمد  التي  »ك��اي��روك��ي« 
ابتعد  ألعمالها،  موسيقي  كقالب  الروك 
)الجمهور  أغاني  عن  الخمسة  أعضاؤها 
ع��اي��ز ك����ده(، واس��ت��ع��اض��وا ع��ن ذل��ك 
اليومية  الحياة  صلب  ف��ي  بالغوص 
ومشاكلها، وما يدور في مقاهي القاهرة، 
العاديين.  الناس  بلغة  عنه  والحديث 
أن تقدم قبل سقوط  الفرقة  وقد حاولت 
بيد  احتجاجية،  انتقادية  أعمااًل  النظام 
بالنسبة  ضيقًا  كان  الحرية  هامش  أن 
نبض  نقل  في  لها  يسمح  لم  ما  إليها، 

الشارع كما هو، فتحايلت على الكلمات، 
بلغة رمزية. 

بعد سقوط النظام، وحاجة الجمهور 
إلى أصوات تعبر عن المرحلة ومطالبها، 
بمواكبة  »ك��اي��روك��ي«  مجموعة  ب��دأت 
المجموعة  أطلقت  حيث  الثورة،  أحداث 
أغنية »اثبت مكانك« التي يقول مطلعها: 
»اثبت مكانك، هنا عنوانك، ده الخوف 
بيخاف منك، وضميرك عمره ما خانك، 
راج��ع...  الشمس  نور  ده  مكانك  اثبت 
وإنت  تعيش  يا  واق��ف  وإن��ت  تموت  يا 
راكع... إنت بتقول كرامة، وهما يردوا 
بمهانة، إنت بتقول العدل، بيقولوا عنك 

ندل«. 
تناضل  أن  »ك���اي���روك���ي«  ت��ح��اول 
موسيقيًا أن تلتزم بقضية حملت رايتها 
منذ انطالقتها، والتعبير عن الشعب الذي 
تنتمي إليه، وتحثه على متابعة ثورته 

من أجل العدل والحرية وعيش مشترك 
تأمين  على  ق��ادر  ديموقراطي  ونظام 

فرص العمل لشبان عاطلين من العمل. 
الفنية  مسيرتها  خالل  الفرقة  قّدمت 
أنا«  »حلمي  ومنها  األغاني  من  العديد 
و»ك���ل ال��ن��اس« و»م��ي��ن ق���دك« و»اف���رد 
جناحك« و»مصراوي« و»غريب في بالد 
غريبة« »ويا الميدان« مع عايدة األيوبي. 
ومن األغنيات الالفتة التي قدمتها الفرقة 
التي حّددت  »مطلوب زعيم«،  فترة  منذ 
رئاسة  على  القادر  الرجل  مالمح  فيها 
أن  مطالبة  المقبلة،  المرحلة  في  مصر 
التي  المطلبية  األغنية  حسب  يكون 
زعيم،  »مطلوب  واسعًا:  نجاحًا  حققت 
مطلوب  عظيم...  عمرو  ط��ول  لشعب 
وتوهوا  خانوه،  حكامو  لشعب  زعيم، 
يقولش  ما  زعيم،  مطلوب  وغيبوا... 
كمان  وي��ك��ون  حكيم،  ال��خ��واف  على 
قلبنا،  لنبضة  يسمع  سليم،  سمعوا 
يعش  ما  وسطنا،  في  مكانه  ويكون 
لألسف  منا  والبعض  القصور،  في  أبدًا 

ساكنين قبور«. 
ب��األغ��ان��ي  »ك��اي��روك��ي«  تكتف  ل��م 
الخاصة، بل أعادت سابقًا أغنية الشيخ 
إمام الشهيرة »موال الفول واللحمة« التي 
العديد من  كتبها أحمد فؤاد نجم. لجأت 
الفرق المصرية إلى إحياء عدد كبير من 
أغاني الشيخ بنفس الطريقة التي قدمها 
الراحل تقريبًا. بيد أن »كايروكي« حين 
قررت االستعانة بالموال، قدمته بطريقة 
مختلفة بمرافقة إيقاعات الروك، مانحة 
العمل بعدًا تجريبيًا جديدًا، ما ساعد في 

تقريب األغنية إلى الجيل الجديد.

مو�ضيقى
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الثامنة  ال���دورة  محافظة  اخ��ت��ارت 
للموسيقى  ف��اس  مهرجان  م��ن  عشرة 
حزيران/  16  -  8( بالمغرب  الروحية 
يونيو( موضوع »تجليات الكون: احتفاء 
العام  المدير  لها.  شعارًا  الخيام«  بعمر 
اختيار  علل  الصقلي  ف��وزي  للمهرجان 
العنوان من منطلق تساؤل مركزي: هل 
يجوز لنا اليوم أن نعتبر بأن جدار العقل 
قد  الحداثة،  عليه  تقوم  الذي  الخالص، 
االنهيار؟  على  وأوشك  التشقق  أصابه 

الروحية  للموسيقى  ف��اس  م��ه��رج��ان 
االنتباه  ألخرى،  سنة  من  يلفت،  صار 
بقدرته على مخاطبة اإلنسان في تجليه 
الجديدة  دورت��ه  في  والمتعدد.  الكوني 
من  بعضًا  تمثل  إل��ى  المهرجان  سعى 
عمر  شخصية  من  المستمدة  التعاليم 
والفيلسوف  والعالم  الشاعر  الخيام، 
فيير،  آالن  الفني  المدير  والروحاني. 
يرى أن أفق المهرجان من خالل برمجته، 
العالم«،  إلى  »البهجة  إلى إعادة  يسعى 

المختلفة،  وأعراقها  الموسيقى  بلغات 
األندلسية،  العربية،  منها:  خصوصًا 
ال��ي��ه��ودي��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ب��اروك��ي��ة، 
الفولك  بيزنطية،  الغوسبل  الصوفية، 
والبوب الطليعي، ومن خالل فن السماع 
الهندي  البهاجان  أو  المغربي  والمديح 
الدينية  األغاني  أو  األميركي  البلوز  أو 
الموسيقى  أو  واألمازيغية  الكاثارية 
الغجرية أو األغنية العربية أو األناشيد 
العديد  سجل  وق��د  الكوبية.  اإلفريقية 
أن  أيضًا  الجمهور  ومن  المشاركين  من 
روحية  مقامات  يوفر  ف��اس  مهرجان 
تسمو  للفرجة  خاصة  طقوسًا  ويخلق 
مع  روح��ي  صفاء  لحظة  إلى  بالجميع 
الغرض  ويظل  اآلخ��ري��ن.  وم��ع  ال���ذات 
حصر  »ع��دم  التظاهرة  م��ن  األس��اس��ي 
وفي  الفرجوي  الطابع  في  الموسيقى 
ووضعها  الثقافي،  لالستهالك  م��ادة 
األصوات  مع  الخالق  التفاعل  إطار  في 
الملهمة الصادحة التي تكشف عن الطاقة 
اإلبداعية لدى اإلنسان في توقه الدؤوب 
إلى الخلود وتحقيق الحرية والعيش في 

وئام«.
من  ال18  ال��دورة  فعاليات  اختتمت 
األميركية جون  الفنانة  بحفل  المهرجان 
مهمًا  ج��زءًا  لعشاقها  قدمت  والتي  بيز، 
الذي  الغنائية  أعمالها  ريبيرتوار  من 
الكراهية  ونبذ  السود  معاناة  يستوحي 
وإشاعة الحب والسالم. جون بيز الفنانة 

مو�ضيقى

روحانيات عمر الخيام
عبداحلق ميفراين - املغرب 



142143

صدحت  ال��ش��ع��وب  بقضايا  الملتزمة 
ال��روح  أع��م��اق  م��ن  النابعة  بأغانيها 
والداعية  الماديات  قيود  من  والمتحررة 
إلى الحرية. موسيقى جون بيز امتزجت 
برقصة روحية أدتها فرقة »أنوج ميشرا« 
رقصة  عن  عبارة  كانت  التي  الهند،  من 
الجمالي  البعد  عمق  تجسد  تعبيرية 
الهندي،  الفني  التراث  في  واالحتفائي 
الفنان  إذ حضر  الملحون  فن  إلى جانب 
فضاًل  الصويري،  الرحيم  عبد  المغربي 
الباكستانية  المجموعة  مشاركة  ع��ن 
بقيادة سناء مرهاتي التي قدمت عرضًا 
وال��ص��ورة  ال��ص��وت  تقنيات  بتوظيف 
إعجاب  أثارت  خرافية  إيحاءات  جسدت 
األطلس  شاعرة  أحيت  كما  الحاضرين. 
المتوسط الفنانة »الشريفة« حفاًل تغنت 
الغناء  من  نوع  وهو  ب�»تماوايت«،  فيه 
األطلس  جبال  في  المنتشر  األمازيغي 
الشريفة  ص��وت  ص��دح  إذ  المتوسط، 
األغنية  باألرض.  تتغنى  بكلمات  عاليًا 
العربية كانت حاضرة من خالل مشاركة 
الفنانين وديع الصافي ولطفي بوشناق 
أهدياه  فني  حفل  بإحياء  قاما  اللذين 
الجزائرية،  الراحلة وردة  الفنانة  لروح 
مسرح  مأل  كبيرًا  حضورًا  الحفل  وشهد 

باب المكينة بفاس.
وقد عرف حفل افتتاح مهرجان فاس 
تقديم أوبيرات تحتفي بالشاعر والعالم 
نجح  حيث  الخيام،  عمر  والفيلسوف 

جزائري(  أص��ل  الفرنسي)من  المخرج 
الذي  العرض  خالل  من  كاتليف  طوني 
شارك فيه فنانون من دول مختلفة في 
والصوفي  الروحي  التراث  استحضار 
لصاحب »الرباعيات« وإبراز قيم المحبة 
المهرجان  يتوخى  ال��ت��ي  وال��ت��س��ام��ح 
االفتتاح  عشية  توحد،  هكذا  إب��رازه��ا. 
في ساحة »باب المكينة« بمدينة فاس، 
وإيران  وأوزباكستان  الهند  من  فنانون 
عمر  محبة  في  والمغرب  ومصر  وتركيا 
الخيام. وقد شارك أزيد من أربعين فنانًا 
من مختلف أنحاء العالم في تجسيد هذا 
العروض  وتواصلت  الفني،  العرض 
من  الثاني  اليوم  غاية  إلى  الموسيقية 
البطحاء«  »متحف  بفضاء  المهرجان 
بعرض فني لفرقة »جيبسي سنتيمونتو 
قدمت  والتي  هنغاريا،  من  باغانيني« 
التقاليد  مستلهمة  متوارثة  معزوفات 
فالموسيقى  وبذلك،  العريقة.  الغجرية 
التي تقدمها هذه المجموعة كما يقول أحد 
تنطلق  يانوه  فوركوش  الفنان  أفرادها 
من خصوصيات محلية، لتعانق رحاب 
في  اليوم  نفس  في  أقيم  كما  العالمية. 
لمجموعة  عرض  المكينة«  »باب  فضاء 
»الغوسبل« األميركية، من توقيع الفنان 
بارزة  شخصية  يعد  الذي  شيب  أرشي 
عازف  وهو  والبلوز،  الجاز  عالم  في 
يحافظ  ومغن،  الساكسوفون  آلة  على 
على  ال��ع��ازف��ي��ن  أم��ه��ر  م��ن  ثلة  بمعية 

يعزفها  التي  األميركية  الموسيقى  روح 
الشيخ  المصري  المنشد  وق��دم  السود. 
الشعراء  لكبار  قصائد  التهامي  ياسين 
أمثال  مسرحي،  بأسلوب  الصوفيين 
ال��ح��الج واب��ن ال��ف��ارض وال��س��ه��روردي 
وغيرهم.  العدوية  ورابعة  عربي  وابن 
إلى  ينتمي  ياسين  الشيخ  أن  ومعلوم 
الفضاء الريفي المصري المفعم بالثقافة 
وشاركت  الصوفية.  وخاصة  الشعبية 
سنام  الشابة  الباكستانية  المغنية 
بأسلوب  صوفية  قصائد  بتقديم  مارفي 
بين  ي��زاوج  ال��ذي  البنجابي  »الكافي« 
وتحت  والسيخي.  السندي  التراثين 
حفل  أقيم  األن��اش��ي��د«،  »نشيد  ع��ن��وان 
محمود  ال��راح��ل  بالشاعر  احتفاء  فني 
الشعري  اإلنشاد  التقى  حيث  درويش، 

بالعزف الموسيقي الراقي.
ض��م��ن ال��م��ن��ت��دي��ات ال��ف��ك��ري��ة من 
البطحاء  متحف  احتضن  المهرجان، 
جلسات نقاش تمحورت حول مواضيع 
مستقبل  و»أي  وال��م��دي��ن��ة«  »ال��ش��اع��ر 
و»الروحانية  ال��ع��رب��ي؟«  الربيع  بعد 
أم  مالية  أزم��ة  هي  و»ه��ل  والمقاولة« 
أزمة حضارة؟«. كما أقيمت معارض فنية 
وليلى  مكارمي  حسن  الفنانين  من  لكل 
وعمر  الحساني  الرحيم  وعبد  العراقي 
باإلضافة  فالتون،  وكارولين  الشنافي 
لألطفال  موجهة  فنية  محترفات  إل��ى 

والشباب.
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نص  ه���ذا؟  ت��ت��ص��ّور  أن  يمكن  ه��ل 
رواية ُيقرأ بالكامل )49 ألف كلمة( على 
ساعات   8 يستمر  عرض  في  المسرح، 
مجموعها  استراحة  فترات   3 تتخللها 

ساعتان؟!
هذا يحدث اآلن في لندن، وحدث من 
كامل  يوم  وغيرها.  نيويورك  في  قبل 
تقريبًا تقضيه كمتفرج، في المسرح، من 

الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة لياًل!
اختصارًا   - »جاتز«  هي  والمسرحية 
»جاتسبي  الشهيرة  ال��رواي��ة  لعنوان 
سكوت  »ف.  األميركي  للكاتب  العظيم« 
فرقة  اختارتها  وق��د    - فيتزجيرالد« 
مغامرات فنية مسرحية أميركية لتقدمها 
بأسلوب  وال  االقتباس  بأسلوب  ليس 
المعالجة الدرامية »دراماتايزيشون« وال 
حتى باختصار نص الرواية في مشاهد 
أو فصول أو اسكتشات تمثيلية درامية.

كانت  كولينز«  »جون  المخرج  فكرة 
مختلفة، هو يريد أن يقدم النص بكامله 

في مسرحية!
على  كلمة  كلمة  تقرأ  كلمة،  ألف   49
المسرح. وقبلها وخاللها تشاهد لوحات 

د معالم الرواية. ُتجسِّ
في  التفكير  ب��دأ  إن��ه  يقول  المخرج 
يحب  ألنه  المسرح  إلى  »جاتسبي«  نقل 

الخالص  التجريب  وب���روح  ال��رواي��ة. 
»خدمة  غريبًا  اسمًا  تحمل  التي  لفرقته 

إصالح المصاعد«!
نلعب  ب��دأن��ا  األول،  »ف��ي  ي��ق��ول:   
لقطع  وسيلة  أج��د  لم  لكنني  بالنص، 
هذا  الفكرة:  جاءتني  هنا  ومن  الرواية، 
تحويله  محاولة  عن  لنتوقف  كتاب.. 
مسرحية. لنقدم النص كله على المسرح!
لكنه  نفشل.  سوف  إننا  لنفسي  قلت 
أفكر  ولم  مثمرًا.  مثيرًا،  فشاًل  سيكون 
فعاًل،  الفكرة  أن  ه��و  يحدث  ماقد  أن 

ستنجح.!« 
لصحيفة  شرحها  كما  ه��ي-  الفكرة 
»جارديان«- أن تشّكل عرضًا مسرحيًا، 
مصدر  من  درامية،  غير  مادة  مستخدمًا 

آخر.
َش��ِه��َد في  ف��ي مكتب  ال��ع��رض  ي��ب��دأ 
اآلن،  منها  أف��ض��ل  أي��ام��ًا  ال��م��اض��ي، 
الحماس  فاقدًا  الموظفين،  أول  يدخل 
تشغيل  يحاول  قهوته،  ومعه  للعمل. 
بال  مكتبه،  على  العتيق  الكومبيوتر 
جدوى. ينتظر من يأتي إلصالحه. يجد 
العظيم«..  »جاتسبي  رواية  من  نسخة 
مسموع،  بصوت  بقراءتها  نفسه  يسّلي 
والموظفات،  الموظفين  يتوالى وصول 
أن  قبل  ب��االس��ت��م��اع،  معه  يندمجون 

ال���راوي.  »ك����اراواي«  إل��ى  ه��و  يتحّول 
ويتحّول الجميع إلى شخصيات الرواية 

)13شخصية(..!
وعلى مدى الساعات الثماني، وبينها 
ساعة  لمدة  واح��دة  منها  استراحات   3
ونصف الساعة للعشاء، سنتابع اندماج 
نص  إغراء  تحت  ووقوعها  الشخصيات 

الرواية. 
الناس،  حياة  هو  الرواية  موضوع 
وخاصة األغنياء، في أميركا بعد الحرب 
العالمية األولى، »زمن موسيقى الجاز«- 
وصراعاتهم  المؤلف-  عليه  يطلق  كما 

وتطلعاتهم وخيبات الحلم األميركي.
تعطيك  وال��ش��خ��ص��ي��ات  األج�����واء 
فيتزجيرالد«  »سكوت  ب��أن  اإلح��س��اس 
الذي كتب الرواية في العام 1926 يتكّلم 
سّر  هو  ه��ذا  ولعل  اآلن.  أحوالنا  عن 

نجاح هذه المغامرة المسرحية.
ولذلك فلن يكون غريبًا أن نعرف أن 
كفيلم  إعدادها  يجري  »جاتسبي«  رواية 
على  ُق��دِّم��ت  أنها  مع  جديد،  سينمائي 

الشاشة الفضية مرتين من قبل.
األبعاد  تقنية  يعتمد  الثالث  الفيلم 
دي  ليوناردو  ببطولته  ويقوم  الثالثة 
العام  نهاية  إط��الق��ه  وسيتم  ك��اب��رو، 

بميزانية إنتاج ضخمة.

جاتسبي العظيم

أطول عرض مسرحي 
في التاريخ 

منري مطاوع - لندن
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وأيضًا هناك مشروع إلنتاج مسرحية 
هذا  ستقدم  منها،  مستوحاة  موسيقية 
بينما هناك  لندني.  الصيف على مسرح 
مسارح  أحد  على  تقدم  أخرى  مسرحية 

لندن بالفعل.
الرواية  عظمة  الجميع  اكتشف  هل 
فجأة بعد 86 عامًا على نشرها، وأكثر 

من 70عامًا على رحيل كاتبها؟
لم  العظيم«  »جاتسبي  أن  معروف 
تلَق ترحيب النقاد لدى صدورها وأنها، 
رواية   100 أهم  من  اعتبرت  بعد،  فيما 
من  أجيال  على  مقررة  وكانت  عالمية، 
في  العليا  الثانوية  ال��م��دارس  تالميذ 
وبعض  المخرج  ذل��ك  وي��ذك��ر  أميركا. 
يكونوا  ل��م  إنهم  ق��ال��وا  وإن  الممثلين 

يفهمونها عندما كانوا مراهقين.
ال��ب��ح��ث ع��ن س���ّر االه��ت��م��ام ال��زائ��د 
العرض  هذا  إلى  يأخذنا  اآلن  بالرواية 

المسرحي الذي ال سابقة له..
8 ساعات؟!.. لماذا؟! 

يهتف أحد الحضور من نقاد المسرح 
عندما  نهار  الدنيا  وي���ردّد:  مقاله،  في 
مظلمًا  لياًل  وستكون  المسرح،  تدخل 

عندما تخرج.
إنها أشبه بسباق الماراثون بالنسبة 

للممثلين ال� 13. فماذا عن الجمهور؟

أنا  أفعل  ماذا  ساعات؟..لماذا؟!..   8
هنا؟!

نفسه  ال��م��س��رح��ي  ال��ن��اق��د  ي��خ��اط��ب 
بصوت مسموع من خالل سطور مقاله: 
على  جلست  عندما  ت��وت��ر  ه��ن��اك  ك��ان 
لكل  مسرحية  أي  تحتاج  لماذا  مقعدي، 

هذا الساعات؟
تمامًا عندما  السؤال  لكنك تنسى هذا 
القراءة  وتبدأ  الممثلين،  حضور  يبدأ 
المارثون  من  نوع  إنها  والتشخيص.   ..
وهي أيضًا معايشة يوم في حياة الناس 
واستغراق  مكان.  كل  وفي  المكتب  في 
أن  دون  اليوم  معه  يمضي  هذا  كل  في 

تتنبه إلى أنه مضى.
واألحداث  الشخصيات  تعايش  فأنت 
والفشل  والحب  واألح��زان  والتطورات 
واالدعاء  والحقد  واألنانية  والصراعات 
والخوف والطموح والطمع واالستغالل 
واألمل. وتندمج فيها كاندماج الموظفين 
حي  تجسيد  إلى  وتحّولهم  الرواية  في 

لشخصياتها.
لقد ذهبت لمشاهدة »جاتز« وحدي. 

عن  حّدثتهم  من  كل  فعل  رّدات  من 
وجوههم،  على  ارتسمت  التي  العرض 
فهمت أنه لن يكون بمقدوري أن أصحب 
أحدًا معي.. وشيء آخر.. هذه مسرحية 

وكما  الرواية.  يقرأ  لم  من  يستوعبها  ال 
يقول الناقد المسرحي لجريدة نيويورك 
فرصة  رفض  فإن  برانتلي«  »بن  تايمز 
فرصة  إضاعة  هو  العرض  هذا  حضور 
المسرحية  اإلنجازات  أهم  أحد  مشاهدة 

المثيرة في السنوات األخيرة.
لقد وصف أحد النقاد براعة النثر عند 
العظيم«  »جاتسبي  في  »فيتزجيرالد« 
عناصر  وكل  يغني.  كطائر  يكتب  بأنه 
هذا العرض المدهش: اإلخراج، التمثيل، 

الديكور، الموسيقى، هي غناء طائر.
داخله  وف��ي  يخرج  يشاهدها  وم��ن 
إصرار على إعادة قراءة الرواية، ليس 
هذا فقط، بل لنستمع لما يقوله ناقد آخر 

بعد خروجه من المسرح:
»ت��م��ك��ن��ت م��س��رح��ي��ة »ج���ات���ز« بكل 
من  توليفة  تقديم  من  الفنية  وسائلها 

األفكار الثقيلة والمعاني الخفيفة«.
القراءة،  فعل  عن  هو  كّله  العرض 
»م��س��رح��ة« كيف وق��ع ق���ارئ ف��ي حب 
روايته،  ال��راوي  ينهي  وعندما  كتاب. 
قراءة  يعاود  أن  منه  تريد  بأنك  تشعر 
الرواية من جديد. لقد وقعت تحت إغراء 
»جاتسبي  ق��راءة  م��ع��اودة  في  الرغبة 
العظيم« ومعاودة مشاهدة«جاتز«.. إنها 

مجرد 8 ساعات!
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الفن في  إنه  الكاتب.  قلياًل ويظهر  الناقد 
المادية  اللغة  نقيضان يجسدان  السوق. 
»هات  نشأته:  منذ  العالم  يجيدها  التي 

وخد«! 
واألربعون  الثالثة  ال��دورة  هي  هذه 
بازل.  آرت  الشهير  العالمي  الفن  لسوق 
بشكل  تغير  المنظر  أن  ف��ي  ج���دال  ال 
الحدث،  لهذا  األولى  الدورات  منذ  جذري 
مقارنة بشكله اآلن، مجاريًا له، وعاسكًا 
في  الفن  التي خطاها  الكبيرة  الخطوات 
شكاًل  الماضية،  الخمسين  السنوات 
اتسعت  وحساسيًة:  وأداًء  ومضمونًا 
الفنان،  وخرج  األفق،  وبالتالي  النظرة 
في ممارساته عمله، من الحدود الضيقة 
الخامة  بها  قيدته  التي  التقنية  للمهارات 
فتتت  والتي  دعمتها،  التي  والنظريات 
بدورها  ظلت  ولكنها  وأشكاله،  العالم 
فضاء  في  نفسه  قاذفًا  الخامة،  سجينة 
التكنولوجيا  له  فتحت  ال��ذي  التجريب 
فيها  يتكهرب  مغاراٍت  أبواب  المعاصرة 
غير  على  يصعب  جمااًل  فيصير  القبيح 
المتمرس إدراكه، ويتزاوج فيها الواقعي 
باالفتراضي، والقديم بما هو مستقبلي، 

تأمالِت  في  ما، سابحًا  ركن  في  يجلس 
طوفان الصور الذي نفذ إلى شبكة عينه 
كبروفة  وعيه،  وال  وعيه  في  وانطبع 
خياالت  فيها  تتداخل  حداثية  لقيامٍة 
زواي��ا  كل  من  ال��وج��وه  آالف  وأط��ي��اف 
المالبس  وحفيف  اللغات  ولغط  األرض 
النسائية األقرب إلى الفراشات، مع تالل 
الحوائط  على  معلقًة  الفنية،  األعمال 
الفراغ واألركان،  كانت، أو منتصبة في 
أو متدلية من السقوف، أو مفروشة على 
فليتوار  الدائرون.  حولها  يدور  األرض 

كيف لناقد أن يتناول في حيز صفحة 
ونصف حدثًا فنيًا هائاًل يشارك فيه أكثر 
من ثالثمئة جاليري من القارات الخمس، 
يعرضون نتاجًا فنيًا يفوق العشرة آالف 
فنان،  وخمسمئة  ألفين  من  ألكثر  قطعة 
وبعضهم  عالميًا،  معروف  منهم  كثير 
م��ن ال��ن��ج��وم ال��الم��ع��ة ف��ي س��م��اء الفن 
أن  بعد  إمكانه،  لن يكون في  المعاصر؟ 
العرض  أروقة  غابة  في  التجوال  ينهكه 
في المبنى الرئيسي للحدث، وهو دائري 
أشبه بمتاهة من ثالثة طوابق، سوى أن 

يو�سف ليمود - �شوي�شرا

آرت بازل الثالث واألربعون 

أطياف وتناقضات

ت�ضكيل
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م��ت��ج��اوزًا ف��ك��رت��ي ال��م��ك��ان وال��زم��ان، 
وتقترب األداءات فيها من المادة األولية 
أشبه  الفني  العمل  صار  حتى  لألشياء 
بقذف المشاهد بالطين في وجهه، فتلمس 
ودرجة  ورطوبته  التفل  لذوعة  العيُن 
أنا  فيها  وانسحبت  برودته،  أو  حرارته 
بذاتها  متورمة  كانت  لطالما  التي  الفنان 
الكون، تصب  مركز  وكأنها  الماضي  في 
شكاواها وهواجسها في أشكال تعبيرية 
متنوعة، حتى لو كانت تشّكل، ولو بغير 
قصد، رمزيًة عامة يشترك فيه اآلخرون، 
عن  متوارية  محايدة،  ذات��ًا  وأصبحت 
يتقّطر  أدق،  بمعنى  وسيطًا  الصورة، 
على  المشرعة  التأمالت  ماء  خالله  من 
آفاق السياسة والمجتمع وقضايا الواقع 
بشكل عام، وتقدمت الفكرة على المهارة، 
فصار الفنان فيلسوفًا، يستجلب لمفاهيم 
متعددة  وسائط  من  يناسبها  ما  عمله 
الصفوف  إلى  تراجعت  حتى  ومتنوعة، 
التي  العاجزة  الفنية  األدمغُة  الخلفية، 
السيطرة  بهلوانية  وراء  تختبئ  كانت 
على تقنيات استنفدت كل إمكاناتها عبر 
قرون من التشكيل المسّطح أو المجسم، 
ضوء  كانشطارات  الفني  العمل  ليتبعثر 
حتى  مالمسًا  الفضاء،  في  الكريستال 
بفنون  ذلك  قبل  قانعة  كانت  التي  األذن 

احتكرت طبلتها كالموسيقى. 

باألحرى  الحداثية،  القفزات  ه��ذه 
المعاصر،  الفن  أحراش  إلى  الجنونية، 
عن  النظر  وب��غ��ض  ال��م��ج��رد،  بشكلها 
ال  بها،  المهمومة  والقضايا  المضامين 
تقول فقط إن العالم تغير، بل إنها نفسها 
التغيير.  هذا  في  الفاعلة  األجنحة  أحد 
ترٌس هو الفن في ماكينة العالم. أسنانه 
المبنى  من  هنا.  كل شيء  في  مغروسة 
كعب  إلى  القبعة  من حواف  اإلبرة.  إلى 
الحذاء. تلك المسافات هي ما يحدد أفق 
النظر اإلنساني، فضاًل عن تشكيلها لغة 
العالم،  مفردات  تغّير  إّن  اليوم.  الجسد 
تغير  يعني  ال��م��ف��ردات،  ه��ذه  وأش��ك��ال 
اإلنسان نفسه، على جميع المستويات، 
هي  التي  فالعادات،  الجينية.  فيها  بما 
مع  تصير  االجتماعية،  التأثيرات  نتاج 
إنك  الدم.  الزمن جينًا وراثيًا في صميم 
األطياف  انبعاثات حشود  تجلس وسط 
من  وكيانك،  عينيك  م��ألت  التي  تلك 
من  وأي��ض��ًا  ول��غ��ات،  بشرية  أج��ن��اس 
لغًة  بأن  فتشعر  متنوعة،  فنية  أجناس 
شمسها  تحت  الظالل  هذه  كل  توّحد  ما 
عليها  اُتفق  كأنما  ثمة سلوكات  الخفية. 
كالم،  دونما  كوني  محفل  في  مسبقًا 
لمفردات  تنتمي  الدهشة  أصبحت  إذ 
هذا  في  مأساوي  هو  ما  ثمة  الماضي. 
مأساوي  هو  ما  وثمة  الدهشة.  انعدام 

المحدد  الهدف  إلى  الوعي  انصراف  في 
البشرية  األط��ي��اف  ه��ذه  كل  جمع  ال��ذي 
يعني  ما  وهو  األرض،  ري��اح  أرب��ع  من 
الحدسي  اإلمساك  عن  الحواس  انغالق 
باللحظة المعيشة. وثمة ما هو مأساوي 
أكثر في أن الفن، الذي من المفترض أن 
الوعي،  هي  نطق،  إن  الوحيدة،  كلمته 
لحفل  فرصة  سلعة،  شكاًل،  هنا  يصير 
أسماء  فيه  تطن  بورجوازي  استعراض 
وال�  أوووه  وال���  آآآه  ال�  بلغة  النجوم 

واااو. 
المدينة  ه��ذه  رب���وة  أع��ل��ى  تجلس 
العتيقة بخيالك وترى أزقتها المتبقية من 
العصور الوسطى في موازاة نهر الراين. 
المدينة وربما  هذه  امرأة أسطورية هي 
كل مدينة. كم من أثواب ارتدتها وخلعتها 
على مر األزمنة، بل كم من ثوب ترتديه 
وتخلعه في كل مناسبة. أما هذا السوق، 
الذي هو منتصف حزيران من كل سنة، 
فيه  ثوبها  ملكي.  بزفاف  أشبه  لها  فهو 
العالمية  األزياء  بيوتات  أعرق  تصنعه 
حفيف  يتداخل  المدعوين.  أث��واب  وك��ذا 
الجميع  يد  وف��ي  تلك  األط��ي��اف  حشود 
التكنولوجي.  االتصال  شاشات  أحدث 
كف  حيز  ف��ي  ه��ن��ا،  كله ص��ار  ال��ع��ال��م 
هذا  صارت  نفسها  الحياة  بل  هذا،  اليد 
المشع.  األس���ود  الزجاجي  المستطيل 
العيون إن التقت في العيون فهي عفوية 
النظرة األولى الالمبالية، كالتفاتة المرء 
يتفادى  كي  بشيء  منشغاًل  يسير  وهو 
االنستيليشن  لعل  ب��آخ��ر.  االص��ط��دام 
الحائطي للفنان اإليطالي ماريو ميرتز، 
قفز  وال��ذي  دقائَق،  أمامه  توقفت  ال��ذي 
ثانيًة في رأسي كطيف وسط الخياالت، 
هو خالصة عصير التأمالت هذه: حيوان 
ضخم مرسوم باألسود على ورقة كْلك 
بعرض ثالثة أمتار، وفي عنق الحيوان 
أحمر.  نيون  عامود  كالسيف  ينغرس 
بين  الخطر  نذير  والطبيعة،  الكهرباء 
الحياة  بين  العضوي،  وغير  العضوي 
ونقيضها. الحياة التي لن تكون حياة إال 
بنقيضها، ولكنها كهرباء الفن التي ُيولد 

جمالها الوحشي من بطن المأساة.
قلب  في  هناك،  واتتني  األفكار  هذه 

السوق.
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علوم

زرع شريان اصطناعي
في س���ابقة علمية، أثارت كثيرًا من 
المتفائل���ة، نج���ح فريق  الفع���ل  ردود 
جراحة من الس���ويد، مك���ون من خبراء 
م���ن جامع���ة غوتنبرغ ومن مستش���فى 
ساغرينيس���كا، في اس���تبدال ش���ريان 
طفلة في العاش���رة من العمر بش���ريان 
آخ���ر صن���ع م���ن خالياه���ا األصلية.  
وكان���ت المريضة تعاني من مش���كل في 
ال���دورة الدموية الكبرى، ف���ي المنطقة 
الواقع���ة بي���ن الكبد واألمع���اء الدقيقة، 
وكان���ت معرضة إلمكاني���ة توقف تدفق 

الدم على مس���توى المنطقة نفسها، مما 
ق���د س���يعرض حياتها للم���وت. وحمل 
زرع الشريان نتائج جد إيجابية، حيث 
صرح الج���راح المتابع للطفلة المريضة 
بأن حرك���ة ال���دورة الدموية تحس���نت 
بشكل سريع، كما أن حالتها الصحية لم 

تعرف أي تداعيات سلبية.
نجاح العملية منح المختصين أماًل في 
إمكانية تطبيقها عل���ى مرضى آخرين، 
وتفادي اللجوء إلى الطرق القديمة التي 

لم تكن مضمونة النتائج. 

مخاطر مشروبات الطاقة
حدة  أوروب���ا،  في  تصاع���دت، 
الطاقوية،  المشروبات  من  التحذير 
وتأثيراتها الس���لبية خصوصًا على 
الش���رايين وعل���ى وتي���رة نبضات 
القلب. وت���م تكلي���ف مختصين في 
الصح���ة بمعاين���ة مكون���ات صنع 
ه���ذا النوع من المش���روبات وإعداد 
تقارير مفصلة عن س���بب تس���جيل 
بعض الوفيات في السنوات القليلة 
الماضي���ة ف���ي أوروب���ا. وتحتوي 
المش���روبات الطاقوي���ة غالبًا على 
عناص���ر محفزة ومنش���طة للجملة 
أو  الكافيي���ن  مث���ل  الدماغي���ة، 
التورين، والتي لها تأثيرات سلبية 
على نشاط القلب. وحذر أطباء من 
تعاط���ي ه���ذه المش���روبات قبل أو 
أثناء أو بعد ب���ذل جهد عضلي، أو 
الجمع بينه���ا وبين الكحول، لما قد 
يس���بب من مضاعفات س���لبية على 

جس���م    اإلنس���ان. 
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داء السكري في المدن
أبانت دراسة طبية، نشرت مؤخرًا في فرنسا، أن األفراد المقيمين في المدن 
هم أكثر عرضة لإصابة بداء السكري، مقارنة بنظرائهم المقيمين في األرياف. 
كما قدمت الدراس���ة بعض األرقام الملموسة، مش���يرة إلى أن 3 % من إجمالي 
سكان الصين مصابون بالس���كري، مقابل4.4 % في فرنسا، و15 % في جزر 
موري���س، ومن 30 إلى 40 % ببعض الج���زر الواقعة في المحيط الهادي. كما 
ذكرت أن حوالي مليون فرنس���ي مصابون بالس���كري دون علم منهم، بس���بب 
امتناعهم عن إجراء تحاليل الكش���ف الدورية. وأعادت الدراس���ة نفسها التذكير 
باحتمال انتقال السكري وراثيًا من اآلباء إلى األبناء، بنسبة 40 % إذا كان أحد 

الوالدين فقط مصابًا بالسكري وبنسبة 70 % في حالة إصابة الوالدين معًا. 

البطيخ 
في الصيف

يوف���ر البطي���خ غالبي���ة الفيتامينات 
والعناص���ر الغذائية الت���ي يحتاج إليها 
الجس���م، كم���ا أن���ه يتوفر عل���ى الماء، 
وينصح المختص���ون بتناوله في فصل 
الصيف. فهو يحتوي على نس���بة عالية 
م���ن فيتامين )أ( الذي يحمي الجس���م من 
مخاطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان 
واألزمات القلبي���ة. إضافة إلى احتوائه 
على الفيتامين )ج( والبوتاس���يوم. كما 
ينصح بحفظ البطي���خ في مكان رطب، 
كقبو المنزل، ب���دل وضعه في الثالجة، 
مع أهمية غس���له قبل اس���تهالكه تفاديًا 
إلمكانية تس���رب بعض أنواع البكتيريا 

إلى الداخل.
وللحفاظ عليه م���دة طويلة ال بد من 
تقطيع���ه أواًل ألن البطي���خ، م���ع مرور 
الوقت، يفرز مادة كح���ول اإليثول التي 
تعطي���ه مذاقًا حامض���ًا وتغير من بعض 

خصائص مكوناته األساسية.
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ال تقشر تلك التفاحة!

من المعروف أن لقشر التفاح خواص 
كثي���رة، منها أنها مض���ادة لبعض أنواع 
الس���رطان، فه���ي تمن���ع نم���و الخالي���ا 
الس���رطانية في الكب���د والقولون، ومنها 
أنه���ا قد تحم���ي م���ن اإلصاب���ة بتصلب 
الش���رايين. ومن المعروف أيضًا أن قشر 
التف���اح يحتوي عل���ى البكت���ن )يخفض 
الكوليسترول( وعلى األمالح )الكالسيوم 
والبوتاسيوم( والفيتامينات: »ا« و»ج«. 
وم���ن ضم���ن الكيماوي���ات النباتية التي 
يحت���وي عليه���ا قش���ر التف���اح مركبات 
كويرس���تن  والفالفني���ود:  الفين���ول 
 )catechin( وكاتاش���ن   )quercetin(
وحم���ض   )phloridzin( وفل���ورزدن 

كلوروجنيك )chlorogenic( وهي كلها 
مضادة لألكس���دة. وتختلف نس���ب هذه 
الكيماوي���ات باختالف أنواع التفاح، كما 

تتغير النسب خالل نضج الثمرة.
واآلن يمكن إضافة خاصية جديدة لقشر 
التف���اح، وهي مقاومة الس���منة المفرطة. 
ومرد ذل���ك إلى أن قش���ر التف���اح يحوي 
ضمن ما يحويه على مرّكٍب، وهو حمض 
األرسوليك، والذي يعين في بناء أنسجة 
العض���الت وينم���ي خاليا الش���حم البني. 
واألنس���جة العضلية، على عكس الخاليا 
الدهني���ة، تح���رق الس���عرات الحراري���ة. 
ل���ه أيضًا  وحم���ض األرس���وليك )والذي 
خواص مضادة لنمو الخاليا الس���رطانية( 

في تجارب فئران مختبرية، باإلضافة إلى 
دوره الفعال في بناء األنس���جة العضلية، 
يس���اهم في رفع نسبة الش���حم البني في 
الجسم. والشحم البني، والذي كان يعتقد 
إل���ى وقت قري���ب أنه في أجس���ام الرضع 
فق���ط، لي���س كالش���حم األبي���ض، إذ إنه 
أيضًا، مثل األنس���جة العضلية، من شأنه 

حرق السعرات الحرارية.
ولكن قبل تناول تلك التفاحة بقشرها، 
ينصح دائمًا بغس���ل الفاكه���ة إلزالة آثار 
المبي���دات الحش���رية والطبقة الش���معية 
التي يضيفه���ا المنتج���ون لحماية التفاح 
من التلف. إال أن بعض الطبقة الش���معية 

مصدره هو حمض األرسوليك نفسه.

عبدالوهاب الأن�ساري
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في تجارب علمي���ة جديدة في جامعة 
بيركلي بوالية كاليفورنيا، تشير أصابع 
االتهام إلى طرٍف جديد كمس���بٍب لتصلب 
الشرايين. المذنب، بحسب هذه الدراسة، 
ليس الخاليا العضلية الملساء في جدران 
األوعية الدموية، إنما هو نوٌع جديد من 
الخاليا الجذعي���ة. االعتقاد الس���ائد هو 
أن انس���داد الشرايين مرده اتحاد الخاليا 
العضلية في ج���دران األوعي���ة الدموية 
بالكوليسترول والدهون، مما يؤدي إلى 
تفعيل الجه���از المناعي المكلف بإصالح 
الضرر ال���ذي يحدثه الكوليس���ترول في 
هذه األوعي���ة الدموية. والجهاز المناعي 
يبادر بإرس���ال خاليا الدم البيضاء إلى 
موض���ع الضرر، وخاليا ال���دم البيضاء 
تتسبب في تكوين أنس���جة ندوب ليفية 

تضيق األوعية الدموية.
واالكتش���اف الجدي���د، أن ثمة خاليا 
جذعي���ة من نوع جديد هو الذي يتس���بب 
أساس���ًا بتصلب الش���رايين، يفتح آفاقًا 
والخالي���ا  والع���الج.  للبح���ث  جدي���دة 
الجذعية، كما هو معروف، قابلة للتشكل 
إلى خاليا متخصصة كخاليا عضلية أو 
عصبي���ة أو ش���حمية أو عظمي���ة، إلخ. 
ول���م يكن معلوم���ًا أن الخاليا الجذعية، 
والتي تم اكتش���افها باس���تخدام التعقب 
الجين���ي، موجودٌة أساس���ًا في األوعية 
الدموية. وأصب���ح التكلس الذي يصيب 
جدران األوعي���ة الدموية اآلن يعزى إلى 
هذه الخاليا الجذعي���ة وليس إلى خاليا 
جدران األوعية الدموية نفس���ها، خاصة 
إذا أخذن���ا ف���ي االعتب���ار ق���درة الخاليا 
الجذعية على التحول إلى خاليا عظمية 

أو غضروفية.
وفي تطوٍر آخر متصل بهذا المجال في 
س���ان دييغو )أيضًا بوالية كاليفورنيا( 

في مارس من هذا العام، أعلن الباحثون 
عن توصلهم إلى اكتشاف طريقةللتنبؤ 
بالنوبة القلبية بأس���بوع أو أسبوعين 
قب���ل وقوعها وذلك بإج���راء فحص دم. 
في ه���ذا الفحص يتم البح���ث عن خاليا 
مش���وهة م���ن ج���دران بطان���ة األوعية 
الدموية. والنوبة القلبي���ة تبدأ بانتفاخ 
ف���ي البطانة الداخلية لجدران الش���ريان 
بس���بب تجم���ع كت���ل الم���واد الدهني���ة 
والكوليس���ترول. ينفج���ر ه���ذا االنتفاخ 
في مراحله األخي���رة وينبعث في الممر 
الشرياني، مما يسبب جلطة في الشريان 
لرأبه. وإذا كانت الجلطة كبيرة يتوقف 
تدفق الدم في الشريان، واالنسداد يؤدي 
إلى موت خاليا القلب في منطقة التزود 

بالدم.
جدار بطانة الشريان مكسو بالخاليا 

 ،endothelial cells البطاني���ة 
وعندما تتش���وه ه���ذه الخالي���ا يصبح 
حجمها كبيرًا، وعندما يكثر عدد الخاليا 
المشوهة تصبح النوبة القلبية وشيكة 
الوق���وع. وم���ا يتم في فح���ص الدم هو 
ع���زل هذه الخالي���ا التي ت���دور في الدم 
لقياس نس���بتها ومعاينته���ا. ولقد ُوجد 
أن ل���دى مرض���ى النوبة القلبي���ة تزيد 
نسبة هذه الخاليا بنسبة 400 في المئة 
وأنها مش���وهة وأكبر حجمًا من الخاليا 
الس���ليمة. م���ن الممك���ن مس���تقباًل زرع 
مستش���عر مصن���وع بتكنولوجيا النانو 
في الش���ريان يرس���ل إن���ذارًا إلى هاتف 

المريض مثاًل.
يأمل فري���ق األطب���اء العاملين على 
هذا االكتشاف في كاليفورنيا تعميم هذا 

اإلجراء تجاريا خالل عامين. 

اكتشاف المذنب الحقيقي
في النوبات القلبية
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Sustainable Devel- المستدامة التنمية  مفهوم   ههر 
opment عند منعطف تسعينيات القرن الماضي، بينما كان 
مفهوم »التنمية« يخضع في الوقت نفسه، على نحو ال تنقصه 
استنساخًا  أن  على  حادة  نظر  إعادة  عمليات  إلى  المفارقة، 
مخفقًا لنموذج غربي قد أصبح باطاًل من الناحية التاريخية. 

حيث  بحق،  غربيًا  مفهومًا  األصل  في  التنمية  كانت  وقد 
العالمية  الحرب  غداة  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  ادعت 
دول  إلى  ينقلوا  أن  أعينهم  نصب  وضعوا  قد  أنهم  الثانية 
الجنوب سيرورة التصنيع والتحديث، التي مكنت الغرب منذ 
العالم بثروته ومستواه  السيطرة على  الصناعية من  الثورة 
الحقيقة  الشمال«  »دول  حوافز  أن  والواقع  التكنولوجي. 
الكامنة خلف العرض األخالقي للكفاح ضد البؤس هي دوافع 
استراتيجية قبل أي شيء آخر :كانت تهدف إلى حماية عدد 
من الدول من إغراءات الشيوعية، وإلى فتح أسواق جديدة، 
ولتحقيق هذا الغرض ُقدمت موارد مالية ووسائل تقنية مهمة 
العامة  »المساعدة  سبيل  على  حديثًا،  المستقلة  الفنية  لألمم 
من أجل التنمية«  فيوقعونها في فخ التبعية والديون. ولكن 
حتى لو لم ترفض بلدان الجنوب مفهوم التنمية بالضرورة، 
إال أنها سرعان ما استلهمت هذا المفهوم، ال سيما أنها تواجه 

نموًا سكانيًا كبيرًا.
في  قيمة  بال  ظهرت  غريبة،  وبمصادفة  التنمية  أن  إال 
أجل  من  العامة  المساعدة  فيه  انهارت  الذي  نفسه  الوقت 
فقدت  المساعدة  هذه  ألن  الباردة،  الحرب  نهاية  مع  التنمية 
أنه  إذ  السوفياتي،  االتحاد  االستراتيجية، مع زوال  أهميتها 
أصبح من السهل أن ينتشر النموذج الليبرالي )فرد - سوق - 
ديموقراطية( بال عقبات، خصوصًا أن أزمة الديون قد مهدت 

صحة البيئة 
شرط للتنمية

الطريق لتعميمه في البلدان النامية من خالل »خطط التسوية 
المشروع  من  المعلن  غير  الهدف  بذلك  وليتحقق  البنيوية« 

التنموي الغربي. 
 Ignacy sachs سيرة مصطلح : أشار إنياسي ساتشز
منذ سبعينيات القرن العشرين إلى ضرورة »التنمية البيئية« 
مصطلح  التوقيت  نفس  في  ظهر  ثم   ،Eco development
ثم   Sustainable Development المستدامة«  »التنمية 
بين  ما  الوافدة  المصطلحات  هذه  لتعريب  المفردات  تعددت 
القابلة  أو  المستديمة  أو  الموصولة  أو  المتواصلة  التنمية 
أن  إال  المستدامة«  »التنمية  مصطلح  استقر  وأخيرًا  لإدامة، 
هذا المصطلح لم يدخل إلى حيز الجدل والنقاش إال بعد صدور 
تقرير اللجنة العالمية عن البيئة والتنمية المعنونة »مستقبلنا 
The World Commission On Environ- )للمشترك« 

)ment And Development ,weed
لوضع سياسات مالية وخصخصة إجبارية يفترض أنها 
منح  إلى  وتفضي  الديون،  لدفع  موارد  على  الحصول  تتيح 
تمويالت جديدة. وذلك برعاية الهيئات المالية الدولية )البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي(.
والحق أن هذا المصطلح جاء ميالده على يد عالم البيئة 
لبرنامج  التنفيذي  المدير  طلبة  كمال  مصطفى  د  أ.  العربي: 
األمم المتحدة للبيئة سابقًا الذي صاغ هذا المصطلح ومرادفاته 
Develop- تدمير« بدون  »التنمية  مثل  تطبيقي  نحو   للى 

ment without Destruction أو »التنمي�ة المستدامة« أو 
البيئية« وظل د. طلبة يدعو إلى هذا المصطلح منذ  »التنمية 

سنه 1974.
مايو  في  الدولي  المعهد  في  ألقاها  عامة  محاضرة  ففي   

اأ.د. اأحمد م�سطفى العتيق - م�شر
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نيجيريا،   – بالجوس   International Institute  1984
قال: ال مفر من القول إن مصطلح التنمية المستدامة، قد أصبح 
نؤمن  مبدأ  أصبح  لقد  القرار،  لدى صانعي  المتداولة  العملة 
به، وعبارة مميزة كثيرًا، تستخدم وقلما تشرح !! هل هي في 

مقام االستراتيجية ؟!                          
  وكان نادي روما، قد أصدر تقريره الشهير عام 1972، 
والذي أطلق عليه »حدود التنمية«، وجاء فيه أن البيئة )حيز 
الحياة( Life Space هي خزانة الموارد التي يحولها اإلنسان 
إلى  تكنولوجية،  وأدوات  من وسائل  يستخدمه  وبما  بجهده 
متجددة  الموارد  هذه  إلى سلع وخدمات. بعض  أي  ثروات، 
غير  وبعضها  الغ�ابات(   – المصايد   – المراعي   – )الزراعة 
)حفرية(  قديمة  مخزونات  استغالل  على  يعتمد  ألنه  متجدد، 
التقرير  تكونت وتراكمت في عصور جيولوجية قديمة. وبين 
أن معدالت استهالك الموارد زادت نتيجة: زيادة عدد السكان 
– وزيادة معدالت استهالكهم، وأن اطراد الزيادة قد يتجاوز 
على  بأن  التقرير  نادى  ثم  ومن  العطاء،  على  البيئة  طاقة 
لزيادة  وتطلق  اإلنتاج  لزيادة  مساعيه  يضبط  أن  اإلنسان 

االستهالك. 
الدولي  مؤتمرها  المتحدة  األمم  عقدت   1992 عام  وفي 
الثاني، بمناسبة مرور عشرين سنة على المؤتمر األول الذي 
عقد سنة 1972 في استوكهولم بالسويد، والذي انعقد تحت 
جاء  حين  على  اإلنسان«  لبيئة  المتحدة  األمم  »مؤتمر  عنوان 
عنوان  تحت  بالبرازيل  جانيرو  دي  ريو  في  الثاني  المؤتمر 
»مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية« بعد ما استقر مصطلح 
المؤتمر  هذا  في  المستدامة«.  أو»التنمية  البيئية«  »التنمية 
هي  فالبيئة  المستدامة،  للتنمية  األساسية  المفاهيم  تبلورت 

الحيز الذي يعيش فيه اإلنسان وتتأثر صحته وحياته بنوعية 
الطبيعية. وهنا  الموارد  الحيز عناصر  البيئة، وفي هذا  هذه 
يبرز وجهان : قضايا تلوث البيئة )نوعية البيئة(  وأن خزانة 
أصدر  وقد  الثروة.  وإنتاج  التنمية  خامات  هي  التي  الموارد 
»جدول  عنوان  تحت  موسعة  دراسة  جانيرو  ريودي  مؤتمر 
القرن الحادي والعشرين«، ومنها أربعون فصاًل تركز  أعمال 
على مناهج العمل واألدوات في سائر قطاعات صون البيئة 
وترشيد التنمية، كما أخر المؤتمر اتفاقيتين دوليتين: األولى 
الحيوي،  التنوع  والثانية عن صون  المناخ  تغير  عن قضايا 
ومن  التصحر.  عن  ثالثة  اتفاقية  صياغة  في  البدء  وقرر 
ركزت   1992 جانيرو  ريودي  مؤتمر  إنجازات  أن  المالحظ 
بشكل أس�اسي على فلسفة ومبادئ التنمية المستدامة :                  
البيئة، والتي تتصل بمواصفات  التركيز على نوعية   -1
الحيوية  )العمليات  اإلنس�ان  لصحة  ومناسبتها  البيئة 
وما  حيوان،  من  يربيه  ما  ولصحة  النفسية(،  واالستجابات 

يزرعه من نبات، ولصون ما يقتنيه من تراث. 
وغير  )المتجددة  الطبيعية  الموارد  استخدام  ترشيد   -2
المتجددة( والتي يسعى اإلنسان - عبر عمليات التنمية – إلى 
تحويلها إلى سلع وخدمات، مع توقي استنزاف هذه الموارد 

بمعنى حصادها ال يتجاوز قدرتها على العطاء.
 - المستدامة(  )التنمية  والتنمية  البيئة  إدارة  تعتمد   -3
من  ودقيقة  تحليلية  بيانات  قاعدة  على   - أساسية  بصفة 
أرصاد البيئة ومسوح الموارد، وتدعمها برامج تنمية القوى 
المجتمع  مشاركة  حفز  وبرامج  والتدريب(  )التعليم  البشرية 
البيئة  شؤون  إدارة  في  وفعالة  إيجابية  مشاركة  بعناصره 

والتنمية.
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ذكريات عربت

جمال الشرقاوي

الثاني  يناير/كانون  في  القاهرة«  »حريق  عن  كتابي  صدر 
وقد  الثاني.  يناير/كانون  و19   18 انتفاضة  أجواء  في   ،1977
الحق بوليس السادات اليساريين واعتقل وحاكم العشرات منهم، 
المناضل  الجندي،  محمد  ونال  الشغب.  على  التحريض  بتهمة 
زفتى«  »جمهورية  مؤسس  الجندي،  بك  يوسف  ابن  اليساري، 
كحركة استقاللية في مواجهة االحتالل البريطاني لمصر نصيبه 
من الحصار، مما أدى إلى عدم توزيع الكتاب، أو حتى اإلعالن أو 
االعالم عنه. وقد الحظت ذلك عند عودتي من فترة نفي اختياري.

وهكذا قمت بنفسي بإيصال الكتاب إلى كل من له شهادة فيه، 
مررت  العام.  بالشأن  والمهتمين  الكتاب  من  زمالئي  جانب  إلى 
منتدى  مقر  في  اهلل  عبد  صبري  إسماعيل  الدكتور  مكتب  على 
العالم الثالث، وتركت له نسخة. وفي اليوم التالي، اتصلت به 
حتى  فيه  أقرأ  ظللت  »لقد  ففاجأني  وصله..  الكتاب  أن  ألتأكد 
نبهتني زوجتي إلى أنني سهرت أكثر مما يجب«. وأضاف: إنه 
من نوعية ال� Great report الذي يصنعه كبار الصحافيين، هل 

قدمته ل� »هيكل« ؟.. وأكد: البد أن توصله له.
نسخة  له  ألترك  موعدًا  أطلب  هيكل  األستاذ  بمكتب  اتصلت 
الكتاب،  وسلمته  ذهبت  موعدًا.  المكتب  مدير  وحدد  كتابي،  من 
وهممت باالنصراف، لكنه استوقفني قائاًل: األستاذ في انتظارك. 
من  به  ألتق  لم  الذي  هيكل،  حسنين  محمد  األستاذ  ألجل  دخلت 
قبل، وحتى عندما تولى رئاسة مؤسسة أخبار اليوم إلى جانب 

رئاسته لألهرام، لم يتواجد في التحرير وال مع المحررين.
قبالته،  جلست  وبساطة.  ببشاشة  الكبير  الكاتب  استقبلني 
بينما هو يقلب في صفحات الكتاب، ويردد: كيف لم أر هذا الكتاب 
أن  ومنها  المعلومات،  ببعض  الحادث  عن  وتحدث  ؟..  قبل  من 
السفارة البريطانية شكلت لجنة تحقيق برئاسة الملحق العمالي، 
انتهت  الذي  التقرير  قرأت  لقد  له:  فقلت  نتيجة..  تعلن  لم  لكنها 
عن  البريطانية  الوثائق  كل  في  دراسة  اللجنة.. ضمن  هذه  إليه 

هذه الفترة، ضمنتها كتابًا ثانيًا هو في المطبعة فعاًل اآلن. قال: 
حسنًا.. إذن ستأتيني بالكتاب الجديد، وسآخذهما إلى »برقاش«- 

حيث بيته الريفي - وأعكف عليهما.. وأقول لك رأيي.
سألني األستاذ: ما الذي حدث ل� عادل حسين ؟

العناية  في  يرقد  حسين  عادل  وصديقي  عمري  زميل  كان 
المركزة بمستشفى القاهرة بسبب أزمة قلبية.. قلت: إنه يعد كتابًا 
كبيرًا عن االقتصاد المصري، وهو يعمل ليل نهار، ويسهر كثيرًا 

إلنجازه.
رد مقاطعًا: هذا أسلوب همجي في الحياة. من يريد أن ينتج 
على  ويحافظ  حياته،  ينظم  أن  عليه  طويلة..  ولفترة  جيدًا، 

صحته.
تحدثنا، في أمور عديدة، ألكتشف وأنا خارج من المكتب أن 
في  بقيت  لكن  دقيقة.  أربعين  الثمين  وقته  من  أعطاني  األستاذ 
ينظم  أن  عليه  ينتج  أن  يريد  »من  البليغة  الحكمة  هذه  وجداني 
حياته ويصون صحته«. وتأملت أسلوب حياته، حيث يخرج من 
تمامًا  التاسعة صباحًا،  في  للمكتب،  المقابلة  الشقة  في  منزله، 
كما لو كان ذاهبًا إلى األهرام. يستقبل الذين تحددت لهم لقاءات. 
طبعًا يكون قد قرأ الصحف، وما بين يده من كتب ويكون مكتبه 
قد جهز له ما جاء بالوكاالت أو الفاكسات القادمة إليه من أنحاء 
العالم. وهكذا يمضي نصف يومه في المكتب. وبعد فترة الغداء، 
لقاءات أخرى في  أو  أو زيارة،  ندوة  إلى  أو  للمكتب،  إما يعود 
منها.  مفر  ال  قلياًل، وعند ضرورة  إال  يسهر  مركز.. وال  أو  فندق 
بعد  األستاذ نفسه هو،  به  ألزم  الذي  الصارم  التنظيم  ولعل هذا 
الذكاء الحاد الذي جعله يدرك قدر ذاته، هو ما جعله هذه القيمة 
كل  فاقت  التي  العالية،  الصحافية  والقامة  الرفيعة،  اإلنسانية 

قامات معاصريه، بمن فيهم رؤساؤه.
ولعمق حكمة األستاذ عن أسلوب الحياة الحضاري.. المنتج، 
صرت أتذكرها دائمًا، وأحاول االلتزام بها بقدر اإلمكان، وأذكرها 

هيكل: إدراك قدر الذات
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لزمالئي، محذرًا من األساليب الهمجية، التي تستدرجنا إلى عكس 
ما نريد ونتمنى.

وصدر كتابي الثاني »حريق القاهرة في الوثائق البريطانية«.. 
وذهبت به إلى األستاذ بسرعة، وأكد ما وعد به، من أنه سيعكف 

على الكتابين في »برقاش« ثم نلتقي.
قلت لألستاذ هيكل: المصادفة جعلتني أحقق حادثًا وقع في 
 19 و   18 انتفاضة  أجواء  في  صدر  عنه  األول  وكتابي  يناير.. 

يناير.. وها هو كتابي الثاني يصدر في يناير أيضًا.
سرح األستاذ ببصره، ثم روى لي حكايته مع يناير: عندما 
ب� »انتفاضة  السادات بوصفها  الرئيس  حدثت االنتفاضة، أسرع 

الحرامية«، واتهم الشيوعيين بالتحريض عليها وقيادتها.
رئيس  مرعي  سيد  المهندس  ومن  مني،  طلب  ذلك،  بعد  ثم 
وكتب  األحداث.  عن  منا  لكل  تقرير  بكتابة  عندئذ،  األمة  مجلس 
الرئيس  نظر  وجهة  تبنى  مرعي  سيد  المهندس  تقريره.  منا  كل 
من أنها انتفاضة حرامية، مصطنعة بتحريض الشيوعيين وحزب 

التجمع.
فيها  عبر  طبيعية  تلقائية  انتفاضة  بأنها  تقريري  وكتبت 
وارتفاع  الحياة  صعوبات  بسبب  خصوصًا  والفقراء  الشعب، 

تكاليف المعيشة.
في  للقاء  واستدعاني  تقريري،  من  السادات  الرئيس  غضب 
بيته.. وبعد أخذ ورد حول التقريرين، قال: اسمع يا محمد - هكذا 
تقريرك..  مع  مرعي  سيد  تقرير  تأخذ  أنت   - دائمًا  يكلمني  كان 

وتعمل لي منهما تقرير واحد.
قلت: سيادة الرئيس.. التقريران على طرفي نقيض، وال يمكن 

المزج بينهما، وعمل تقرير واحد منهما.
زاد غضبه، وقال لي: إذا لم تفعل، فهذا سيكون فراقًا بيني 
ال  ما  أعمل  أقدر  ما  استجابة، وقلت:  مني  يجد  لم  ولما  وبينك.. 
اشرب  محمد..  يا  طيب  لي:  وقال  غاضبًا..  وقف  به..  أقتنع 

قهوتك.. البيت بيتك.. وانصرف.
وأضاف: وفعاًل منذ ذلك اليوم حدث الفراق.

يقرأ  أن  عليه،  متفقًا  كان  هيكل  األستاذ  مع  الثالث  اللقاء 
الكتابين ويقول لي رأيه. وفعاًل أسمعني األستاذ كل ما شجعني 
استكمال  أحاول  إنني  أقول:  أن  شجعني  مما  وباحث،  كمحقق 
وقد  أيضًا..  األميركية  الوثائق  في  القاهرة«  »حريق  عن  بحثي 
طلبت من زميلي الصحافيين المصريين الموجودين في الواليات 
المتحدة منذ سنوات أن يبحثا عن وثائق تلك الفترة.. وقد أرسالها 
لي فعاًل، لكني لم أجد أي شيء عن »حريق القاهرة«، وكأن يوم 

26 يناير 1952 غاب أو سقط من التاريخ.
ابتسم األستاذ وقال: ولن تجد. ال عن »حريق القاهرة« الذي 
حدث يوم 26 يناير، وال عن ثورة يوليو/تموز التي حدثت يوم 
23 يوليو، فالسلطات األميركية لم تفرج عن وثائق تتصل بهذين 

الحدثين حتى اآلن )يناير/كانون الثاني 1985(..
في هذه الفترة كان األستاذ هيكل ينشر أسبوعيًا فصول كتابه 
للقاء  مباشرة  السابق  اليوم  وفي  والصحافة«.  السياسة  »بين 

الثالث، كان الفصل الخاص بأخبار اليوم.
وبواقعة  مباشرًا،  اتهامًا  تضمن  األمس  فصل  لألستاذ:  قلت 
عادية محددة، تدين صاحبي أخبار اليوم بالحصول على تمويل 

أجنبي، مما يعزز االتهام السابق لمصطفى أمين.
قال: عندما كلفني الرئيس جمال عبد الناصر بتولي مسؤولية 
باب  من  قررت  األهرام،  جانب  إلى  مؤقتًا  ولو  اليوم  أخبار 
االحتياط دعوة األستاذ السيد أبو النجا، وهو أكبر خبير في إدارة 
مؤسسة  وأموال  ألصول  »جرد«  لعمل  الصحافية،  المؤسسات 
أخبار اليوم. وقد قام فعاًل بالمهمة بكل اقتدار. لكنه فوجئ بوجود 
حقيبة كبيرة مليئة بالدوالرات، وأنه عندما سأل المسؤولين عن 
إدارة ومالية المؤسسة عن هذه الحقيبة، قالوا إن أصحاب الدار 
كانوا كلما عادوا من السفر جاؤوا معهم بحقيبة مثل هذه. وكانوا 

هم فقط الذين يتصرفون فيها، وال تدخل في حسابات الدار.
محضرًا  أعمل  إذن  النجا:  أبو  للسيد  قلت  األستاذ..  وأكمل 
أدخل  ثم  المسؤولين  وأقوال  الحقيبة،  في  وما  بالواقعة  رسميًا 

المبلغ في ميزانية المؤسسة.
قلت لألستاذ: لكن نشر الواقعة مثل فعاًل اتهامًا صريحًا.

قال: أنا أيضًا ساورني االستنتاج الذي ذكرته. وترددت في 
بالنسبة  سواء  النشر،  على  يترتب  قد  لما  أنشر،  ال  أو  أنشر  أن 
يمكن  فيما  المتسبب  باعتباري  لي  بالنسبة  أو  أمين..  لمصطفى 
فقط،  علي  تبعاته  تقع  لن  يحدث  أن  يمكن  ما  وألن  يحدث.  أن 
وإنما على أوالدي أيضًا، فقد جمعت أفراد أسرتي وعرضت األمر 
أو  أنشر..  يقرروا معي:  أن  منهم  عليهم، وطلبت  احتماالته  بكل 
شهود،  وعليها  حقيقية،  الواقعة  مادامت  قالوا:  ولما  أنشر.  ال 
وموثقة بمحضر رسمي، فمن حق القراء أن تنشر، ونحن نتحمل 

المسؤولية معك.. ونشرت. 
يدرك  أن  يجب  الصحافي  أن  هيكل  األستاذ  من  وتعلمت 
مسؤوليته عن كل ما ينشر وأثر ما ينشر ليس على اآلخرين فقط، 

وإنما على سمعته وَقْدره.
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�صفحات مطوية

»من هنا نبد�أ«

معركة �لأم�س و�ليوم

خالد محمد خالد هو أحد الكتاب األحرار والمثيرين للذاكرة 
الشعبية والثقافية عمومًا، وهو لم يكن رجاًل حزبيًا قبل ثورة 
يوليو/تم���وز، ولكنه ل���م يكن رافضًا لها أيض���ًا، كان يطلب 
االس���تقالل عن أي مؤثرات خارجية، وبذلك فهو يختلف عن 
اإلمام محمد عبده ال���ذي كان عضوًا في الحزب الوطني وأحد 
مؤسسيه، وكتب بيانه األول، وكذلك يختلف عن طه حسين 
وعلي عبدالرازق وغيرهم من الذين لم يبرأوا تمامًا من الهوى 
الحزب���ي باالنتم���اء المباش���ر، أو الميل السياس���ي والفكري 
عمومًا، وصاحبنا خالد نش���أ وتكونت ش���خصيته في مناخ 
اجتماعي وديني معتدل، وهو مثل كثيرين ذهب إلى )الكتَّاب( 
وحف���ظ القرآن الكري���م، وكان حفظ القرآن ف���ي ذلك الوقت 
)عشرينيات القرن الماضي( تكليفًا ال اختيار فيه، بل كان في 
كثير من األحيان إجبارًا، لكن خالدًا استمتع بحفظ القرآن في 
طفولته وتأثر بموسيقاه أيما تأثر، وهو يقول في ذلك: )بعد 
فترة أدركت أن الموسيقى في لغة القرآن ال نظير لها، وحين 
انتقلت إلى القاهرة كانت عملية الحفظ تواكبها عملية التجويد، 
وهو أش���به بال� »نوتة« الموسيقية -إن جاز التعبير-فهو علم 
له قواعده التي دربتني على النطق السليم، والحقيقة أن علم 
التجويد قد أفادني ال في حفظ القرآن حفظًا صحيحًا فحسب، 
وإنما في اكتس���اب أذني مرانًا كافيًا ألن تصبح موسيقية وما 
يصاحبها من إحساس مرهف باإليقاع(، إذن فخالد محمد خالد 
كانت لديه استعدادات فطرية للتلقي مختلفة عن التلقي الجامد 

والذي يؤدي إلى نهايات مختلفة. 

وهن���اك محطات أخرى كثيرة في حيات���ه تضيء الجانب 
المس���تنير والمتفت���ح ال���ذي أدى به لكتابة كتابه اإلش���كالي 
»من هنا نبدأ«، هذا الكت���اب الذي تعرض لمصادرة ومطاردة 
صارختي���ن، وكالع���ادة تم رف���ع قضية أم���ام المحاكم )عام 
1950( ثم يصدر حكم تاريخي لإفراج عنه، ويظل خالد محمد 
خالد ش���اغاًل مكانة مهمة ومضيئة ف���ي تاريخ الفكر والحرية 
واإلس���الم، ألنه أخلص للفكرة العادلة قبل كل شيء، وثابر 
من أجل إظهار هذه الفكرة، ثم طور وأبدع ولم يقف عند نقطة 
مح���ددة، وكان دافع���ه لكتابة هذا الكتاب كم���ا يصرح لغالي 

شكري في حوار معه: )المظالم التي رأيتها من حولي تسحق 
كل حقوق اإلنس���ان، وقراءاتي، واس���تعدادي الذي لم أكن قد 
تبينته بع���د، وجدتني فجأة أرغب رغبة ح���ارة وعميقة في 
الكتابة حول هذه القضية(، وبالفعل كتب خالد الكتاب ودفع 
به إلى المطبعة بعد تدبير نفقاته بش���كل شخصي، وفور أن 
تداول عم���ال المطبعة الكتاب ذهب إلى الرقيب وهو واحد من 
علماء األزهر، وعند تس���لم الكتاب عرف المؤلف أن الرقيب قد 
أصدر قرارًا بمص���ادرة الكتاب، وكان عن���وان الكتاب األول: 
»بالد من«، ثم تطورت األمور السياس���ية وتغيرت الوزارة، 
وت���م اإلفراج عن الكتاب، وما كاد يص���ل إلى المكتبات - بعد 
تغيي���ر عنوانه إلى »من هن���ا نبدأ«- انق���ض البوليس لجمع 
معظم النسخ وضبط الكتاب تمهيدًا لمصادرته، ووقف الكتاب 
أمام القضاء متهمًا بالخروج على الدين وترويج الش���يوعية 

وتحريض الفقراء على الرأسماليين!!. 

ولك���ن القضاء الع���ادل أصدر حكمًا تاريخي���ًا باإلفراج عن 
الكتاب في 10 من ش���عبان 1369 هجرية الموافق 27 مايو/

أيار س���نة 1950، وجاء في نهاية حيثي���ات الحكم المطولة: 
»إن حري���ة الرأي مكفولة في حدود القانون، ولما كان الكتاب 
المضب���وط ال ينطوي على جريمة ما، فإنه ال يكون ثمة محل 
لضبطه تطبيقًا للمادة)198( عقوبات، ولهذه األسباب قررنا 
إلغاء األمر الصادر بضبط كتاب »من هنا نبدأ« لمؤلفه األستاذ 
خال���د محمد خالد واإلفراج عن هذا الكتاب«، ولكن المعركة لم 
تنته بصدور هذا الحكم، ف���إذا كان القانون قال كلمته، إال أن 
الكتاب ظل مثارًا للمناقش���ات والمجادالت لوقت طويل، ومن 
المده���ش أن الذي يتزع���م الهجوم واإلقص���اء رجل عانى في 
مقتبل حياته من ويالت االستبداد وهو الشاعر علي الغاياتي، 
وهو كان قد أصدر ديوانًا شعريًا في أوائل القرن تحت عنوان 
»وطنيت���ي« وكتب له  الزعيم محمد فري���د مقدمة، وتم تقديم 
الش���اعر والزعيم للمحاكمة، وحكمت عليهما بالسجن، ولكن 
الشاعر هاجر لسويس���را، وعاد بعد ذلك لينشئ جريدة منبر 
الشرق، وهي التي قادت جبهة الهجوم على الكتاب وصاحبه، 
ونشر الشائعات المغرضة، خصوصًا بعد ترجمة الكتاب فور 

�سعبان يو�سف - القاهرة
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ص���دوره وإثارة الضج���ة الكبيرة حوله، وكان���ت التهم التي 
الحقت الكاتب ليست في فكره فقط، ولكن في وطنيته أيضًا، 
وأنه تقاضى أموااًل من روس���يا وأمي���ركا لكتابة هذا الكتاب، 
ولذل���ك لم تكن النيابة فقط وال األزه���ر هما حجر الزاوية في 
الهجوم على الكتاب، ولكن تشكلت جبهة متنوعة للهجوم على 

الكتاب. 

ويجدر بنا هنا أن نس���وق األركان الت���ي قامت عليه التهم 
الموجه���ة للكتاب، وهي كما جاء ف���ي قرار المحكمة كالتالي، 
أولها، إنه تعدى علنًا على الدين اإلسالمي، وثانيها: إنه حبذ 
وروج علن���ًا مذهبًا يرمي إلى تغيير النظم األساس���ية للهيئة 
االجتماعية بالقوة واإلرهاب ووس���ائل أخرى غير مشروعة، 
وثالثها: إنه حرض علن���ًا على بغض طائفة من الناس وهي 
طائفة الرأس���ماليين واالزدراء بها تحريضًا من ش���أنه تكدير 
الس���لم العام، وبذلك اعتبر خالد محمد خالد أحد المحرضين 
على الثورة االجتماعية ف���ي البالد، وكان هذا قبل قيام ثورة 
يولي���و بعامين، وكان���ت البالد تمر بحراك واس���ع ضد كافة 
أشكال الفساد المتعدد سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ولكن 
رغ���م صدور الحكم إال أن األقالم لم تكف عن مهاجمة الكتاب، 
ول���م يقتصر األمر على المق���االت الغزيرة الت���ي تواترت في 

معظم صحف ذلك الزمان. 

والجدير بالذكر أن الجريدة التي دافعت عن الكتاب  وصاحبه 
كانت جريدة أخبار اليوم، وفتحت صفحاتها للدفاع عن الكتاب 
وهذه مفارقة تحسب لصاحبيها علي ومصطفى أمين، وكانت 
المطبوعة األخرى التي أخذت صف الكتاب مجلة روز اليوس���ف 

المس���تنيرة والتي كان يرأس تحريرها آنذاك الكاتب إحسان 
عبد القدوس، ولم يتوقف -كما أس���لفنا- الهجوم بعد صدور 
الحك���م، ولم يقتصر على المق���االت، ولكنه تعدى إلى تأليف 
الكتب، فأصدر الش���يخ محم���د الغزالي »من هن���ا نعلم« بعد 
صدور »من هنا نبدأ« مباش���رة، ثم صدر كتاب آخر للرد على 
الكتابي���ن، وكان عنوانه »من أين نبدأ« للش���يخ والعالم عبد 
المتعال الصعيدي، ومن المعروف أن الشيخين كان لهما شأن 
كبي���ر في الحي���اة العامة، وكان كل منهم���ا حجة فيما يقول، 
فالغزالي أحد أقطاب اإلخوان المس���لمين، والثاني عالم جليل 
له مس���اهماته األدبية والفكرية في مجاالت عديدة، لذلك كان 
دخولهما س���احة المناقشة نوعًا من رفع درجة هذه المناقشة 
إلى حدود عليا، خاصة أن المؤلف خالد محمد خالد كان جديدًا 
على عالم الكتابة والتأليف، ولم يكن ضالعًا في ذلك، ولكن 
الكتاب كان مثيرًا للدرجة التي جذبت هذه المحيطات الواسعة 
واله���ادرة، وبالطبع فق���د حركت مياه بحي���رات أخرى كانت 

ساكنة. 

ولكن ما الذي ج���ذب كل هؤالء للخوض في هذه المعركة، 
ولن أستعرض الكتاب هنا، لكنني سأشير فقط إلى عناوينه 
التي أفزعت الكثيرين، وأقلقت البعض اآلخر، فالكتاب ينقسم 
إلى أب���واب أربعة وهي: )الدي���ن.. ال الكهانة ثم: الخبز.. هو 
الس���الم ثم قومي���ة الحكم ثم: الرئة المعطل���ة( هذه العناوين 
وحدها قادرة على إقالق ثبات المحافظين والمتطرفين وغالة 
المتعصبين، الذين يعمل���ون لياًل ونهارًا على إبعاد الدين عن 
المنح���ى االجتماعي القويم، وتجنيد الدين لخدمة الس���لطة، 
وكان الفصل المعن���ون ب� »قومية الحكم« أكثر الفصول جداًل، 
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وهنا سأقصر األمر على اقتباسات حول هذا الباب فقط، حيث 
إنه يتناول فكرة الحكومة الدينية. 

يق���ول خالد محم���د خالد: »في المجتمع الي���وم رأي ذائع، 
يطال���ب ذووه بحكوم���ة دينية، تحكم  بما أن���زل اهلل، وتقيم 
الح���دود ف���ي األرض، ألن إقامة الحد واح���د منها خير للناس 
من أن يمطروا أربعين يومًا، ومن العبث تجاهل هذا الرأي أو 
التقليل من شأنه، فإنه-وهذه هي الحقيقة - ينتظم بين دعاته 
والمؤمنين به مجموعة طيبة من خير عناصر األمة وشبابها، 
خرجوا من المحنة التي مرت بهم أكثر إيمانًا به، وأشد تعصبًا 
له، وليس معتقل الطور، وال الس���ياط، بقادرين على إخماد 
رأي أو تحويل���ه عن وجهته، فالمب���ادئ ال تعتقل والعقائد ال 
تعذب وال تجلد.. وسياط الجند ال تزيد حملة المبادئ واألفكار 
إال تفاني���ًا وإصرارًا.. لكن التفاهم ومحاولة اإلقناع هما اللذان 

يطهران األفكار من بعض ما يشوبها من وهم وخطأ. 

وإذ كنا نرى في الحكومات الدينية تجربة فاش���لة.. ونرى 
في العمل على عودتها انتكاسًا إلى الديموقراطية المرهقة التي 
تخلصت منها اإلنسانية بمش���قة وكبد، ومجازفة بالدين ذاته 
مجازفة تعرض نقاوته  للكدر، وسالمه للخطر.. فقد أصبح 
من أقدس واجباتنا أن نتقدم لمناقشة هذا الرأي، وتحفزنا إلى 
ذلك الرغبة الصادقة في تطهير كفاح الشعب مما قد يعوقه، أو 
يرده على أعقابه، والحرص على صيانة الدين وإبقائه بعيدًا 

عن مهاب العواصف والذاريات. 

وإنا لنقف في خضم هذا العالم الذي تتقاذف أممه وتتدافع 
إلى األمام سائلين أنفسنا: أنمضي قدمًا أم ننتكس إلى الوراء؟

أن نحرف عن قومي���ة الحكم إلى عنصريته وطائفيته، أم 
نضاعف هذه القومية وننميها؟

أنفر م���ن عهد حرية الفك���ر وحرية القول وحري���ة النقد - 
مهما يكن ذل���ك ضئياًل -إلى عهد من ق���ال ألميره لم؟ فقد حل 
دم���ه وبرئت منه ذمة اهلل.. أم نثبت ه���ذا العهد ونعاونه على 

النضوج واالستواء؟

أنمزج الدين بالدول���ة، فنفقد الدولة ونفقد الدين، أم يعمل 
كل منهما ف���ي ميدانه، فنمزجهم���ا معًا، فنربحهم���ا، ونربح 

أنفسنا ومستقبلنا؟. 

ونج���د أن معظم كتاب الش���يخ محمد الغزال���ي يتركز في 
ال���رد على هذا الب���اب، فيكتب ضمن ما كتب: »ينقد األس���تاذ 
خالد الحكومة الدينية فيتساءل »أين دستورها الذي تعمل له 
وتقوم به ما هو؟ إنها حين تس���أل هذا السؤال تفر وتهرب إلى 
الغموض الذي ال تستطيع أن تعيش إال فيه وتقول: هو الدين 
هو القرآن، لكن القرآن - كما قال علي - حمال أوجه- والسنة 
كذلك«، وهذا الكالم س���يئ جدًا فلو أن الطعن في  أش���خاص 
الحكام باسم الدين مأل صفحات الكتاب كله ما اكترثنا لذلك، 

ولك���ن الطعن نض���ح هنا على الدين نفس���ه فأصب���ح متهمًا 
بالغموض واإليهام فمقابح الحكومة الدينية بعد ما كانت معللة 
باتباع األهواء والش���هوات، أصبحت معللة بأن القرآن كتاب 
واض���ح يقول فيه منزله »تلك آيات الكتاب المبين« والس���نة 
مزيد من البيان لما أجم���ل القرآن ذكره من تفاصيل العبادات 
والحوادث، ومن أيس���ر األمور أن تعرف من الكتاب والس���نة 
طائفة ضخمة من العقائد واألحكام قررت ولم تشتجر حولها 
اآلراء ولم تتكاثر الوجوه، ولو كانت نصوص القرآن والسنة 
بالمثابة التي ذكرها المؤلف لما عاش اإلس���الم يومًا واحدًا، 
ولما ربى رجاًل واحدًا، وقد استش���هد الش���يخ خالد على آراء 
كثيرة باآليات واألحاديث، فق���ال: إن إحدى خصائص الدين 
قبل أن تخالطه الكهانات تحرير البشر من التسلط واالستغالل 
»ووصل إلى هذه النتيجة الس���ليمة من نصوص الدين نفسه 

التي وصفها بأنها حمالة أوجه«. 

صحي���ح أن الق���رآن اعتمد في أحكام���ه وتوجيهاته على 
التعبي���رات العامة واأللف���اظ المرنة حتى يس���اير العصور 
كله���ا إلى قيام الس���اعة، وهذه آية من آي���ات إعجازه، بيد 
أن العم���وم والمرونة ش���يء آخر غير الغم���وض واإلبهام!! 
وقد كان الخوارج على عهد عل���ي يكفرون المذنب ويتلقفون 
آيات الوعيد فيس���يئون تطبيقها على الناس، وعلي وفقهاء 
الصحابة يدرون أتم الدراية بالمالبسات التي صحبت نزول 
ه���ذه اآلي���ات، ومن ثم وص���ى ابن عب���اس أال يحاج هؤالء 
باآليات المجردة بل بالس���نة الموضحة فهي أش���به بمذكرة 
تفس���يرية للقان���ون، ولم يقل أح���د من العلماء أب���دًا إن كال 
من الس���نة والكتاب مش���كل، وحمال أوجه(، هذا بعض، ما 
قاله الش���يخ محمد الغزالي في الرد على الش���يخ خالد محمد 
خالد، وال يسعنا هنا أن نستعرض كافة اآلراء التي تعرضت 
للقضية، لك���ن الجدير بالذكر أن الحوار امتد، وكما أس���لفنا 
هناك كتاب آخر كتبه الش���يخ عب���د المتعال الصعيدي تحت 
عنوان: »من أين نبدأ«، وهو يعقب في كتابه على الش���يخين 
-خال���د والغزالي - ويق���ول: »وإني ال أس���يء الظن بعقيدة 
صاحب الكتاب، وإنما أرى أنه قصد الحق فأخطأه، وأخالف 
في سبيل هذا الذين يردون عليه وعلى أمثاله ممن يقصدون 
الح���ق فيخطئون، فإنهم يفترضون س���وء الني���ة فيهم عند 
ال���رد عليهم، فيجافي ردهم اإلنصاف، وال يصلون به إلى ما 
يقصدون من رد المخطئ إلى الصواب، ويدخل فيهم إلى حد 
ما األستاذ الشيخ محمد الغزالي في كتابه - من هنا نعلم- فهو 
يكاد يدخل صاحب هذا الكتاب في زمرة المناوئين لإسالم، 
ويضيف إليه أيضًا صاحب كتاب )اإلسالم وأصول الحكم(«، 

وهو يقصد الشيخ علي عبد الرازق. 

ورغم أن عقودًا قد مرت إال أننا نجد أنفسنا نعود لمناقشة 
القضية ذاته���ا وبالتفاصيل نفس���ها، مع تبديل األش���خاص 

والظروف والمالبسات، ولكل حادثة حديث. 
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دوحة الع�ضاق

الـذهـُب يـغـِلـُب الـحـبَّ دائـمـًا

نزار عابدين 

اليمامة،  عراف  الطريق  في  ولقيه  فيفيق.  إياه  زودته  لعفراء 
فسأله عما به، وهل هو خبل أو جنون؟ فقال: 

									اأق�وُل	لع�ّراِف	الي�م�ام��ِة	داوين								

																																														ف�اإن�ك	اإن	داَويْ�ت�ن�ي	ل�ط�ب�ي�ُب

									ع��شي�َّة	ل	ع�ف�راَء	منك	بع�ي�دٌة										

																																													فت�ْشلو	ول	ع�فراَء	منك	ق�ريُب

									فواهلل	ل	اأن�شاِك	ما	هبَّت	ال�شَّبا										

																																													وما	اأْعقبْتها	يف	الرياح	َجنوُب

										واإين	ل�تَ�ْغ��شاين	لِذكراك	ِه�ّزٌة										

																																												له�ا	بني	جلدي	والع�ظاِم	دبيُب

وقال:

									ف�َويلي	على	َع�ف�راَء	َويْ�اًل	كاأنَّ��ُه									

																																					ع�لى	ال�شدِر	والأْح�شاِء	حدُّ	�ِشناِن

	اأنَت	املُ��شتع�اُن	على	الذي							 								فيا	ربِّ

																																					حت�مَّل�ُْت	مْن	َع�ْف��راَء	م�ن��ُذ	زم��اِن

ِّق�َ�ْت	ب�َج�ن�اِحه��ا										 								كاأنَّ	ق�َ�ط�اًة	ُع�ل�

																																				ع�لى	ك�بِ�دي	من	�ِش�دَِّة	اخَل��َف��ق�اِن

فلم يزل في طريقه حتى مات قبل أن يصل إلى حيِّه بثالث 
ليال، وبلغ عفراء خبر وفاته، فجزعت جزعًا شديدًا، وقالت:

										اأَل	اأيُّها	الرك�ُْب	املُِجّدون	َويَحُكْم					

	بَْن	ِح�زاِم
َ
	نََع�ْي�تُ�ْم	ُع�روة	                                         	ِبَح�قٍّ

								َفاإن	كاَن	حّقاً	ما	تقولوَن	َفاْعَل�موا				

	ظ�الِم 																																								ِباأن	ق��ْد	نَع�ْي�تُ��ْم	ب�ْدَر	كلِّ

									َف�ال	ت�َْه�نَ�اأ	الِف�ْت�ي��اَن	بْع�دَك	ل�ّذٌة							

																																								َول	َرَج�ع��وا	من	َغ��ْي�بَ�ٍة	ب�شالِم

ي�ن	غ�اِئ�باً							 										َوُق�ل	للَحباىل	ل	تَُرجِّ

																																							َول	َف��ِرح����اٍت	بَ�ْع��َده	ب�ُغ����الِم

									َول	ل	بُ�لِّ�ْغتُ�ْم	حيُث	وجَّْه�تُم	ل�ُه							

�تُ����ُم	ل�ّذاِت	كّل	ط�ع����اِم 																																							َونُ�غِّ�شْ

بعده  ماتت  حتى  بها،  وتندبه  األبيات  هذه  تردد  تزل  ولم 
بأيام قالئل.

تحب،  بمن  يرضى  ال  فأبوها  أمرها،  تملك  المرأة  تكن  لم 
عمها،  ابن  كان  وإن  فيرفضه  فقير،  ألنه  األحيان  معظم  وفي 
هو  لنفسه،  يريده  أنه  والحقيقة  غنيًا،  زوجًا  لها  يريد  وهو 
يغنيه بالمهر، ونكتفي بواحد من أشهر العشاق، أدنفه العشق 
حتى ضني ومات، هو عروة بن حزام من بني ُعذرة، ال يعرف 

له شعر إال في عفراء بنت عمه عقال.
قيل إن حزامًا هلك وترك ابنه عروة في حجر عمه، وكان عقال 
يقول لعروة: أبشر، فإن عفراء امرأتك إن شاء اهلل. وكبر االثنان، 
وعرف عروة أن رجاًل ذا مال كثير يخطبها، فقال لعمه: بلغني 
أن رجاًل يخطب عفراء، فإن أسعفته سفكت دمي، فرقَّ له وقال: 
يا بني، أنت معدم، ولست مخرجها إلى سواك، وأمها قد أبت أن 

تزوجها إال بمهر غال، فاضطرب واسترزق اهلل تعالى.
أال  باليمن، ووعده عمه وزوجته  له موسر  ابن عم  فقصد 
يحدثا حدثًا حتى يعود. ثم وصله ابن عمه وكساه، وأعطاه 

مئة من اإلبل.
عفراء  رأى  عظيم،  مال  ذو  الشام  أهل  من  رجل  كان  وقد 
المهر  في  فرغبه  إليه،  فاعتذر  أبيها،  إلى  وخطبها  فأعجبته 
فأبى، فعدل إلى أمها، فوافق عندها قبواًل، فأجابته ووعدته، 
الخاطب  أجاب  حتى  بصخبها،  فآذته  عقال  إلى  وجاءت 
وزوجه، ثم ارتحل الرجل بعفراء إلى الشام، وعمد أبوها إلى 
قبر عتيق، فجدده وسواه.وقدم عروة بعد أيام، فنعاها أبوها 
حتى  هالك،  مضنى  وهو  القبرأيامًا  إلى  يختلف  فمكث  إليه، 
أخبرته جارية الخبر، فتركهم ورحل إلى الشام، وقالت عفراء:

							يا	َع�ْرَو	اإنَّ	احليَّ	قد	ن�َق���ش�وا	

																																															َع�ه�َْد	الإل�ِه	وحال�ف�وا	الَغ��ْدرا

الرجل فأكرمه وأحسن ضيافته، ثم ألقى خاتمه في  وقصد 
صبوح عفراء، فلما رأته شهقت، وقالت لزوجها: أتدري من ضيفك 
؟ إنه ابن عمي عروة، وقد كتم نفسه حياًء منك. وعاتبه زوجها 
وخرج وتركه مع عفراء يتحدثان. وأوصى خادمًا له باالستماع 
عليهما، فلما خَلَوا تشاكيا، وهو يبكي أحر بكاء، وقال: أنت حظي 
من الدنيا، وقد ذهبِت مني، وذهبت بعدك فما أعيش! وأنا مستح 
من هذا الرجل الكريم، واهلل ال أقيم بعد علمه مكاني، وإني عالم 

أّني أرحل إلى منيتي. فبكت وبكى، وانصرف.
وأخبرت الخادم زوجها، فطلب من عفراء أن تمنع ابن عمها 
أكرم وأشد حياًء من أن يقيم،  الخروج، فقالت: هو واهلل  من 
أمنعك  ال  اهلل في نفسك، واهلل  اتق  يا أخي،  له:  فدعاه وقال 
عنها  ألفارقنَّـها وألنزلنَّ  ولئن شئت  أبدًا،  معها  االجتماع  من 
لك. فجزاه خيرًا، وأثنى عليه. فلما رحل عنهم نكس، وأصابه 
غشي وخفقان، فكان كلما أغمي عليه ألقي على وجهه خمار 
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درس في طبيعة الثورة

عبر  بها  يعتنيان  راحا  كبيرة  حديقة  وال��دّي  ببيت  يحيط 
أشجار  مختلف  فيها  زرعا  فقد  شديدين،  وبتفاٍن  بكد  السنين 
الفاكهة والنباتات التي راحت تنمو ببط لكن بإصرار، حتى جاء 
ذلك اليوم الذي غمرتنا به بثمارها، كالتين والعنب والرمان 
والمشمش واألجاص واألكادنيا والبلح والتوت واللوز وجميع 
أنواع الحمضيات، كما العديد من أنواع الخضار، منها الخس 
والبندورة والبقدونس والباميا والبطاطا والباذنجان والفلفل 
والبصل والثوم. باختصار، أحاطت ببيتنا حديقة جعلت من 

فكرة شراء الفاكهة والخضار من السوق، فكرة غريبة جدًا.
الغربي  طرفها  في  الحديقة،  هذه  هامش  على  ذلك،  مع 
نمت  وأكثر صخرية،  أقل خصبًا  التربة  كانت  الشمالي حيث 
الشجيرة  لتلك  كان  شوكها،  عن  عدا  صغيرة.  قبار  شجيرة 
زهور تتفتح مع نهاية الربيع فتبقى بتالتها البيضاء الرقيقة 
تزين مختلف أطرافها حتى بداية الخريف، كما كان لها أوراق 
الوقت  أك��ان  الفصول؛  بتبدل  بدورها  تأبه  تكن  لم  دائرية 
الخضرة،  خفيفة  تبقى  عربيًا،  ربيعًا  ولو  ربيعًا،  أو  خريفًا 
السنة ثمرًا  النبتة تنتج أيضًا على مدار  دائمتها. وكانت هذه 
غريب الشكل، يشبه الحلق، كنا خالل لعبنا الطفولي نقطفه 
محاذرين الشوك، ثم نعلقه حول آذاننا ليروح ويهتز كالحلق 
المعلق في آذان أمهاتنا. عدا ذلك ما كنا لنعرف ما عسانا أن 
إليها، أو حتى إلى جمال  التفتنا  التي قلما  النبتة  نفعل بهذه 
من  نلحظ  ما  آخر  هناك،  دائمًا  كانت  لقد  األبيض.  زهرها 
إلى  الباكر  الصباح  في  متجهين  نعبرها  حين  البيت  حديقة 
المدرسة، وأول ما يستقبلنا منها حين نعود، فكانت رؤيتها 
أحيانًا، رغم شوكها القاسي وأوراقها شاحبة الخضرة، تبعث 

على اإلحساس بالدفء والطمأنينة.
لكن على العموم، كانت نبتة القبار هذه تذكر بحقيقة تلك 
الرقعة من األرض وطبيعة تربتها والنباتات التي راحت تنمو 
فيها، قبل أن يقتلعها والداي فيقضيان عليها جميعًا، كجزء من 
مخطط مشروع فردوسهما. لذا كانت هذه النبتة تغيظ والدّي 
تركاها  أن  إلى  مجددًا،  لتنبت  عادت  اقتلعاها  كلما  إذ  ج��دًا، 
أن  خاصة  عائق،  ودون  تشاء  كما  لتنمو  وقت  بعد  وشأنها 
التي  األطفال،  نحن  الشيطانية  أيدينا  من  أنقذها  قد  شوكها 

بحيث  األخ��رى،  واألشجار  النباتات  تجاه  رحمة  أقل  كانت 
كان على والدّي أن ينبهانا كل بضع دقائق بأال تدوس أقدامنا 
نتسلق  وأال  الباذنجان،  شتل  سرب  أو  البقدونس  حوض 

شجرة المشمش أو األكادنيا فنكسر أغصانها اليافعة الهشة.
لنا  خيِّل  هكذا  أو  أخيرًا!  القاضية  الضربة  جاءت  أن  إلى 
مكانها،  تشييد مخزن صغير  قررا  اللذين  لوالدّي،  وبالتحديد 
تلك  قاال يستغالن  األقل  على  لكن  إليه،  بحاجة  نكن حقًا  لم 
القبار  نبتة  تحتلها  تبقى  أن  من  بداًل  يخدمهما  بما  المساحة 
تلك التي لم يجدا فائدة ترجى منها. وهكذا، أفاقا ذات صباح 
أربعة  مساحة  على  متر،  حوالي  بعمق  حفرة  بحفر  وباشرا 
جذورها  ليستئصال  بل  تمامًا،  بذلك  ليقتلعاها  مربعة،  أمتار 
ومن  بالصخور  الحفرة  تلك  غمرا  بعدها  كلية.  األرض  من 
المخزن،  تشييد  من  انتهيا  أن  وبعد  باألسمنت،  غطياها  ثم 
بلطاها. وبدوره، لم يثر هذا المخزن الذي استخدم والدّي في 
الشكل سوداء جرداء،  مكعبة  بركانية  صنع جدرانه حجارة 
القبار،  نبتة  غرار  على  والطمأنينة  بالدفء  خاصًا  إحساسًا 
إنما بالجبروت، خاصة جبروت والدّي. فقد بدا أخيرًا بأنهما 
المتمثلة  الحقيقية،  الطبيعة  مظاهر  آخ��ر  بإقصاء  نجحا 

بالنباتات الشوكية، من حول بيتهما.
كان ذلك قبل عقدين ونيف تقريبًا، حين شّيد والداي هذا 

المخزن.
دفعني  وال���دّي،  بزيارة  قمت  حين  الماضي  الصيف  في 
وبوابته  الحديقة  من  الخلفي  الجزء  ذلك  تفقد  إلى  الحنين 
السرية التي كنت أعبرها خالل طفولتي بينما أنا في طريقي 
إلى المدرسة ومنها، وهو ما لم أفعل منذ أن أنهيت المدرسة 
وتركت البيت. عندها، لمحت فجأة في أعلى جدران المخزن، 
الخضرة  من  الجرداء، شيئًا  السوداء  البركانية  بين حجارته 
الخفيفة. كانت نبتة القبار قد تبرعمت من جديد، هذه المرة، 

بين شقوق جدرانه.
من  مبنى  جبروت  أك��ان  جبروت،  ألي  يمكن  ال  أنه  يبدو 
هذه  قدرة  يكبح  أن  وال��دّي،  جبروت  أو  البركانية  الحجارة 
النبتة على النمو كما تشاء، وأينما تشاء، في أقل األماكن التي 

يتوقع ظهورها فيها، وربما أشدها قسوة.

عدنية شلبي 






