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عن  ُتعبِّر  المجلة  في  المنشورة  المواد 
رأي  عن  بالضرورة  ُتعبِّر  وال  كّتابها  آراء 
برّد  المجلة  تلتزم  وال  المجلة.  أو  الوزارة 

رئيس التحريرأصول ما ال تنشره.

َيحار المواطن العربي وهو يرى ما آلت إليه الحال في بعض األقطار العربية 
الفوضى  بها  استبدَّت  وكيف  العربي،  الربيع  بثورات  ُسمِّي  ما  شهدت  التي 
السياسية وغاب األمن وانعدمت لغة الحوار في ظل صراعات خلََّفت كثيرًا من 

القتلى والجرحى إثر صدامات حزبية بعيدة عن الديموقراطية. 
وإذا كانت أهداف ثورات الربيع العربي نبيلة ومشروعة فإن ما أسفرت عنه 
حتى اآلن ال يلبِّي تطلعات الشعوب في إحداث التغيير الُمرتَقب في نمط الحياة 

القائم على إرساء مبادئ الديموقراطية والحرية والعدالة واالحترام المتبادل. 
واستصحابًا لهذه النتائج غير المتوقَّعة تبرز قضية »بناء األوطان« بوصفها 
أهم تحدٍّ يواجه الثورات العربية، ويتطلب االئتالف ال االختالف، والتعاون ال 

التشاحن، والبناء ال الهدم. 
َر التاريخ بأحرف من نور أسماء أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل  َسطَّ
العّزة لها ، هل ينسى أحد منا  بالدهم، كان كّل هّمهم بناء أوطانهم وتحقيق 
جمال عبد الناصر، أو المهاتما غاندي، أو نيلسون مانديال وغيرهم كثير ممن 
نبيلة  قيم  عن  يصدرون  كانوا  ألنهم  وطنه،  بناء  في  بإخالص وصدق  أسهم 
وأهداف سامية يبتغون بها رفعة الوطن ونهضته بعيدًا عن مطامع شخصية أو 

مكاسب حزبية ممقوتة؟. 
عملية بناء الوطن ليست أقوااًل سابحة في أثير الهواء وال خطبًا رنانة في 
ميادين فسيحة، بل هي أفعال تراها بوضوح في ميادين العمل واإلنتاج. وإذا 
ل إلى الديموقراطية الذي تبتغيه ثورات الربيع العربي هو الطريق  كان التحوُّ
إلى التغيير واإلصالح وإعادة البناء فإن التخطيط له بوضع سياسات واضحة 
المعالم واألهداف عمل متواصل يتطلَّب وقتًا طوياًل وصبرًا أطول، وهذا ال يعني 
صراعات  فترة  إلى  ل  تتحوَّ أو  االنتقالية  الفترة  تطول  أن  األحــوال  من  بحال 
وخالفات حزبية ال ُيعَرف كيفية الخروج منها ، ومن هنا يلزم الجميع إظهار 
حسن النّية وإعالء مصلحة الوطن بتقديم مبادرات إيجابية تساعد على التفاؤل 
حوار  خالل  من  سلمّي  بشكل  الصراع  وإدارة  األحسن،  إلى  األوضاع  بتغيير 

عقالني منفتح. 
ومع اعترافنا بأن ثورات الربيع العربي تمثِّل مرحلة تاريخية فاصلة لكننا 
ندرك بوعي شديد أن ذلك يتطلب إرادة قوية على التغيير وصنع المستقبل، 
وال  األوطان  تخدم  ال  العنف  على  والتحريض  األحقاد  وتأجيج  الفتن  فتهييج 
تبنيها، وإنما يعمر األوطان ويبنيها تعميق روح المحبة، والتآخي والتسامح 
ويحقِّق  الوطنية،  الوحدة  يعزِّز  بّناء  حوار  خالل  من  اآلخر  الــرأي  واحترام 

للوطن أمنه واستقراره، وللشعب مطالبه الحالّية والمستقبلّية. 

في بناء األوطان 
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نواكشوط: خاص بالدوحة 

ألول مرة، مند توّليه الحكم عام 2009، 
عبد  ولد  محمد  الموريتاني  الرئيس  أقدم 
العزيز على إصدار مرسوم رئاسي يقضي 
بإقالة وزيرة الثقافة. ونشرت وكالة األنباء 
الموريتانية مؤخرًا برقية إخبارية سريعة 
الشؤون  وزيرة  توّلي  إلى  فيها  أشارت 
السابقة  واألسرة  والطفولة  االجتماعية 
الثقافة  حقيبة  فرجس  بنت  فال  عائشة 
خلفًا لسيسي بنت الشيخ ولد بيده. وهي 
سابقة في سياسة الرئيس ولد عبد العزيز، 
الذي لم يسبق له أن أقال واحدًا من وزرائه 
مصادر  وذكرت  رئاسي.  بمرسوم  سلفًا 
إعالمية محّلية مّطلعة أن خلفيات القرار 
جاءت بعد ساعات فقط من اعتقال زوج 
بالتورط في  اتهامه  بعد  الثقافة،  وزيرة 
صفقة مشبوهة بوزارة الثقافة. وأشرفت 
سيسي بنت الشيخ، في السنوات األربعة 
الماضية، على أهم التظاهرات والفعاليات 
الثقافية والفنية، التي عرفتها البالد، فقد 

كانت واحدة من الشخصيات المقربة من 
رئيس حكومة ولد عبد العزيز، وُيْحَسب 
شمل  للّم  الموسيقى،  معهد  تأسيس  لها 
لمسة  وتقديم  الموريتانيين  الفنانين 
وتعزيز  البلد،  في  الفني  للنتاج  إضافية 
والملكية  المؤلف  حقوق  قانون  بنود 
الفكرية، مع استحداث مهرجانات ثقافية 
وإقناع  وطنية،  وأخرى  دولية  جديدة، 
ما نسبته ٪1  الوزراء بتخصيص  مجلس 

من عائدات الجمارك لدعم القطاع. 
في  امرأة  تعيين  تم  آخر  سياق  في 
الموريتاني  للتليفزيون  مديرة  منصب 
األمر  ويتعّلق  األولى،  للمرة  الرسمي 
أستاذة  الشيخاني،  منت  خيرة  بالسيدة 
نواكشوط،  بجامعة  الدولية  العالقات 
بحزب  التنفيذية  اللجنة  من  والمقربة 
وهو  الجمهورية،  أجل  من  االتحاد 
البالد. والمعروف أن  الحاكم في  الحزب 
التليفزيون الرسمي في موريتانيا يعتبر 
جزءًا مهمًا من المؤسسات الرسمية، تعتمد 
عليه السلطة الرسمية للترويج لخطابها، 
تعيين  وتلى  معارضيها.  على  وللرّد 

ورشة  افتتاح  مباشرة  الجديدة  المديرة 
العامالت  الصحافيات  لفائدة  تكوينية 
إليها  بادرت  التليفزيونية،  بالقنوات 
شبكة الصحافيات الموريتانيات بالتعاون 
مع المركز الثقافي المصري. وهي ورشة 

استمرت أسبوعًا كاماًل. 

استباق الزمن ومحاربة الرّق
تبدو الساحة السياسية الموريتانية، في 
المرحلة الراهنة، مضطربة نوعًا ما، حيث 
َعبََّر بعض المالحظين عن تفاجئهم بآخر 
العزيز،  عبد  ولد  محمد  الرئيس  خرجات 
البالد،  جنوبي  الترارزة  والية  وزيارته 
وهي والية تضّم أكبر وعاء انتخابي بعد 
العاصمة نواكشوط. زيارة أثارت حفيظة 
حركة »شباب 25 فبراير«، التي عبرت عن 
رأيها بالقول إن الرئيس الموريتاني »افتتح 
انتخابية سابقة ألوانها«. بصورة  حملة 
ر، إلى حد ما، بما دأبت عليه أنظمة  تذكِّ
سياسية سابقة في البلد.  وأضافت الحركة 
نفسها: »إن من أبرز مظاهر الحملة اجتماع 
القبائل، وتحمُّلها تكاليف ونفقات ضخمة 
من أجل هذه الزيارة«. وال يقتصر الحديث 
عن موريتانيا على الحراك الداخلي، بل 
يتعداه إلى ما وراء الحدود، حيث انعقدت 
رًا،  مؤخَّ الفرنسي،  البرلمان  قبة  تحت 
وبقاعة »مارس3« تحديدًا، ندوة نقاشية 
حملت عنوان »االسترقاق في موريتانيا«، 
دعا إليها النائب عن منطقة اللواز )شمالي 
فرنسا( جان فرانسوا مانسل، وشارك فيها 
وتنظيمات  هيئات  ممّثلي  من  مهّم  عدد 
دولية غير حكومية: ممثل عن سفير حقوق 
اإلنسان لدى وزارة الخارجية الفرنسية، 
المكلفة  االستشارية  الفرنسية  اللجنة 
بحقوق اإلنسان، منظمة الشعوب واألمم 
لحقوق  الدولية  الفيدرالية  الممثلة،  غير 
اإلنسان، جمعية الشعوب المهددة، وَعبََّر 
مين عن أهداف الندوة بالقول إنها  أحد المنظِّ
ترمي إلى »تطبيق القانون 2007 - 048 
الُمَجرِّم لممارسة الرق على الجميع، وفي 
كل مكان، وحماية حقوق فئة الحراطين«.  
فتح  وبعد  مجملها،  في  الندوة  وتطرقت 
عديدة  إلى قضايا  الحضور،  مع  النقاش 
تتعلق بمسألة الرّق، والعنصرية الُمماَرسة 
تجاه بعض اإلثنيات، وقضية فصل مقابر 
واإلقصاء  األسياد،  مقابر  عن  العبيد 

االجتماعي.

أول امرأة على رأس التليفزيون الموريتاني 
وزيرة الثقافة تدفع ثمن الصفقات

متابعات

سيسي بنت الشيخ ولد بيده
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الفاتيكان  بابا  الماضي،  الشهر  زار، 
فرانسيس، في أول سفرة له خارج أسوار 
بين  الواقعة  المبيدوزا،  جزيرة  روما، 
تونس ومالطا، التي تتبع إداريًا إيطاليا، 
وتعتبر بوابة المهاجرين غير الشرعيين، 
القادمين خصوصًا من شمالي إفريقيا)ليبيا 
وتونس(، نحو القارة العجوز. وصادف 
 162 يحمل  قارب  وصول  البابا  زيارة 
مهاجرًا غير شرعّيين، من إريتريا. وألقى 
القوارب  بالقرب من عشرات  كلمة  البابا 
َم على أرواح المئات من  المهجورة، وترحَّ
الشباب، ممن دفعوا حياتهم ثمنًا في سبيل 
زيارته  األوروبي، ووصف  الحلم  بلوغ 
بأنها تأتي بهدف »إيقاظ الضمائر«، ولم 
ه بكلمته أيضًا  ينس بابا الفاتيكان أن يتوجَّ
للمسلمين، وهم يستعدون لالحتفال بشهر 
السياق  في  أدان،  كما  المعّظم،  رمضان 
نفسه، صمت العالم والمجتمع الدولي إزاء 
تراجيديا حياة المهاجرين، حيث أحيا في 
الجزيرة الصغيرة )ذات ستة آالف نسمة(

القّداس بصليب وكأس ُصِنعا من خشب 
عليهم  يطلق  ما  استخدمها  صيد  قوارب 
تسمية »حرافة«، وأضاف، أمام حوالي 
عشرة آالف شخص، حضروا القداس: »إن 
ثقافة الرخاء تفقدنا اإلحساس بصرخات 
م على  اآلخرين«، قبل أن يرمي وردًا ترحَّ
أرواح الضحايا، والذين تعود أصول كثير 
منهم إلى دول عربية وإسالمية: تونس، 
الصومال، أفغانستان، سورية، والعراق، 
وغيرها.   مصر  الجزائر،  المغرب، 
واشتهرت جزيرة المبيدوزا )مساحتها ال 
تتعدى 20 كلم مربع(، في السنوات القليلة 
الماضية، باعتبارها واحدة من المحطات 
المهاجرين غير  األساسية في مخططات 
الشرعيين، القادمين من شمالي إفريقيا.  
حيث ال تبعد عن السواحل التونسية سوى 
مفّضلة  منّصة  منها  ما يجعل  كلم،   138
لدى الشباب الحالم بغد أفضل، للوصول 
إليها، ثم طلب اللجوء مباشرة في إيطاليا، 
لهم سوى محطة وصول،  تمثل  فهي ال 

أو  فرنسا،  أو  إيطاليا  لدخول  وعتبة 
بلوغ بريطانيا الحقًا، مستفيدين من فتح 
على  البوليسية  المراقبة  وإلغاء  الحدود 
األوروبي.  االتحاد  دول  بين  المسافرين 
واحدًا  وشهرًا  العربي،  الربيع  وغداة 
الجزيرة  عرفت  التونسية،  الثورة  بعد 
الصغيرة تدفُّق عدد هائل من المهاجرين، 
نصفهم  مهاجر،  ألف  الخمسين  تجاوز 
في  ليبيا  من  اآلخر  والنصف  تونس  من 
سابقًا.  إيطاليا  تعرفها  لم  هجرة  موجة 
أما أرقام المهاجرين الذين يلقون حتفهم 
سنويًا فتظّل مرتفعة. فبحسب مفّوضّية 
الالجئين شهدت األشهر األولى من السنة 
الجارية تسجيل فقدان أربعين مهاجر غير 
لت السنة  شرعي، مقابل 500 حالة َسجَّ
الماضية 2012 )وكان سبعة مهاجرين قد 
لقوا حتفهم غرقًا منتصف حزيران/يونيو 
الماضي بالقرب من سواحل صقلية وهم 
ك بقفص لصيد التونة  يحاولون عبثًا التمسُّ
تجّره سفينة(، وأنقذ خفر السواحل في 
إيطاليا ومالطا 800 مهاجر، جاءوا من 
المأساة  أرقام تكشف حجم  ليبيا. وهي 
وضرورة تكاتف جهود سياسية متعددة 
لبحث  المتوسط،  ضفََّتي  من  األطراف، 

سبل إيجاد حلول عاجلة للظاهرة، التي 
عجزت كثير من األطراف عن التحكُّم فيها. 
هت مؤخرًا عمدة المبيدوزا اليسارية  ووجَّ
جيوزي نيكوليني نداء استغاثة للحكومات 
مخرج  إيجاد  على  لمساعدتها  األوروبية 

لألزمة.
سطح  على  المبيدوزا  اسم  وظهر 
األحداث، بشكل واسع،  شهر أكتوبر/

لت  رحَّ أن  بعد   ،2004 األول  تشرين 
مهاجر   600 حوالي  اإليطالية  السلطات 
ليلة  في  الجزيرة  إلى  أفريقي)وصلوا 
طائرات  متن  على  ليبيا  إلى  واحدة( 
في  الحق  تمنحهم  أن  دون  عسكرية، 
طلب اللجوء، رغم النداءات المتكرِّرة التي 
هتها إلى روما هيئة إغاثة الالجئين.  وجَّ
قد  السابقة  بيرلسكوني  حكومة  وكانت 
غير  للمهاجرين  استقبال  مركز  شيَّدت 
ومرقدًا  مستوصفًا  يتضمن  الشرعيين، 
ه لها  ومكان للصالة ومركزًا للشرطة، لتوجَّ
الحقًا عديد االنتقادات من سكان الجزيرة، 
بحال  المركزية  الحكومة  اهتمام  بحّجة 
المهاجرين أكثر من االهتمام بالمواطنين 

أنفسهم.

المبيدوزا أو طريق الموت 
م على أرواح المسلمين بابا الڤاتيكان يترحَّ

بابا الفاتيكان مع مهاجرين سريين
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الرباط: عبدالحق ميفراين

هذا  العربي؟«  العالم  يتجه  أين  »إلى 
عنوان واحد ضمن العديد من العناوين، 
لسلسلة من الندوات المحورية التي شهدها 
في  مسبوق،  وغير  الفت  بشكل  المغرب 
ومؤسسات  مراكز  في  األخيرة،  الفترة 
وجمعيات ثقافية وعلمية حاولت التفكير 
ورهاناته،  مآالته  العربي:  الربيع  في 
فإلى  المؤجلة.  وطموحاته  اختالالته، 
احتضنتها  التي  المركزية  الندوة  جانب 
أصيلة ضمن فعاليات جامعة المعتمد بن 
من  العربي  الربيع  »فصول  العباد حول 
منظورنا ورؤية اآلخر« نّظم المركز العلمي 
العربي لألبحاث والدراسات اإلنسانية، 
ضمن اختتام أنشطته العلمية ندوة وسمها 
بـ»إلى أين يتجه العالم العربي؟« شهدتها 
نفسها  الندوة  وعرفت  الرباط.  مدينة 
والمفكرين  الباحثين  من  لفيف  مشاركة 
العرب والمغاربة. ويأتي اختيار موضوع 
الت التي يشهدها  الندوة، في سياق التحوُّ
العالم العربي منذ 2011، وتضيف أرضية 
األخيرة  للتطورات  المتتبع  »أن  الندوة 

والمسار الذي انخرط فيه العالم العربي 
القلق  من  لنوع  وتناميًا  بروزًا  يكتشف 
الرؤية  وضوح  عدم  عن  الناتج  الفكري 
فقط  ليس  المنتهج.  المسار  وضبابية 
بسبب تعدُّد الرؤى والمقاربات بل أساسًا 
بسبب عنف وشراسة األحداث والتباس 
دالالتها ومؤشراتها وتوجيهاتها«. واتجهت 
مفهوم  في  التفكير  إلى  الُمَقدَّمة  األوراق 
»الحراك« نفسه من خالل طرح السؤال: 
هل هو حراك »أم مجرد ضجة وصخب 
تاريخي؟«، و»هل هذا الحراك الزال يراوح 
ر  في مكانه أم هو حراك كيفي ونوعي يؤشِّ
ل نحو  على وجود انتقاالت جوهرية لتحوُّ
الخيرات  وتقاسم  للسلطة  جديد  نمط 
وانتهت  والثقافية؟«.  المادية  والثورات 
مداخالت أخرى عند الفرضية التي تقول 
المفترض،  االنتقال  هذا  صلة  بإمكانية 
كنتيجة للحراك، ال بالشق السياسي بل 
في اتجاه دينامية التحوالت البنى التحتية 

اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا.
السوسيولوجي  الباحث  واعتبر 
يقع يحتاج  ما  أن  الصغير جنجار  محمد 
في  »ثورة  قط  توجد  لم  إذ  الوقت،  إلى 

بالديموقراطية ولم تحّل  التاريخ جاءت 
المشاكل االقتصادية«. العالم العربي يمّر 
الت وتغيُّرات عميقة، وهي من كانت  بتحوُّ
سببًا مباشرًا لهذا الحراك بالتالي الحراك 
لتصحيح  مفصلية  لحظة  هي  العربي، 
توكفيل(.  دو  )بتعبير  السياسي  البناء 
ويتجه الباحث المصري علي مسعود إلى 
التأكيد على فكرة غياب العدالة االجتماعية 
في حين اعتبر األكاديمي التونسي محمد 
الحداد أن الهاجس االجتماعي هو المحرِّك 
األساسي للثورة التونسية وليس الجانب 
لين  السياسي. واعتبر البعض من المتدخِّ
أن المخاض العربي قد يختلف عن المسار 
اإليراني والذي قاد إلى قيام دولة دينية 
نتيجة الثورة اإليرانية، وحتى وإن حصل 
دينية  »دولة  ستكون  هل  السؤال:  يظل 
عصرية«؟. جزء مهم أيضًا من اآلراء اتجه 
خالل  من  الحراك  هذا  آفاق  الستقصاء 
عالقتها  في  العربي«  الربيع  »دروس 
بدروس »التاريخ«، في إشارة إلى تجنُّب 
السقوط مستقباًل في المتاهات السياسوية 
لية التوزيعية  ومطّبات السياسات التدخُّ

المستنزفة لميزانيات الدول.

المغرب

مآالت الربيع العربي
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ومن جهتها، سعت ندوة »فصول الربيع 
العربي من منظورنا ورؤية اآلخر« بمنتدى 
أصيلة)21 حزيران/يونيو – 05 تموز/

يوليو(،إلى التوقف عند سمات التحوالت 
العامة التي أفرزها الحراك العربي. جيم 
غاما، وزير الخارجية البرتغالي األسبق 
يرى أن الربيع طرح مسألة الهوية بشكل 
ُيْفَهم منه أن الثورات وّجهت ضد هيمنة 
القوى الدولية الكبرى، وليس فقط ضد 
االستبداد. واتجه رئيس المكتب التنفيذي 
السابق للمجلس االنتقالي الليبي  محمود 
جبريل إلى ضرورة التريُّث في الوصول 
إلى خالصات عن ظاهرة الربيع العربي، 
ألن مالمحها لم تتشكَّل بعد. عمرو موسى 
السياسي المصري وسم الحراك العربي 
باللحظة المفصلية والتي يأمل من خاللها 
وَنبََّه  جديد.  عربي  نظام  إلى  تؤّدي  أن 
مروان المعشر، نائب الرئيس للدراسات 
في مؤسسة كارنيغي، ووزير الخارجية 
)2002 - 2004(، ونائب رئيس الوزراء 
)2004 - 2005( في األردن، أن العالم 
شبيهة  ثانية  يقظة  أمام  يوجد  العربي 
بزمن النهضة، لكن يهدِّدها استبداد آخر، 
سواء أكان دينيًا أو بمسمى مختلف آخر. 
وخلص الدبلوماسي حسن أبو أيوب إلى 
يعاني  التمثيلي  الديموقراطي  النمط  أن 
فانتهى  األمة  مفهوم  أما  هيكلية،  أزمة 
تاريخيًا، لذلك تكمن ضرورة التنبيه إلى 
تجاوز مقوالت »شيطنة اآلخر« كما يفعل 

البعض اليوم )شيطنة اإلسالميين(. 
يظل السؤال المحوري المرتبط بالحراك 
العربي، في ما مدى قدرة هذه المجتمعات 
العربية على االنتقال إلى بناء أنظمة حكم 
ديموقراطية وإشاعة ثقافة عقالنية وخلق 
مزيد من التحرر الوطني وتخليص الفرد 
من قهر السلطة وسطوتها وتحريره نحو 
مزيد من الخلق واإلبداع وذلك من خالل 
تحرير وعيه من مكبالت ذهنية مترسبة. 
من  الكثير  إليه  آلت  ما  سياق  أن  ولو 
ر على ردود عكسية تتجه  الثورات يؤشِّ
إلى مزيد من النكوص التاريخي. ليبقى في 
النهاية السؤال الداخلي األهم: إلى أي مدى 
يستطيع المغرب اليوم أن يتفاعل إيجابيًا 
مع أفق »الربيع العربي« بمنأى عن تلك 
نفس  تكرر  والتي  السياسوية  القراءات 
المقولة القائمة على »وهم االستثناء« وأن 

المغرب ليس تونس وال مصر؟.

قبل عامين، أقدم الشاعر أدونيس 
على تسليم كامل أرشيفه الذي جمعه 
األدبية  حياته  مسار  طبع  والذي 
ذاكرة  معهد  إلى  بالجدل،  الحافلة 
النشر المعاصر والمعروف اختصارًا 
معهد  وهو    .)IMEC(»بـ»إيميك
من  كثير  أرشيف  يحتضن  فرنسي 
الكّتاب المعروفين، مثل ناظم حكمت، 
كاتب ياسين، الكاتب اللبناني األصل 
أندري  ومواطنته  شحادة  جورج 
الشاعر  -مؤخرًا  بهم  والتحق  شديد، 
اللعبي  المغربي عبداللطيف  والكاتب 
المعهد  إلى  أرشيفه  كامل  َسلَّم  الذي 
الفرنسي نفسه. والمعروف أن »إيميك« 
هي مؤسسة فرنسية تضّم أرشيفات 

كّتاب وفنانين.
تشكُّل  تاريخ  من  مهم  جزء  على  اللعبي  عبداللطيف  أرشيف  ويشتمل 
الكاملة ومراسالته، سواء مع  أعماله  المغربية، فمن مخطوطات  الثقافة 
أعماله  من  جانب  إلى  وأصدقائه،  عائلته  أفراد  مع  أو  جوسلين  زوجته 
ووثائق تخّص مجلة »أنفاس« الشهيرة )souffles( ومحاكمات عام 1973، 
وأخرى متعلِّقة بسنوات ما بات يعرف في المغرب، بسنوات الرصاص، 
إلى جانب مجموعة إبداعاته المخطوطة التي كتبها وظل يحتفظ بها إلى 
حدود اليوم. وأهم ما يثير في العقد المبرم مع المؤسسة الفرنسية أن أحد 
بنوده يشير إلى أنه في حالة تمَّ خلق مؤسسة شبيهة في المغرب »تعنى 
برعاية الذاكرة الثقافية المعاصرة، وتمنح نفس الضمانات المتعلقة بصيانة 
الوثائق والمحافظة عليها، فإنه يصير باإلمكان ترحيل األرشيف إما جزئيًا 
أو كليًا«. والحال أن العديد من المؤسسات الحديثة التي خلقت في المغرب 
المدني.  والمجتمع  المثقفين  لفيف  باعتراف  وتحظى  نفسه،  الدور  تلعب 
من  أصدقائه  لبعض  مفاجأة  لت  اللعبي شكَّ عبداللطيف  أن خطوة  ويبدو 
الكّتاب المغاربة، وذهب بعضهم إلى انتقاد الخطوة، وتمّنى بعض آخر لو 

بقيت المخطوطات في المغرب، ولم تغادر البلد. 
والالفت أن الحدث وتوقيته يطرح أكثر من سؤال، خصوصًا بعدما انخرط 
الكثير من الخطوات والمبادرات  اللعبي السنوات األخيرة في  عبداللطيف 
جانب  إلى  الثقافة،  أجل  من  ميثاق  نداء  أبرزها  لعل  المدنية،  المغربية 
االصطفاف مع العديد من الكّتاب واإلعالميين في جبهة حرية التعبير والفكر. 
وحضوره عديد من اللقاءات التي انعقدت في المغرب، وكان الشاعر ضيفها، 
اللعبي في العودة  الكاتب والشاعر عبداللطيف  مما أظهر رغبة فعلية من 

تدريجيًا إلى صلب نضاالته الثقافية والحقوقية والسياسية السابقة. 
مظهر ثاٍن يثير جداًل يتمثَّل في توقيت اختيار عبداللطيف اللعبي تسليم 
األرشيف الخاص لمؤسسة فرنسية تزامنًا مع االنطالقة الفعلية لمؤسسة 
أرشيف المغرب، هذه المؤسسة التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على 
الذاكرة، وهو ما يؤشر على موقف َقْبلي واتفاق مسبق مع مؤسسة فرنسية.

لون  الكتّاب العرب يفضِّ
معهد األرشيف الفرنسي

عبداللطيف اللعبي
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الجزائر: نّوارة لحـرش

أثارت، مؤخرًا، حادثة إهانة صحافية 
من طرف وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة 
وإعالميين،  مثقفين  استياء  تومي، 
على  االستياء  وبيانات  عبارات  وتتالت 
صفحاتهم الفيسبوكية، وعلى صفحات 
الحادثة  هذه  اليومية.  الجرائد  بعض 
إعالن  حول  اآلراء  احتدام  مع  تزامنت 
عن  الثقافيين  الناشطين  من  مجموعة 
مبادرة إطالق مشروع السياسة الثقافّية 
في الجزائر. أصحاب المبادرة يرون أن 
يكتنفه غموض وعجز عن  الوزارة  أداء 
تحقيق األهداف المسّطرة، وهو ال يرقى 
أهل  وتطلُّعات  طموحات  مستوى  إلى 
البلد،  في  واألدب  والفن  والفكر  الثقافة 
لتصحيح  تأتي  المشروع  مبادرة  وأن 
أداء وسير القاطرة الثقافية، وأنه حان 
الوقت للشروع في خلق وإرساء سياسة 
ثقافّية جديدة تتماشى وتطلعات المشهد 
إليه  ما تسعى  الجزائري، وهذا  الثقافي 
الهيئة المشرفة على هذا المشروع، التي 

بادر إليها الباحث والخبير عمار كساب.
يدلي  مهنانة،  إسماعيل  الدكتور 
برأيه في الموضوع: »السياسة الثقافية 
أو  معالم  أية  تحمل  تعد  لم  الجزائر  في 
األخيرة،  العشرية  في  الواقع  في  تأثير 
أعتقد أنها صارت محصورة بين النخبة 
ثم  الثقافة«.  بوزارة  المحيطة  الضيقة 
يتساءل: »أين دور السينما التي نسمع منذ 
سنوات أنه سُيعاد تأهيلها؟ أين المسارح 
التظاهرات  مجمل  العمومية؟  والمكتبات 
والمشاريع المهّمة لم تخرج من الجزائر 
والمناطق  الواليات  باقي  إلى  العاصمة 
الفارغة  المهرجانات  تلك  األخرى سوى 
طبعًا. المؤّكد أن أموااًل ضخمة تصرف كل 
سنة لكن بال أثر« وعن مشروع السياسة 
الثقافية يضيف المتحدث: »أظن أن مثل 
هذه المشاريع مهّمة جدًا في سبيل تحرير 
المبادرات من السياسة الرسمية وإعطائها 

أكبر هامش ممكن من الحرية.«.

الناقد والكاتب رفيق جلول يعتقد »أن 
وزارة الثقافة مؤسسة إدارية وطنية لها ما 
لها، وعليها ما عليها وهي أيضًا تعاني من 
نقص التسيير والتنظيم في المهرجانات 
العتمادها  ربما  السنوية،  والفعاليات 
وكفاءة«.  خبرة  لهم  ليست  أناس  على 
السياسة  »مشروع  رفيق:  ويواصل 
يستحق  مشروع  هو  بالجزائر  الثقافية 
التثمين. أتمنى حقيقة أن يتحقق بسالم 
ودون عراقيل، ولكن هذا قدر أي مشروع 
في الجزائر؛ أن يتعثر، وأن يسقط، وأن 
يتعرض لمحاوالت التهميش واإلقصاء«. 
عبد  والقاص  الكاتب  يعتقد  جهته،  من 
الثقافة  وزارة  أداء  أن  اهلل  القادر ضيف 
ال يختلف عن أداء أية وزارة مماثلة في  

دولة أخرى. وأرجع ضيف اهلل هذا إلى: 
المشاريع  في  واضحة  سياسة  »غياب 
الثقافية وغياب المراجعة والنقد الذاتي. 
واتباع سياسة الشكليات دون الجوهر، 
باهظة  أموال  صرف  خالل  من  وذلك  
كل سنة على مهرجانات وعلى أسابيع 
واألكبر  الوحيد  الغائب  ويبقى  ثقافية. 
فيها هو الجمهور. ويسترسل ضيف اهلل: 
فصول  بعض  على  اطالعي  خالل  »من 
المشروع السياسة الثقافية الجديدة، أعتقد 
أنه مشروع مهم يحصر أغلب االنشغاالت 
التي يطرحها الوسط الثقافي في الجزائر، 

ويستحق كل التنويه والتزكية. 
الكاتب والمسرحي رمزي نايلي،  أما 
سياسة  عن  »الحديث  جانبه:  من  فقال 
للنهوض  تؤسس  فكرة  بوصفها  ثقافية 
بالمشهد، في ظل تعنُّت النظام السياسي 
الحالي وتهرُّبه من أن يحتل المثقف مكانُه 
في  الواجب  بقسطه  ويساهم  الطبيعي 
تفعيل المشهد بإنتاجات تكافئ الميزانيات 
إال  ُأُكَله  يؤتي  ال  قد  لذلك،  المخصصة 
احتالل  يخدمه  الذي  النظام  هذا  بتغيير 
َثلة من المغترفين ُتكرِّس للتقهقر الثقافي 
نايلي يضيف مستدركًا:  أوصافه«.  بكل 
»ولكن – من جهة أخرى –  ما من جهة 
باستطاعتها أن تساعد المبدع في ابتكار 
مشروعه وتكريسه، كل الذين يتهمون أن 
، سببه  ما يمرُّ به المشهد الثقافي من تردٍّ
سوء وضعف تسيير المال المقدَّم من طرف 
المسؤولية  من  يتهربون  فقط،  الدولة 
واإلقرار بأنَّ كل ما يمرُّ به المشهد سببه 
المثقف أواًل هذا بعد أن ُيخِفق في جعل 
مشروعِه متداواًل في سياقاتِه اإلبداعية« 
في الوقت الراهن، يحسب لصالح المثقفين 
والناشطين الثقافيين في الجزائر إقدامهم 
على خطوة جريئة في التكتُّل حول مشروع 
واحد وجامع يهدف إلى كسر هيمنة الدولة 
جديدة  ألفاق  والتنظير  القطاع،  على 

سيبلغونها ربما يومًا ما.

الجزائر

ثقافة المواطن، ثقافة الدولة

خليدة تومي

عمار كساب
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سأكون عما قريب آخر من بقي في البلد من عذارى اإليميل. 
لم يحدث يومًا أن أرسلت رسالة من خالله، وإن كنت لجأت 
بين الحين واآلخر إلى الخداع وطلبت من ابني أن ينوب عني 
ولست  اإلنترنت.  استخدمت  أن  يومًا  يحدث  ولم  ذلــك.  في 
التواجد  على  مني  اإللكتروني  الفضاء  في  التواجد  على  أقَدَر 
عندي  نصية.  رسالة  أرسل  كيف  أعرف  ال  زحل.  فضاء  في 
هاتف محمول ولكنه غير محمول. فال يحدث مطلقًا أن أخرج 
فإذا  الناس،  بين  أثير نزوعًا سخيفًا  أن  البيت خشية  به من 
بجحافل منهم تسير في الشوارع وهي تصيح في هذه األجهزة 
يستخدموا  أن  للناس  سمحتم  أنكم  ولو  الشريرة.  الصغيرة 
مرغمين  حالكم  ينتهي  فقد  الخارج،  في  المحمولة  الهواتف 
يسألون  وهم  والمقاهي  القطارات  في  إليهم  اإلنصات  على 
بأصوات جهيرة عما لو كانت الفواتير وصلت. وهو احتمال 
له يبعث الرعب. المرة الوحيدة التي احتجت فيها إلى  مجّرد تأمُّ
هاتف محمول وأنا خارج البيت كانت عندما انقلبت بي السيارة 
وأنا في الجبال األيرلندية، فعلقت بداخلها لفترة. ولما حاول 
عابر أن يستخدم الهاتف المحمول إذا به ال يعمل بسبب ارتفاع 
وطواط  مثل  عقب،  على  رأسًا  بقيت  وهكذا  الشاهق.  الجبال 
عمالق، مسحوق الصدر تحت وطأة الكيس الهوائي، وشاعرًا 

أنني كنت طبعًا على حق.
غير أنني توصلت إلى طريقة ناجعة للثأر لنفسي من كتيبة 
»الفواتير وصلت أم ال؟«. فكلما أركب قطارًا، أضع أمامي على 
المنضدة موزة صغيرة. وحينما أجد الشخص الجالس قبالتي 
األفكار  متعفِّن  المضجر  حــواره  إلى  اإلنصات  على  يرغمني 
الموزة  ألتقط  ثم  تـــررررن«،  ــرررن  »ت زاعــق  أصــدر بصوت 
وأجري شبه حوار زاعق يصّم اآلذان، ويقتل األرواح بسآمته 
وسقمه. وحينما يحتج الشخص الجالس قبالتي بدعوى أني 
ص  أسخر منه، أسأله بنبرة ساخرة اتهامية عما إذا كان يتلصَّ

على حديثي.
مقاومتي لإليميل لم تبدأ على سبيل االحتجاج. إنما هي 
بصفة  التكنولوجي  تخلُّفي  مظاهر  من  واحــد  مظهر  مجرَّد 
لفترة    a twig بسواك  أسناني  أنظف  ظللت  لقد  عامة. 
طويلة بعد فترة طويلة من اختراع فرش األسنان، وأستخدم 
ل الجميع إلى الكمبيوتر.  اآللة الكاتبة لوقت طويل بعد تحوُّ
عليهم  فــأرد  شغلك؟«.  في  تعدل  كيف  »لكن  ويسألونني 
متشككًا وأنا رافع أحد حاجبيَّ في تعاٍل »أعدل؟«. االستحمام 

أيضًا يمثل لي مشكلة كبرى، ولكنني عادة ما أحّلها باالنتظار 
إلى حين يهطل المطر فأنطلق خارجًا ألتقلب على عشب الفناء 

األمامي.
عذريتي  االحتجاج وحده يصبح سر  أوشك  األيام،  هذه  في 
التواصلية  الوسيلة  هــذه  أن  على  حي  دليل  فأنا  اإليميلية. 
اتصال غير  تامة، هي وسيلة  البلهاء بصورة شبه  المسعورة، 
أن تظهر، وأنا شخصيًا  قبل  بدونها  كنا نعيش  ضرورية. نحن 
يريدون  الناس  أن  ولو  الحين.  ذلك  منذ  بدونها  أعيش  أزال  ال 
بالفعل االتصال بي، فإنهم يكتبون. وإذا صعب عليهم احتمال هذا 
األذى، أو لو كانوا نسوا طريقتها، أو لو أنهم يتخيلون أن الكتابة 
شيء اختفى مع نورمن ويسدم وبنطلونات المجاري المحّزقة، 
فهذه مشكلتهم هم. فضاًل عن ذلك، من المؤكد أن اإليميل صرعة 
قبل  ينتهي  أنه سوف  الشخصية هي  تنتهي. ونبوءتي  وسوف 
إلى مثل حالة عفتي  الجميع  القادم، وسوف يرجع  الكرسماس 

التكنولوجية.
في رأيي، اإلنترنت بالفعل أداة مناهضة للحداثة ألنها تبطئ 
من حركتنا جميعًا، وترجعنا إلى إيقاعات حضارة أسبق وأكثر 
آبل  قبل  فيما  المهتاجة  السريعة  الحركة  سنوات  ففي  رصانة. 
ن الموظف اسمك في  وجوجل، كنت تطلب غرفة في فندق، َفُيَدوِّ
هذه  في  ثانية.  عشرين  من  أكثر  كله  األمر  يستغرق  وال  دفتر، 
األيام، تطلب غرفة فيشرع موظف االستقبال في كتابة فصل في 
روايته. وما يكاد ينتهي من إدخال حبكة فرعية متقنة أو اثنتين، 
ويضيف القليل من الشخصيات الجديدة المعقدة، حتى يتذكر ما 

يفترض به أن يفعله فيناولك مفتاح غرفة.
في  اآلخرين، وهي  مع  تواجد  األول طريقة  المقام  في  اللغة 
مجرد مقام ثانوي وسيلة إلنجاز األمور. وهذا ما يجعل نموذج 
التواصل البشري ال يتمثل في شركة العالقات العامة، بل يتمثل 
ه به من كلمات  في الحانة. إن آخر ما يقال إن ستيف جوبز تفوَّ
المرء  ويرجع  واو«.  أوه  واو،  أوه  واو،  »أوه  عن  عبارة  كان 
قد  ما  أن شيئًا  أال يشعر  لير، فيصعب عليه  الملك  إلى  بتفكيره 
ضاع. ولكن مشكلتي الحقيقية اآلن هي: كيف أبعث هذه المقالة 

إلى المحرر؟

عن مجلة بروسبكت 
http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/terry- 

 eagleton-email-internet/#.UcgKFPJNFLw

ترجمة : أ.ش

لماذا ال أستعمل اإليميل

تريي إيجلوتن

ميديا



12

آيفون 6؟

بدأ الحديث عن الجيل الجديد من هواتف »آيفون 6« 
باكرًا. حيث أشارت مواقع مختصة، إلى أن النسخة 
الجديدة من الهاتف ستكون بشاشة أكبر)4.5 بوصة(، 
مع ألوان أكثر، ما ال يقل عن عشرة ألوان مختلفة، 
بالوظيفة  تقوم  سية  تحسُّ بزّر  البداية  زّر  تغيير  مع 
التحكُّم في الصوت ستكون أيضًا  نفسها. كما أن زّر 
سية. و قالت تقارير صحافية إن شركة آبل  زّرًا تحسُّ
النسخة  إلتمام  الصين  من  متعاملين  مع  تعاقدت  قد 

الجديدة من اآليفون.

ميديا

Media Blog وتويتر يعلن عن
عالميًا،  األشهر  التواصل  موِقَعي  بين  التنافس  سباق  ضمن 
أطلق تويتر مؤخرًا خدمة Media Blog، والتي تهدف إلى تطوير 
المحتويات اإلعالمية في الموقع، وشمل مختلف الموضوعات التي 
تلقى اهتمام زوار الموقع: رياضة، موسيقى، آخر األخبار، السينما، 
نة التي استحدثتها إدارة تويتر هي  برامج التليفزيون وغيرها. المدوَّ
نة موجودة سلفًا، وغير مستغلة مند عام 2011، تم إعادة بعثها  مدوَّ
بعنوان إلكتروني جديد، وبخلفية بنفسجية. وجدير بالذكر أن تويتر 
خدمة  في  تحديثات  جملة  الماضية،  األسابيع  في  أيضًا،  أدرج  قد 

متصفِّحي الموقع على منصات األندرويد، اآليفون، اآليباد والماك.

إطالق محرك بحث
»غراف سيرش«

إن كنت تبحث عن صور أصدقاء الطفولة، أو عنوان 
الفرقة  اســم  أو  أوروبــيــة،  عاصمة  في  هندي  مطعم 
الموسيقية المفضلة لدى أقاربك، أو أية معلومة أخرى، 
أجوبة  إيجاد  الممكن  من  فصاعدًا،  اآلن  من  سيكون، 
 Graph سريعة ودقيقة، بفضل محرِّك البحث الجديد
Search، الذي أطلقه الموقع األزرق فيسبوك. محرِّك 
البحث صار متاحاً، مند حوالي الشهر، وبعد أكثر  من 
في  الفيسبوك  لمستخدمي  التجريب،  من  أشهر  ستة 
الواليات المتحدة األميركية، في انتظار تعميم نشاطه 
الخدمة  وتعتمد  العالم.   حول  المستخدمين  بقية  على 
معلومات  ومعالجة  جمع  على  الجديدة  الفيسبوكية 
التواصلي،  الــمــوقــع  مستخدمو  ينشرها  ــار  وأخــب
في  آخرين.  مستخدمين  وطلبات  أسئلة  على  لإلجابة 
عدد  أن  اإلعالمية  التقارير  آخر  كشفت  متصل،  سياق 
كل  وأن  شخص،  المليار  بلغ  فيسبوك  مستخدمي 
اإلنترنيت على  فرد يقضي حوالي 13٪ من وقته على 

الموقع، مقابل 10٪ فقط على غوغل.
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من تويتر نغلق فيسبوك
فاريال  إيريز  ماريا  الفنزويلية  السجون  وزيرة  استخدمت 
حسابها على تويتر لتدعو مواطنيها إلى غلق حساباتهم على 
الفيسبوك والتخّلي عنه كلية، بحّجة أن الموقع نفسه صار 
متصاًل بشكل مباشر بوكالة االستخبارات األميركية. وكتبت 
تشتغلون،  فأنتم  فيسبوك،  على  »أغلقوا حساباتكم  حرفيًا: 
من دون علمكم، لصالح المخابرات األميركية مّجانًا«. الوزيرة 
نفسها، المعروف عنها قربها من الرئيس األسبق هيغو شافيز، 
َرت مواطنيها بقضية إدوارد سنودن، خبير المعلوماتية،  َذكَّ
االستخبارات  وكالة  َورَّطــت  التي  س  التجسُّ قضية  ر  ومفجِّ
الوزيرة  هتها  وجَّ التي  التهمة  حجم  إلى  وبالنظر  األميركية. 
الموقع  مدير  من  رّدًا  ننتظر  أن  يبقى  للفيسبوك  الفنزويلية 

مارك زيكيربارغ.

صنعاء- جامل جربان

يبدو أن الرئيس اليمني السابق 
عاطاًل  صــار  صالح  اهلل  عبد  علي 
استحالة  رأى  أن  بعد  العمل  عن 
فقد  وعليه  الحكم.  إلى  عودته  أمر 
ال  ــراغ،  ف نفسه وســط حالة  وجــد 
يجد ما يفعله لتبديد تلك الساعات 
أن  فقرر  به،  تحيط  التي  الطويلة 
شبكة  على  حسابًا  لنفسه  يفتتح 
»الفيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
عن  التعبير  خالله  مــن  يستطيع 
التي  ونشاطاته  اليومية  همومه 
انشغاالت  عــن  بــعــيــدًا  بها  يــقــوم 
الماضي والرسميات البروتوكولية 
وقد  عليه.  مفروضة  كانت  التي 
به  الخاصة  الصفحة  استطاعت 
نحو  قياسي  نحو  فــي  تلقى  أن 

170.000 من المتابعين. 
يبخل  لم  السابق  الزعيم  أن  كما 
ما  على  بإطالعهم  جمهوره  على 
يريدون معرفته عنه، فحرص على 
يومي،  بشكل  في صفحته  التدوين 

الرئيس صديقي على الفيسبوك
ساردًا تفاصيل األحداث التي يعيشها 
في قصره القديم الذي يقع في وسط 
العاصمة صنعاء، وعاد إليه بعد أن 
أجبرته التطورات الجديدة على ترك 
القصر الرئاسي. ويسرد على صفحته 
نشاطه اليومي من ممارسة للرياضة 
واستقبال  اليومية  للصحف  وقــراءة 
رجــاالت  كبار  من  القدامى  لمحبيه 
بعد  مناصبهم  فقدوا  الذين  السياسة 
كل  ونــرى  منصبه.  زعيمهم  فقد  أن 

بصور  مــســنــودة  التفاصيل  هـــذه 
الفعاليات،  لتلك  توثِّق  فوتوغرافية 
التي  الصور  من  بعض  إلى  إضافة 
ــق رحــالتــه الــجــوّيــة مــن وإلــى  تــوثِّ
التي  الرياض  السعودية  العاصمة 
أجل  من  روتيني  بشكل  إليها  يذهب 

مواصلة تلّقي العالج.
هذه  في  االنتباه  يلفت  ما  لكن 
الصفحة أن ال رقابة على التعليقات 
بعد  بكتابتها  المتابعون  يقوم  التي 
الرئيس  يــقــوم  جــديــد  منشور  كــل 
نقرأ  حــيــث  بــإضــافــتــه.  الــســابــق 
الساخرة  التعليقات  من  مجموعة 
تاريخ  من  تنال  قاسية  وبألفاظ 
الرجل أثناء حكمه لليمن. وكل تلك 
وال  عليها،  اإلبقاء  يتم  التعليقات 
أو  تعديل  أو  حــذف  عليها  يجري 
حتى الرد عليها. كما لو أن الرئيس 
قرر  أنه  أو  بذلك،  يستمتع  السابق 
أن يرى صورته الحقيقية في عيون 

مواطنيه السابقين.:
https://www.facebook.com/
Afash.Yemen?fref=ts
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أثارت أزمة البنزين التي عرفتها 
بأيام  يونيو   30 أحــداث  قبل  مصر 
غــضــب الـــشـــارع، وانــتــقــلــت إلــى 
حيث  الذعة  نكت  بشكل  الفيسبوك 
حساباتهم:  على  مشتركون  كتب 
لظروف  للتنازل  فقط  »للجادين 
التأخير عن الشغل.. دور متميز جدًا 
بنزينة  في   92 بنزين  طابور  في 
تانك  الطابور  ملحوظة:  بالمظالت 
ألو   / يمتنعون  الوسطاء  شمال. 
 - أوردر؟  أعمل  ممكن  ماكدونالدز! 
العنوان من فضلك - محطة موبيل 
.. عربية رقم 43 في الصف، أزرق 
»نظرية  آخرون:  وعلق  ميتاليك«. 

هيكل وزيرًا للشباب 
مع  تزامنت  التعليقات  من  الكثير 
محمد  الكبير  للكاتب  األول  الظهور 
لميس  مع  حوار  في  هيكل  حسنين 
بي  سي  بقناة  اإلعالمية  الحديدي 
 30 في  جرى  ما  على  تعليقًا  سي، 
عبد   – قاّلي  الملك  أبرزها:  يونيو. 
قاّلي  الــســادات   – ــي  قــاّل الــنــاصــر 
قالي  طنطاوي   – قاّلي  مبارك   –
هيكل  هو  قاّلي..  السيسي  وأخيرًا 
 .. كمان؟  ثــورة  لكام  معانا  مكمِّل 
على  َأِعّنا  اللهم  كتب:  آخر  تعليق 
كفيلون  فنحن  الرؤساء  أما  هيكل، 
سيكتفي  هل  آخــر:  وتساءل  بهم. 
عصر  عــن  مــقــاالت  ببعض  هيكل 
اإلخوان أم سيكتب كتابًا؟  وتعليقًا 
على كلمته في الحوار بأنه آن األوان 
أن ترحل دولة العجائز كتب البعض 
بضرورة  مطالبين  حساباتهم  على 

»تعيين هيكل وزيرًا للشباب«.

»تََمرُّد« المصرية
 في تونس 

ما إن نجحت »َتَمرُّد« المصرية في 
تظاهرة  يوم  المصري  الشعب  حشد 
30 يــونــيــو حــتــى ظــهــرت دعـــوات 
»حملة  أيضًا  سميت  بتونس  مماثلة 
د التونسية«. وكتب البعض على  تمرُّ
تمرُّد  حركة  قيام  خبر  بعد  صفحته 
التوانسة  أخوتنا  أنصح  التونسية: 
يلحق  كهرباء  مــوتــور  عــنــده  الــلــي 
الكهرباء  االنقالب  بعد  عشان  يبيعه 

مش حتقطع ..

للممثل  بصور  الفيسبوك  امتأل 
توفِّي  الذي  سيجري  نضال  السوري 
بإصابته  مــتــأثــرًا  الماضي  الشهر 
عامًا،   48 عــن  الحنجرة  بسرطان 
مستخدمو  وضــعــهــا  الــتــي  ــصــور  ال
الفيسبوك كانت صورة حديثه له في 
المستشفى قبل وفاته بيوم، وصورة 
المسرح  خشبة  على  لنعشه  أخــرى 
وصيته  كانت  كما  بدمشق  القومي 
ــالؤه.  ــاؤه وزمـ ــدق .حــيــث رثـــاه أص
وكتب أخوه على صفحته أن نضال 
يومين  ــت  دام غيبوبة  من  استفاق 

الحكومية  لــإلدارة  دبي  كلية  قدمت 
تقريرًا بحثيًا لعام 2013 عن استخدام 
بالمنطقة  االجتماعي  اإلعــالم  وسائل 
اللغة  أن  التقرير  وكشف  العربية.. 
في  نموًا  األســرع  اللغة  هي  العربية 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فقد 
نسبة  العربية  التغريدات  نسبة  بلغت 
ل  وَسجَّ المنطقة،  تغريدات  من   ٪74

مستخدم  مليون   10 زيادة  الفيسبوك 
دولة  أن  أوضــح  التقرير   . العام  هذا 
انتشار  من حيث  األعلى  اإلمــارات هي 
تصل  حيث  سكانها  بين  الفيسبوك 
إلى  إلى نسبة 41٪، بينما تصل مصر 
العربية  المملكة  وتضم   .٪25 نسبة 
السعودية نصف مستخدمي تويتر في 

العالم العربي.

خليك متفائل وانظر لجانب التانك المليان 

العائدون  النفس.  علم  فــي  جــديــدة 
تأهيلهم  ــادة  إع يجب  البنزينات  من 

ودمجمهم في المجتمع مرة أخرى«

سورية تودِّع نضال سيجري 

وأمسك بيده وقال له »سورية« ثم عاد إلى 
الغيبوبة ومنها إلى مثواه األخيره.

ميديا

55 مليون عربي يستخدمون فيسبوك 
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إنه  لي،  عنوانًا  ليس  هذا  الفيسبوك«،  إلى  القبيلة  »من 
عنوان لكتاب أصدره الباحث األكاديمي من اإلمارات الدكتور 
للدراسات  ــارات  اإلم مركز  عام  مدير  السويدي،  سند  جمال 
والبحوث االستراتيجية، وهو أيضًا مركز مرموق وذو سمعة 

علمية وأكاديمية عالية.
يبحث السويدي في هذا الكتاب دور التحوالت المستقبلية 
حيث   .)Social media( االجتماعي  التواصل  لوسائل 
المتغيرات  عالم  في  الفرد  أن  كيف  كتابه  مقدمة  في  يشير 
روابــط  من  يتنقل  ســوف  المتصاعدة،  االتصالية  النفسية 
واقتصادي  اجتماعي  كيان  تعتمد على  التي  التقليدية  القبيلة 
وتنسب  القربى،  بينها  تجمع  عائالت  ويضم  وسياسي، 
افتراضية تفرضها وسائل  إلى أب أو جّد واحد، وهي قبيلة 
األفراد  ينقل  وسوف  )الفيسبوك(،  مثل  االجتماعي  التواصل 
معهم  الحديثة  الوسائل  تلك  على  والمتواصلون  المتفاعلون 
قبائل  والدة  سيحدث  مما  القبيلة  تقاليد  من  الكثير  الشيء 
الواحدة،  األرض  أو  الواحدة  األنساب  تجمعها  ال  إلكترونية 

وإنما تعدد األنساب ومقرها الفضاء اإللكتروني أينما امتد. 
يعرض الباحث في األجزاء األولى لدراسته لمفاهيم وأدوار 
وسائل التواصل االجتماعي ومنها سهولة التعارف والتواصل 
دور  وتقوية  الفرد،  وبروز  الوصاية،  وانعدام  البشر،  بين 
اإللكترونية،  والتجارة  المجتمعات،  في  المهمشة  األقليات 
الباحث  يعرض  كما  اإلعــالم.  لوسائل  الدولة  احتكار  وكسر 
االجتماعي،  التواصل  لوسائل  اإلحصائية  المؤشرات  لبعض 
مليار   )1.483( عالميًا  الفيسبوك  مستخدمي  عدد  بلغ  حيث 
 ،2012 عام  اإلحــصــاءات  تشير  كما  تويتر،  يليه  مستخدم 
إجمالي سكان  بين كل سبعة أشخاص من  أن واحدًا  بمعنى 
الفرد  ويقضي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  يستخدم  العالم 
 )610( مثاًل،  الفيسبوك،  موقع  على  المتوسط  في  الواحد 

دقيقة شهريًا. 
وأما بالنسبة إلى العالم العربي فتشير اإلحصاءات، التي 
أوردها الباحث في كتابه، إلى أن عدد مستخدمي »الفيسبوك« 
 ،2013 فبراير/شباط  في  تقريبًا  مستخدم  مليون   )46.4(
مليون   )12.5( بنحو  األولى  المرتبة  في  المصريون  ويأتي 

مستخدم،  مليون   )5.7( بمقدار  السعوديون  يليهم  مستخدم، 
في  القطريون  فيأتي  السكان  لعدد  بنسبة  المستخدمون  وأما 

المرتبة الرابعة وبنسبة )36.8 %(. 
تأثيرات  حول  دراسته  من  كبيرًا  جــزءًا  الباحث  يخصص 
السياسية،  التأثيرات  فهناك  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
حيث يمكن للشبكات التفاعلية إيجاد بيئة فكرية تفتح المجال 
ألنها  سياسية،  ضغوطًا  تولد  وأن  سياسي،  تغيير  أمــام 
توجد  ال  حيث  شعبية،  مشاركة  تحقيق  على  قادرة  وسائل 

قيود أو محددات أو َحْجر على حرية التعبير.
وهناك أيضًا التأثيرات االجتماعية، التي من أهم مؤشراتها 
بين  ما  التقليدية  االجتماعية  العالقات  قوة  تراجع  أو  ضعف 
ذلك  عن  ينشأ  وأن  االفتراضية،  العالقات  لمصلحة  األفــراد 

)مجتمع افتراضي(.
التواصل  لوسائل  االقــتــصــادي  التأثير  كذلك  وهــنــاك 
االجتماعي، وذلك عندما يتحول االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد 
التواصل  ووسائل  عامة  اإلنترنت  شبكة  توفره  افتراضي 
التغلب  االفتراضي  االقتصاد  يوفر  حيث  خاصة،  االجتماعي 
االقتصاد  تقليص  إلى  سيؤدي  مما  الجمركية  الحواجز  على 
المحلي على حساب االندماج في االقتصاد العالمي، كما سوف 
يتيح الفرصة النتشار السلع العابرة للحدود، وهو ما يطلق 

عليه )التجارة اإللكترونية(. 
والعسكرية  األمنية  التأثيرات  إلى  أيضًا  الباحث  وأشــار 
أتاحت  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  وكيف  واإلعالمية 
التعبير، مما يثير تساؤالت حول  ساحات هائلة من حريات 

تأثير ذلك على مصير الخطاب أو النمط اإلعالمي. 
الــقــراءة،  الفيسبوك«  إلــى  القبيلة  »مــن  كتاب  يستحق 
لفهم  مختصر  مدخل  إلــى  يسعون  الذين  ألولئك  خصوصًا 
التحوالت  في  ودورهــا  االجتماعي  التواصل  وسائل  طبيعة 
إلى  العرب  المستقبلية، ويبقى سؤال واحد هو: هل سينقل 
الفيسبوك خالفاتهم وصراعاتهم الثأرية، وحروبهم القديمة، 
عالمية  قبيلة  إلى  يتحولون  سوف  أم  البالية،  وجاهليتهم 
منفتحة على اآلخر ومتفاعلة مع المتغيرات المختلفة في كافة 

الجوانب؟ هذا هو السؤال الذي لم يجب عليه الكتاب. 

مرزوق بشير بن مرزوق

تأمالت

من القبيلة إلى الفيسبوك
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دخــل صاحــب موقــع »ويكيليكــس« 
اإللكترونــي جوليان أســانج عامه الثاني 
محتَجــزًا داخــل الســفارة اإلكوادوريــة في 
لندن تجنُّبًا لمحاوالت ترحيله إلى أسوج 
حيث يواجه اتهامــات باغتصــاب امرأتين 
يدفــع ببراءتــه منها، كما يخشــى تســليمه 
فــي النهايــة إلــى الواليــات المتحــدة حيث 
أو  اإلعــدام  عقوبــة  يواجــه  أن  يحتمــل 
الســجن مــدى الحيــاة بتهمــة نشــر وثائــق 

ســرية ديبلوماســية وعســكرية أميركية. 
ومنحــت اإلكــوادور الناشــط األســترالي 
اللجــوء السياســي، لكــن لندن تصــّر على 
تنفيذ مذكِّرة التوقيف السويدية الصادرة 

بحقــه. 
ومــن خلــف أســوار الســفارة يتحــّدى 
الخبيــر المنغمــس فــي مجتمــع القرصنــة 
ــًا  ــزًا عالمي ل رم ــوَّ ــذي تح ــورن ال ــي ملب ف
للشفافية والفساد حول العالم، واشنطن 

فــي  »انتصــر  أنــه  معتبــرًا  والعالــم، 
فضــح  بعدمــا  الفســاد،  ضــد  معركتــه« 
أســرار كثيــرة للدبلوماســية األميركيــة 
وســبََّبت حرجــًا لواشــنطن لــدى حلفائها.
بــدأ أســانج معركتــه ضــد وزارَتــي 
األميركيتيــن  والدفــاع  الخارجيــة 
بهجمــات إلكترونيــة بحّجــة الســعي إلــى 
فضــح الحقيقة في شــأن الحــرب وأجهزة 
أعلــى  علــى  والفســاد  االســتخبارات 

مجلة »فيلوزوفي« اخترقت عزلته القسرية وحاورته

 جوليان أسانج: ويكيليكس سفينة حربية
 قمت فيها بدور القائد فحسب

التقديم والرتجمة: موناليزا فريحة

حوار
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ــأن »حظوظــه  ــّر ب المســتويات. وهــو يق
و»لكننــا  معدومــة«  األصــل  فــي  كانــت 

انتصرنــا«.
فــي  أيــام  عشــرة  أســانج  أمضــى 
ــد اإلقامــة  ــًا قي ســجن انفــرادي و590 يوم
الجبريــة فــي لنــدن. وخــالل هــذه الفتــرة 
خســر معركة مع القضاء البريطاني الذي 
وافــق علــى تســليمه إلــى الســويد للمثول 
أمــام المحكمــة بتهمــة اعتداءين جنســيين 

ينفــي ارتكابهمــا.
وأعقــب الماراتــون القضائــي إربــاك 
للدبلوماســية، تفاقــم مــع لجــوء الشــاب 
األســترالي فــي 19 حزيران/يونيو 2012، 
إلى سفارة اإلكوادور الواقعة بالقرب من 
متجــر )هــارودز( الفاخــر فــي العاصمــة 
البريطانيــة. وهــو يواجه خطــر االعتقال 
والترحيــل إذا تخّطــى عتبــات الســفارة 

اإلكوادورية. 
ــا يخشــاه أســانج هــو إمــكان  إال أن م
ترحيلــه أيضــًا إلــى الواليــات المتحــدة 
ومحاكمته بتهمة الخيانة. ويبدي أسانج 
اقتناعــه بــأن الواليــات المتحــدة برئاســة 
»الذئب المتلبِّس بثوب حمل«، في اشارة 
إلى الرئيس باراك أوباما، تريد »االنتقام« 

منه.
األشــقر  الشــعر  ذو  الناشــط  ويبــدو 
عازمًا علــى المضــّي في معركتــه من أجل 
مســتقبل الصحافة وحريتها في الواليات 

المتحــدة وســائر أنحــاء العالم. 
مجلــة philosophie الفرنســية الشــهيرة 
والعالــم  فرنســا  فــي  قّراءهــا  فاجــأت 
وبمحاورتــه  أســانج  عزلــة  باختراقهــا 
بحريــة وجــرأة وعمق. وقــد نشــر الحوار 
في عددهــا الجديــد )الرقم 70 ( وســرعان 
مــا ترجــم إلــى لغــات عالميــة نظــرًا إلــى 
ــر. وهنــا تقــدم  أهميتــه وأهميــة هــذا المفكِّ
»الدوحة« أجزاًء من هذا الحوار إلى القّراء 

العرب:

§ مرحبًا جوليان، كيف حالك؟

ينتظــر  بخيــر.  أســانج:  جوليــان 
أن  يبــدو  مــا  علــى  دائمــًا  الصحافيــون 
أتحّســر علــى حالــي، وكأّنهم يريــدون أن 
أؤّدي بشكل صحيح دوري في مسرحّية 

أن  يجــب  الرئيســي:  موضوعهــا  يكــون 
ُيعاقــب كّل مــن يجرؤ علــى تحــّدي النفوذ 
األميركّي. غير أّن هذا األمر مناٍف للعقل. 
لقد هزمنا إمبراطورّية برّمتها، وفي إطار 
المعركــة التي خضناها، ال شــّك فــي أّننا 
قد اكتسحنا هذه األخيرة على كاّفة الّصعد. 
وفــي الوقــت الراهــن، تعمــل الواليــات 
المّتحــدة األميركّيــة علــى االنتقــام بطــرق 
غير مباشــرة. ولكّننا ســنربح هذه المّرة 

أيضــًا. 

فــي  هنــا  أّيامــك  تقضــي  كيــف    §
الســفارة؟ 

- لقــد وضعتنــي الواليــات المّتحــدة 
األميركّية وحلفاؤها في موقف يتعّذر علّي 
القيام بأي شيء سوى العمل باستمرار، 
بحيــث يتعاطــف مالييــن األشــخاص مــع 
قضّيتــي. هــذا التصــّرف ينــّم عن نــوع من 

الغبــاء مــن ِقَبِلهــم، أليــس كذلــك؟ 

§ هــل تعتقــد أّنــه مــن الممكــن إيجــاد 
طريقــة تســاعدك علــى الخــروج مــن هنا؟

- ثّمــة طــرق عــّدة، ولكــّن إيجادهــا 

ال يشــّكل بالضــرورة موضــع اهتمامــي 
الرئيســي، ففي حــال تمّكنت مــن الخروج 
ــا؟ لســت  ــاذا ســيحصل عنده ــا، م ــن هن م
هــذه  فــي  المتــوّرط  الوحيــد  الشــخص 
القضّيــة. فبالنســبة إلّي، يشــّكل وجودي 
هنــا جــزءًا مــن مخّطــط أوســع. لــم أدخل 
إلــى هــذه الســفارة بالصدفــة، إّنــي ملتزم 

معّينــة.  باســتراتيجّية 

الســلطات  لــك  ضمنــت  مــا  إذا   §
الســويدّية بأّنها لن تســّلمك إلى الواليات 
ــة، هــل مــن الممكــن أن  المّتحــدة األميركّي
تذهــب حينهــا إلــى ســتوكهولم لكــي تدلي 

بشــهادتك أمــام الشــرطة؟ 

- يتــّم تســريب الكثيــر مــن المعلومــات 

الخاطئــة حــول هــذا الموضــوع. ليــس 
ــّم توجيــه أيــة  ــم يت هنــاك أّي قــاض، ول
تهٍم ضّدي. وال يحتــوي ملّف االّتهام على 
أّية معلومــة. إذ تريد الشــرطة الســويدّية 

ببســاطة أن تســمع مــا لــدّي أن أقولــه 
ــار  ــي إط ــرت، ف ــي ج ــداث الت ــول األح ح
االلتــزام بالتقاليــد المعتــرف بها. بيــد أّنه 
كّلمــا حاولــت االّتصــال بالشــرطيين، ال 
أتلّقــى أّي رّد منهــم. ومــن جهتهــا، طلبــت 
اإلكوادور الحصــول على هــذه الضمانات 
ــن خالل القنوات  التي أتيت على ذكرها م
الدبلوماســية. وقــد حرصــت منــذ البدايــة 
علــى أن أطلــب الحصــول عليهــا بــدوري. 
هــذه  إعطــاء  ترفــض  ال  الســويد  أّن  إال 
الضمانات فحسب، بل ترفض أيضًا تبرير 
رفضهــا هــذا. وفــي وقــت ســابق مــن هــذه 
الســنة، أقّر ســتيفان ليندســكوغ، رئيس 
ال  بأّنــه  الســويد،  فــي  العليــا  المحكمــة 
مانع من حضور الشــرطة الســويدّية إلى 
الســفارة ومباشــرة تحقيقها هنا في حال 
أرادت ذلــك، وبأّنــه ال يفهــم الســبب الذي 
يكمن وراء امتناعها عــن المجيء. وتزعم 
ــا مســألة  وســائل اإلعــالم الســويدّية أّنه
شــرف بالنســبة إلى الســويد- ويــا له من 
تصــّور ظريــف للشــرف. وفــي إســبانيا، 
 para de hacerte el« :ثّمة قــول مأثــور وهــو
Sueco«، أي »ال تتظاهر بأّنك تجهل كّل ما 

يحصــل«. وكّل ذلــك منــاٍف للعقــل. 

§ لنِعــْد ســرد األحــداث منــذ البدايــة، 
ولنحــاول التعّمــق فــي المعنــى الفلســفي 
أن  تعتقــد  هــل  المتواصــل.  لتفتيشــك 
اإلنترنت يشّكل في عقول مصّمميه، نوعًا 

مــن الخيال؟

- لقــد شــاركت فــي تطوير الشــبكة في 
أســتراليا، فــي أوائــل العــام 1990. وفــي 
الخيــال  مــن  نــوع  يســود  كان  الواقــع، 
يتعّلــق  كان  األّوليــن.  المتســّللين  لــدى 
األمــر بتصــّور للمعرفــة، إذ كّنــا نشــعر 
أّننــا نضطلــع بالمهّمــة التاليــة: تأســيس 
نشــر  إمكانّيــة  للبشــر  تتيــح  شــبكة 
المعــارف وتبادلهــا. ومــا كان يدفعنــا في 
هذا االّتجاه، هو دور وســائل اإلعالم في 
التالعب بالرأي العام، وانتشار المعلومات 
الخاطئة. بيد أّنه كان هناك فجوة كبيرة 
في ذلك الوقــت، بيــن حلمنــا األفالطونّي 
عبــر  شــبكة  باســتحداث  يقضــي  الــذي 
المعــارف،  بتبــادل  تســمح  الوطنيــة 



18

وبيــن التقنيــة التــي كانــت ُمتاحــة فعــاًل. 
أّما شبكة اإلنترنت، فكانت مقّسمة وتفتقر 
إلــى المعلومــات. وقــد بــدأت تتوّســع في 
أوائل العــام 1990، ما جعلنــا نتأّمل بأّننا 
على وشــك تحقيق هدفنا. وخالل بضعة 
سنوات، شهدنا فعاًل على دخول اإلنترنت 
عصــرًا ذهبّيًا، من حيــث الحرّيــات. ولكن 
ظهــرت   ،2000 العــام  خــالل  لألســف، 
حركــة أخــرى، عنــد ظهــور فاعليــن ُجُدد، 
باإلضافــة إلــى شــركات كبيــرة وخاّصــة 
)غوغــل، وفيســبوك، وبــاي بــال، وإلى 

آخره( تلت المتســّللين األّولين وناشــري 
حرّيــة التعبيــر الذيــن كنــت أنتمــي إليهم، 
والذين حرصوا على توّسع الشبكة. كما 
ظهرت وســائل للرقابة فّعالة بشــكل غير 
معقــول، وهكــذا شــهدنا علــى تحّطــم هــذا 

ــّرة.  التصــّور أمــام الحقيقــة الم

نشــوء  أّن  فــورًا  اعتبــرت  لقــد   §
لمــاذا؟ سياســّية،  ظاهــرة  اإلنترنــت 

- يظــّن معظــم األشــخاص أّن الشــبكة 

تشــّكل تقنّيــة عملّيــة لتبــادل الرســائل 
وزيــارة مواقــع معّينــة، أيــة وســيلة مــن 
وسائل التواصل، ولكّن الوسيلة ال تقف 
فــي مركــز الحيــاد السياســّي. فبمجــّرد أن 
تكــون مســتخدمًا لإلنترنــت يعنــي أّنــك 
توافق ضمنّيًا على بعــض القيم. وهكذا، 
يصّمم المستخدم على أن يحصل على كاّفة 
المعلومات التــي تثير اهتمامــه، من دون 
أية عوائــق. ولهذا الســبب وقــف اإلنترنت 
حاجــزًا أمــام فــرض الرقابــة التقليدّيــة. 
فلنأخــذ علــى ســبيل المثــال بــن علــي فــي 
تونس، أو القذافــي في ليبيــا، أو الحزب 
الشــيوعي الصينــي حالّيــًا: تجــد األنظمــة 
االســتبدادّية القديمــة صعوبــًة فــي كبــح 
عمل الشــبكة. ومن ناحية أخــرى، يرغب 
مســتخدمو اإلنترنــت فــي عبــور الحــدود. 
أّمــا هــذه الظاهــرة المزدوجــة- أي النفــاذ 
ــدود  ــة الح ــات، وإزال ــى المعلوم ــّر إل الح
والجمــارك- فهــي قوّيــة جــّدًا، ومن شــبه 
المســتحيل تقييدهــا. لمــاذا؟ ألن اإلنترنــت 
قد أصبح، خالل ســنوات قليلــة، الجهاز 
العصبــي لمجتمعاتنــا، فهي تتفاعــل فيما 
بينها عبــر هذه الشــبكة. وهذا مــا يدفعني 

إلى اإلشارة إلى قيمة سياســّية أخرى ال 
يمكن فصلهــا عن شــبكة اإلنترنــت، وهي 
أّن هــذه األخيرة تشــّكل مكانًا للمناقشــة، 
حيــث يمكــن أن ينبثــق توافــق فــي اآلراء 
)مثــاًل حــول اّتخــاذ قــرار بشــّن حــرب أو 

ل هذا المكان برلمانًا لمن تّم  ال(. وال يشــكّ
انتخابهم، كما ال يمكن السيطرة عليه على 
غــرار وســائل اإلعــالم المركزّيــة الكبيرة. 
ويســاهم اإلنترنــت نوعــًا مــا فــي تقســيم 
نظــام الديموقراطّية التمثيلّيــة، كما يبني 
مساحًة جديدة إلجراء مناقشات جماعّية، 

وتفاعلّيــة، ودائمــة.
 

§ وهــل يمكــن القــول إذًا إّن األنظمــة 
ــة  ــات التمثيلّي االســتبدادّية والديموقراطّي

معنّية بهذه الوســيلة؟ 

- نعم، اســمح لي بأن أبــدي مالحظة 

شخصّية. لقد ســافرت كثيرًا، وعشت في 
ــاًل بعــض  ــت مث ــد قضي ــدة. وق ــدان عدي بل
ــاك،  ــام 2007، وهن ــر ع ــي مص ــت ف الوق
أتذّكــر أّنــي توّصلــت إلــى الفكــرة القائلــة 
تتشــابه  المعاصــرة  المجتمعــات  إّن 
إلــى حــّد كبيــر. فلنأخــذ، علــى ســبيل 
للحيــاة  الظواهــرّي  الوصــف  المثــال 
الكهربــاء،  النــاس  يســتخدم  اليومّيــة: 
إلــى  للذهــاب  ســّياراتهم  ويســتقّلون 
العمل، ويتزّوجون، ويؤّسسون عائلًة، 
أّمــا  نفســها...  المنتجــات  ويســتهلكون 
الفــرق بيــن الديموقراطّيــات التمثيلّيــة، 
والــدول االســتبدادّية، فال يظهــر جلّيًا في 
الوقت الراهن كما كان يظهر خالل الحرب 
ــاردة. وال شــّك فــي أّن اإلنترنــت هــو  الب
القــّوة المركزّيــة الموّجهــة لهــذه العولمة. 

التــي  النظرّيــة  مؤّلفاتــك  فــي   §
ُنشــرت فــي منتصــف العــام 2000، أي 
علــى مدّونتــك »أســئلة مثيــرة لالهتمام« 
)2007 - 2006(، وفي المقالة التي تحمل 

عنوان »الحكم يشبه المؤامرة« )2006(، 
لــم تقتــرح ســوى تعريــف جديــد لمفهــوم 
تحتكــر  تقليدّيــة،  وبصــورة  الدولــة. 
الدولــة العنــف الشــرعي. ولمحاربتــه، ال 
بّد من النزول إلى الشــارع. ولكــن حالّيًا، 
جهــازًا  تشــبه  الدولــة  إّن  تقــول  أنــت 

معرفّيــًا، أو نوعــًا مــن الحاســوب الكبير.
 

النظريــة  النصــوص  هــذه  كانــت   -

تشــتمل علــى مالحظــات بســيطة موّجهــة 
لألصحاب. ولكن في مــا يتعّلق بالدولة، 
صحيــح أّن اإلنترنت قــد أحــدث تغييرات 
فــي بعــض المجــاالت. فعليــك مــن اآلن 
فصاعدًا اعتبار أّن الدولة عبارة عن علبة 
تدخل إليها معلومات معّينة، وتخرج منها 
أخــرى. وداخــل هــذه العلبــة، يتــّم إخفاء 
بعــض المعلومات بعنايــة، إذ من الممكن 
أن تكــون هــذه األخيــرة مرتبطة بمســائل 
التعّسف في استخدام الســلطة، وبأعمال 
الظلم، وأمور الفساد. وأيضًا، إذا ما أراد 
المواطنون ممارسة سيطرة ديموقراطّية 
علــى الــدول التــي ينتمــون إليهــا، ينبغــي 
أن يعلمــوا مــا هــي محتويــات العلبــة. 
الدولــة  تكــون  أن  يجــب  آخــر:  بمعنــى 

عبــارة عــن علبــة شــبه شــّفافة. 
كيف يمكــن أن يســاهم ذلك فــي تغيير 

السياسّية؟  الصراعات 
تدخــل  البنتاغــون:  مثــال  لنأخــذ   -

المعلومــات إلــى هــذه المؤسســة وتخــرج 
إلــى  بالنســبة  الحــال  هــي  كمــا  منهــا، 
األشــخاص. ومــن بيــن العديــد مــن هؤالء 
األشــخاص المعنيين بعمل جهاز الدولة، 
بقناعــات  البعــض  يتمّتــع  أن  يمكــن 
ــإذا مــا اكتشــف هــؤالء  ــة. ف ــة قوّي أخالقّي
قضّيــة فســاد أو تعذيــب غيــر قانونــّي، 
قــد يحرصــون علــى اإلبــالغ عــن هــذه 
المعلومات. ومن الصعب أن تنجح دولة 
لحســابها  يعمــل  شــخص  أي  منــع  فــي 
مــن الكشــف عــن الفضائــح المخفيــة فــي 
أوســاطها. وليس هذا األمر جديــدًا تمامًا، 
فقد َجَرَفنا اإلنترنت نحو عصر المعلومات 
حيث يشتمل الصراع السياسّي على نشر 
بيانــات دقيقــة. ولكــن ال تنــَس الفكــرة 
ــح دور الدولة غير مادّي  التالية: لم يصب
بواســطة ضربة عصــا ســحرّية ورقمّية، 
فهي ال تزال تحتكــر العنف الشــرعّي، وال 
تــزال الحــروب تــودي بحيــاة العديــد مــن 

األشــخاص. 

ــم«  ــب المظل ــى »الجان §  لنتطــّرق إل
لإلنترنــت: المراقبة. هل يمكنك أن تفّســر 
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ما هي النسب التي تبلغها حالّيًا؟ 

- األمر بسيط. يتّم ضبط وتخرين كّل 
ما تقوم به على اإلنترنت، أي الصفحات 
التي تزورها، والرســائل التــي تتبادلها. 
واألمر سّيان بالنسبة إلى هاتفك الذكي، 
موقعــك  بتحديــد  أيضــًا  يســمح  الــذي 
الجغرافّي. ووفق التشــريع الخــاّص بكّل 
بلــد، يتــّم تســجيل المعلومــة التــي تحــّدد 
أن الشخص )أ( قد اّتصل بالشخص )ب( 
فــي ذلــك اليــوم، وفــي تلــك الســاعة، أو 
وخــالل  للمكالمــة.  الصوتــّي  المحتــوى 
ــات ضبــط  العــام 2000، ارتفعــت إمكانّي
هذه المعلومات الخاّصة وتخزينها بشكل 
ملحوظ، أي أســرع بكثير مــن زيادة عدد 
سكان األرض. وبالتالي، اعترفت وزارة 
الخارجّية األميركّية أّنها تضبط 1.6 مليار 

يومّيًا.  مكالمة 
لألفــكار،  مختلــف  ترتيــب  وفــي   §
يبــدو أّن اإلنترنــت ُيظهــر فاعليــن جــددًا 
فــي التاريــخ. ومن منظــور فلســفة هيغل 
الكالســيكّية، إّن كبــار الرجــال هــم مــن 
يصنعــون التاريــخ، ويحملــون بداخلهــم 
األفــكار المهّمــة كنابليــون، وتشرشــل، 
وآينشــتاين.. ولكن مــع وجــود اإلنترنت 
نالحــظ أيضًا تأســيس جماعــات عقالنّية 
من شــأنها التأثيــر علــى التاريــخ. ويبدو 
أّن القاســم المشــترك بين الربيع العربي 
ــوس« أو »احتّلوا  في عّدة دول، »أنونيم
وول ســتريت«، هــو غيــاب قائــد فعلــّي. 
أليــس مــن الجّيــد التخّلــص مــن القــادة 

الجاذبّيــة؟ ذوي 

- ال يمكننــي أن أعــرب عــن الحماســة 

ذاتهــا التــي تظهرهــا أنــت فــي مــا يتعّلــق 
بزوال القادة. أعتقد أّننا لسنا بحاجة إلى 
رؤســاء، نظرًا إلى أّني تحّررّي جــّدًا، بل 
إلــى قــادة رمزّييــن، إلــى رجــال يمثّلــون 
»أنونيمــوس«،  مثــال  فلنأخــذ  أفــكارًا. 
»أنونيمــوس«  كــون  إلــى  فباإلضافــة 
ــف من مجموعات  حركة موّحدة، هو يتأّل
صغيــرة تقــوم بأعمــال عديــدة، ويترأس 
كّل مجموعــة قائــد معّيــن. وبشــكل عــاّم، 
يبدو أّن عمل »أنونيموس« إيجابّي جّدًا. 
ولكــن قــد ُيســتعمل أحيانــًا االنتمــاء إلــى 

»أنونيموس« كغطــاء. أّما أحد أبرز قادة 
هــذه الحركــة، فهــو متســّلل ُيعرف باســم 
»ســابو«، وهــو عميــل متخــفٍّ فــي مكتــب 

التحقيقات الفدرالّية. وعالوة على ذلك، 
ُتظهر وثائــق المحاكمة أّنه ال يــزال يعمل 
حالّيًا لحساب مكتب التحقيقات الفدرالّية. 

موقــع  قائــد  أّنــك  أعلنــت  هــل   §
؟  » يكيليكــس و «

مقارنــة  كثيــرًا  أحــّب  جهتــي،  مــن   -

موقــع »ويكيليكــس« بســفينة حربّيــة. 
ــع كّل شــخص ضمــن مؤسســة  إذ يضطل
مبنــّي  وهــو  أساســّي،  بــدور  كهــذه، 
ــزة  ــة األجه ــى أســاس أّن كالً مــن غرف عل
والمبرمجيــن مهّم. عندما تّمــت مهاجمتنا، 
كيفّيــة  يعرفــون  الذيــن  المحامــون  أّدى 
ســّد الثغــرات، دورًا أساســّيًا. وفــي األمر 
إشــارة إلــى أّنــه ضمــن مؤسســة فّعالــة، 
ــر  ــه غي ــب بأّن ــف أي منص ــن تصني ال يمك
مفيد. لقد أّديت شــخصّيًا دور القائد، وقد 
جّســدت هــذه الحركــة، اعتبــارًا مّنــي أّنــه 
أمــر مهــّم أيضــًا مــن حيــث الفّعاليــة. غيــر 
أّنــه ال يمكنني أن أشــّبه نفســي بشــخص 
يّتبــع فلســفة هيغــل، وأنــا أعتــرف بأّنــي 
شخص عنيد للغاية. ولكن دعنا ال نتكّلم 
ــوع  ــج موض ــرًا، ولنعال ــي كثي ــن حالت ع
شــجاعة برادلــي مانينــغ )وهــو محّلــل 
هــم بأّنــه قــد زّود  عســكرّي أميركــّي، اتُّ
موقــع »ويكيليــس« بوثائــق ســرّية فــي 
شــهر أّيار/مايــو(: ورغــم إثبــات الوقائع 
التي ُنســب تنفيذهــا إليه، فهو لــم يتحّطم 
جّراء عقاب العالج المقيت الذي ُأنزل به، 
وأظهر قّوة معنوّية وصفات حســنة. أّما 
اليــوم، فقــد اعتاد األشــخاص علــى رؤية 
سياســّيين متهّكمين، يتمّيــزون بالخيانة 
والهروب، بعد تحصيل األرباح طبعًا، من 
كاّفة المواقف. ومن الجّيد التفكير بأّنه ثّمة 
أشــخاص كبرادلــي مســتعّدون للمجازفــة 

ــم.  ــن أجــل قناعاته ــم م بحياته

§ هل تعتقد أّن األســرار التي أفشاها 
ــاة  ــد عرّضــت حي ــع »ويكيليكــس« ق موق

بعض األشــخاص للخطر؟ 

الحكومــة  حّتــى  تمتنــع  أبــدًا.   -

تهــّددت  قــد  أّنــه  إعــالن  عــن  األميركّيــة 
ــا  ــد م الســالمة الجســدية ألّي شــخص بع
نشرناه. وإذا ما سمعت العكس، تأّكد من 
ــة مصــادرك، أي انحيازهــم فــي هــذه  دّق

لقضّيــة.  ا

§ كيــف ســيكون وضعــك بعــد عشــر 
ســنوات؟

ــد! ال يعنــي وضعــي  - إّنــه ســؤال جّي
متعّلــق  فهــو  شــيء:  أّي  الشــخصّي 
ــم  ــم. إذا كان العال مباشــرة بوضــع العال
ــح، وإذا كان  ــاه الصحي ــي االّتج ــير ف يس
ــة التعبيــر،  المجتمــع الدولــي يدعــم حرّي
علــى  بأّنــه  القناعــة  انتشــرت  وإذا 
قــرارات الدولــة أن تكــون أكثــر شــفافّية، 
بشــكل  قضّيتــي  فــي  النظــر  فســُيعاد 
إيجابــّي، وســأحاَكم علــى هذا األســاس. 
ــذي أّداه موقــع  ــدور ال وعندهــا ســُيقدَّر ال
ــم  ــة بعــض جرائ ــي إدان »ويكيليكــس« ف

الحــرب التــي وقعــت فــي العــراق أو فــي 
أفغانســتان، أو دور البرقيــات الســرية 
ــي  ــت« ف ــل غاي ــم »كاب ــرف باس ــي ُتع الت
تشــجيع الربيــع العربــي، نظــرًا إلــى أّن 
ظهــور البرقيــات الدبلوماســية األميركّيــة 
قد أضعف شرعّية الحّكام الديكتاتورّيين 
كمبــارك، أو بــن علــي، أو القذافــي. إال 
ــم فــي االّتجــاه  ــه فــي حــال ســار العال أن
المعاكس، نحو بناء مجتمع تقّيده األنظمة 
الديكتاتورّيــة، فــي ظــّل رقابــة وســيطرة 
ــا ســيتّم ســجني فــي مــكان  دائمــة، لرّبم
ــي فحســب،  ــًا ب ــك ليــس مرهون ــا. وذل م

كمــا تــرى!.

هــذا الحــوار هــو حصيلــة حديــث بيــن جوليــان 
التقنيــات  فــي  اختصاصّييــن  وثالثــة  أســانج 
الجديدة مشــهورين في مجال »التســّلل« وهم جي. 
أبيلبــوم، أ. مولر- ماغون، وجــي. زيمرمام. وإذا 
ــب األحيان، فذلك ألّنها  كانت النبرة مخيفة في غال
تدين التحّول التدريجّي لإلنترنت الذي يشّكل مكان 
ضمان الحرّيات، مــن خالل اســتعمال أداة الرقابة 
ــو  ــاب الرئيســّي، فه ــا هــدف هــذا الكت ــة. أّم الرهيب
تفســير مخاطــر الظواهر التــي ال تزال مهملــة، مثل 
تطّور الشــيفرة، وظهور أّول عمــالت إلكترونّية ال 
مركزّية )مثل بتكوين(، أو تزوير سجالت معّينة، 
ــة  بمــا فيهــا، علــى مواقــع تابعــة لوســائل إعالمّي

مشهورة.
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دخلت »كازينو القمار« للمرة األولى في حياتي في العاصمة 
في  دخولها  علينا  مًا  محرَّ كان  فقد  »بوخارست«،  الرومانية 
أفالم  تتجاوز  ال  الكثيرين غيري،  مثل  بها،  مصر. ومعرفتي 
الفاخرة،  السينما، لذا كنت أشعر باإلثارة وأنا أتأمل أبهاءه 
سقوط  بعد  رومانيا  شهدته  الذي  األسرع  اإلنجاز  ُيَعّد  وكان 

»شاوشيسكو«.
األثرياء  من  الشيوعي  النظام  ورثة  الموائد  بين  يتجول 
يطيرون  اإلسرائيليين،  من  والكثير  المافيا  ورؤســاء  الجدد 
الحاضرين  معظم  المقامرة،  أجل  من  خصيصًا  الكازينو  إلى 

يقامرون وقوفًا، يدفعون بأكوام من »الفيش« المختلف القيمة 
كل  وبعد  هائلة.  أمامي  تتحرَّك  التي  المبالغ  كانت  واللون. 
دورة خاسرة من عجلة »الروليت« تهبط »الفيش« في فجوة 
الزبائن ال يتراجعون،  المنضدة الخضراء دون رجعة، ولكن 
يدفعون المزيد من النقود ويجلبون أعمدة جديدة من الفيش. 
لم أستطع، كواحد قضى معظم أيام عمره في الفقر، أن احتمل 
وبال  ببساطة  هكذا،  ُتهَدر  وهي  النقود  من  الكمية  هذه  مشهد 
لعل  المظلمة،  الشوارع  إلى  هاربًا  الكازينو  غادرت  انفعال، 

الهواء البارد يمسح من ذهني مشهد الدوالرات الضائعة.

العالم يحّل عقدة لسانه

محمد املنيس قنديل
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المارة،  من  والقليل  المغلقة  المحالت  إال  يوجد  يكن  لم   
والمدينة مستغرقة في كآبتها القديمة، ال مكان فيها للسهر غير 
»كشكًا«  لمحت  ولكني  التعّري،  وأندية  المفزع  الكازينو  هذا 
»الهوت  عالمة  عليه  مرسومًا  ساهرًا،  مازال  صغيرًا  خشبيًا 
عالمة  شهية،  أبخرة  منها  وتتصاعد  ذهبي  لونها  دوجــز«، 
جاذبة لجائع مقرور مثلي. كانت البائعة صبّية يافعة فاتنة 
بداًل  سينمائية  نجمة  أو  مودياًل  تكون  أن  بها  أجدر  الجمال، 
من الوقوف أمام هذا السطح الساخن الذي ُتقلى عليه أصابع 

السجق.
في هذا الليل وتلك الوحدة كان يجب أن نتكلم معًا، نحاول 
أن نتعرف على بعضنا، دون لغة مشتركة، ال إنجليزية وال 
اإلشــارة  أنــواع  كل  استخدمنا  عربية،  ال  وبالطبع  فرنسية 
مجال  هناك  يكون  أن  ودون  أمل،  دون  المبتورة،  والجمل 
للتالمس إال بأطراف األصابع، التهمت »السندوتش« الساخن 
المتعثِّر،  الحوار  من  ثانية  جولة  في  دخلنا  ثم  صمت،  في 
نخّط  ونحن  أصابعنا  وتداخلت  وقلمًا،  ورقة  هي  أحضرت 
ونطقت  اسمها  عرفت  بالكاد  جــدوى،  دون  غامضة،  حروفًا 
اسمي بطريقة معوّجة، ظللنا واقفين أمام بعضنا ونحن نلهث 
من فرط الجهد وخيبة األمل. بدا لي أن جمالها قريب المنال لحّد 

ال يصدق، لوال ذلك الحاجز الذي لم نتمكن من اختراقه.
وعرقيات،  قوميات  إلى  الدنيا  قسم  الذي  اللغة  إنه حاجز 
متفرقة دائمًا متناحرة أحيانًا، كان لسان كل واحد منا مثقل 
بلغته القديمة، تفرِّق بيننا خمسة آالف لغة، ورغم أن علماء 
اللغة يصرون على أن اللغات كلها قد نبعت من »جين« واحد، 
هذا  كان  وربما  تّتسع،  ظلت  بينها  التفاهم  عدم  هّوة  أن  إال 
واألقــوام  القبائل  بين  يهدأ  لم  الذي  للصراع  طبيعية  نتيجة 
طوال  المعمورة  ــان  أرك يُسْد  لم  التام  فالسالم  المختلفة، 
تاريخها إال لمئة وخمسين عامًا فقط، أو ربما كان هذا دلياًل 
عه، وفي رأيي أن المرأة هي  على قدرة اإلبداع البشري وتنوُّ
التي أهدتنا اللغة، فبينما كان الرجل ملزم بالصمت، يخرج هو 
ورفاقه للصيد ويظّلون رابضين لساعات طويلة دون صوت 
حتى ال تفلت منهم الحيوانات، تجلس النساء داخل الكهوف، 
يغزلن الصوف ويطهين الطعام دون أن يتوقَّفن عن الثرثرة 
سّر  لطفلها  أم  كل  توِدع  َيِلْدَن  وعندما  الكلمات،  واستنباط 
الكلمات فتنتقل وديعتها من جيل آلخر، أي إّن تكاثر اللغات 

يرتبط بقدرة المرأة على التكاثر.
مئة  حــوالــي  البشرية  المجتمعات  بناء  استغرق  وقــد   
كل  في  جلاًل  حدثًا  اللغة  اكتشاف  وَمثََّل  عام،  ألف  وعشرين 
الهيروغليفية  بحفر  المصريون  فقام  القديمة،  المجتمعات 
على جدران الصخر، ونقش األشوريون والبابليون حروفهم 
الورق  الصينيون  واخترع  الطين،  ألــواح  على  المسمارية 
وأهل  الغزال،  رّق  على  الصحراء  عرب  َنها  وَدوَّ أجلها،  من 
وتكاثرت  العالم،  رقعة  واّتسعت  الشجر،  لحاء  على  الغابة 
لت اللغة إلى أداة من أدوات الغزو، فقد أدركت  األلسنة، وتحوَّ
المجموعات المتسلِّطة أنها لن تفرض إرادتها إال بعد أن تفرض 
بالفعل،  نفسها  اللغات في فرض  لسانها، وقد نجحت بعض 
وبعضها انقرض فور زوال السبب القهري: اإلسبانية مازالت 
كّتابها  بعض  إن  بل  الالتينية،  أميركا  شعوب  بين  باقية 

اللغة  وبقيت  أنفسهم،  اإلسبان  من  أفضل  نصوصًا  ينتجون 
فتحها  التي  األقوام  واعتبرتها  بالدين،  ارتبطت  ألنها  العربية 
اإلسالم بمثابة لغة للخالص والتطهُّر، وتواصلت اإلنجليزية 
المحلية  اللغات  مع  تتعايش  أن  استطاعت  ذكية،  لغة  ألنها 
األخرى، وتتلون مع مختلف األلسنة، وأحّس العالم بحاجته 
اإلنجليزية  وَقدَّمت  والتجارة،  المال  لغة  أصبحت  حين  إليها 
تاريخها، فبفضلها استطاع سكان شبه  أكبر خدمة في  للهند 
كانت  أن  بعد  واحدة  لغة  في  دوا  ويتوحَّ يتفاهموا  أن  القارة 
الفرنسية بعد  تفصل بينهم 21 لغة مختلفة، وانحطت مكانة 
أن هجرتها الطبقتان األرستقراطية والدبلوماسية، واستقلت 
مــازالــوا  الجزائريين  بعض  أن  رغــم  إفريقيا،  دول  عنها 
يعتبرونها غنيمة حرب. وقد شاهدت في مقاطعة »كبيك« في 
كندا جهودهم اليائسة وهم يحاولون الحفاظ على الفرنسية، 
على  ُيقِبل  لمن  األمــوال  ويدفعون  الدراسية،  المنح  يبذلون 
عون نشر الكتب وإنتاج األفالم الناطقة بها،  دراستها، ويشجِّ
ولكنهم يخوضون معركة خاسرة، فهم أقلية في كندا، وأقلية 
في أميركا الشمالية وفي العالم كله، وقد تراجعت اليابانية من 
الثانية وزوال  العالمية  انتهاء الحرب  جنوب شرق آسيا مع 
االحتالل، وكذلك َتَبدَّدت الروسية من شرق أوروبا بعد تفكُّك 
والمحدودة  الضعيفة  اللغات  تكّف  وال  السوفياتي،  االتحاد 
لغتين، وفي غضون  أو  لغة  تموت  عام  كل  في  الموت،  عن 
األمم  بذلت  وقد  الكبرى،  اللغات  إال  توجد  لن  الزمن  من  عقد 
المتحدة جهدًا مستميتًا من أجل خلق لغة عالمية، فعندما تسود 
المنظمة  وتبنَّت  د،  موحَّ إنساني  مجتمع  سيتكون  اللغة  هذه 
العالم  اخترعها  مصطنعة،  لغة  وهي  »اإلسبرينتو«،  لغة 
البولندي »لودفيك زمنهوف« في أواخر القرن التاسع عشر، 
في محاولة الكتشاف لغة سهلة التعلُّم، تصلح لكل األلسنة، 
هواة  من  ضيقة  دائرة  وسط  إال  تنتشر  لم  اللغة  هذه  ولكن 
اللغات الغريبة، رغم أن العالم كان متأهبًا للغة عالمية واحدة 

كما لم يحدث من قبل.
 لقد تحقََّق ذلك بشكل ما، وقد كنت حاضرًا وشاهدًا، فعلى 
ُقدِّر  الحدود  عبر  والسفر  الترحال  من  عامًا  عشر  أربعة  مدى 
لي أن أشاهد أروع األحداث البشرية، رأيت العالم وهو يفك 
عقدة لسانه، ينطق اإلنجليزية ببطء، يثغو ويثأثئ كطفل، 
بلغة  يدعمها  ولكنه  ُمَحرَّفة،  كلماتها  جماًل مضحكة  ن  يكوِّ ثم 

الجسد واإلشارة.
طبيعية  هبة  ولــديــهــم  ــدون  ــول ي ــدة،  جــدي أجــيــال  تظهر 
فيتواصلون  الحديثة،  االتــصــال  وسائل  مع  التعامل  في 
ويتفاهمون ويعشقون عبر شبكات التواصل االجتماعي، بل 
ويجهِّزون أيضًا للثورات، وزاد من انتشار اإلنجليزية زيادة 
السطوة األميركية بعد انهيار السوفيات، فمن لحظتها لم تكّف 
بًا  اإلنجليزية عن الزحف، تغلغلت حتى بين أشد األقوام تعصُّ
تعد دون حاجة الختراع  ولم  واأللمان،  كالفرنسيين  للغاتهم 
وتاريخها  اللغة  هذه  عن  يقال  أن  يمكن  ومهما  جديدة،  لغة 
االستعماري فقد َوَهَبْتنا جميعًا القدرة على التفاهم والتحدُّث 

سوّيًا.
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شتى  من  السخرية  ظاهرة  تقليب  في  الملف  هذا  ُكتَّاب  اجتهد 

وجهوهها. وحتى ال نقع تحت طائلة االتهام بالغّش، ننبِّه القارئ 

بداية أال يتوقع الكثير من الضحك في الصفحات التالية. فهذا أكثر 

ملّفات »الدوحة« جّدية!

أول  يتذكر  ال  أحدًا  لكن  األولى،  للمرة  بكى  متى  منا  كل  يعرف 

ضحكة، وال يعني بكاء الوليد شيئًا بالنسبة له أو حتى بالنسبة 

فيها يكون قد  التي يضحك  المجهولة  اللحظة  لكنه في  لآلخرين، 

تعلَّم اللعب مع الحياة، تعلَّم التواصل مع اآلخرين، وعرف كيف 

يتَّخذ موقفًا.

طبقًا  وجماعات،  أفرادًا  الحزن،  من  البشر  حظوظ  تتفاوت 

الضحك  من  حظوظهم  وتتفاوت  خارجهم،  من  تأتي  لمصادفات 

طبقًا الجتهادهم وقدرتهم على اللعب الذي يستولد الضحك، دون 

أن يرتبط ذلك بمسببات في الواقع تستوجب السعادة.

والسخرية.  للفكاهة  الملموس  المظهر  هما  واالبتسام  الضحك 

معًا  ترتبطان  فإنهما  فروق  من  المترادفتين  هاتين  بين  ما  وعلى 

بحالة الروح. يصف شاعر العرب محمود درويش السخرية بأنها 

»اليأس وقد تهذَّب« بينما يمكن أن ننتصر للعكس تمامًا ونعرِّفها 

ش« إذ تتضمن السخرية ثقة عالية بالذات.  بأنها »األمل وقد توحَّ

و ال يستطيع اإلنسان أن يسخر في لحظات الخطر القصوى، أي 

عندما تسّد جميع منافذ النجاة. ربما يفسر هذا سّر تفتُّح السخرية 

مع الربيع العربي. ثورة البلد العربي األكبر مصر سميت الثورة 

الباسمة، وكانت البرامج الساخرة إحدى روافع موجتها الثانية، 

لكن ذلك لم يكن حكرًا على الثوار المصريين، فكل الثورات سخرت 

وتفكَّهت بهذا القدر أو ذاك. وكل الشعوب تعرف كيف تسخر؛ كيف 

تلعب مع الحياة.

السخرية
لعب مع األلم
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الفكاهة والسخرية والحداثة
مثلما قيل إن العصر الذي نعيش فيه 
هو »عصر الصورة« أو »زمن الرواية«، 
السخرية«،  »عصر  إنه  أيضًا  قيل  فقد 
ودعابة  تهكُّم  من  عليه  تشتمل  ما  بكل 
ومحاكاة ومفارقة من العالمات البارزة 
الحداثة  الحداثة، بل وعلى ما بعد  على 
هدمه،  ثم  النسق  بناء  حيث  أيضًا، 

تكوين الفكرة ثم نقضها.
وتتفق معظم تعريفات السخرية على 
هو  فيها  أخالقي  ن  مكوِّ بوجود  القول 
الذي يفصل بين السخرية والكوميديا أو 
الساخر كما  الخالصة. إن هدف  الفكاهة 
فراي«  »نورثروب  الكندي  الناقد  يقول 
فإن  ذلك  ومع  ر،  يدمِّ وأن  يؤذي  أن 

إنها  أخالقيًا،  محافظًا  طابعًا  للسخرية 
التقليدية  القيم  عن  البعد  مظاهر  تنتقد 
الصدق..  الكرم،  الشجاعة،  الراسخة: 
إلى  اإلنسان  تعيد  أن  هدفها  إن  إلخ، 
نفسه، إلى نسقه األخالقي واالجتماعي 
حرة  ليست  هكذا  إنها  عنه.  ابتعد  الذي 
إبداعية محلِّقة كالفكاهة. فالفكاهة عامة 
صحية  الفكاهة  خاصة.  والسخرية 
الطباع.   مرضية  والسخرية  الطابع. 
والسخرية  مجددة.  إبداعية  الفكاهة 
إلى  األمور  تعيد  أن  تحاول  محافظة 
خيال  الفكاهة  في  األولى.  سيرتها 
جامح. وفي السخرية إدراك قاصر. في 
وكثرة.  وتعدُّد  وطالقة  مرونة  الفكاهة 
وفي السخرية صالبة وأحادية وقوالب 

أقرب إلى الجمود.

بعض  يقول  ذلك  من  الرغم  وعلى 
إنه يوجد  إلفن كيرنان -  أمثال  النقاد - 
األخالقي،  النسق  السخرية:  في  قطبان 
الخيال  يكون  هنا  اللعوب،  واألسلوب 
األخالقي  والمعيار  الظاهر.  هو  النسبي 
هة  هو المستتر، هذا يجعل السخرية موجَّ
أساسًا إلى الهدم والفوضى والتدمير، بل 
إنها يمكن أن تكون شيطانية أو ترتدي 
السخرية على  تعمل  الشياطين،  مسوح 
المستوى السيكولوجي المرتبط بالتوتر 
االستقرار،  وعدم  والحيرة  والشك 
أو  عنده  يمتزج  الذي  الاليقين  مستوى 
والشكل  األخالقي  المحتوى  يتصادم 
الهدمي التدميري ما بعد الحداثي العنيف 
والسلوكيات  باألخالق  العودة  أجل  من 
األثير.   القديم  المحافظ  شكلها  إلى 

عن الفكاهة اللطيفة
والسخرية المؤلمة

د. شاكر عبد الحميد

تضــرب الفكاهــة بجذورها فــي أعماق النفس البشــرية، وال يوجد مجتمع مــن المجتمعات 
اإلنسانية يخلو من الفكاهة والضحك. وبعض جوانب الفكاهة عالمية ومشتركة بين الشعوب 
كافــة، بينمــا جوانب أخرى منها تتأثر بالثقافة التي تظهر فيها هذه الفكاهة، ويتجلى عالم 
الفكاهة على أنحاء شتى. منها، تمثياًل ال حصرًا، الدعابة، والتهكُّم والكوميديا، والمحاكاة 

التهكمية، والنكتة، والتورية، والسخرية... وغيرها.
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في  »أفالطون«  ذكره  لما  ووفقًا 
»فيليبوس«،  وبخاصة  محاوراته، 
أو  النقائص  تلك  هو  يضحكنا  ما  فإن 
العيوب، وخاصة الجهل بالنفس، وأن 
شعورنا  نتيجة  هنا  تحدث  التسلية 
بتمّني األذى لهؤالء الجاهلين بأنفسهم، 

بنقائص  ويختالون،  يتباهون،  والذين 
أصدقاء  إلننا  ندركها  نحن  يدركونها.  ال 
على  فنحـن  ولذلك  جيران؛  أو  لهم 
مقربة منهم، مكانيًا، ولكننا على مبعدة 
منهم، سيكولوجيًا، ألننا ندرك وهم ال 
ال  لديهم  نقائص  وجود  ندرك  يدركون. 
ال  أنها  نحن  ندرك  بينما  هم،  يدركونها 
توجد لدينا، وقد يكون في ذلك نوع آخر 

من الجهل أو الخداع للنفس أيضًا.
وكذلك  الفكاهة  تنطوي  هكذا 
تقوم  بل  أفالطون،  رأي  في  السخرية، 

الفكاهة مجددة. والسخرية محافظة.
وقد تعرََّف بعض نقاد الحداثة وجود 
وهو  أال  للسخرية  مالزم  آخر  تناقض 
أن دافعها اآلخر ليس سوى مجّرد قناع 
يُسَتخدم من أجل متعة أكثر بدائية بعيدة 
اإلنسان  تعيد  متعة  كلها،  األخالق  عن 
فيه  يتمتع  كان  الذي  األول  عالمه  إلى 
أيضًا  فيه  يشعر  كان  لكنه  بالحرية، 
بالخوف. هكذا قال »ويندهام لويس« إن 
السخرية العظيمة ليست أخالقية الطابع 
أن  أجل  من  األخالق  تدمر  قد  إنها  أبدًا. 
تصل إلى متعة متفكِّهة حرة باعثة على 

السرور.
»أفالطون«  نظريات  أشارت  وقد 
ذلك  إلى  مبكر  وقت  منذ  و»أرسطو« 
وأن  والعدوان،  الفكاهة  بين  االرتباط 
شخص   يكتشف  عندما  يحدث  الضحك 
أو جماعة ذلك الضعف أو تلك النقائص 
الخاصة باآلخرين، أو عندما يستمد ذلك 
الشخص أو )الجماعة( المتعة من قيامه 
شعوره  أو  اآلخرين  شأن  من  بالتقليل 

أنه أفضل منهم.
العربي  الشعر  تاريخ  في  شاع  وقد 
المناوئين  لتحقير  الهجاء  استخدام 
الهجاء  وأصبح  شأنهم،  من  والتقليل 
رًا شديد الخطورة، استخدمه  سالحًا مدمِّ
وابن  والحطيئة  والفرزدق  جرير 
ازردائهم  عن  للتعبير  وغيرهم  الرومي 

لخصومهم.
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على أساس الشماتة، حيث هناك بهجة 
قلوبنا،  في  تسري  يقول،  كما  سرِّية، 
عندما نرى اآلخرين يسقطون، وخاصة 
نعتقد،  كنا  أو  نعتقد،  الذين  هؤالء 
إن  احترامًا.  أو  مكانة  منا  أفضل  أنهم 
المكانة  في  فوقهم  يرفعنا  هذا  سقوطهم 
ونحن  سقطوا.  فهم  الشعور،  في  أو 
لم  نحن  بينما  أخفقوا  وهم  نسقط.  لم 
الحقد أو  أو  الحسد  نخفق. وهكذا يكون 

للفكاهة  األساسية  المصادر  الشماتة 
هذه  لكن  أفالطون.  رأي  في  والضحك 
إلى  أيضًا  بأصحابها  تهبط  الشماتة 
أسفل سافلين، ومن ثم فإنه ومن خالل 
أفالطون،  قال  األثير،  بطله  سقراط، 
بالبهجة  نشعر  أن  علينا  ينبغي  ال  إنه 
لمصائب اآلخرين،  بل أن نشعر بالشفقة 
عليهم، وأن نشعر بالتعاطف مع الفاشل 

والجاهل والخاسر ال أن نسخر منهم. 
بين  أفالطون  يجمع  أن  أجل  من 
يقوم  سقراط  جعل  والشفقة  الشماتة 

بدور يقع في منزلة بين منزلتي الشماتة 
أو الحسد والشفقة أو التعاطف، إنه دور 
»المتهكِّم« الذي يقوم بالهدم، ويقوم في 

الوقت نفسه بالبناء.

م التهكُّ
في اللغة العربية: التهكُّم اسم مشتق 
من األصل الثالثي )هـ ك م(. ومن معانيه 
والتيه  الناس  على  الترفُّع  اللغوية: 
والتبختر  التكبُّر،  معانيه:  ومن  عليهم. 
أحدهم  يتعرض  أن  معانيه  ومن  بطـرًا. 
ومن  بهم.  والعبث  بالشر  لآلخرين 
والسخرية.  االستهزاء  أيضًا:  معانيه 

َمت البئر: تهدََّمت«. ويقال »تهكَّ
في  التهكُّم  معنى  جوهر  يقوم  هكذا 
من  االستهزاء  أساس  على  العربية 
وهذا  أخرى.  ناحية  من  والهدم  ناحية. 
التهكُّم  الهدم في  البالغ لمعنى  التضمين 
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هو ما يجعله شديد القرب مـن المعنى ما 
استمرارية  يؤكد  الذي  له،  الحداثي  بعد 

الهدم، واستمرارية البناء أيضًا.
قام سقراط،  أفالطون  في محاورات 
وضع  واتخذ  المتهكِّم،  بدور  قلنا،  كما 
الجهل والحماقة، فكان يسأل أسئلة بريئة 
وساذجة ، لكنها كانت تعمل، على نحو 
خصمه.  مزاعم  تقويض  على  تدريجي، 
في  المتهكمين  أشهر  أصبح سقراط  لقد 
بالجهل  تظاهره  خالل  فمن  التاريخ، 
كان يزوغ من النقد، ويحرك، في الوقت 
الحجج  من  المحتشدة  أسلحته  نفسه، 
تالميذ  إلى  نّقاده  ل  يحوِّ حتى  المركبة 
يخيفهم  أن  دون  مدرسته،  في  صغار 
يضحك  من  هو  كان  فقد  يغضبهم.  أو 

الضحكة األخيرة.
أمثال  آخرون  وأدباء  فالسفة  َقدَّم 
وتوماس  وهايني،   وبودلير،  نيتشه، 
فنظر  التهكُّم،  حول  نظريات  مان 
أكثر  ليس  أنه  على  إليه  مثاًل  »نيتشه« 
من شكل من أشكال التالعب أو الخداع، 
التعليمية،  وإنه مناسب فقط لألغراض 
مع  للتفاعل  المعلمون  يستخدمه  حيث 
إذاللهم  خالله  من  ويجري  تالميذهم، 
أو كشف جهلهم، وبهدف  تحقيرهم،  أو 

إيجابي هو تعليمهم.
قال  التهكُّم«  »مفهوم  كتابه  في 
ليست  التهكُّم  جدية  »إن  )كيركجورد(: 
الذي  الكذب  من  نوعًا  واعتبره  جادة«، 
من  ونوعًا  بالصدق،  صاحبه  يتظاهر 
عن  مضحك  أو  هازل  بشكل  الحديث 
يكون جادًا، وينفي  أن  منه  شيء قصد 
الشكل التهكُّمي من الكالم نفسه بنفسه، 
اللغز  قائل  مثل  بنفسه  نفسه  يلغي  إنه 
الذي  نفسه  الوقت  في  حلَّه  يعرف  الذي 

يطرحه أمام اآلخرين.
وخلص )كيركجورد( إلى ربط التهكم 
لكنه  والعدم،  والعبث  والتدمير  باأللم 
الواقع  أعباء  من  صاحبه  يحرر  أيضًا 
على  يقوم  أنه  كما  وجّدّيته،  المعيشية 
ومتعة،  وتالُعب  داخلية  حرية  أساس 
واإلبداع  الخالص  الخيال  على  وقدرة 
المزدوج للتهكُّم ربما  أيضًا. هذا الجانب 
كان ما يمكن أن ننطلق منه نحو تمييزنا 
كما  والسخرية  الفكاهة  بين  األخير 
ما  إلى  أواًل  نشير  لكننا  الحقًا،  سنشير 

يسمى بالمحاكاة التهكُّمية.
إبداعي:  عمل  التهكمية  المحاكاة 

سينمائي...  أو  تشكيلي،  أو  أدبي، 
في  والتغيير  بالمحاكاة  يقوم  إلخ، 
عمل  مضمون  أو  لشكل  نفسه  الوقت 
آخر، ألسلوبه وموضوعه، أو للتركيبة 

الخاصة به أو معناه.
المحاكاة  )أريستوفان(  استخدم  هكذا 
»الضفادع«،  مسرحية  في  التهكمية 
حيث سخر فيها من أسلوب أسخيلوس 
)ثربانتس(  واستخدمها  ويوريبيديس. 
التهكُّمية  للمحاكاة  كيخوته«  »دون  في 
لعصر  الكلي  التراث  من  السخرية  أو 

الفرسان في القرون الوسطى.
المحاكاة  بين  النقاد  بعض  ويربط 
تقوم  حيث  التناص،  ومفهوم  التهكُّمية 
نصوص  إلى  باإلحالة  حالية  نصوص 
أمثلة  وثمة  لها،  معاصرة  أو  سابقة 
كثيرة على هذا األمر في األدبين العربي 
والعالمي، القديم منهما والحديث أيضًا، 
الفكاهة  في  بريء  جانب  يوجد  ومثلما 
هدمي  ر  مدمِّ عنصر  أيضًا  ففيها  عامة، 

يتمثل على نحو خاص في السخرية.
الثقافي  الخطاب  من  نوع  والسخرية 
التليفزيوني  أو  المسرحي  أو  األدبي 
أساس  على  يقوم  إلخ،  التشكيلي..  أو 
والنقائص  والحماقات  للرذائل  االنتقاد 
أيضًا،  الفردية منها والجمعية  الشرية، 
كما لو كانت عملية الرصد لهذه الجوانب 
وسائل  خالل  من  تجري  السلبية 
قد  أننا  خالله  نشعر  خاصة،  وأساليب 

نجونا من الوقوع في براثنه، كما أشار 
أفالطون، ونشعر كذلك بنوع من الفخر 
هوبز،  أشار  كما  المفاجئة  البهجة  أو 
وذلك ألننا نشعر أننا أفضل من آخرين، 
نقلل  أن  نحاول  عليهم،  نتهكَّم  ثم  ومن 
إلى  السخرية  تتوجه  شأنهم،  من 
فقد  الضعيف،  الشخص  إلى  ال  الضعف 
يكون الشخص قويًا لكنه يسلك سلوك 
سلوك  يسلك  لكنه  ثريًا  الضعفاء، 
وسخر  الجاحظ  ذلك  نقد  كما  البخالء، 

منه في كتابه الشهير عن البخالء.
أخالقيًا  حكمًا  السخرية  تتضمن  هكذا 
وهدفًا تصحيحيًا. ومن أشكالها األهجوة 
يسميها  التي  والشخصية  السياسية 
عن  بالتعبير  وتتسم  الهجاء،  العرب 
ه إليهم. لكن  الشماتة أو االزدراء لمن ُتَوجَّ
أحيانًا يتم توجيه السخرية إلى الشخص 

وإلى صفاته أيضًا.
أشكال  من  شكل  إذن،  السخرية، 
الراهن  الوضع  الفكاهة. وهدفها مهاجمة 
والسلوك،  والسياسة،  األخالق،  في 

والتفكير.
النظر إلى السخرية  في  الممكن  ومن 
أسلوب  أنها  على  الفكاهية(  )األعمال 
األساليب  من  كثير  من  يفيد  للتفكُّه، 
م  والتهكُّ واإلهانة  المبالغة  مثل  األخرى، 
يهاجم  عـام،  وبشكل  واالستهزاء. 
الساخرون بعض األفراد أو المؤسسات أو 
األحـداث، ويستخـدمها الكّتاب والممثلون 
المتحركة  الرسوم  وفنانو  والكوميديون 
تصل  وقد  وغيرهم.  والكاريكاتير 
مقذعة  أو  مفزعة  مرحلة  إلى  السخرية 
إلى  االستهزاء  يصل  وهنا  قسوتها.  في 
بالعدوانية،  المتسم  العنيف  الهجوم  حد 
فيكون أسلوبها ُمتَّسمًا بالخشونة، يكون 

فجًا وراشحًا بالوقاحة واالزدراء.
تشبه الفكاهة اإلبداع في شكله العام. 
وتكون السخرية مجرَّد نوع قاٍس تدميري 

من هذا اإلبداع.
اإلنسان  أيها  يقول»يا  »نيتشه«  كان 
األعلى، تعلم كيف تضحك«، وقد يضحك 
اإلنسان من خالل اإلبداع الخلّي المنطلق 
الحر الذي يجمع الناس معًا وال يفرِّقهم. 
تميِّز  سخرية  خالل  من  يضحك  وقد 

بينهم، وتلحق الضرر ببعضهم.
الفروق  فقط  هذه  ليست  عمومًا 
على  والسخرية،  الفكاهة  بين  الرئيسية 

األقل في حدود ما يتراءى لنا اآلن.

في العربية: 
م اسم  التهكُّ

مشتق من 
األصل الثالثي 

)هـ ك م(. ومن 
معانيه: الترفُّع 

على الناس
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تهريب سياسي!
د. عامر يزيل

نتاج  تكون  مــا  غالبًا  النكت،  هــذه 
ظروف اجتماعية معرقلة لمسار الحراك 
إلى  يحولها  مما  واإلنساني،  االجتماعي 
شكل من أشكال »النضال«، إلى مقاومة، 
أو في آخر المطاف، إلى شكل من أشكال 
مقاومة السقوط، أي وسيلة من وسيلة 
من  الضحك  الضحك.  أجــل  من  البكاء 
الواقع المبكي. ولهذا كثيرًا ما نردد مقولة 
ما  البلّية  »شّر  أو  يضحك«  ما  الهّم  »من 
الهّم  يقول:  مثل  الجزائر،  )في  يضحك« 
شكل  إذن-  فالنكتة-  ويبّكي(.  يضّحك 
يبدو  المفهوم  وهــذا  التفكُّه.  أشكال  من 
أنه غير جارح، والهدف منه هو الضحك 
النقد  يتضمنه  مما  أكــثــر  ــاك  ــح واإلض

واالنتقاد.
فإذا كانت النكتة قد استعملت »شعبيًا« 
السياسي  والظلم  االستبداد  لمقاومة 
ــي، وكــشــكــل مــن أشــكــال  ــاع ــم ــت واالج
كليلة  جحا،  )قصص  الرمزية  المقاومة 

الســخرية، كثيــرًا مــا اســتعملت، تحــت أشــكال مختلفة: فكاهــة، هزل، 
اســتهزاء، كل بحســب توظيفهــا وفاعليتها من حيــث دالالت ومعاني كل 
كلمة، وكل شــكل من األشــكال المعبــرة عن »اإلنقاص« مــن قيمة اآلخر، 
هجــاؤه، المــّس بشــخصه أو بكرامتــه أو بموقعــه وموقفــه. وكثيــرًا ما 
اســتعملت أيضًا كســالح »بارد« وصامت ضد الخصم. وإذا كنا نجد كثيرًا 
مــن النماذج الســاخرة في األدب والسياســة والرســم )كاريكاتير(، فإننا 
ســنجدها أكثر في النكتة االجتماعية والسياسية على مستوى االستهالك 

الشعبي اليوم، أي نكتة »الحياة اليومية«.
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ودمنة، أخبار الحمقى والمغفلين(، فإن 
من  أيضًا  يستعمل  ســوف  السالح  هــذا 
وصالبته.  قوته  عرف  أن  بعد  الخصم 
لإلشارة فقط، رئيس الوزراء البريطاني 
يخشى  كــان  مــثــاًل،  تشرتشل  وينستن 
من  ويعتبرها  والكاريكاتير،  النكت 
يخشون  السياسيين  وكــل  أعــدائــه.  ــّد  أل
النكت، بمن فيهم العسكريون في األنظمة 
الدكتاتورية في الستينات والسبعينات، 
نجد  حيث  الالتينية،  أميركا  في  خاصة 
يلجؤون  كانوا  ما  كثيرًا  هناك،  األدبــاء 
خاص  بشكل  الرواية  في  السخرية  إلى 
من أجل تحطيم الخصم العسكري العتيد، 
فنيًا، بعد أن عجزوا عن تدميره سياسيًا 
بورخيس،  لويس  خورخي  وعسكريًا: 
غارسيا  غابرييل  فوينس،  كــارلــوس 
ماركيز، وغيرهم. نجد هذا عند كثير من 
مصر وسورية  في  أيضًا  العرب  األدبــاء 

والجزائر والمغرب.
وبعده  االستعمار  سيعمل  بالمقابل، 
نقل  على  الحاكمة  االستبدادية  األنظمة 
لتعيدها  فضائها  عن  بعيدًا  النكتة  مجال 
إلى الشعب، ولتعيد الصراع إلى دائرة من 
ينتجها. هكذا ستفعل فرنسا في الجزائر 
مع العرب واألمازيغ، عندما أنتجت هذه 
المعادلة اإلثنية بغية السيطرة والتحكم، 
بسياسة  بعد  فيما  تعرف  صارت  والتي 
فارنيي«  »موريس  كان  فقد  َتُسد«.  »فرِّق 
يوم  الجزائر،  في  العشرين  القرن  بداية 
كان حاكمًا عامًا عليها، يعمل على نظرية 
تقول  باسمه  وسمِّيت  أنتجها،  َمــْن  هو 
ال  أي  تبربر!«،  أن  يجب  تسيطر،  »لكي 
الجزائري بضرب  المجتمع  بربرة  من  بد 
البربري.  بالعنصر  العربي  العنصر 
من  كثيرًا  نجد  حيث  صحيح.  والعكس 
الممارسات قد مورست في هذا السياق، 
بما في ذلك تمسيح البربر لتحويلهم إلى 
ضرب  يسهِّل  وهذا  الشعب.  لبقية  أعداء 
ستبرز  هكذا،  األول.  لصالح  العرقين 
الجاهل  »العربي«  حول  النكت  من  كثير 
البربري  فيما  الخشن،  البدوي  المغفَّل، 
لكن  ومقاوم، وذكي.  ر، وشجاع  متحضِّ
الذي  وهــو  الثاني،  حّدها  لها  النكتة، 
ولضرب  للرد  اآلخر  الطرف  سيستعمله 
النكتة  ستنتج  وهكذا  بالنكتة.  النكتة 
سيبدو  الذي  البربري  للعنصر  المحقِّرة 
أخالق،  ذي  وغير  متدين  غير  سخيفًا، 
ــالم،  اإلس يحب  وال  العربية  يعرف  ال 

بين  اإلســالم.  ويحب  العربية،  يكره  أو 
االستعمار  سيخلق  أنفسهم،  البربر 
لسبب  والقبائلي،  الشاوي  بين  عداوات 
حول  يتمركز  الــشــاوي)الــدي  أن  بسيط 
كان  الجزائر(  شرقي  األوراس،  جبال 
االحتالل،  وقاوم  االستعمار  على  عصيًا 
العربية  والثقافة  الــعــرب  مــن  ومقربًا 
اإلنتاج  بنمط  تتعلق  تاريخية  ألسباب 
العربية  القبائل  مع  المتناغم  الرعوي 
ذات النمط االقتصادي الرعوي المشترك 
والمعاقيل،  واألثبج،  هالل  بني  )قبائل 
هذه  عن  سليم(..كمثال  وبني  وزغبة، 
ممتطيًا  مقبرة،  على  يمّر  قبائلي  النكت: 
حماره فيتوقف وعوض أن يقول: رحمكم 
إذا كنتم  لهم:  المقبرة، يقول  أهل  يا  اهلل 
قبائل، يقبلكم آربي، وإذا كنتم شاوية، 
يشويكم آربي وإذا كنتم عربًا..أَرا..أَرا..

)يلكز حماره بما معناه: دعنا ننصرف ألن 
ما سوف أقوله في حقهم، ال ينتهي..(.

هذه النكتة، بعد االستقالل، ستنعدم 
تقريبًا، فيما عدا بعض النكت التي كانت 
جها لضرب الجزائري بالمصري  فرنسا تروِّ
مثاًل أو المغربي أو التونسي أو العكس، 
)نكتة:  الناصرية.  مصر  هي  والسبب، 
الجزائريين  أن  دعائيًا  فرنسا  جــت  روَّ
إرهابيون وذباحون، يذبحون أي شخص 
ال يعرفونه أو ال يحبونه. بعد االستقالل، 
جاء رجل سياسي مصري ليلتقي ببعض 
التحرير  جيش  في  العسكرية  القيادات 
سابقًا، الجيش الوطني الشعبي حاليًا، 
األكــل،  موعد  عــن  متخلفًا  وصــل  لكنه 
فسأله أحد إن كان قد أكل، َفَردَّ عليه بأنه 
لم يأكل بعد، فطلب الضابط من أحد صف 
المطعم  إلى  بالرجل  يذهب  أن  الضباط 
له  قال  غذائه،  ثمن  له  ويدفع  القريب، 
عليه  خّلص  روح  الجزائرية:  باللهجة 
)خّلص عليه، معناه، الغذاء يكون على 
يابيه..  مرعوبًا:  الرجل  فرد  حسابك(، 
ذاهبون  أنهم  إيييه؟..)معتقدًا  وأنا عملت 

به للذبح!(.
النكتة  تطور  إلى  اإلشارة  وتتوجب 
ــع بــدايــة  ــر م ــجــزائ ــي ال الــســيــاســيــة ف
الرئيس  الثمانينيات، وبالذات في عهد 
نهاية  غاية  وإلــى  الشاذلي،  األسبق 
التسعينيات(.  العنف)سنوات  حقبة 
نكت  وبجمع  بإحصائيات  قمت  وقــد 
أن  ورأيــت  المرحلة،  هذه  خالل  قيلت 
الشاذلي بن جديد)1929 - 2012( كان قد 

نال حصة األسد من هذه النكت. والسبب 
هم الخصوم السياسيون. حتى إن النكت 
حوله، كانت في غالبيتها لصالحه، ألنه 
كان ابن الشعب. والناس كانوا يرون فهي 
السابقة  لمعرفتهم  عــاداًل،  شعبيًا  رجاًل 
طموحه  وعدم  ومهنتيه  وبعسكريته  به 
السياسي. غير أن النكت حوله فيما بعد، 
في  جليًا  ذلك  ونرى  اليسار.  رها  سيطوِّ
فيما  ثم سيكررها  به،  ت  مسَّ التي  النكت 
بعد خصومه اإلسالميون. غير أن مرحلة 
السياسية  النكتة  من  ستجعل  العنف 
اإلطار  إلى  السياسي  اإلطــار  من  تنتقل 
بحّدة  السؤال  حاليًا  ويطرح  االجتماعي. 
النكتة  وأسباب  وظــروف  طبيعة  حول 
االجتماعية التي تنامت بعد مرحلة العنف 
حول »المعسكريين« )سكان مدينة معسكر 
عبد  األمير  مدينة  الجزائري،  الغرب  في 
النكت  مصر  في  تعادل  والتي  القادر!(، 
حول  سورية  وفي  »الصعايدة«.  حول 

الحمصيين.
العمل  أن  وأتـــصـــور  افـــتـــرض  ـــا  أن
النكتة  نقل  في  موجودًا  كان  السياسي 
إلى الجانب االجتماعي إلبعاد الشعب عن 
خاصة  السياسي،  الجانب  في  الخوض 
وأن السلطة السياسية في الجزائر كانت 
بعد توقيف المسار االنتخابي )1991(، قد 
وتحولت  الشعب،  مع  الود  حبل  قطعت 
إلى دولة بوليسية قمعية تضرب بيد من 
حديد على كل خصومها من الديموقراطيين 
والعروبيين  واإلسالميين  العلمانيين 
 - افتراضًا   - على حد سواء، مما جعلها 
تنقل الجرب إلى ملعب آخر غير ملعبها. 
َج  روَّ قد  االستخبارات  جهاز  أن  وأعتقد 
بالنكت  تذكرنا  والتي  النكت،  لهذه  كثيرًا 
العربية  البلدان  التي كثيرًا ما نجدها في 
الصراع  تختزل  والتي  وحديثًا،  قديمًا 
السياسي االجتماعي في عنصرين اثنين: 
على  والحضر  )البدو  والمديني  البدوي، 

رأي ابن خلدون(.
حــول  االجــتــمــاعــيــة  فالنكتة  ــذا،  هــك
وإظــهــارهــم  »المعسكريين«  »تسفيه« 
أغبياء.  ذهــنــيــًا،  متخلفين  أنــهــم  على 
اختزال  هو  أذكياء،  الوهرانيون،  فيما 
الناس  إلبعاد  سياسية  ومطية  سخيف 
والعنف  السياسية  المظالم  مقاومة  عن 
والفساد، وجعل الشعب يسخر من الشعب 
السلطة تتفرج  فيما  ج له، ويبكي.  ويروِّ

عليه وتضحك.
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املوقَف  يستعيد  أن  هو  ــرِء  امل »ُنْضج 
اللعب  عند  يْستشِعره  كان  الذي  اجلدّي 

أثناء الطفولة.«.
ف. نيتشه

الذي  اإللهي  البريق  ذلك  »الّسخرية، 
األخالقي،  التباسه  في  العالَم  يكتشف 
على  يحكم  أن  عن  عجزه  في  واإلنساَن 
اآلخرين. الّسخرية: نشوُة ِنْسبيِة األشياِءِِ 
عن  تتولد  التي  الغريبُة  اللذُة  البشرية، 

اليقني بأْن ال يقني.«.
م.كونديرا

أننا  فهو  يشّرفنا،  أمر  هناك  كان  »إذا 
اجلّد  محمل  وحملنا  جانبًا،  اجلّد  طرحنا 

العهود  احتقرتها  التي  التافهة  األشياء 
الّسابقة ووضعتها في سلة املهمالت«.

ف. نيتشه

التفاهة،  الّنْسبية،  االلتباس،  الّلعب، 
التي  الخصائص  هــذه  جميع  الاليقين: 
تطبع الموقف الّساخر تتنافى مع دعائم 
فال  لذلك  الحقيقة.  عن  التقليدي  المفهوم 
لهذا  مقاومًة  إال  تقوم  أن  للّسخرية  يمكن 
عن  التقليدي  التصّور  أن  ذلك  المفهوم، 
من  نفوره  الدوام  على  أبدى  قد  الحقيقة 
طابع  عن  بها  يحيد  أن  من شأنه  ما  كل 
من  فينزلها  والــوقــار،  والّصرامة  الجّد 
عليائها، ويزحزحها عن ثباتها، ويضفي 
عليها مسحة االلتباس، ويطبعها بطابع 

الّنسبية، ويبعدها عن اليقين.
لطالما رَبط التقليد الحقيقة بالوضوح 

ــّو واإلطــــالق.  ــســم والـــوثـــوق، بــلــه ال
يــمــّيــزه هو  الــّســاخــر فما  الــمــوقــف  أمــا 
ذلك  من  نفهم  أن  ينبغي  ال  تواضعه. 
فقدانًا  أو  والعجز،  الّضعف  من  نوعًا 
بالتباس  إقرار  بالنفس، وإنما هو  للثقة 
من  أكــثــر  »تلبس«  كونها  أي  األمـــور، 
نفسها  تعطينا  ال  الحقائق  وكون  داللة، 
أبعد  المعاني  إال مقّنعة متوارية، وكون 
الوضوح والمباشرة، فهي  ما تكون عن 
لمكر  وترضخ  الشعورية،  آليات  تتبع 
لخبث سيميولوجي،  وتخضع  تاريخي، 
وتغرق في تيه أنطلوجي، وتنبني على 

سوء تفاهم أصلي.
التسلُّح  هــذه،  والحالة  يسعفنا،  لن 
فلسنا  منهجية،  وقواعد  منطقية  بأدوات 
هنا في ارتباك أمام أحروجات منطقية، 
وإنما في تيهان أمام مفارقات أنطلوجية. 
التقليدي  الموقف  عكس  فعلى  ــذا،  ل

عبد السالم بنعبد العايل

الّسخرية 
ومسألة الحقيقة
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ثنائيات  أمام  نفسه  يضع  الذي  للحقيقة 
اإلثبات،  أو  الّنفي  بين  تختار  صارمة 
الشّك أو اليقين، الهزل أو الجّد، الغموض 
الّساخر  الــمــوقــف  فــإن  الــوضــوح،  أو 
اآلن  في  إنه  المفارقات:  عالم  في  يسبح 
ومأساة، سكون  مرح  وجّد،  لعب  نفسه 
وحركة، معنى وال معنى، شّك ويقين، 
ونسبية،  التباس  وهو  والعقل..  عقل 
هزل واليقين. ال يعني ذلك على اإلطالق 
أنه استهتار وموقف عدمي. ومع ذلك فهو 
ال يعترف لألمور بالقيمة وال بالضرورة 
التي قد تّدعيها، ويظل يرى أنها محكومة 
دومًا بـجواز، أي أنها كان يمكن أن تكون 

غير ما هي عليه قيمًة ووجودًا. 
ــاء فـــي عــيــن الــمــوقــف  ــيـ تــفــقــد األشـ
وأسسها  المنطقية،  ضرورتها  الساخر 
اإلقناع  ليس  يهّمه  فما  لذا  األنطلوجية. 
عنف  من  التحّرر  وإنما  التأسيس،  وال 

األمور  تعّقد  على  والوقوف  البداهات، 
ألن  تنفضح،  ألن  ودفعها  وتشابكها، 
الذي  عن سّرها  وتكشف  نفسها،  تفضح 

ال سّر من ورائه.
ال ينبغي أن يحيلنا لفظ السّر هنا إلى 
الميتافيزيقية  واألغوار  الغْيب  مفهومات 
التي طالما تغّنت بها »الحقيقة«. فما وراء 
إذ  األعماق،  وال  األغــوار  ليس  الّسطح، 
ليس العمق في النهاية إال مفعواًل للوهم 
الذي يبعثه فينا الّسطح عندما يمنعنا أن 
ننظر إليه كسطح. الّسطح دليل على فعل 
»شيء«  على  دليل  هو  مما  أكثر  التسّتر 
من ورائه. ليس الّسطح، والحالة هذه، 
بل هو  ما يستره،  »فوق«  غطاًء يوضع 
ذاتــه.  الطّي  فعل  إنــه  يظهر.  ما  انثناء 
على هذا النحو تغدو الّسرِّية بنيًة للكائن 
ُتكَتم.  وأقــوااًل  تتوارى  أعماقًا  منها  أكثر 
إنها تشير إلى جدلية الظهور واالختفاء، 

وإلى لعبة الطّي التي تمنعنا من أن ننظر 
إلى الظاهر كظاهر. 

عن  التقليدي  المفهوم  يميِّز  فبينما 
يرى  فال  األعماق،  السطوح عن  الحقيقة 
سرعان  َعَرضيًا  حجابًا  إال  السطح  في 
»جوهر«  إلى  للنفاذ  إماطته  ينبغي  ما 
فإن  عمقها،  في  الحقيقة  إلى  األشياء، 
الموقف الّساخر يْنُشُد األعماق المسّطحة. 
إنه فن الّسطوح واالنثناءات. وهو ما به 
األَعالي،  وتتهاوى  األعماق،  »تتسّطح« 
»الحقائق«،  وتنفضح  البداهات،  وتنهار 
ويفتضح  وعمقها،  السطوح  ليبرز سمّو 
أن يأخذ  يأبى  الذي  للفكر  الكاذب  الوقار 
باله  يشغل  وأن  ــًا،  ــّدي ِج مــأخــذًا  اللعب 
اهتمام  كبير  ُيولي  فال  ــور،  األم بتوافه 
عالقًا  ويظل  المتبّدل،  الــّزائــل  للعابر 
واإلطــالق  والوقار  والوضوح  بالثبات 

واليقين.
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كيف تجعلنا
الدراما نضحك؟
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يســتفيض  أن  يمكــن  الواقــع،  فــي 
القــارئ بشــكل مكثــف ومختصــر فــي هــذا 
عبــر االطالع  على كتاب هنري برغســون 
مراجــع  علــى  أو  »الضحــك«،  الشــهير 
أخــرى عــن الموضــوع. أمــا إذا بحثنــا عن 
التطبيقــات العملية عربيًا حول الضحك، 
ــن  ــا، يتضم ــًا له ــًا عريق ــاك تراث ــإن هن ف
حكايــات »الكديــة« فــي مقامــات الهمذانــي 
والحريــري، وهنــاك أيضــًا طرائف جحا، 
ــال، ال الحصــر.  ــى ســبيل المث ــك عل وذل
لكــن مــا ســنحاوله فــي الفقــرات التاليــة 
ــع  ــي تصن ــر الت ــاف العناص ــو استكش ه
فــي  وتبعــث  الدرامــا،  فــي  الكوميديــا 
ــي  ــة بالضحــك، ســواء ف اإلنســان الرغب

ــون.  ــينما أم التليفزي ــرح أم الس المس
ــا ال  ــن أنن ــذا موضحي ــي ه ــنبحث ف س
نقــدم علــى هــذه المحاولة نظريــًا بصورة 
جاهــزة ومســبقة، بــل نســير علــى خطــا 
ــن  ــد »ف ــه الشــهير الرائ ــي كتاب أرســطو ف
ــل واســتنتج القواعــد  الشــعر« عندمــا َحلَّ
مــن أعمــال المؤلفيــن اإلغريــق الثالثــة 
إســخيلوس، ســوفوكليس ويوربيديس. 
ال شــك أن قــدرًا مــا مــن الكوميديــا 
يتحقــق عن طريــق الحركــة واإليماء، من 
تشــارلي تشــابلن إلــى مارســيل مارســو 
الشــكل  حيــث  داريــوس،  آدم  وحتــى 
الخارجــي ثابــت، لكــن الســلوك فــي هــذا 

كوميديــا  إلــى  يــؤدي  ذاك  أو  الموقــف 
ــك أن  ــرى، ال ش ــة أخ ــن ناحي ــة. م فاقع
قــدرًا آخــر مــن الكوميديــا يتحقــق عــن 
طريــق النكتــة اللفظيــة، وهــذا مــا بــدأ 
فــي الســينما تحديدًا منــذ اختراع الصوت، 
رغــم وجــوده فــي المســرح منــذ المؤلــف 
اإلغريقــي أرســطوفانيس ومســرحياته 
»الســحاب«، و»الطيــور«، و»الضفــادع« 
ــوس،  ــي بالوت ــذ الرومان ــواها، ومن وس
ثــم عبــر كوميديــات شكســبير، ومن بعده 
كوميديــات موليير، وصواًل إلى المســرح 

ــث.  الحدي
إذن، فــإن ســعينا عمومــًا ســيتجه إلى 
محاولــة اســتكناه كيــف تتــرك الكوميديــا 
تأثيرها على المتفرج أو المشــاهد، سواء 
ــتقرئ  ر، لنس ــوَّ ــي أو مص ــرض ح ــي ع ف
مــا هــي العناصر المشــتركة التــي تجعلها 
للجمهــور  بالنســبة  ومضحكــة  ممتعــة 
فــي العالــم عامــة، وفــي وطننــا العربــي 
إذ ال شــك أن كل ثقافــة مــن  خاصــة، 
الثقافــات تتمتــع ببعــض اختالفــات فــي 
إزاء  واألذواق  والتفاصيــل  الخصائــص 
الكوميديــا ومحرضــات الضحــك، لكن من 
الممكــن التوصــل إلى اســتنتاجات معينة 
مســتقاة من أعمــال بعض أعظم المؤلفين 
ــك  ــب والعــرب، وكذل المســرحيين األجان
مــن تجــارب كبــار الممثليــن والمخرجيــن. 

د. رياض عصمت

يصعب كثيرًا أن يســتعرض المرء في عجالة تاريخ الكوميديا في المسرح 
العالمــي، فهو بالــغ الطول بحيث يحتاج إلى سلســلة دراســات، كما أن 
تأليف بحث فلسفي يستعرض الخلفية االجتماعية والنفسية للضحك أمٌر 

قد يستدعي عدة مجلدات. 
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هــذه القواعــد المســتخلصة تمتلــك، إذن، 
ــن المشــروع  ــث م ــة، بحي ــة العمومي صف
الزعــم أنهــا تنطبــق علــى أيــة ثقافــة وأي 
إذ  الكوميديــا،  أنمــاط  مــن  فنــي  نمــط 
تنحــدر الكوميديــا مــن واحد مــن العناصر 
واألوضاع التي سنورد ذكرها في عشرة 
بنــود، ســواء كانــت مــن طــراز الكوميديــا 
أم  الهابطــة،  الكوميديــا  أم  الراقيــة، 
كوميديا السلوك، أم كوميديا الطباع، أم 
كوميديــا التهريــج )الفــارس(. باختصار، 
ــتخالص  ــى اس ــة إل ــذه المحاول ــدف ه ته
خصائــص مــن أعمــال مختلــف مبدعــي 
المســرحية  الدرامــا  فــي  الكوميديــا 
والســينمائية والتليفزيونية بشــكل يفسر 

لنــا مــا الــذي يجعــل النــاس يضحكــون.

1 - الهوية المغلوطة:
أ - تغييــر جنــس الشــخصية مــن 

ــرأة  ــر الم ــا تتنك ــر: عندم ــى ذك ــى إل أنث
بهيئــة رجــل، فهــذا طــراز مــن الكوميديــا 
يجعــل النــاس تضحــك. نــرى نموذجــًا 
شكســبير  مســرحية  فــي  األول  للمثــال 
تتنكــر  عندمــا  وذلــك  تهــوى«،  »كمــا 
البطلــة روزالينــد فــي زي شــاب لتهــرب 
مــن اســتبداد عمهــا الظالــم إلــى الغابــة، 
وتأمــن قطــاع الطــرق، فتقــع فالحــة فــي 
هواهــا ظنــًا منهــا أنهــا شــاب، بينما تحب 
هــي أورلنــدو الهــارب مــن طغيان شــقيقه 
وأذاه إلى الغابة نفســها.. كذلك هو األمر 
فــي مســرحية شكســبير األخــرى »تاجــر 
البندقيــة«، حيــن تتنكــر البطلــة فــي زّي 
محــاٍم لتحــرج شــايلوك أمــام القاضــي، 
وتنقــذ البطــل مــن اقتطــاع رطل مــن اللحم 
ــن  ــن بي ــإن م ــد، ف ــه. بالتأكي ــدادًا لدين س
أفضــل األمثلــة الحديثــة مســرحية برشــت 

ــة مــن ستشــوان«. »المــرأة الطيب

ب - المرتبــة والمركــز االجتماعــي: 
هنــاك مثــال ممتــاز عــن هــذه المفارقــة 
أوليفــر  مســرحية  فــي  الكوميديــة 
»تمســكنت  المعروفــة  غولدســميث 
فتمكنــت«، حيــث يظــن الشــاب الخجــول 
فينشــأ  حــان،  صاحــب  القــادم  عمــه 
ســوء تفاهــم مثيــر للضحــك فــي الحــوار 
والمواقــف بينهمــا. كذلــك، فإننــا نجــد 

العــام«  »المفتــش  غوغــول  مســرحية 
تتمحــور حول الهويــة المغلوطة للمفتش 
المفتــرض القــادم في جولة تفتيشــية إلى 
البلــدة الريفيــة، بحيــث ُتبنــى المســرحية 
حــول ردود الفعــل المنافقــة والمخادعــة 
إزاءه. وقــد نهج المســرح التركي الســبيل 
نفســه فــي أكثــر مــن مســرحية كوميديــة/

اجتماعيــة تعتبــر بمثابــة تنويعــات علــى 
الفكــرة نفســها. هنــا، فــإن الخطــأ فــي 
االجتماعــي«  والمركــز  »المرتبــة  إدراك 
يتــم اعتباطــًا، وليــس بشــكل مقصــود من 
قبــل الشــخصية أو الشــخصيات، كمــا هو 
الحــال فــي األمثلــة التــي ســنوردها عــن 

ــر. التنك

ج - ســوء فهــم النية: غالبــًا ما يكون 
ســوء فهــم النيــة عفويــًا وغيــر مقصــود، 
األمــر الــذي يدفع المتفرج أو المشــاهد إلى 
الضحــك. لكــن إخفــاء النيــة بشــكل يجعل 
اآلخــر يســيء فهمهــا يثير أيضــًا الضحك. 
هنــاك مثــال جيــد علــى هــذا فــي مســرحية 
آرثر شنيتســلر الشــهيرة »الدائرة«، حيث 
تســتعرض عشــرة مشــاهد عــن الجنــس، 
تخفــي الشــخصيات فــي بعضهــا نيتهــا 
الحقيقية، وتتظاهر بالبراءة، األمر الذي 
ــة الموقــف دون أي  ــر الضحــك لطراف يثي
تهريــج. اســتخدم النجــم األميركــي بــوب 
هــوب هــذا األســلوب كثيــرًا، رغــم تنــوع 
أســاليبه المختلفــة. كما نجد مثــااًل ممتازًا 
في وضوحه ومباشــرته لســوء فهم النية 
فــي إحدى كوميديــات توفيق الحكيم ذات 
الفصــل الواحــد، حيــث ينجــم ســوء فهــم 
بيــن خطبــة ابنــة مــن أبيهــا والمســاومة 
علــى شــراء بقــرة، مما يجعــل المتفرجين 
ينفجــرون ضاحكيــن مــع تنامــي الحــوار 

لســوء فهــم النيــة بالنســبة للرجليــن.

ر: 2 - التنكُّ
ــر رجــل فــي ثيــاب امــرأة:  أ - تنكُّ
يوجــد مثــال مميــز علــى هــذا النمــط مــن 
المفارقــة الكوميديــة في مســرحية براندن 
تومــاس »عمــة تشــارلي«، حيــث يضطــر 
بطلهــا إلــى التنكــر فــي زي عمــة صديقــه 
ليواجه سلســلة من اإلحراجات المضحكة 
للغايــة. كمــا توجــد أمثلــة ممتــازة للتنكــر 
ــة  ــي ثالث ــد نتيجــة ظــرف قاهــر ف المتعم
أفالم مشــهورة في تاريخ الســينما، هي: 

»البعــض يفضلونهــا ســاخنة« مــن إخراج 
بيلــي وايلــدر وبطولــة تونــي كورتيــس، 
مونــرو،  ومارليــن  ليمــون،  وجــاك 
»توتســي« مــن إخــراج ســيدني بــوالك 
ويطولــة داســتن هوفمــان، وجيســيكا 
النــغ، و»الســيدة داوتفايــر« مــن إخــراج 
روبــن  وبطولــة  كولومبــوس  كريــس 

ــد. وليامــز، وســالي فيل

ــر فــي طبقــة أدنــى أو  ب - التنكُّ

ــد.  ــود ومتعمَّ ــر مقص ــا، التنكُّ ــى: هن أعل
األفــالم  فــي  هــو  لهــذا  األفضــل  المثــال 
المقتبســة فــي أكثــر من نســخة عــن رواية 
مــارك تويــن الشــهيرة »األميــر والفقيــر«، 
حيــث يتنكــر ملــك فتــى فــي زّي شــّحاذ، 
ويضــع فتــى متســواًل يشــبهه إلــى درجــة 
التطابــق علــى العــرش. تنطلــي الخدعــة 
علــى الجميــع، فــي أزقــة المدينــة وأروقة 
المتنكــر  الملــك  يســتطيع  وال  القصــر، 
كمتســول اســتعادة عرشــه وصولجانــه 
إال بفضــل فــارس شــجاع وشــهم.. أمــا 
نجــد  فإننــا  وليلــة«،  ليلــة  »ألــف  فــي 
لكــن  الطــراز.  هــذا  مــن  كثيــرة  حكايــا 
إلــى  تنتمــي  جعلهــا  بعضهــا  اقتبــاس 
لهــذا  مثــال  أفضــل  الكوميديــا.  صنــف 
مســرحية »أبــو الحســن المغفــل« لمــارون 
النقــاش، حيــث يضــع ملــك رجــاًل فقيــرًا 
علــى العــرش ليتســلى بذلــك المقلــب على 
الحاشية، لكنه يرتاع عندما يصدق أفراد 
ــر المســكين هــو  ــك الفقي الحاشــية أن ذل
الملــك الحقيقــي، وحين يتمكن البديل من 
قيــادة المملكــة بحــزم متفوقــًا علــى الملك 
األصيــل. وقــد اقتبــس المؤلــف المســرحي 
الســوري ســعد اهلل ونــوس هــذه الحكايــة 
المقتبســة بدورهــا عــن »ألف ليلــة وليلة« 

ــك«. ــك هــو المل فــي مســرحيته »المل

ــم  ــخصية أضخ ــي ش ــر ف ج - التنكُّ

أو أقــوى، وربمــا أصغــر ســنًا: هــذا 
الطــراز من الكوميديا مألوف في الســينما 
األميركيــة بوجــه خــاص، منــذ أفالم بوب 
هــوب. لعــل أبــرز مثــال حديــث نســبيًا 
ــق  ــذي أطل ــاع«، ال ــم »القن ــو فيل ــده ه بع
شــهرة النجم الكوميدي جيم كاري بشــكل 
ــق  ــم كاري أن يخل ســاحق. اســتطاع جي
المعتمــد  الخــاص،  الكوميــدي  أســلوبه 
علــى المبالغــة فــي الحركــة الصاخبــة 
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وتعبيــرات الوجــه وتقمُّــص الشــخصيات 
األفــالم، ليصبــح  مــن  فــي عــدد كبيــر 
نجمــًا مــن الطــراز األول. هنــاك فيلــم آخر 
كوميــدي مــن إنتــاج شــركة والــت ديزنــي 
اســمه »فليبــر«، أعيــد إنتاجــه وُأســند 
دور البطولــة فيــه للنجــم روبــن وليامــز، 
تعطــي  لزجــة  مــادة  حــول  يتمحــور 
قــدرة علــى القفــز عاليــًا فــي الفضــاء، 
وباســتخدامها فــي أحذية الرياضة لفريق 
شــباب مغمــور فــي كــرة الســلة، يصنــع 
أفــراده المعجــزات. هنــاك فيلــم كوميــدي 
أميركــي آخــر بالــغ الطرافــة بعنــوان »17 
مــرة أخــرى«، يعــود فيــه رجــل ناضــج 
إلــى يفاعتــه، إنمــا مــع امتــالك خبــرة 
ــدًا مــن المشــاهد  ــد عدي ــا يول النضــج، مم
الكوميديــة. أمــا مــن خيــرة األمثلــة علــى 
ــر الكوميــدي فــي العالــم العربــي،  التنكُّ
فنجــد محمــد صبحــي، عبــد الحســين عبــد 
الرضــا، وهمــام حــوت، ممــن أجــادوه 

ــر. ــه بشــكل كبي واعتمــدوا علي

3 - التناقض:
أ - جســدي: وهــذا النــوع من التناقض 
الفيزيولوجيــة  الســمات  علــى  يتركــز 
المتعاكسة، مثل: سمين/نحيل، طويل/

قصير.. إلخ. كان الثنائي ســتان لوريل، 
وأوليفــر هــاردي مثــااًل ممتــازًا فــي أفــالم 

األســود واألبيــض الكوميديــة، وكذلــك 
ونهــاد  لحــام  دريــد  الســوري  الثنائــي 
قلعــي فــي مسلســالت األســود واألبيــض 
الســورية واللبنانيــة القديمــة. هــذا، ومن 
المعــروف أن تشــارلي تشــابلن دأب على 
ــي  ــن ضخــام األجســام ف اســتخدام ممثلي
أدوار »شــرطة كيســتون« لتحقيــق األثــر 
وهــم  الجســدي  للتناقــض  المطلــوب 

يطــاردون تشــارلو المتشــرد. 

ب - طبائعــي: هــذا األســلوب مألــوف 
فــي الســينما بشــكل خــاص مــن خــالل 
متناقضــة،  ذات طبــاع  ثنائيــات  خلــق 
مثــل أبــوت وكوســتيللو، جيــري لويــس 
ووالتــر  ليمــون  جــاك  مارتــن،  وديــن 
ــًا فــي ســورية  ــا اشــتهر إذاعي ــاو. كم ماث
مسلســل »صابــر وصبريــة« مــن بطولــة 
المحمــودي.  وصبــا  الســعدي  تيســير 
الحقيقــة، توجــد نمــاذج أخــرى الختــالف 
الطبــاع، لكنهــا لثالثــي وليســت لثنائــي، 
مثــل سلســلة أفــالم »األخــوة ماركــس«، 
ومثــل »المهابيــل الثالثــة«، حيــث يتميــز 
الثــالث  الشــخصيات  مــن  واحــد  كل 
ــد  ــة عــن اآلخــر، ق ــة ومختلف ــِمة غالب بِس
تتــراوح بيــن الثرثــرة والخــرس، أو بيــن 
ــث  ــا يبع ــًا م ــالدة، إذ غالب ــة والب الحيوي
علــى الضحــك أن يكــون الفــارق شاســعًا 
ــن  ــيء م ــى ش ــارد أو عل ــخص ب ــن ش بي

البــالدة أو البلــه، وبيــن زميــل عصبي أو 
انفعالــي أو فائــق الحيويــة، فمــا بالك إذا 
كان التناقــض الفاضــح بيــن ثالثــة بــداًل 

مــن كونــه بيــن اثنيــن؟

4 - سوء التفاهم: 
رغــم أننــا ســبق أن أوردنا »ســوء فهم 
النيــة« كمســبِّب للضحــك فــي الدرامــا، إال 
أن ســوء التفاهــم هــو مثــال أعــّم وأكبــر، 
ــد يشــترك فــي صنعــه مجموعــة مــن  وق
علــى  يكــون مقتصــرًا  األشــخاص، وال 
مجــرد ســوء فهــم عفــوي بيــن متحاوريــن 
اثنيــن. كما أن ســوء التفاهــم أمر مقصود 
ومخطــط لــه غالبــًا، بحيــث يهــدف إلى أن 
يوقــع فــي حبائلــه ضحيــة مــا مقصــودة 
وتقــع  حديــث  مــن  يــدور  مــا  تصــدق 
فــي الفــخ، لينجــم عــن ذلــك »المقلــب« 
موقــف كوميــدي قائــم علــى ســوء تفاهــم 
يغيــر طبيعــة العالقــة العاطفيــة بيــن 
ــوء  ــاذج لس ــدة نم ــد ع ــخصيتين. توج ش
التفاهــم المخطط له هــذا، نحاول تكثيفها 

فــي التالــي:
آ - عندما يســمع شــخص ما كالمًا عنه 
ال يفترض به ســماعه، ألن حضوره غير 
مالحــظ مــن قبــل المتحدثين: توجــد أمثلة 
عديــدة فــي عديــد مــن مســرحيات مولييــر 
الكوميديــة بشــكل خــاص، لكــن مؤلفيــن 

هناك عشرة 
أنماط لتوليد 

الكوميديا 
تنطبق على 

كل الثقافات
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كوميدييــن معاصرين، ومنهم البريطاني 
آالن إيكبــورن، اســتخدموا هــذه التقنيــة 
بنجــاح أيضــًا فــي بعــض أعمالهــم. لعــل 
هــي  إيكبــورن  مســرحيات  أفضــل  مــن 
حيــث  اآلخــر«،  النصــف  يحــب  »كيــف 
ــًا بشــكٍل افتراضــي،  ــع أســرتين مع يجم
ــي  ــف ف ــي مــكان مختل ــا ف ــا كل منهم بينم
لحديــث  ســماعنا  لكــن  األمــر،  حقيقــة 
األســرتين المكونتيــن مــن زوج وزوجــة 
يجعل الحوارات تختلط ببعضها بصورة 

بالغــة الطرافــة، ومثيــرة للضحــك.
ب - عندمــا يجعــل عــدد مــن النــاس 
مــا  يســمع  عمــد-  -عــن  مــا  شــخصًا 
يقولونــه ويعتقــد بــه علــى الرغــم مــن 
ــة،  ــة معين ــم بمعلوم ــف ليقنعه ــه مزي أن
ــذا  ــاالن له ــاك مث ــخ: هن ــي ف ــم ف ويوقعه
مســرحية  فــي  أولهمــا  عنــد شكســبير: 
تعتقــد  عندمــا  طحــن«،  بــال  »جعجعــة 
بياتريــس بمــا تســمعه وهــي تتنصــت 
علــى حديــث بعــض الشــخصيات مــن أن 
بنديكــت يعاملهــا بقســوة ليخفــي غرامــه 
بهــا، فتغيــر تصرفهــا معــه - لدهشــته 
الشــديدة - إلــى النقيــض، أمــا ثانــي مثال 
فهــو فــي »الليلــة الثانيــة عشــرة«، عندمــا 
يقتنــع رئيــس الخــدم المحافــظ مالفوليــو 
أن ســيدته أوليفيــا تخفــي عاطفــة عميقــة 
تجاهــه وتحبــه أن يرتــدي جوربــًا أصفــر 
مــن أجلهــا، فيفعــل ليفاجــأ بارتياعهــا 
الشــديد وغضبهــا مــن تصرفــه، وســط 
أمثلــة  الفــخ. توجــد  ســخرية ناصبــي 
أيضــًا عنــد مولييــر، حيث تمرر شــخصية 
كوميديــة - مثــل ســجاناريل أو ســكابان، 
وهمــا علــى نســق المهــرج »هارلــكان« فــي 
الكوميديــا دي الرتــي - بالتآمر مع بعض 
الشــخصيات األخــرى خدعــة تنطلــي على 
ــاًل  الشــخصية المحوريــة، ســواء كان كه
ــم. ــًا بالوه ــاًل، أم مريض ــًا، بخي متصابي

ج - عندمــا يســيء أحدهــم تفســير مــا 
ســمعه، ويتصرف حســب ذلك: نستطيع 
أن نجــد أمثلــة عديــدة لهــذا فــي مسلســالت 
تليفزيونيــة كوميدية، من »أحب لوســي« 
مــن بطولــة لوســيل بــول وديــزي أرنــاز، 
إلــى »الشــركاء الثالثــة« األميركــي مــن 
بطولــة جــون ريتــرز، مــرورًا بحلقــات 
مسلســل »انتبــه إلــى لغتــك« البريطانــي، 
وصواًل إلى مسلسل »أصدقاء« األميركي.

د - عندمــا يوجــد شــخص فــي المــكان 
ويتصــرف  المناســب،  غيــر  أو  الخطــأ 

تصرفــات غيــر طبيعيــة وغيــر مألوفــة 
هــذا  يتحقــق  المــكان:  لذلــك  بالنســبة 
إلنســان  الشــخصية  كانــت  إذا  خاصــة 
مســحوق وبســيط موجــودة فــي بيئــة 
متســول  يتمكــن  كأن  ومنعمــة،  راقيــة 
لســبب مــا مــن ولــوج حفل اســتقبال رفيع 
المســتوى. بالتأكيد، بدأ تشارلي تشابلن 
هــذا، واســتمر فيــه بيتــر ســيلرز، لكنهــا 
لعبــة مألوفــة وذات تأثيــر ناجــح جــدًا 
فــي الكوميديــا األجنبيــة والعربية. هناك 
أيضــًا بعــض النمــاذج فــي مســرحيات 
»حــرم  مثــل  نوشــيتش،  براتيســالف 
ســعادة الوزير« و»مستر دوالر«، وكذلك 
فــي بعــض أعمــال المؤلفيــن المســرحيين 
خصبــًا  مصــدرًا  جعلهــا  ممــا  األتــراك، 
لالقتباس في المسرح المصري والسوري 
الممثليــن  لعــب بعــض  بوجــه خــاص. 
الخليجييــن علــى هذا الوتــر، ونجحوا في 
تحقيــق أثــر كوميــدي قــوي، ومنهــم غانم 
الســليطي، وعبــد الحســين عبــد الرضــا.

5 - العبارات الجاهزة: 
نســتطيع أن نجد مثااًل جيدًا الستخدام 
ــي  ــارة الجاهــزة Stock phrase ف العب
ــدي  ــف المســرحي اآليرلن مســرحية المؤل
ــوم«،  ــراث والنج ــي »المح ــون أوكيس ش
كذلــك اســتخدمت هــذه التقنيــة بوفــرة 
فــي عديــد مــن المســرحيات الكوميديــة 
المصريــة، حيــث تتــردد عبــارة غيــر ذات 
معنــى مــرات عديــدة بحيــث يثيــر تكرارها 
الضحــك. قــد ال تكــون العبــارة نفســها 
مضحكــة فــي األســاس، بــل ليســت ذات 
معنــى علــى اإلطــالق، مثــل عبــارة »أنــا 
مــش أنــا، ده أنــا بــالش، أنا جــوز عديلة 
ــا  ــي تحــت...« لكــن مجــرد تكرارهــا م الل
يلبــث أن يتــرك أثرًا عبثيــًا متزايدًا يصبح 
مســببًا للضحــك بصــورة هســتيرية أكثــر 
ــارات  ــن العب ــذا الطــراز م ــد ه ــر. نج فأكث
الريحانــي،  مســرحيات  فــي  الجاهــزة 
وخاصــة فــي مســرحية »إال خمســة« مــن 
ــة عــادل خيــري، وميمــي شــكيب.  بطول

6 - سمة متطرفة في 
الشخصية: 

هنــاك أمثلــة فــي بعــض الشــخصيات 

المحوريــة عنــد مولييــر، كمــا فــي بَطَلــي 
»البخيــل« و»مريــض بالوهــم«، فــاألول 
الشــديد، والثانــي  البخــل  بــداء  مبتلــى 
المــرض  مــن  الخــوف  بلوثــة  مصــاب 
والمــوت، والولــع بجلــب األطبــاء إلخماد 
الوســاوس. هنــاك صفــة أخــرى ســائدة 
مــن تأثيــر النمــط المســرحي اإليطالــي 
المرتجــل »الكوميديــا دي الرتــي«، وهــي 
ــوز  ــد عج ــواء عن ــي«، س ــة »التصاب صف
ينافــس ولــده الشــاب علــى خطــب وّد 
كهلــة  عنــد  أم  بناتــه،  عمــر  فــي  فتــاة 
تحــاول اقتنــاص قلــب فتــى غــر. وهنــاك 
ممثلــون فــي العالــم العربــي نجحــوا فــي 
هــذا الطــراز مــن الكوميديــا، ومنهــم محمد 
صبحــي فــي مســرحيته الرائعــة »وجهــة 
ــا دور أعمــى فــي  ــي يلعــب فيه نظــر« الت
مصــح للعميــان، لكننــا ال نــدري إذا كان 
أعمــى حقــًا أم يتظاهــر بالعمــى طيلــة 
المســرحية، وقــد شــاركته البطولــة فيهــا 
الممثلــة القديــرة عبلــة كامــل. لعــب بعض 
الممثليــن الســوريين علــى هــذا الوتــر فــي 
منهــم  أعمــال مســرحية وتليفزيونيــة، 
النجــم متنــوع المواهــب أيمــن زيــدان، 
ومنهــم الممثــالن القديــران فــارس الحلو، 

ــكاف.  ــه س وأندري

7 - كوميديا القفشات 
الحركية: 

يتضمــن هــذا الطــراز مــن الكوميديــا 
الفاقعــة أشــكااًل عديــدة مــن اإلضحــاك 
الحركــي، مثــل الضــرب بفطائــر الكريمــة 
الذهبــي  العهــد  أفــالم  فــي  المخفوقــة 
للكوميديا الصامتة عند تشارلي تشابلن، 
بســتر كيتــون، هــاري النغــدون، فاتــي، 
مــن  وهــاردي  لوريــل  لويــد،  هارولــد 
األميركييــن، فضــاًل عــن ماكــس النــدر 
الفرنســي، فــي أفــالم األســود واألبيــض، 
ــن  ــكل م ــرة ل ــالم القصي ــي األف ــك ف وكذل
ــة«  ــل الثالث »األخــوة ماركــس« و»المهابي
شــخصيات  إحيــاء  تــم  وقــد  الحقــًا، 
فيلــم  فــي   2012 العــام  فــي  المهابيــل 
ن نــال نجاحــًا متوســطًا لســخافته  ملــوَّ
ــا المعاصــرة،  ــا الكوميدي ــي تجاوزته الت

بحيــث صــار يصلــح لألطفــال.
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8 - السجع والمعنى 
المزدوج للكالم: 

اســتخدمت هــذه التقنيــة كثيــرًا فــي 
مختلــف أنــواع الكوميديــا. يعتقــد بعضهم 
أنهــا تقنية جديدة، لكنا نســتطيع أن نجد 
مثــااًل جيــدًا فــي مســرحية أرســطوفانيس 
»ليسســترا«، كمــا فــي بعــض مســرحيات 
جــورج برنــارد شــو، بــل وفــي معظــم 
األدب  فــي  ســواء  الكوميديــة،  الدرامــا 
ــا  ــالت كوميدي ــي مسلس ــرحي، أم ف المس
الموقــف التليفزيونيــة، أم فــي األفــالم 
الكوميديــة األجنبية والعربية، من النجم 
الفرنســي لوي دي فونيس إلى إســماعيل 
ياســين، ومــن البريطاني نورمان ويزدم 
األميركــي  ومــن  صبحــي،  محمــد  إلــى 
الســليطي،  غانــم  إلــى  لويــس  جيــري 
ومــن جاكــي غليســون إلــى عبــد الحســين 

عبــد الرضــا.

9 - استغالل الموقف: 
ال يســتطيع النــاس عــادًة التعبيــر عــن 
مشــاعرهم الحقيقيــة بســبب التقييــدات 
الناجمــة عــن المركز االجتماعــي المرموق 
ــن  ــن مم للشــخص، أو عــن وجــود آخري
ــد  ــم. لكــن الظــروف والصــدف ق يراعونه
يجعــالن الفرصــة متاحة لتلبيــة الرغبات 
المكبوتــة دون تحمــل مســؤولية أو نيــل 
عقــاب أو التعــرض للمهانــة، ممــا يجعــل 
الشخصية تقدم على تخطي المحظورات، 
أحيانًا دون وعي من الشخصية األخرى. 
يمكننــا أن نجــد هــذا فــي عديــد مــن حلقات 
كوميديــا الموقــف التليفزيونيــة، وكذلــك 
بعــض األفــالم الكوميديــة بشــكل خــاص. 
أما في المســرح، فهناك مســرحية شهيرة 
للمؤلــف البريطانــي الراحــل جــو أورتون 
تعتمــد  الســاقي«،  رأى  »مــاذا  بعنــوان 
بصــورة رئيســة على هــذه التقنية. هناك 

تنويعــات علــى هــذا: 
أ - عندمــا تهتــز المبــادئ والقيــم تحــت 
التجربــة أو نتيجــة النجــذاب ال يقــاوم:  
كمــا فيلــم المخــرج بيلــي وايلــدر الشــهير 
»حكة الســبع سنوات” من بطولة مارلين 
مونــرو وتــوم إيــول. هنــاك أمثلــة عديــدة 
فــي الســينما العالميــة والعربيــة. هنــاك 
ــن  ــة كل م ــن بطول ــالم اســتعراضية م أف

فريــد آســتير، وجيــن كيلــي، وفرانــك 
لهــذا  تنويعــات  علــى  تقــوم  ســيناترا 
الموضــوع. كمــا توجــد أفــالم للنجــم أنور 
وجــدي لعبــت تنويعــات علــى هــذا الوتــر.

ــا أنــه  ب - عندمــا يتظاهــر شــخص م
ــه، أو يتظاهــر  ــن حقيقت ــر م ــظ أكث محاف
بأنــه أب أو عــّم مفتــرض دون وجــود 
قرابــة دم:  نجــد مثــااًل جيــدًا علــى هــذا 
فــي مســرحية أوســكار وايلــد »أهميــة أن 
تكون أرنســت«، وهناك فيلــم عبد الحليم 
ــه،  ــى أحالمــي« المقتبــس عن حافــظ »فت
ــد الســالم  ــن عب ــه كل م ويشــاركه بطولت
النابلســي ومنــى بــدر، وأخرجــه حلمــي 
رفلــة. هنــاك فيلــم فريــد آســتير ولســلي 
كارون »أبــي ذو الســاقين الطويلتيــن«. 
كمــا توجــد أعمــال عربيــة عــدة نهجــت 
ــات«  ــم »غــزل البن ــا فيل ــدرب، منه ــذا ال ه
وليلــى  الريحانــي  نجيــب  بطولــة  مــن 
مــراد، حيــث يلعــب الريحاني دور أســتاذ 
وقــور ومحافــظ، لكنــه يقــع فــي خديعــة 
أن طالبتــه األجمــل واألغنــى تحبه. هناك 
أيضــًا فيلم »الســاحرة الصغيرة« لرشــدي 

أباظــة وســعاد حســني.
ج - عندمــا يتبــدل المنظــور، فنــرى 
ــًا: لعــل  ــة أخــرى تمام الموقــف مــن زاوي
كوميديــا  هــو  مســرحيًا  األبــرز  المثــال 
البريطانــي مايــكل فرايــان »الضوضــاء 
صمتــت«، حيــث نــرى فــي الفصــل األول 
مخرجــًا يعمــل مــع الممثلين والمســاعدين 
ــاح،  ــل االفتت ــات مســرحية قب ــى بروف عل
عــرض  نــرى  الثانــي  الفصــل  وفــي 
المســرحية أمــام الجمهــور إنمــا مــن وراء 
الكواليــس بــكل مــا خفــي مــن المفارقــات 
المضحكــة، ثــم فــي الفصــل الثالــث نــرى 
العــرض المســرحي وقــد تــرّدى وتهــاوى 
طاقــم  بيــن  الرديئــة  العالقــات  بحكــم 
المســرحية ســواء ممــن يظهــرون علــى 
ــوارون وراء  ــن يت خشــبة المســرح أم مم

الكواليــس.

10 - كون المرء أجنبيًا أو 
يتعامل مع أجنبي: 

لعــل أفضل مثال يوضــح هذا النموذج 
هــو فيلــم النجــم الكوميــدي بيتــر ســيلرز 
»الحفلــة«، حيــث يلعب ســيلرز شــخصية 
هــي  كذلــك  هنــدي.  كومبــارس  ممثــل 

ــوردي«، ســواء  ــر ال سلســلة أفــالم »النم
من تفســير بيتر ســيلرز أو ســتيف مارتن 
لشــخصية المفتــش كلــوزو. كذلــك، نذكــر 
دور اليابانــي الــذي أداه مارلــون برانــدو 
ضــوء  فــي  شــاي  »مشــرب  فيلــم  فــي 
القمــر« مــن إخــراج دانيــال مــان، رغم ندم 
المخــرج بعدئــٍذ علــى تلــك المغامــرة غيــر 
الضروريــة. إن مجــرد تقمــص شــخصية 
ــف  ــد مواق ــرى يوّل ــة أخ ــي بيئ ــة ف أجنبي
مضحكــة، إمــا مــن خــالل إســاءة فهــم 
اللغــة أو اللهجــة، أو مــن خــالل اختــالف 
مــن  عديــد  هنــاك  والتقاليــد.  العــادات 
األنمــاط، كالهنــدي والصينــي واإلفريقــي 
هــذا  فــي  اســُتخدموا  ممــن  وســواهم، 
الطــراز مــن الكوميديا. ظهــرت نماذج لهذا 
الطــراز مــن المفارقــة الكوميديــة كثيرًا في 
الكوميديــا الســينمائية العربية، فكان من 
ــة  ــة القديم ــالم المصري ــي األف ــوف ف المأل
إضافــة شــخصية ســوري أو لبنانــي أو 
ســوداني، أو حتــى شــخصية مــن بيئــة 
ــاًل، لمــا  ــد مث اجتماعيــة مختلفــة كالصعي
فــي اللهجــة والــزّي والعــادات مــن مفارقة 
مع طبيعة وبيئة الشــخصيات األساسية 
التــي تنتمي عــادًة إلى مجتمع العاصمة، 

والطبقــة الراقيــة غالبــًا.
علــى  التأكيــد  نــود  الختــام،  فــي 
مــن  نســتخلصهما  هامتيــن  حقيقتيــن 
المســرحيات  مــن  جــدًا  عديــد  متابعــة 
والمسلســالت  الســينمائية  واألفــالم 

وهمــا: الكوميديــة،  التليفزيونيــة 
- إن أشــد مــا يضحك الكبــار والصغار 
علــى حــد ســواء منــذ منتصــف القــرن 
العشرين هو الجدية في األداء الكوميدي، 
ــغ فيــه، كمــا فــي  وليــس التهريــج المبال
الكوميديا اإليمائية الصامتة.  تلك السمة 
هــي مــا طبــع أداء بيتــر ســيلرز، ســتيف 
مارتــن، جون غليس، لــوي دو فونيس، 
ــن  ــد م ــم كاري وعدي ــز، جي ــن وليام روب

نجــوم الكوميديــا فــي العالــم. 
- إنــه مــن األصعــب للممثــل أن يقــود 
الجمهــور إلــى الضحــك مــن أن يدفعــه إلى 
البــكاء. والحــق يقــال، إن مــن الممكــن أن 
يتقبــل الجمهــور محاولــة تجســيد موقــف 
مأســاوي بشــكل متوســط الجــودة، لكــن 
الجمهــور ال يتقبــل بحــاٍل مــن األحــوال 
محاولــة إضحــاك فاشــلة. لذلــك، فــإن 
الفشــل فــي عمــل كوميــدي ال يوازيه فشــل 

فــي أي نــوع مــن أنــواع التمثيــل.
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القواميس،  تباطؤ  غير  من  دخلت  أنها 
المقولة  هذه  لكّن  فيها.  موقع  لها  وبات 
سرعان ما شّقت طريقها منذ الخمسينات 
المسرح  مثل  كافة  والفنون  األدب  في 
تنثن  ولم  التشكيلي...  والفن  والسينما 
الحياة  ــزو  غ عــن  الحــقــًا  المقولة  ــذه  ه

السخرية السوداء

للطبعة  مقدمة  بروتون  كتب  وعندما 
عام 1950  األنطولوجيا  هذه  من  الثانية 
أّن  إلى  السخرية،  يشبه  ما  في  أشــار، 
عجزت  التي  السوداء«  »السخرية  مقولة 
في  جديد  كمصطلح  نفسها  فــرض  عــن 
األربعينيات من القرن العشرين، فيكفيها 

اإلبداعية،  أبــعــادهــا:  كــل  فــي  الثقافية 
أيضًا  غزت  إنها  واليومية.  والفكرية، 
حركات االحتجاج والتمرُّد في العالم، وقد 
أخذت بها األجيال الجديدة، وجعلت منها 
سالحًا لهتك األفكار »الرجعية« ومواجهة 
رفع  جــدًا  الفتًا  وكــان  الرسمية.  الثقافة 

لم يكن يتهّيأ للشاعر الفرنسي أندريه بروتون، رائد الحركة السوريالية، 
أن عبــارة »الســخرية الســوداء« التــي ابتدعها عــام 1939 عشــية تأليفه 
أنطولوجيا فريدة في تاريخ األدب هي »أنطولوجيا الســخرية السوداء«، 
ســتصبح عبارة شــائعة ومصطلحًا نقديًا وإبداعيًا ومفهومًا من المفاهيم 

التي أرستها السوريالية. 

عبده وازن

ابتدعها أندريه بروتون
 بغية »اللعب مع الموت«
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العربي  الــشــارع  فــي  المحتجين  بعض 
»السخرية  شعار  الثوري  الربيع  خالل 
السوداء« وإن في معنى سياسي صرف.
ــي ابــتــداعــه هـــذه الــمــقــولــة، لم     ف
مبدأ  على  انقالبه  بروتون  أندريه  يعلن 
الرائج  التاريخي  بعدها  في  السخرية 
آداب  في  خاصًا  »تــراثــًا«  تملك  والتي 
اكتشاف  إلى  سعى  بل  كاّفة،  الشعوب 
معنى جديد لها انطالقًا من معناها القديم 
أو  معلن  وغير  خفرًا  وجــوده  كان  الذي 
كامنًا في ثنايا النصوص األدبية ما قبل 
هذه  ترسيخ  في  اّتكأ  وقد  الرومنطيقية. 
وقصصية  سردية  نصوص  على  الرؤية 
من القرن التاسع عشر، وارتكز بخاصة 
المعروف  اإلنكليزي  الروائي  التيار  على 
عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في 
ــســوداء«. وقــد وضع  ال »الــروايــة  باسم 
البريطاني  الـــروائـــي  ــم  اسـ بـــروتـــون 
في   )1745  -  1667( سويفت  جوناثان 
نصوصًا  له  واختار  االنطولوجيا  مقّدمة 
لديه.  الــســوداء  السخرية  مالمح  تمثل 
لسويفت  اختارها  التي  المقاطع  ومــن 
في  يمِش  »مــن  الــطــريــف:  المقطع  هــذا 
سَيَر،  بعينيه،  يراقب  وهــو  الــشــوارع 
بحسب ما أعتقد، الوجوه األكثر حبورًا، 
في سيارات دفن الموتى«. وعاد بروتون 
إدغار  الكبير  األميركي  الكاتب  إلى  كذلك 
ألن بو )1809 - 1849( واختار له نصًا 
السوداء وهو »مالك  بديعًا في سخريته 
األطوار الغريبة«. واختار بروتون أيضًا 
أمثال:  من  فضائحيين  لكّتاب  نصوصًا 
 ،)1814  -  1740( ســاد  دو  الماركيز 
 )1859 - وتومامس دو كونسي )1784 
الشهير،  األفــيــون«  »آكــل  كتاب  صاحب 
مبدع   )1898  -  1832( كــارول  ولويس 
والشاعر  البديعة،  »ألــيــس«  شخصية 
شارل بودلير )1821 - 1867( »صاحب 
 -  1846( ولوتريامون  الشر«،   أزهــار 

1870(، ورامبو)1854 - 1891(.
في محاضرة ألقاها بروتون في مدينة 
العمل  طور  في  وكان   ،1935 عام  براغ 
بصفتها  السوداء  السخرية  مفهوم  على 
واحدة من المقوالت السوريالية، أوضح 
هما  مهمين  مرجعين  معتمدًا  المفهوم  هذا 
فرويد،  النفس  الفيلسوف هيغل، وعالم 
السخرية  بين  العالقة  على  ــز  رك ــد  وق
هيغل  عنها  َتَحدَّث  التي  »الموضوعية« 
بين  العالقة  ثم  الــســوداء،  والسخرية 

النظرة  وفــق  والــالوعــي  السخرية  هــذه 
السخرية  فإّن  الفرويدية. وبحسب هيغل 
أقصى  في  »التعبير،  هي  )الموضوعية( 
اإلنسانية  الشخصية  حاجة  عن  ذروته، 
يبدو  وهنا  االستقالل«.  أو  التحرر  إلى 
بروتون  سّماه  ما  استعادة  الممكن  من 
»الصدفة الموضوعية« وهو يصفها بأنها 
الضرورة  عن  التعبير  أشكال  من  »شكل 
طريقا  لنفسها  تشتّق  التي  الخارجية 
المفتوحة  الصدفة  إنها  الــالوعــي«.  في 
والرغبات  الحلم  عالم  على  موضوعيًا 

الغامضة والالشعور.
تعّد  التي  السوداء  السخرية  تهدف   
»التاريخية«  السخرية  أنماط  من  نمطًا 
العالم  عبثية  كشف  ــى  إل الــمــعــهــودة، 
المرارة  من  حال  عبر  الحياة  جدوى  وال 
في  ولكن  والالرحمة.  واألسى  والقسوة 
السخرية  تبدو  قد  العبثية  هــذه  مقابل 
هذه وسيلة ناجعة من وسائل المواجهة 
ــاع عن  ــدف ــاع، مــواجــهــة  األلــم وال ــدف وال
هذه  أن  الواضح  ومن  اإلنسانية.  الذات 
المواقف  استدعاء  على  تقوم  السخرية 
ــد هدمًا  ــور األكــثــر رهــبــة، واألشـ ــ واألم
للنظام األخالقي التقليدي، ولكن في حال 
نفسها  السخرية  تمارسه  الذي  التلذذ  من 
خ جوًا من التناقض بين  جهارًا. إنها ترسِّ
الطابع المؤثر أو المكّدر أو التراجيدي لما 
التي  الطريقة  وبين  عنه،  الكالم  يجري 
يتّم بها الكالم عنه. هذا التناقض يتوجه 
طويَّته  في  ويثير  مباشرة،  القارئ  إلى 

الكثير من األسئلة المربكة والمحّيرة. 
السخرية  أن  بوضوح  يتبّدى  هكذا 
وإلى  الضحك  إلى  تدفع  التي  السوداء 
الهزء من األشياء واألمور واألفكار الجدية 
»أداة«  هي  أحــيــان،  في  جدية  واألكــثــر 
أو  الداخل  في  كامنة  أداة  وهدم،  تدمير 
المجهول.  أو  الــالوعــي  وفــي  الباطن، 
تهّز  بـ»القدرية«،  المشبعة  السخرية  إنها 
المشاعر  واألحاسيس، إنها منبع التكدير 
واإلزعاج والمضايقة، على رغم ما تحمل 
من هزء وهزل في أحيان. والضحك الذي 
حقًا،  يزعج  الــذي  النوع  من  هو  تثيره 
ويجعله  القارئ،  يحرج  الذي  النوع  من 
فعله  بين ورّد  الــتــردد  مــن  فــي وضــع  
ر  الُمفكَّ أو  الهادئ  فعله  ورّد  الطبيعي 
التقزُّز  وبين  والرهبة  الخوف  بين  به، 
السخرية  هــذه  ــتــراوح  وت واالنــكــمــاش. 
المفاجأة  بين  ــم،  والــتــهــكُّ الــيــأس  بين 

والفضيحة، بين االستهزاء الذي ال بد منه 
واإلحساس الجنائزي، متكئة على قدرتها 
أيًا  والتابوات،  المحرَّمات  زعزعة  في 
تكن. ال محّرمات أمام السخرية السوداء، 
أو  اجتماعية  أو  دينية  أكــانــت  ســـواء 
التابوات  كسرها  في  لكنها  سياسية... 
ال تتخلى عن الهزء لئال تتحول إلى فعل 
 . المجازي  المعنى  في  أو سحق   إنهاك 
إنها تشكِّك في األدب والفن مثلما تشكِّك 
والقيم. وقد ال يكون  العالم والحياة  في 
الكتاب  بعض  ُيقدم  أن  المستغرب  من 
الذين اختارهم بروتون في أنطولوجيته 
الفعل  فيه  وجــدوا  وهم  االنتحار،  على 
هؤالء  ومن  وسوداوية،  سخرية  األشد 
الكتاب: رينه كروفيل، جاك فاشيه،جان 
ما  فيهم  بــري... وهــؤالء يصّح  بيار دو 
قاله بروتون عن »اللعب مع الموت« الذي 
يخربط المواجهة السائرة بين الكوميدي 
والتراجيدي من أجل »التفلُّت من المعنى«.
ــون أن يــقــدم كــتــابــه أو  ــروت شـــاء ب
األنطولوجيا بمقدمة قصيرة ال تخلو من 
واختار  »الموضوعية«،  السخرية  روح 
»واقية  هو  الطرافة  شديد  عنوانًا  لها 
 ،PARATONNERE ــق«   ــواع ــص ال
)قصدًا(  مكتملة  غير  بجملة  واستهلَّها 
تقديمه  هو  الالفت  لكّن  بودلير،  للشاعر 
هم  أدرجهم  الذين  والشعراء  الكّتاب  كل 
تلك  وبـــدت  الــكــتــاب،  فــي  ونصوصهم 
إلى  بمداخل  أشبه  المفردة  المقدمات 
تجلَّت  كما  ــســوداء  ال السخرية  مفهوم 
اختارها  التي  األسماء  ومن  هؤالء.  لدى 
وهي  والــفــرنــســي  العالمي  األدب  مــن 
الرّسامين  من  بعضها  اسمًا   45 تناهز 
بين  تمتد  مختلفة  أجيال  ومن  والكتاب، 
أندريه  والعشرين:  عشر  الثامن  القرنين 
جيد،ألفرد جاري، غّيوم أبولينير، بابلو 
بريفير،  جــاك  كافكا،  فرانز  بيكاسو، 
ســالــفــادور دالـــي... ومــن خــالل هــؤالء 
ُيَبْلِور مشروعه هذا  استطاع بروتون أن 
وأن يثبت أن السخرية السوداء التي كان 
أول من أوجدها، نصًا ونظرية، هي ذات 
جذور تضرب عميقًا في أديم األدب والفن 
ــدًا  رائ فعاًل  بــروتــون  وكــان  العالميين. 
السوداء  السخرية  مفهوم  تأسيس  في 
السوريالية،  الذي تخّطى عصره، عصر 
ليصبح مفهومًا عالميًا له معاييره، وله 
الكثير من »األتباع« في الوقت الراهن كما 

في المستقبل.
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جينيالوجيا النكتة 
والفكاهات الصغيرة 

في   ،2013 إبريل  في  ُنِشَر  مقاٍل  في 
عالمان  اكتشف  َون«،  »بــلــوس  مجلة 
»شبكَة  توبنجن  جامعة  مــن  ألمانيان 
بالتفاعل مع  المختصة  الدماغ  عصبونات 
مصدر صوت الضحك«. وجدا أن أشكال 
هذه  ونشاط عصبونات  استثارة 
نوِع  باختالف  تختلُف  الشبكة 
المرء:  يسمعه  الذي  الضحك 
الــنــكــتــة، ضحك  ضــحــك 
ضحك  االجتماعي،  المرح 

الفرح، ضحك الكركرة...
 ،1998 فـــي  قــبــلــهــمــا، 
ــي لــوس  اكــتــشــف عــلــمــاء ف
أنجلوس: »نقطة ج« الضحك 
إثارتها  يكفي  التي  الدماغ  في 
ضاحكًا  المرء  لينفجر  كهربائيًا 
الشهيرة،  ج«  »نقطة  غرار  )على 
في رحم المرأة، التي تؤدي إثارُتها 

ِلذروة النشوة الجنسية(. 
تايمز  نيويورك  بصحيفة  حدا  مما 
للحديث عن »القنبلة التي ستقضي على 
صناعة الفكاهة«، وتحّول صناعة النكتة 

خارجًا عن اللزوم!.
إنسانيٌّ  ثابٌت  الحقيقة،   في  النكتُة، 
والِحَكم  القصص  شأن  شأنه  جوهري، 
كتابه:  في  فرويد  درَســهــا  واألســاطــيــر. 
بالالوعي«  وعالقاتها  الـــروح  »كلمات 

مالحظًا تشابهها الكبير مع الحلم. 
ــٌف عــمــا يــدور  ــّث كــالهــمــا تــعــبــيــٌر مــك
يستخدمان  ــي.  ــالوعـ الـ ســـراديـــب  فــي 
أو  الــواقــع  عــن  ــاِح  ــزي االن أساليب  نفس 
األحــداث  ِلمنطق  اإلربـــاِك  ونفس  قلِبه، 

وسيرورتها. 

حبيب رسوري
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في  المنبع  نفس  مــن  معًا  يخرجان 
على  التمّرد  الرئيس:  هدفهما  الالوعي. 

الرقابة الذاتية.
الفرق الجوهري بينهما في رأي فرويد: 
الحاِلم  على  أحيانًا  الحلم  تفسير  يصعب 
النكتُة  ُتستوَعَب  أن  يلزم  فيما  نفسه، 
على  كسهم،  ثاقبًة  تكون  وأن  ِلتنجح، 
قاِبَلتي  أن  لدرجة  قبيحًا  »ُوِلـــدُت  غــرار: 

صفعْت أّمي حالما رأتني«.
بخالف الحلم، يلزم أن تنطوي النكتة 
مفاجئة  شّفافٍة  لغوّيٍة  إسقاطاٍت  على 
الشهيرة:  ُمثيرة. لذلك قال فرويد عبارته 
أيضًا  فرويد  الحظ  فاشلة«.  نكتة  »الحلم 
ازدهار النكتة في لحظات أفول الحضارات 

وسقوطها وزيادة الكبت فيها.
الضحك  تــقــديــس  إلـــى  نيتشه  دعـــا 
العقل  النــحــراِف  »كــعــالٍج  به  واالحتفال 
الذكاء  عاِلُم  كشَف  جهته،  من  الخالص«. 
الحاجة  ــذوَر  جـ مينسكي  االصطناعي 
ذلك،  وأسباب  النكتة  ِلصناعة  البشرّية 
تّتفُق  داروينيٍة  تطّوريٍة  نظٍر  وجهة  من 

ورؤيَة نيتشه.
والفكاهات  النُّكت  فلسفة   « كتابِه:  في 
األميركية  مــن  ــرِجــَم  ُت )الـــذي  الصغيرة« 
الكاتب  درس   )2008 في  الفرنسية  إلى 
األميركي جيم هولت تاريَخ النكتة. الحظ 
أنها نشاٌط إنسانيٌّ عريق: ظهر أقدُم كتاب 
ُنَكت في بالد اإلغريق في القرن السادس 
نكتة،   264 على  محتويًا  الميالد،  قبل 
)الــضــاِحــك(.  »فيليجولوس«  عــنــوانــه:  

أختاُر منه هنا هذه التحفة الصغيرة: 
»- الحالق: كيف تريدني أن أحُلق لك؟ 

ـــ الزبون: ِبصمت!«.
فّن  وَراٍق  واســٍع  بشكل  العَرب  طــّور 
فالسفتهم  كــبــاُر  بها  واحــتــفــَل  النكتة، 
الخالدة:  كتبه  من  كثيٍر  في  كالجاحظ 
»أخبار  أيضًا  ثّمة  »الحيوان«.  »البخالء«، 
وقبل  الجوزي،  والمغفلين« البن  الحمقى 

هذا وذاك »ألف ليلة وليلة«.
رفــِد  فــي  ــًا  ــاّم ه دورًا  ذلــك  كــلُّ  لعب 
كما  للنكتة،  البشري  الــتــراث  وتطويِر 
الحظ جيم هولت، وفي بلورِة ما سّماه: 
دْت  تجسَّ التي  اإليطالية  ـ  العربية  النكتة 
غزا  الذي  )1451م(  »فكاهات«  كتاب  في 
بوج،  لو  اإليطالي  مؤلُِّفه:  ــا.  أوروب كل 
السكرتير الشخصي لعدة بابوات، ورجل 
وإنسانيته  بتسامحه  اشتهر  الذي  الثقافة 

وعشقِه للمكتبات.

النكتة  جينيالوجيا  هولت  جيم  يتابع 
فيه  بـــدأت  الـــذي  الحديث  عصرنا  حتى 
يقول:  النكت.  ألصناف  العلمّية  الدراسُة 
نيويورك  في  نكتة   13804 دراسة  »بعد 
في عام 1963 تبّين أن 17 في المائة منها 
مهووسٌة بالجنس، و11 في المائة تتحّدث 
عن السود...« قبل قيامه في كتابه بدراسِة 

بعضها من منهٍج »بنيوّي« ونفسّي.
تالحُظ دراسُة جيم هولت أن الغالبية 
ِلُنكٍت  صياغٍة  ــادُة  إعـ للنَُّكت  الساحقة 
قرون.  عــّدة  الغالب  في  ُعمرها  سابقة، 
يردِّدها  التي  النكتَة  هذه  كَمثل،  ُيعطي، 
لماذا  ـــ  ــؤال:  »سـ أميركا:  فــي  األطــفــال 
بها  ليشعَر  جـــواب:  ــحــة؟  رائ لــلــضــراط 

األصم!«. 
ثم يتابع شجرة نشوء هذه النكتة ماّرًا 
دوق  عن  شبيهة،  قديمٍة  إنجليزية  ِبنكتٍة 
أكسفورد الذي ضرط بالوعي أمام الملكة 
وهو ينحني لتحّيتها... قبل الوصول إلى 
البذرة األّولى: نكتة في »ألف ليلة وليلة« 

ألبي حسن، النائم اليقظان!...
نكتًة  آخر،  كمثٍل  هولت،  جيم  يعطي 
األميركي  الرئيس  عن  مــّرة  ألّول  ِقيلْت 
قرب  يتجّول  وهو  فوجئ  الذي  نيكسون 
»أكـــرُه  ــارة:  عــب بــرؤيــة  األبــيــض  البيت 
من  طلب  الثلج.  على  مكتوبًة  نيكسون« 
مدير استخباراته كشف النقاب عّمن كتبها. 
التحّري  من  أسبوٍع  بعد  المدير  وصله 
ِبَبوِل  مكتوبة  »هي  له:  ِليقول  والتحليل 
وزيِرك كيسنجر!«. تفّجر غضُب نيكسون. 
قائاًل:  تهدئته  االستخبارات  مدير  فحاول 

»لكنها بخط يد السّيدة األولى!«. 
هذه  جينيالوجيا  هولت  جيم  يتابع 
ريف جبل  من  آٍت  أصلها  أن  ليجد  النكتة 
أنها  أفترُض  فيما   ،1890 في  أوزارك، 
طلب  بكثير:  ــدم  أق عربّية  ِلنكتٍة  تعوُد 
هارون الرشيد وهو يتسامر مع أبي نواس 
المرِء  ُعذُر  يكون  كيف  يومًا  له  يشرح  أن 
أقبَح من ذنبه. بعد أيام تسّلل أبو نواس 
خلف الخليفة الذي كان يتأّمل الحديقَة من 
النافذة، وداعَبُه في ورِكه ِبخّفة. استشاط 
سيفه:  على  ــَدُه  وي وقــال  غضبًا  الخليفة 
»المعذرة،  نواس:  أبو  رّد  عملَت؟«.  »ماذا 

ظننُت أّنَك زبيدة!«.
نــظــريــة الــنــكــتــة، كــمــا يــوضــح جيم 
من  ــٍب  ُمــركَّ مزيٍج  على  تتأّسُس  هولت، 

ثالثة أسس: 
غرار  على  ترى،  التعالي:  نظرية   -1

النكتة  مصدر  أن  وبرجسون،  أفالطون 
منه  والسخرية  اآلخــر  على  التعالي  هو 

واحتقاره. 
غرار  على  ترى،  التنافر:  نظرية    -2
أن مصدَرها  وكاْنت،  باسكال وشوبنهور 
نحو  مفاجئ  بشكٍل  المنطق  ــزالُق  ان هو 
العبِث، أو نحو مخالفِة ما يتوّقعُه حدُس 

المستمع. 
3- نظرية المصراع: ترى، على طريقة 
فرويد الذي درس قائمًة طويلًة من النكت، 
أن النكتَة تساعد اإلنسان في فتح مصراع 
ترسُل  فيه.  المكبوت  وتحرير  الوعيه 
حينها شحنًة عصبّيًة متدّفقة نحو عضالت 
صوٍت  تفّجر  إلى  تؤّدي  والتنّفس  الوجه 
وكسَرها  الذاتية،  رقابِتنا  مقاومَة  يتعّمُد 

في لحظة الضحك.
ثّمة، في نظرية المرح، أجناٌس عديدة 
على  الفلسفية«  »النكتة  منها  النكت.  من 
برونهام  السياسي  المفّكر  قــال  غـــرار: 
لتلميذه: »كل إنسان يعرف كلَّ شيء عن 
ذلك!«  أعرف  »ال  التلميذ:  رّد  شيء«  أّي 
»قّطة شرودنجر«(.  ر بإشكالية  ُتذكِّ )التي 
وراء  »ما  أيضًا:  المثال  سبيل  على  منها 
على  النكتة(،  حول  النكتة  )أو:  النكتة« 
التي  النكتة  تبدأ  بماذا  »ســـؤال:  غــرار: 
يحكيها الرجل األبيض عن األسود؟  جواب: 

ِبغمزٍة ولطمٍة خفيفة على الكتف!«...
في تصنيفِه للنُّكت، يعتبُر جيم هولت 
ما ُتسّمى بالنكتة اليهودية )أو التلموذية( 
أساسًا،  والمنطق  اللغة  على  تلعُب  نكتًة 
على  التنافر«،  »نظرية  على  ُس  وتتأسَّ
كانت  التي  اليهودية  الــجــّدة  نكتة  غــرار 
الشاطئ،  تراقب حفيَدها وهو يلعب على 
مفاجئة.  عمالقٌة  موجٌة  تجرفه  أن  قبل 
»إلهي  الدنيا:  وحــزِن  ُذعــِر  بكلِّ  صرَخْت 
موجٌة  تعيد  أتوّسلك!«.  لي،  حفيدي  أعْد 
جديدٌة عمالقة طفَلها سالمًا إلى الشاطئ. 
تنظُر الجّدة باتجاه السماء معاتبة: »لكنه 

كان يحمُل قّبعة!«.
الدراسات  كانت  إذا  القول:  خالصة 
فكَّ  تــحــاول  الــطــازجــة  الفيزيولوجية 
فكتاب  للضحك،  البيولوجية  األســـرار 
جيم هولت يفّك بعض أسراره التاريخية 
دكتوراه  بدراسِة  أشبه  لعّله  والفلسفية. 

صغيرٍة ولذيذٍة جّدًا.
أترُك له العبارَة األخيرة: »النكتة ثمرة 
نقّيًة  تكون  عندما  اإلنسانية.  العبقرية 

مكّثفة تصير ضربًا من الفن!«.
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َذرّة الملح

تقترن الجدِّية بالموضوعية، وإذا جاز 
بتعبير  فالسخرية  االقتران  هذا  تقويض 
التي  الملح  َذّرة   ،)1832  -  1749( غوته 
تجعل ما ُيقدَّم إلينا مستساغًا. وقد ضاعف 
هنري برغسون )1859 - 1941( في كتاب 
»الضحك« كمية الملح بتعريفه الفكر »ليس 
التعريف  هذا  ويجد  متطايرًا«،  الهزل  إال 
كيركيغارد  عند  له  ــواًل  أص البرغسوني 
)1813 - 1855( القائل بالتأويل الفلسفي 
الساخر في معرض حديثه عن عالقة محبِّي 
الجمال بالحياة، والقنوط الداخلي الخاص 

الذي تتغّذى عليه تأمُّالتهم الهزلية. 
- 1321( واحدًا من  دانتي )1265  كان 
السخرية  قابل  العظام:  الجمال  محّبي 
بالسخرية في ذروة  محنه وعزلته، ولم 
الشعرية »الكوميديا«  يكن بإمكان ملحمته 
الداعرين  واألغنياء،  الفقراء  ر  تصوِّ أن 
األبالسة  واألطهار،  األشرار  والقديسين، 
دون  ــويــالت...  ال وصنوف  والمالئكة، 
نبرات التهكُّم والسخرية. ويعلِّق المترجم 
المصري حسن عثمان في  تقديمه لترجمة 
كوميديا  مــن  األول  )النشيد  »الجحيم« 
الذين يتعرضون  أن  »يظهر  قائاًل:  دانتي( 

الناس  أكثر  يصبحون  والعذاب  للويالت 
مًا وسخرية«.  تهكُّ

إن  ثانية:  الفكرة  نفس  حــول  ِلنلّف 
كتابه  مقدمة  تحيلنا  برغسون،  هنري 
وعالقته  الضحك  عن  يكتب  أنه حين  إلى 
بالالمباالة وبالسهو وبالجنون »إنما يفعل 
أن  يرى  الــذي  الحزين  المفكر  بعقل  ذلك 
ساعة األنس ليست خالية من نكهة مرارة 
ويتساوى  الحياة،  تراجيديا  تفرضها 
الفيلسوف،  الــمــرارة  بهذه  الشعور  فــي 
هذه  أن  على  ــاس«.  ــن ال مــن  والالمبالي 
المساواة تجد مسبِّباتها عند برغسون في 
صلة القرابة بين التفكير المفرط والهزل، 
الطبيعية  بيئته  يجد  األخير  هــذا  وكــون 
المبدئي  التأصيل  هذا  لكن  الالمباالة.  في 
فلسفي  كتاب  تأليف  مغامرة  يصف  الذي 
ــم يــصــدر عــن برغسون  عــن الــضــحــك  ل
موضوع  أن  ذلك  الهزل!  من  شيء  دون  
المفكرين  كبار  جاد  بشكل  شغل  الضحك 
كشأن  معرفيًا  يستقر  ولم  أرسطو،  منذ 
الكثير من سلوكيات البشر التي استوعبها 
وهذا  النفسي.  والتحليل  الفلسفي  الحقل 
ما جعل برغسون، وهو بصدد الدفاع عن 

أطروحته، يشبه بنبرة هزلية خوضه في 
في  الوقح  بالتحّدي   « الضحك  موضوع  
مواجهة التأّمل الفلسفي«. وقياسًا على هذا 
ممكنًا  الدفاع  يكون  »قلما  الهزلي  التشبيه 
نيتشه.  يقول  كما  الهزل«  من  شيء  دون 
اعتبرنا  لو  خائبًا  أمــرًا  سيكون  أنه  على 
فتقديم  تسلية،  كتاب  برغسون  كتاب 

الكتاب ينصحنا بتفادي ذلك.

مجتمعي وخاص 
بالضرورة

يقر برغسون أن ال شيء هزلي خارج ما 
هو بشري، وإذ يبدو أن بعض الحيوانات 
فإنها ال تفعل ذلك  قادرة على إضحاكنا، 
يشبه  موقفًا  حركاتها  َتَضمُّن  بشرط  إال 
البشر، وبالتالي يالحظ برغسون  مواقف 
المالحظة  ــذه  ه نستبعد  مــا  غالبًا  أنــنــا 
عليها  ينطوي  التي  والمغفلة  البسيطة 
التعريف المتداول »اإلنسان حيوان يعرف 
خصيصة  ــر  األم ومـــادام  يضحك«.  كيف 
بيئة  يعمُّق  بــرغــســون  فــإن  إنــســانــيــة، 
الضحك، ويشترط في تحليله وضعه في 

محسن العتيقي

كان ابن المعتز )861 - 908( ســّباقًا إلى تصنيف الهزل في كتابه »البديع« 
ضمــن فنــون القول تحت قاعدة )هزل يراد به الجــّد(. لكن الهزل بالرغم من 
كونه إحدى منجزات العقل، فإنه ال يحتاج إلى إثبات منطقي. وفي المقابل 
غالبًا ما تتطلب الجدّية قدرًا من البراهين. إنهما كقطعتين مغناطسيتين في 
وضعية تنافر: كلما كثرت الجدّية قلَّ الهزل،ويحصل العكس. كما يتداخالن 
بالصــورة التــي وصفها عالم الفيزيــاء األلماني فيرنــر هايزنبرغ )1901 - 

1976(: »هناك أشياء جادة لدرجة أن المرء ال يسعه إال الضحك عليها«. 
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حتى  المجتمع  هو  الذي  الطبيعي  وسطه 
هي  التي  المفيدة  وظيفته  تحديد  يمكن 
ناحية  ومن  باألساس.  اجتماعية  وظيفة 
أخرى أن نضع في الحسبان كون الضحك 
هو نوع من التجاوب مع بعض متطلبات 
الخالصات  إحدى  هذه  المشتركة.  الحياة 
األمثلة.  وضرب  التأمُّل  إلى  تقودنا  التي 
اآلداب  بشتى صنوف  التمتع  مثاًل  يمكننا 
والفن وحدنا داخل غرفة، لكن قلما يحدث 
وحتى  اآلخــريــن،  غياب  في  نضحك  أن 
لفهم  حينما يحدث فثمة آخرين خياليين. 
ما  آَخــر  لوجود  الضروري  االقتضاء  هذا 
من  »كــم  برغسون:  يقول  الضحك  أثناء 
المسرح  في  المشاهد  ضحكة  إن  قيل  مرة 
ممتلئة  الصالة  كانت  كلما  أعــرض  تكون 
أكثر«. بل وقد دفعه تبيان اقتران الضحك 
بحضور اآلخر إلى القول بأن الضحك مهما 
تواطئية  فكرة  يخفي  فإنه  صريحًا،  بدا 
وقبل  هنا،  اآلخرين. ومن  الضاحكين  مع 
بذاته،  قائم  فن  إلى  الكوميديا  تنتقل  أن 
بحيث  الواقعية  الحياة  في  متأصلة  فهي 
أن  دون  يتبناها  أن  المسرح  يستطيع 
في  الهزل  »تعلُّق  وحتى  كلمة.  فيها  يغير 

المفكرين  غالب األحيان باآلداب وسخرية 
إنما هو في األصل  تعلُّق بأفكار المجتمع 
الجانب  نقدية في  المسبقة«. وثمة رسالة 
ينبه  وهو  توجيهها  برغسون  أراد  اآلخر 
إلى دراسة الضحك في فضائه المجتمعي، 
الهزل  تعريف  الخطأ  مــن  أنــه  مــفــادهــا 
تعريف  فهذا  الفكر.  فيه  يتسّلى  كفضول 
عن  وعزلته  الضحك  غرابة  على  يبقي 

النشاط البشري.
هكذا تخيلنا، من خالل برغسون، كيف 
يمكن تطبيق تعريفه »ليس الفكر إال الهزل 
يكن  لم  التي  دانتي  محن  على  متطايرًا« 
وطبقًا  وسخرية.  تهكُّم  دون  ليستسيغها 
»السخرية  غوته  وضعها  التي  للوصفة 
إلينا  ــقــدَّم  ُي مــا  تجعل  التي  الملح  ذّرة 
مستساغًا«، وجد برغسون إمكانية العثور 
المفرط  التفكير  بين  قــرابــة  صلة  على 
بيئته  األخــيــر يجد  هــذا  ــون  والــهــزل، وك
الطبيعية في الالمباالة. وإذا أمكننا الذهاب 
إلى هذه البيئة الخاصة، فحتمًا لن تكون 
هناك خرائط، فبرغسون نفسه يقول إنه 
لمن المدهش أن نضحك، وإنه من الصعب 
الضحك.  سّر  الصغير،  السّر  هذا  تفسير 

إلى  حاجة  في  أنه  المجتمع  يشعر  وكما 
التظاهر يجب أن يكون في الهزل شيء من 

التآمر الخفيف على المجتمع والسلطة.
ــي كتاب  ــه بــرغــســون ف ــى ب ــا أوصـ م
»الضحك« يتلخص فيما يمكن أن يضاعف 
تدوين  إلــى  يحيل  أو  الــكــتــاب،  قـــراءة 
من  النوع  فهذا  هامشه.  على  خالصات 
تأويالت  يقيم  ما  بقدر  للفهم  ليس  الكتب 
هنا وهناك. ومن ناحية ثانية، فإذا أخذنا 
فرنسا  في  ُيضِحك  ما  أن  الحسبان  في 
المصريين  ُيضِحك  ما  بالضرورة  ليس 
القراءة  هذه  نموذج  فإن  اليابانيين...  أو 
برغسون  منطلقات  على  اقتصاره  يبرر 
وأحكامه، بحيث لم يكن باإلمكان التطرُّق 
عند  الهزل  وصناعة  الضحك  أنماط  إلى 
ثم  األوروبيين.  من  وغيرهم  الفرنسيين 
تعميم  عدم  بضرورة  يقول  برغسون  إن 
مراعاة  مع  وأمثلته،  الضحك  تطبيقات 
الفروقات الثقافية واالجتماعية التي تنتج 

الذكاء الهزلي.
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أيُّهما الُمَهرِّج؟  
أيُّهما السلطان؟
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مؤمن املحمدي

تحول الحاكم في تاريخنا إلى خليفة، 
غدا  والملك  ملكًا،  أصبح  والخليفة 
تعددت  األسماء  م  تضخُّ ومع  سلطانًا، 
وضاقت  الــذوات،  وانتفخت  الصفات، 
األمــر  يعد  ــم  ول رحــبــت.  بما  الــقــصــور 
ودواوين  وزراء  أو  وزير،  على  قاصرًا 
هناك  أصبحت  وخالفه،  ومستشارين 
هذا،  لكل  نقيض  لظهور  ملّحة  حاجة 
فالحكيم  نقيضه؛  حسن  يبرز  نقيض 
تافهًا،  يحتاج  والمهّم  مجنون،  يلزمه 
بدأت  والمقارنة  زنديقًا،  يريد  ــَوِرع  وال
منذ اللحظة األولى لوجود اإلنسان. ألم 

يقارن إبليس بينه وبين آدم؟
على أن هذا ليس كل شيء، فالسياسة 
الفواتير،  تسديد  عالم  هــي  مــا  بشكل 
فقط  المهرجين  يتخذوا  لم  والعباسيون 
الموالي  ألن  وإنما  سلطانهم،  لتضخم 
كانوا شركاءهم في اإلطاحة ببني أمية. 
ينتظرون دورًا. والدور ليس  والشركاء 
فقط في وزارة هنا أو هناك. الدور يظهر 
أيضًا في وجود الشخصية التي يحكون 
فمن  الخليفة،  عــن  يحكون  كما  عنها 
جانبه  إلى  بالظهور  الخليفة  له  يسمح 
في الحكاية، بحيث يكون لدينا بطالن، 

َمْن لهذا الدور إال المهرج؟
هكذا ظهر أبو دالمة، الذي كان سابقًا 
على البهلول، وإن كان أقل منه شهرة. 
لم  حيث  من  التاريخ  دخل  دالمة  وأبو 
يكن ألحد قبله أن يدخله. دخل التاريخ 
باعتباره الرجل الذي يستعد حتى لهجاء 
نفسه إلضحاك الخليفة والحصول على 

هداياه.
عند أبي دالمة نقرأ الجانب الخسيس 
قد  نكن  لم  أننا  ورغم  السلطان،  لُمَهرِّج 

كان  التي  للمرحلة  بعد  وقتها  وصلنا 
بحيث  بــاأللــوان  نفسه  يصبغ  المهرج 
إلى  الــوصــول  على  السلطان  يساعد 
دالمة  أبــا  أن  إال  المستعارة،  البهجة 

صبغ روحه بما هو أشنع.
السفاح  عصر  في  دالمة  أبي  مشاهد 
بعدهما  ومن  المنصور،  جعفر  أبي  ثم 
األولية  المالمح  تحدد  مشاهد  المهدي، 
»الشيء  نظرية  تنسب  فإليه  للمهرج، 
الكثيرون  بها  يعمل  التي  الشيء«  لزوم 
الخليفة  من  الذي طلب  فهو  األيام،  هذه 
كلبًا للصيد، ولزوم الكلب أدوات صيد، 
ثم جارية تطبخ ما يصيده، حتى وصل 
به األمر إلى طلب ضيعة ينفق منها على 

طلباته.
بل  للمفاسد،  استحالله  عنه  ويروى 
مقياسًا  كان  المفاسد  لهذه  ارتكابه  إن 
كان  إن  المهرج  فــائــدة  فما  ألهميته، 
احتيااًل  كذب  فكلما  ورعــًا؟  تقيًا  صالحًا 
بمهمته  أليق  كان  المال  على  للحصول 
أضيع  كان  وكلما  أجلها،  من  جاء  التي 
للواجبات ملحت حكاياته وزادت عطايا 

السلطان له.
مع  األمــر  َر  تطوَّ دالمــة  أبــي  بعد  من 
لم  الرشيد.  هــارون  عصر  في  البهلول 
لم  ــة.،  دالم كأبي  مبتذاًل  البهلول  يكن 
معارضًا  كان  ضائعًا.  وال  مولى  يكن 
سيف  ــأة  وطـ تحت  اضــطــر  صــنــديــدًا، 
للريح،  يميل  أن  ــه(  ــِب َذَه )ال  الخليفة 
فاصطنع الجنون، واّدعى ذهاب العقل، 

وهو إليه أدنى من الخليفة.
في  للمهرج  السلطان  احتياج  كــان 
وأكثر  أعقد  الرشيد(   - )البهلول  قصص 
تركيبًا. فقد دخل إلى جانب البهجة. طلب 

الحكمة. فكان البهلول هو مرآة الخليفة، 
التي يرى فيها حقيقته.

ــل يطلب  الـــواقـــع رجـ ــي  الــرشــيــد ف
الزهد.  رائد  جوهره  في  لكنه  السلطة، 
معاقر للخمر في الصورة، قارئ للقرآن 
ال  يومه،  أمــور  في  مهادن  األصــل،  في 
أمعنا  إذا  الئــم  لومة  الحق  في  يخشى 
الحكمة  يفتقد  متجرِّدين،  داخله  النظر 
المملوء  وهــو  تصاريفه،  فــي  أحيانًا 

حكمة حتى النخاع.
كان الرشيد يلتمس في بهلول حقيقته 
خاصة،  لغة  بينهما  فكانت  المفتقدة، 
على ما كان بينهما من خصومة. وعندما 
كان  البهلول،  بجنون  البشر  تحدث 
تعليق الرشيد: »بل َفرَّ منا بدينه«. فكان 
وال  البهلول،  إال  الرشيد  حقيقة  يعلم  ال 

يطلع على جوهر البهلول إال الرشيد.
النصيحة  وانتقال  المزاوجة،  كانت 
مطروحًا:  التساؤل  يجعل  بينهما  فيما 
أيُّهما كان المهرِّج، وأيُّهما كان السلطان؟ 
صــورة  وتتعقد  ــن،  ــزم ال ويستمر 
المهرج أكثر فأكثر، وتدخل أطراف كثيرة 
السلطان  أمــام  ونتوقف  العالقة،  في 
أحد  بـ»الصاعقة«،  الملقب  يزيد«  »بــا 
وننظر  العثمانية.  الدولة  سالطين  أهم 
له  يعد  لــم  ــذي  ال بمهرجه  عالقته  إلــى 
»مهرج  مجردًا:  لقبًا  أصبح  اسم ظاهر، 

السلطان«.
اختفى  المهرج،  اســم  اختفى  وكما 
السلطان،  الفيزيائي من بالط  حضوره 
تحول إلى دور، يظهر فقط عند األزمات 

ليلعب دورًا في َحلِّها.
»جاندرلي  األعظم  الصدر  هو  وهــا 
في  نفسه  يجد  الحكومة(  )رئيس  باشا« 

تبدو الصورة وكأن حكايات المهرجين مع الســالطين تتشــابه. وكأن كل 
رجــال الصنــف األول في تاريخنــا بهاليل. وكل عالقاتهم بالســلطان هي 
عالقــة البهلول بهارون الرشــيد. وربمــا كان علينا االنتبــاه. فاألمر ليس 
بســيطًا والعالقة ليست هينة. والقصص،وإن كانت مضحكة، فإنه يبقى 

ضحكًا كالبكاء.
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أزمة سياسية، فالسلطان يريد اإلطاحة 
 ،1393 عام  ذلك  كان  القضاة.  بجميع 
في  سيدة  من  بشكوى  بــدأ  كله  ــر  واألم
حق أحد رجال الدولة، يظهر فيها فساد 

القاضي.
بإعداد  مخابراته  السلطان  يكلف 
قائمة للقضاة الفاسدين، فتشمل القائمة 
أغلب القضاة، فيتجهز السلطان لجمعهم 

وإحراقهم.
حاًل  بــاشــا«  »جــانــدرلــي  يجد  ال  هنا 
سوى المهرج، الذي يقول للوزير األكبر: 
ثم  لي«.  اتركها  باشا،  يا  أمرك  »تحت 
الكلمة  تعد  فلم  ــه،  أدوات جمع  في  يبدأ 
يعد  لم  بل  الحاكم،  نصح  في  آلته  هي 
كان  الذي  بالقدر  مهمًا  ذاته  بحّد  النصح 

عليه، المهم هم حّل األزمة السياسية.
متجهزًا  الصاعقة  إلى  المهرج  ينطلق 
في  السلطان  مستئذنًا  السفر،  ثياب  في 
السفر، يندهش السلطان! إلى أين يسافر 
هكذا  مــوالي«،  يا  الروم  بالد  »إلى  هذا؟ 

اندهاش  يتصاعد  وهكذا  المهرج،  يجيب 
حاكمنا: أي روم يا هذا؟

بل  مريحًا،  تفسيرًا  اإلجابة  تحمل  ال 
الروم  إلى  المرارة: سأذهب  على  تبعث 

يا موالي الستقدام مئة كاهن وقسيس.
يستمر  لكن  الفهم،  في  السلطان  يبدأ 
كاهن  مئة  يفعل  ــاذا  »وم التساؤل:  في 
ــي بـــلـــدي؟«، وكما  ــي ف وقــســيــس رومـ
استنتجها  ــة  اإلجــاب ــارئ  ــق ال استنتج 
الذين  القضاة  محل  ليحّلوا  السلطان: 

تنوي إحراقهم.
وتصاريفه  يتوقف،  ال  الزمان  وألن 
ال حدود لها، فقد تطورت يومًا بعد يوم 
والمالحظ  بمهرجيهم.  السالطين  عالقة 
كانت  نقلناها،  التي  من  صورة  كل  أن 
لها،  السابقة  الــصــورة  داخلها  تحمل 
يزيد«  »بــا  السلطان  مهرج  اختزن  فقد 
البهلول،  تجربة  خالصة  تجربته  في 
الــخــاص.  طابعه  مــن  عليها  ــاف  وأضـ
والبهلول هو ابن بمعنى ما ألبي دالمة. 

األيام  السلطان هذه  وعليه فإن مهرجي 
عبر  ــدالمــات  وال البهاليل  خالصة  هــم 

العصور.
أين هم مهرِّجو السلطان هذه األيام؟

اآلن  المهرج  يعد  لم  حولك،  انظر 
انتقلت  المهرج،  صفة  في  رسميًا  يعمل 
األصباغ من الروح إلى المالبس في فترة 
ما، لكن األصباغ اآلن حديثة جدًا، فهناك 
صبغة تحمل لقب مثقف، وأخرى تحمل 
ورابعة،  مستشار،  وثالثة  كاتب،  لقب 

وخامسة، وسادسة.
ال نـظن أنـنـا بـحـاجـــة لما يسـمـونـه

على   .Correction Political
في  يعملوا  أن  نقصد  ال  أننا  نؤكد  أننا 
لهم  قوم  هم  المحترمة،  الوظائف  هذه 
نحن  فقط  والتوقير،  المعّزة  كامل  منا 
يعلِّمون  مــنــهــم،  صــنــف  عــن  نــتــحــدث 
الناس،  ويعلِّمهم  ونعلِّمهم،  أنفسهم 

و»فوق كل ذي علم عليم«.    
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 إيزابيلال كاميرا

روح نابولي
سـاد االعتقـاد دائمـًا أن مدينـة نابولـي في إيطاليا فيها شـيء 
مختلـف خـاص بهـا، مقارنـة بغيرهـا مـن المـدن اإليطاليـة. ومـن 
ميزاتها روح الفكاهة التي يتحلى بها أهلها المشهورون بقدراتهم 
اإلبداعيـة. وعلـى الرغـم من أنهم يعيشـون في حالـة من المعاناة 
الدائمـة، بسـبب أزمـة اقتصاديـة مسـتحكمة علـى طـول السـنين 
امتـدت مـن أسـالفهم وقـد تمتـد إلـى أحفادهـم، إال أنهـم يفلحـون 
دائمـًا فـي اقتنـاص الجانـب اإليجابـي مـن مواقف الحيـاة اليومية 

حتـى المأسـاوية منها. 
في شوارع نابولي، وهي مدينة رائعة تعّج بالثقافة والتراث، 
كثيرًا ما نصادف مشـاهد تتميز بروح الدعابة التي يشـّق مدلولها 
علـى الغربـاء - الذين لم يولـدوا في نابولي أو المناطق المحيطة 
بهـا - بسـبب اسـتحالة تصديقهـا لدرجـة أنهـا مـن العبثيـة بحيـث 

أصبح يسـتحيل أن نراها إال في نابولي.  
وأحيانـًا تقابـل الفكاهـة فـي نابولـي دون أن تبحـث عنها، بل 
أحيانـًا مـا تبحـث هي عنك، مثل الطبيب الذي يدعى »أبو الموت« 
ولم يدرك هزلية أن يكتب على الفتة عيادته »الدكتور  أبو الموت، 
أخصائـي تغذيـة«..  مـا عالقة المـوت بالتغذية؟ وهـل يصلح من 

يمـوت أن يقدم نصائح غذائية لألحياء؟ 
وتسـتطيع أن تعثـر علـى الفكاهـة فـي نابولـي فـي الكتابـات 
العفوية التي تظهر على جدران المدينة في كل مكان، وتسخر من 
بعـض المواقـف، مثلمـا السـيارة التي تتوقف في أماكـن االنتظار 
المخصصـة للمعاقيـن وفـي اليـوم التالـي يترك  مواطن لسـائقها 
الرسـالة التاليـة: »الغبـاء ال يعتبـر إعاقـة، ابحـث لـك عـن مـكان 
آخر«. أو في الصور الفوتوغرافية، مثل صورة الشرطية الشابة 
التـي تركـب دراجـة بخارية دون خـوذة، وهي التي ينبغي عليها 
إنفـاذ القانـون، أو صـورة ُتَبيِّـن شـابًا تعلَّـق بأقـدام شـاب آخـر 
أثنـاء تصليـح جهـاز لتكييـف الهواء فـي نافذة عالية جـدًا، تحتها 

الفتـة تقـول: »إجراءات السـالمة فـي العمل«. 
وصورة أخرى يمكن أن تراها في أي مكان، حتى على شبكة 
ع الكرة الذي يضـع علم الفريق  اإلنترنـت، لواجهـة عمـارة: مشـجِّ
الـذي يشـجعه فـي وضـع جميـل. كل هـذا عادي، ولكـن هناك في 
الطابق العلوي شخص آخر ال يحب هذا الفريق الذي يهزم فريقه 
دائمًا، فيفرد مالءة بيضاء يرسـم عليها سـهمًا يشـير إلى الفريق 
الـذي تحتـه وقـد كتـب عليهـا كلمـة »حراميـة«..  لكـن ربمـا كانـت 
العبـارة األكثـر تأثيرًا التي تتعلق بمبارة كرة قدم هي التي كتبت 
عـام 1990 عندمـا فاز فريق نابولي ببطولة الدوري. وعلى جدار 
مقابـر المدينـة كتـب أحـد المشـجعين عبـارة موجهة إلـى الموتى: 
»يا شـباب، لقد خسـرتم الكثير ألنكم لم تعايشـوا هذا الحدث..« . 
ويدخـل ضمـن الالمعقـول أيضـًا الفتـة دعائيـة ألحـد األحزاب 

السياسـية تقـول: »صوتـوا لــ...  فكـرة نظيفـة عـن السياسـة«، 
المشـكلة أنهـا هـذه العبـارة كتبـت فـوق كـوم ضخم مـن القمامة، 
هـو أحـد األكـوام التي تكدَّسـت في مدينة نابولي كنتيجة تعيسـة 
إلضـراب طويـل لعمـال النظافـة طافـت صورهـا سـيئة السـمعة 

أرجـاء العالم. 
علـى عمـود فـي حي،أثري قديم ُوِضعت الفتة من البالسـتيك 
األزرق جديدة جدًا تحمل عبارة: »من فضلك،  قمامة فقط، شكرًا« 
تدعو المواطنيين بهذه الطريقة إلى إلقاء القمامة في الشارع، أي 

أنه ممنوع إلقاء شيء في الشارع إال القمامة..  معقول جدًا...  
العبارة المذهلة التي يمكن أن تقرأها على الفتة هي تلك التي 
كتبهـا صاحـب أحـد محـالت الروبابيكيـا، فـي حـارة مـن حـواري 
نابولي القديمة، وتقول: »أشتري التوابيت القديمة«، عبارة يعجز 

عنها أي تعليق..  
ومن هذه الطرائف أيضًا عبارة وجدها أحد هواة جمع التحف 
الفكاهية في نابولي على بطاقة توضع على حقائب السفر لتشير 
إلى صاحبها. تقول العبارة على البطاقة:  »االسم: x، العنوان: 
x، المدينـة:  نابولـي، الدولـة: »أعزب« )خلط الرجل بين كلمتين 
تعني أحدهما الدولة واألخرى الحالة االجتماعية، وكلتاهما تكتب 

على نحو متشابه باللغة اإليطالية( ماذا يمكن أن نقول؟ 
أختـم بإعـالن جنائـزي حسـب العادة التـي ال تـزال جارية في 
نابولـي، عندمـا يلصقـون إعـالن الجنـازات الـذي يعلِّقـه األهالـي 
علـى جـدران المدينـة وخاصـة فـي وسـط المدينـة التاريخي: في 
اإلعالن كتبت أسرة المتوّفى الكلمات التالية: »فنشنزو يشكركم.. 

حتـى من الـدار اآلخرة«.  
 وتعتبـر مواقـع اإلنترنـت مـن األماكـن التـي يتـم البحـث فيهـا 
بجنون عن العبارات األكثر متعة. وهناك مسابقات كثيرة الختيار 
الصور والقصائد واألغاني والعبارات األكثر إضحاكًا.  ألنه إذا كان 
صحيحًا أن الحياة اليوم تغلب عليها المأسـاوية، فمن الصحيح 
أيضًا أنه يجب، إذًا، مواجهتها بابتسامة، حتى يصبح كل شيء 
أكثـر احتمـااًل، بـل أيضًا ممتعًا. وفي الحقيقة هناك موقع ُيَسـّمى 

»لنضحك حتى ال نبكي«.
وهنا أختم بصورة لمجموعة غريبة من الناس احتلت مؤخرًا 
شـارعًا مـن شـوارع المدينـة بمظـالت شـواطئ ومقاعـد بالجـات 
يرتـدون لبـاس بحر عتيق سـاخر، يثير الضحك ألنهـم ارتدوها، 
في عّز الشتاء، ورفعوا الفتات مكتوبًا عليها عبارة: »من يستطيع 

أن يزعم أن هذا المكان ينقصه حمام سـباحة؟« 
مـاذا لـو واجهنـا الحياة نحن أيضًا بمثل هذه الخفة؟  في نهاية 
األمـر فالفكاهـة ليسـت إال تصويـرًا للوجه الضاحـك للواقع، مهما 
كان الواقع الذي تتحدث عنه، وفي أي مكان من العالم نوجد فيه. 

بين الضفتين
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علميًا  تعريفًا  يقدموا  لكي  الرسالة  في 
الساخرة.  الكتابة  لفن  نظرهم  وجهة  من 
الكتابة  أن  تعريفي  فليكن  إذن  لها:  قلت 
الساخرة هي فن طرقعة الباللين البشرية.  
وهو  قائاًل:  واصلت  تقاطعني  أن  وقبل 
أحد  إلى  ه  صكِّ في  الفضل  يرجع  تعريف 
العرب )أبونا(  الساخرين في بالد  عظماء 
علميًا  منهجًا  وضع  الــذي  جاهين  صالح 
قال  التي  رباعيته  في  الساخرة  للكتابة 
الــبــالــون ميت  ــدل  ب ،إلــيــك  ــدي  »ولـ فيها 
بالون.. انفخ وطرقع فيه على كل لون.. 
الرجال..  مصير  بعينيك  تشوف  عساك 

الُمَطرِقعون في األرض 
بالل فضل 

)1(

للكتابة  تعريفي  عن  الباحثة  سألتني 
ماجستير  رسالة  ر  تحضِّ التي  الساخرة 
عنها لجامعة أميركية، فقلت لها إنني لست 
يشتهون  ما  بتعريف  ينشغلون  الذين  من 
بشغف.  باقترافه  يكتفون  بل  ممارسته، 
هذا  لكن  السخرية.  إلى  ميلك  أفهم  قالت: 
المبحوثين  لكل  أوجــهــه  رئيسي  ــؤال  س

المنفوخين في السترة والبنطلون«. قالت 
لي ببالهة: هل يمكن أن نجد تعبيرًا أشد 
رصانة لكلمة الطرقعة؟، فحكيت لها نكتة 
مع  حـــوارًا  ــروا  أج مواطنين  عن  شهيرة 
قناة تليفزيونية حكومية َخيََّرتهم بين أن 
الرئيس  أو  ر  المتهوِّ الرئيس  مع  يكونوا 
الذي يحكم  الرصين  الرئيس  أو  المراوغ، 
يكونوا  أن  طبعًا  فاختاروا  حاليًا،  البالد 
تفهم  لم  الحظ  لحسن  لكنها  الرصين.  مع 
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تعريف  عن  ببحثها  عالقتها  وال  النكتة، 
علمي رصين للكتابة الساخرة. 

)2( 

يحتلون  الذين  كان  العصور،  مّر  على 
مواقع السلطة في بالدنا العربية المنكوبة 
بالعظمة  شعوبهم  أمـــام  يــتــظــاهــرون 
والتماسك والقوة والصالبة. لكن كل ذلك 
أمام أبسط تعليق ساخر  كان ينهار فورًا 
يذيع بين الناس، فينفضح كم هم متهرئون 
وعصبيون وعديمو الثقة بأنفسهم و»منظر 
الساخر  على  يكون  لكن  الفاضي«،  على 
أن يدفع ثمن فضحه لتلك الحقيقة غاليًا. 
في  أيضًا  جاهين  صالح  َده  َجسَّ ما  وهو 
رباعيته الشهيرة »أنا قلبي كان شخشيخة 
أصبح جرس.. جلجلت به صحيوا الخدم 
والحرس.. أنا المهرج خفت ليه قمت ليه.. 

ال في إيدي سيف وال تحت مني فرس«. 
أوطاننا  فــي  المرير  الساخرين  ــدر  ق
بين  جمع  آخــر  عظيم  قبل،  من  أدركـــه، 
السخرية والشعر هو عّمنا بيرم التونسي 
العرب  الساخرين  عميد  يرويه  لما  طبقًا 
أكرمني  الـــذي  السعدني  محمود  عّمنا 
أن  ــه  وأســأل الــدنــيــا،  فــي  بصحبته  اهلل 
أعدها  التي  الخلد  جنان  في  به  يجمعني 
بداية  »في  السعدني:  يقول  للساخرين، 
العزيز  المولى  أكرمني  الصحافية  حياتي 
العبقري  مع  واحدة  في حجرة  بالجلوس 
الخالد بيرم التونسي. وكان بيرم في نظر 
كاتبًا  كان  األساطير.  من  أسطورة  جيلنا 
ساخرًا وشاخرًا أيضًا... وألن عّمنا بيرم 
الصلة  دت  توطَّ فقد  وبسيطًا  شعبيًا  كان 
صفوه  لحظات  في  وكــان  وبينه،  بيني 
يحكي للعبد هلل عن معاناته في المنفى وعن 
الغربة.  في  لها  تعرض  التي  يني  دوخة 
النصيحة الوحيدة التي أسداها للعبد اهلل، 

أن أهجر األسلوب الساخر الذي أكتب به، 
الحنجوري  األسلوب  باتباع  وأوصاني 
تقرؤها  أوجه،  عدة  المقالة  تحمل  بحيث 
غيرك  ويقرؤها  هــجــاء،  أنها  فتتصور 
فيتصور أنها مديح. كالم من نوع الشواشي 
المذهق على  للبرجوازية، والشفق  العليا 
قفا األفق، كما يكتب السادة الحناجرة، أو 
كالم على طريقة السادة السناكحة نسبة 
إلى سنكوح بن مزاحم الذي كان واليًا على 
عليه  وكان  أبرهة.  للقائد  اإلنشاء  ديوان 
أن يكتب الرسائل والفرمانات بلغة يفهمها 
وعجم  عرب  ومن  روم  من  البشر  جميع 
رسالته  في  يكتب  فكان  وزنــوج،  وفرس 
السواهيلي،  في  يلوح  شندبار  من  شيئًا 
مكارف  نشطل  ملم  رجــل  عــن  ويكشف 
أمديد زغتي. وقال  مظروم على خوشبي 
التزمت بهذا  التونسي: »إذا  لي عّمنا بيرم 
األسلوب الساخر ستكون حياتك في مهب 
الريح وأيامك أسود من الزيتون المدهون 
بالورنيش، ولياليك ياصاحبي أزرق من 

اليغيظ  ألنه  بالنيلة،  المصبوغة  الهدوم 
ساخر  بأسلوب  تتناوله  أن  إال  المسئول 
ويمزق  حقيقته،  ويكشف  ستره،  يهتك 
الثوب الكاذب الذي يحرص على أن يظهر 
عــادة  المسئول  ألن  رؤســائــه،  ــام  أم بــه 
مايكون مثلنا، غلبان وتعبان ومهزوم في 
داخله، ولكنه يحرص دائمًا على الظهور 
وهو في مكتبه العاجي في صورة تخالف 
أن  أو  رقبته  يعوج  أن  فيتعمد  حقيقته، 
ينفخ أوداجه، فإذا سخرت منه فقد نكأت 
جراحه. واللعب في الجراح يستفز ويهيج 
يتصرف  وحشًا  منه  ويجعل  صاحبها، 

كالنمر الجريح.«. 
إلى نصيحة  السعدني لم يستمع  عمنا 
أحدًا من  بها  لم ينصح  إنه  بل  بيرم قط، 
أن   - بيرم  مثل   - واختار  ــدًا،  أب تالميذه 
عمر  بعد  لكنه  غاليًا،  ثمن سخريته  يدفع 
القهر  من  قائاًل:»بالرغم  كتب  العذاب  من 
األزلي والعذاب األبدي. هل أفضل للكاتب 
أم  األرشــيــف،  موظف  عيشة  يعيش  أن 

محمود السعدني
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يعيش على َسّن القلم كما يعيش المقاتل 
يتأخر  لم  وبالطبع  السيف؟«.  حــّد  على 
»العبد هلل  قائاًل:  اختياره  إعالن  في  كثيرًا 
يتمنى أن يعيش عيشة بيرم التونسي وأن 
أحظى بشرف خدمته في كل مكان ولو كان 
اختيار  وهو  الخليفة«،  قسم  تخشيبة  في 
العامة  النيابة  إلى  ُأِحلت  عندما  استعدته 
األبدي معمر  العقيد  ليبيا  بطلب من حاكم 
بعنوان  مقااًل  عنه  كتبت  ألنني  القذافي 
وكيل  سألني  يومها  األخــضــر(.  )الــرجــل 
هذا  تكتب  أن  اخترت  »لماذا  العام:  النائب 
أجبت:  وعندما  ساخر؟«.  بأسلوب  المقال 
العقيد  تــســأل  أن  ســيــادتــك  يمكن  ــل  »ه
مثير  بأسلوب  يحكم  لماذا  القذافي  معمر 
إجابتي  النيابة  وكيل  اعتبر  للسخرية؟« 
ولتلطيف  التحقيق.  بجدية  استخفافًا 
األجواء حكيت له ما قاله عمُّنا بيرم لعمِّنا 
السعدني، وعندما سألني بذكاء نادر عن 
في  له  قلت  بالقضية،  رويته  ما  عالقة 
السجن  من  يومها  أنقذتني  جنون  حركة 
فقط  ذلك  أنني حكيت  التحقيق  ذمة  على 
كمقدمة لطلبي استدعاء الكاتبين الكبيرين 
والفنان  رجــب  وأحمد  السعدني  محمود 
في  للشهادة  حسين  مصطفى  الكبير 
القضية بوصفهم جميعًا سبق لهم ارتكاب 
ثم  القذافي،  من  الشنيعة  السخرية  فعل 
استعنت بكتب للسعدني كنت قد أحضرتها 
فصل  من  أكثر  فيها  وجــدت  ألنني  معي 

سخرية  الصحراء  بالط  بالقذافي  يمسح 
وهزاًل، واستشهدت بالرسومات التي كان 
يقوم بها أحمد رجب ومصطفى حسين ضد 
السادات  مع  الشهير  خالفه  أيام  القذافي 
رسومات  وهي  السبعينيات.  أواخــر  في 
جالسًا  القذافي  رسم  درجــة  إلى  وصلت 
بالستيكي  شيء  وهي  »القصرية«،  على 
نسبة  ليس  االســم  هذا  المصريون  منحه 
إلى قصور الحكام بل إلى قصور األطفال 
عليها  والجلوس  الحمام  إلى  الذهاب  عند 

ليقضوا حاجتهم. 
ضّم  بعد  التحقيق  محضر  ُأقفل  يومها 
القضية  أوراق  إلى  السعدني  كتب محمود 
ليس  ألفاظ  من  كتبته  ما  أن  على  كدليل 
الكتابة  ــذة  ألســات سبق  بــل  مــتــجــاوزًا، 
اإلفراج  تم  أن  وبعد  استخدامه،  الساخرة 
إقامتي خرجت من دار  عني بضمان محل 
القضاء العالي إلى مكتبة دار أخبار اليوم 
السعدني  كتب  من  جديدة  نسخًا  ألشتري 
لتكون مستعدة لمصاحبتي إلى النيابة في 

أي قضية قادمة.  
   

)3(

الكتابة  مــن  متعددة  طبعات  هــنــاك 
السخرية  الكثيرون  فيها  الساخرة يمارس 
ومن  األسعار،  غالء  ومن  الزوجات،  من 
الحياة،  عبث  ومن  العاطفية،  العالقات 

أرفــع  لكن  التقدير.  كــل  وِلُكّتابها  ولها 
ذلك  دائمًا  الساخرة سيظل  الكتابة  ألوان 
الباللين  طرقعة  فن  بشغف  يمارس  الذي 
أن  الــنــوع  هــذا  مشكلة  لكن  السياسية. 
أن  ويتطلب  جــدًا،  غاٍل  أوطاننا  في  ثمنه 
الصبر  البال عريض  تكون شخصًا طويل 
وقـــادرًا  ــدرك  لــمــراوح ص التشحيم  ــم  دائ
على  تحّط  مصيبة  أي  مع  التعايش  على 
الذهاب  رأسك بسبب ما تكتبه، فتجد في 
إلى المحاكم والنيابات َبَركة إلهية تدفعك 
أشياء  ورؤية  المجتمع  قاع  مع  للتواصل 
المعزولين عن  الكّتاب  يراها غيرك من  ال 
على  لك  أمــك  قــول  أن  وتعتبر  الــواقــع، 
ورا«  هيجيبك  ده  »لسانك  بــأن  ــدوام  الـ
تحذير لطيف أكثر من كونه نبوءة حتمية، 
وأن حرص بعض أصدقائك على إهدائك 
نسخة من كتاب »شعراء قتلتهم قصائدهم« 
هو قلة ذوق ليس أكثر، ألن العالم تغيَّر، 
ولم يعد فيه سالطين يخوزقون الشعراء 
الهجائين، فقد أصبحت هذه مهمة شعبية 
أن  وتــدرك  فقط،  السالطين  يحتكرها  ال 
الكتابة الساخرة ستجعلك تعيش تجارب 
أن  مثاًل  منها  بسهولة،  تحدث  ال  مدهشة 
يقول لك أصدقاؤك إنهم صلوا الجمعة في 
مسجد ما، وإن اإلمام دعا عليك في الخطبة 

»ولألسف. اضطرينا نقول: آمين.«. 
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أدخل إلى الموضوع بال تمهيد بسبب ضيق ميدان المناورة هنا. فـ )الكلب( 
صحيفة فريدة ظهرت في ســورية منذ بداية خمسينيات القرن العشرين، 
بمبادرة من صدقي إسماعيل مدرِّس الفلسفة الشاب في ثانويات دمشق، 
وهــي صحيفة مجازًا ألن مؤسســها لم يحصل على امتياز لنشــرها حيث 
لم يطلبه من أحد، ولم ينشــرها كونه يكتبها بخط يده نســخة وحيدة من 

أربع صفحات من ورق المربعات.

كلب يعّض بحذر

غازي أبو عقل 

ُمَقّفى  مـــوزون  فهو  أسلوبها  ــا  أم
حتمًا(،  متزن  غير  كان  ربما  ــوزون  )م
لمعالجة الحوادث المهمة محليًا وعالميًا 
السياسة واألدب وغيرهما. موزون  في 
مقّفى قلت دون أن يكون شعرًا. هذا إذا 
أنه  أي  الشعر  تعريف  بالمستطاع  كان 
ممتنعًا  سهاًل  أسلوبًا  للصحافة  ابتكر 
عليها،  المتطفلين  أرجــال  من  يحميها 
شعرية  لمسة  الصحافة  على  وتــرك 
والخفيف  »البسيط  إيقاعات  تأثير  من 

والرجز«. 
الشكل  هــذه  على  مستمرة  )الكلب( 
بعض  مــع  الــتــالؤم  باستثناء  تمامًا، 
مساحة  لناحية  المعاصرة  التقانات 
الورق، وذلك منذ ستة عقود حتى بعد 

خريف  في  دنيانا  عن  مؤسسها  رحيل 
أثرًا  استمرارها  يترك  وال   .1972 العام 
على الرأي العام، كغيرها من الصحف، 
ألن قّراءها ُيَعّدون على أصابع اليدين، 
ــرأي اآلخــر  ــ ــدوى قــمــع ال مــمــا يــؤكــد جـ
وبذلك  ونقادًا.  كان ساخرًا  إذا  بخاصة 
»قيمة  ــب(  ــكــل )ال عــلــى  الــقــمــع  يضفى 
مضافًة« مضاعفة حتى إذا كانت بعض 

المطلوبة  السوية  دون  مقاالتها 
فنيًا. كما أن احتجابها عن النشر 
علنًا، يحميها من النقد الذي قد 
ه إليها. وهو مهم لكل عمل  يوجَّ

»إبداعي« مهما كان شأنه. 
إلى  المسارعة  لي  ينبغي 
نشرته  مما  عينات  تقديم 

بأن  التنويه  قبل  ليس  ولكن  )الكلب(، 
المقتطفات المقدمة يعود أقدمها إلى نحو 
عمر  تجاوز  كما  اليوم،  من  قرن  نصف 
أحدثها ربع القرن على األقل. وال يخفى 
المقّفى  الموزون  الصحافي  النص  أن 
على  وضحاها،  عشية  بين  قيمته  يفقد 
نقيض الشعر الوقور الجاد الذي ال يبليه 

الزمن من نوع:
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إذا بلغ الفطام لنا صبّي  
تخّر له الجبابر ساجدينا 
ــا مــؤســس )الــكــلــب(  ــاذن كــتــب أســت
في  انتشرت  أيــام  ابنه،  إلى  »وصية« 
سورية أواخر ستينيات القرن العشرين 
كإطالق  عـــادات  الشابة  األجــيــال  بين 
وارتــداء  تصفيفه  في  التفنن  أو  الشعر 
وذلك  فاقعة،  ألــوان  ذات  غريبة  أزيــاء 
على سبيل إظهارعدم رضاهم، فبادرت 
الظاهرة،  مكافحة  إلــى  البعث  قــيــادة 
وأقامت مخيمات لترويض الشباب. وهي 
محاوالت مازالت مستمرة بذريعة ضبط 
أدمغتهم.  ضبط  الهدف  بينما  هندامهم. 

ولدينا في غزة وغيرها أمثلة حية. 
التوجيه  زاويــة  في  الوصية  جاءت 

التربوي تحت عنوان: أيها الولد: 

ال تصبـــــْح مثلي يا ولــــدي
بل َقّلــد زعــــران البــلِد 

َفّتــح عينيك وكن َحــــِذرًا
مني، من عقلي، من عقدِي 

حتـــى من قولي أمس: لــقد
رَت بدرسَك فاجتهِد  َقصَّ

أو َشُعـــــرَك.. صار لـه ذنٌب
إن لـم حتلْقَه ُتَنـــتَقِد 

حتـى مــــن رأيي فيَك وفي
جـيٍل يتفــاقـــُم بالَعــدِد 

يَتمرُد، يرفـُض، َيْخلعها
مـــن سقف البيت إلى الـوتد 

فالثــــــورُة لــم توْلـــد إال
فـــوق األنقاِض .... ولم َتلِد 

أجياُل األمــِس ستجرفها
أجـياٌل تأتي بعـد غد 

كثيرًا ما كان صدقي إسماعيل يوحي 
لكن  ــدف.  ه دون  الــهــزل  يــمــارس  بأنه 
التي  األيام  في  العامة  لألحوال  المتابع 
المغزى  يكتشف  »هـــذره«  فيها  ينشر 
القبيل  هــذا  من  يكتبه.  ما  في  الكامن 
النبات.  فلسفة  عنوانها  كلبية  مقطوعة 

هذه مقتطفات منها:

رأٌي إليـــِه َقـــِد انتهيْت
الـزرُع أعقـــُل مــــا رأيْت  

َينمـو طليقًا في الفـضا
ء الــّرحِب ال ُيغــريه بيْت

متـــــــشبٌثُ بــــاألرض ليــ 
س يقـــــوُل: أفضُل لــــو مشيْت 

شــــــــاهدْتهم يتنازعــــو
َن على احلمــاقِة فانتحيـــْت 

ورأيُتهم َجحدوا املوا
ســــَم والفصـــوَل وقد وفيـــْت 

وعرفُت ما فعـــلوا وقــــــد
فعلـوا الكفايَة فاكتفيْت

ورويــُت أمثـــــــااًل لـــــها
مغــزى وهـــذا ما رويْت: 

قـــــــــــاَل اجلــــــــــباُن لنفســــــِه: 
لو كـاَن لي سهــٌم رميْت 

وجًا يصيــُح  وسمــعُت فــــرُّ
بِفــرِن صاحــبِه: استويْت

وزجاجُة الويســــــــكي ُتغمـ 
غُم:قد سكـرُت بـما احتويْت 

َمثٌل يقـــوُل: إذا َغـــوى
قــومي وما ارتدعوا َغويْت 

ُأعـجبُت بالــال منَتــمي
وإلى َجــــماعتِه انتــــــميْت

َكــْم وحدويٍّ قـــــاَل يوَم

 االنفصــاِل لقـــد َبَكـــيْت 
حــدَث انقالٌب فـي العرا

ِق فـقيل: دبَّـــرْه الكويْت 
ُأمثـــــــــــــولٌة معـــــــــروفٌة   

قد ناَل غـــــيري مـــا اشتهيْت 
َلَعـــَن اإلبـــاُء أبـــا الذيـ

ن َأبوا لذلك مــــــــــا َأبيـــْت
 
»تفسير«  لمحاولتي  بالحرج  أشعر 
فهي  الــنــبــات،  فلسفة  جــوانــب  بعض 
كتبت بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967 
وانسحاب الجيش السوري من الجوالن، 

القائل:)متشبث  البيت  يّحمل  مما 

لو  أفــضــل  ــول:  ــق ي ليـس  ــاألرض  ــ ب
مشيت( 

معنى مختلفًا تمامًا. وهكذا أكثر األبيات 
األخرى التي تسخر من وقار الشعر 

الرصين الجاد. 
النبات،  فلسفة  كتابة  من  مــدة  بعد 
العراقي  البعثي  للقائد  تصريح  ظهر 
أثار ضجة كبرى:  السعدي  على صالح 
»لقد أتينا إلى السلطة في قطار أميركي 
صدقي:  قول  فاكتسى  كويتي«  بتمويل 
ــَره  دبَّ فقيل  العراق  في  انقالب  »حــدَث 

الكويت« قيمًة مضافة بمفعول رجعي. 
ظهرت ذات يوم في مطلع سبعينيات 
ضباط  ترفيع  نشرة  العشرين،  القرن 
الجيش. ومنهم عميد من أصدقاء األستاذ 
إلى  ــي  ُرقِّ حيث  جــدًا،  المقربين  صدقي 
رتبه اللواء، فظهر في )الكلب( باب جديد 
لتهنئة الضباط المرّفعين. ومنهم صديقه 
الحميم الذي تلّقى تهنئة تعبِّر عن مشاعر 
ُكثر نحو ضباط جيشهم: نهئنكم بمرتبِة 

اللواء.. لنا ولجيشنا طوُل البقاِء. 
بقلم  كــان  )الكلب(  نشرته  مــا  أكثر 
مؤسسها غير أن أصدقاء قالئل شاركوا 
المؤسس،  رحــيــل  قبل  تحريرها  فــي 
في  الصحيفة  مــراســل  منهم  انتقيت 
الالذقية، األستاذ أحمد إبراهيم عبد اهلل 
مشاركاته  قلة  برغم  التاريخ،  مــدرِّس 
االحتفاظ  يفضل  كــان  ألنــه  المنشورة 

»بكلبياته« في دفاتره. 
في بداية خمسينيات القرن العشرين 
على  للضباط  ناديًا  الدفاع  وزارة  بنت 
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استدراك

شاطئ الالذقية. كان مبنى فخمًا في تلك 
األيام، شاءت الظروف أن يكون مجاورًا 
من  مجموعة  كان  الذي  المعلمين  لنادي 
وسقفها  الطين  من  جدرانها  »العشش« 
من القصب والسعف. لفت هذه التناقض 
نظر األستاذ أحمد كلما كان يسبح عائدًا 
فكان  المعلمين،  نادي  في  قاعدته  إلى 
يضاهي بين المبنيين، بين فخامة نادي 
الضباط وتواضع نادي أساتذتهم. فكتب 
هذا التعليق أيام كان الضباط في بدايات 

نشاطهم االنقالبي للهيمنة على السلطة

لنا ناٍدِ وللضباط نادي  
هما رمٌز ألوضاع البالِد

عجبُت ملن يشاهد ناديينا  
ويرضى أن يظَل على احلياِد

عجبُت ملن يشاهد ناديينا  
وال ميضي إلعالِن اجلهاِد

ومن لم ُيرِض أمته بشيء 
فرأيي أنه ُيرضِي األعادِي  

هزيمة  وبين  المرحلة  تلك  وبين 
توجيه  عن  أستاذنا  يتوقف  لم   1967
كلها. والبد  الخلل  لمظاهر  الساخر  نقده 
 1967 نهاية  في  كتبه  بما  التنوية  من 
عندما انتشر شعار انصرام عام الهزيمة 

دون سقوط النظام: 

قالوا مضى عاُم الهزميِة وانقضى  
والشعُب يرسُف في القيوِد ويرزُح
فأجبُتهم عاُم الهزميِة راسٌخ   

أنا ال أحُس بأنه يتزحزُح 
نحُن الذين مضوا ومنضي وحَدنا  

أما الزماُن فثابٌت ال يبرُح
قالو سننجح في غٍد فأجبُتهم 

إّنا إذا صرنا يهودًا ننجُح 
انُظر إليهم إنهم من نصرْهم  

يَترّنحون... وشعُبنا يترّنُح 
العاُم ميضي حني نحزُم أَمرنا

ونزيل آثاَر العدو ومنسُح

ثم يجيء هذا البيت الجارح كالسيف:

 أقوى من النصر امُلبنِي هزميٌةُ
ال شٌي ُيحِزُن بعدها أو ُيفِرُح
بين  النفور  من  نوع  وجود  لي  يبدو 
الجاد  الشعر  وبين  )الــكــلــب(  مــحــرري 
ُيلقى  كان  الــذي  ذلك  بخاصة  الوقور، 
واألمثلة  أكثرها!  وما  المهرجانات.  في 
بمهرجان  ه  سأنوِّ الصحف.  في  وفيرة 
عام  في  دمشق  في  أقيم  شهير  شعري 
1971، على ما أذكر، حضره الجواهري، 
وبدوي الجبل، وعمر أبو ريشة، ونزار 
إسماعيل  كان صدقي  وغيرهم.  قباني، 
بصفته  الشعرية  األمــســيــات  يــتــرأس 
رئيسًا التحاد الكتاب. تمّخض المهرجان 
كان  الكلب،  فــي  ظهرت  تعليقات  عــن 
الالذقية  فــي  مراسلها  مداخلة  أهمها 

األستاذ أحمد إبراهيم الذي كتب: 

في بالدي والشُعر فيها عقيُم  
صار للشعر مهرجاٌنُ عظيُم

مهرجاٌنُ هّز العروبَة حتى  
لتنادْت باخلوِف منه التخوُم *

مهرجاٌن حرٌب ِفشعٌر دفاٌع  
كان ُيلَقى فيه وشعٌر هجوُم

إمنا الشعُر في بالدي سالٌح  
أيَن منه امليراُج والفانتوُم

ُبِعَث الشعُر في بالدي فَكْم  
عاد إلى الشعر شاعٌر مرحوُم

أنا بالبعِث مؤمٌنُ فانظروه  
كيف أحيا الِعَظاَم وهي رميُم

كانت البالد تعاني االحتالل لجزء من 
والشعراء  تتفاقم.  والمصاعب  أرضها. 
الوقورون يبيعون كالم الحماسة، فأبى 
األستاذ أحمد في ختام مقطوعته إال أن 
الشعر  على  الخالص  رصاصة  يطلق 

والشعراء قائاًل: 

في بناٍء من َحّقه التهدمُي  
ليس ُيجدي اإلصالُح والترميُم

األســتــاذ  كلبيات  مــن  الجعبة  فــي 
َوَأَدها  مدهشة  مقطوعات  إبراهيم  أحمد 

التي اختفت  صاحبها طائعًا في دفاتره 
ُبعيد رحيله عن دنيانا منذ نحو عقدين 
من السنين. ولما أرادت دار نشر دمشقية 
معروفة جمع بعض ما أمكن إنقاذه في 
)ديوان(، لم توافق الرقابة على نشره. 

كان صاحب دار النشر هذه من هواة 
الشعر. يستقبل دوريًا في منزله شعراء 
النواب  وُمظفر  الجواهري،  منهم  ُكثرًا، 
غالبًا،  العيسى  وسليمان  أحــيــانــًا، 
لذكرهم،  المجال  يتسع  ال  ممن  وآخرن 
تلك  )الكلب(  مندوب  حضر  ما  وكثيرًا 
لحساب صحيفته  )لتغطيتها(  األمسيات 
التي نشرت ذات يوم في عدد صدَر في 
هذه  الماضي  القرن  تسعينيات  بداية 

الرسالة التي وافاها بها مندوبها: 

قاَل لي كلٌب من الشعِر َهرْب  
ال يليُق الشعُر إال بالعَرْب

عندهم في ُكل بيٍتِ شاعٌر  
قبَل أن َيحبو على الشعِر َوثْب

جعلوا الشعَر لديهم بقرًا  
كلما مسهُم الّضُر.. َحلْب

ُجبنهم أخرَج منه جبَنه  
هكذا ينقلُب الشعُر َذهْب

هكذا الشاعُر مُيسي تاجرًا  
يتسلى في دكاكنِي األدْب

أدَمنوا اْستدراَر َضْرٍعِ واحِد  
للمعاني.. وهو من دهٍر نْضْب
بوا املدَح على الشعِر كما   َركَّ

َب اهلُل ملن شاَء ذَنْب ركَّ
ميدحوَن الكلَب يوميًا فإن  

أضجروُه. مدحوا داَء اَلكَلَب
عادٌةُ في القوِم مستحكمٌة  

مثلما استحَكم في النُّوق اجَلرْب

الحديث عن )الكلب( ال ينتهي. وأختمه 
أربعة  من  أكثر  منذ  عدد« صدر  »بحكمة 
عقود: َوحذاِر من ذكِر الحقيقِة فالجماعُة 

ال تعِي...

* )اإلشارة إلى إسرائيل(
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يستقبل  ساخر  إطــار  في  كله  هذا  يتم 
المباشرة  ــات:  ــجــاب االســت ــن  م نــوعــيــن 
)المصطنعة في األغلب( داخل األستوديو، 
منازل  في  )الحقيقية(  المباشرة  وغير 
البرامج نسبة  المشاهدين. وقد حققت هذا 
مما جعل بعض  للغاية،  مرتفعة  مشاهدة 
في  األولـــى  المرتبة  يحتل  البرامج  هــذا 
قائمة أعلى نسب المشاهدات على مستوى 
البرامج كافة، وبالطبع تلقََّف القائمون على 
القنوات هذا النجاح بالترحاب مما حفََّزهم 
واللوجستية  المادية  إمكاناتهم  حشد  إلى 
النمط  هــذا  على  تعتمد  بــرامــج  إلنــتــاج 
الساخر. وفي بعض األحيان إغراء بعض 
مقّدمي البرامج لالنتقال ببرامجهم الناجحة 
من شاشة فضائية إلى شاشتهم مستغلِّين 
الناجعة  اإلنتاجية  الوسائل  كل  ذلك  في 

وأبرزها العروض المالية الخيالية.
وقد أثارت هذه النوعية من البرامج ردود 
النخبوي،  المستوى  على  متباينة  أفعال 
ظاهرة  بوصفها  البعض  معها  فتعامل 
خ لثقافة الحرية، حرية الرأي  إيجابية ترسِّ
والتعبير، وتؤكد أن ال أحد فوق النقد بما 
شاَب  وإن  حتى  السلطة،  رأس  ذلك  في 
اللفظية،  التجاوزات  بعض  البرامج  هذه 
فمثل هذه الخروقات ال تنفي قيمة البرنامج 
الباذخة في النَّْيل من السلبيات االجتماعية 
والــســيــاســيــة وبــخــاصــة فــي الــمــراحــل 
السياسية  االنتقاالت  كفترات  المشوشة 

فيها  ويتداخل  األوراق،  فيه  تخطلت  التي 
الفوضوي على  الحرية مع نظيره  سياق 
هذا  يلتمس  وبينما  الممارسات.  مستوى 
يرفض  التجاوزات  لهذه  المبررات  الفريق 
المتعرضين  أفراده من  )معظم  آخر  فريق 
للنقد( نعتها بالتجاوزات، ويصنفها ضمن 
صاحبها  يقع  التي  والقذف  السّب  جرائم 
تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن السكوت عن 
هذا األمر سيفتح الباب لفوضى مجتمعية 
عارمة ال يبررها مجال الحرية المسموح به 
القيمي  التباين  في ضوء  وبخاصة  اآلن، 
والمجتمعات  العربية  المجتمعات  بين 
البرامج باألساس،  لهذه  المنشئة  الغربية 
ووصل األمر بهذا الفريق إلى تحريك بعض 
البرامج  مقدِّمي  تجاة  القضائية  الدعاوى 

ومنتجيها، بهدف وقف بثِّها.
في  السابق  التباين  مــن  الــرغــم  على 
ردود أفعال النخب تجاه هذه النوعية من 
البرامج، فإن الحقيقة التي ال تقبل الجدل 
استقطاب  في  نجحت  قد  البرامج  هذه  أن 
المتلقين  ــن  م كــبــيــرة  شــريــحــة  اهــتــمــام 
سياسيًا  المصّنفيين  غير  التقليديين 
إذاعة  موعد  يتحّرون  أنفسهم  ألفوا  الذين 
انتظار  إعادته. وأصبح  البرنامج وموعد 
وقت عرضه طقسًا تقليديًا تحشد له األسرة 
المتاحة من  القليلة  المتعة  البسيطة ُسبل 
مقبالت ومشروبات. وفي كثير من األحيان 

ابتسامات مسبقة.

أنا أسخر... إذن أنا موجود
ما السّر، إذن، وراء هذا التدفُّق لبرامج 
السخرية، وما القته من استجابات إيجابية 
نافرة على مستوى التلقي؟ هذا ما نحاول 
تجليته في هذه المساحة المحدودة قدر ما 

وسعنا.
السخرية  مع  نتعامل  أال  بداية  علينا 
روح  بّث  الوحيدة  مهمَّتها  أداة  بوصفها 
الدعابة داخل السياق الجمعي فهذا ال يعدو 
أن يكون أحد وجوهها المتعددة، فالسخرية 
الشخصية  معالم  أبــرز  أحــد  ُتَعّد  التي   -
أو  أمرها  على  المغلوبة  المجتمعات  في 
الصعاب  العديد من  التي تقع في مواجهة 
سبيل  على  الــمــصــري  المجتمع  كــحــال 
المثال- هي اآللية الفارهة التي يلجأ إليها 
القاهر  ثنائية  إطار  في  األضعف  الطرُف 
والمقهور. إن القهر المادي والقهر المعنوي 
الذات يضعانها بإزاء  اللذين تتعرض لهما 
القاهر،  لهذا  االستسالم  األول  اختيارين: 
تغدو  المادية  المقاومة  وألن  مقاومته.  أو 
لة  مؤجِّ خــطــوة  ــان  ــي األح مــن  كثير  فــي 
القادرة  هي  المعنوية  المواجهة  تصبح 
على تحقيق التكافؤ بين الطرفين. وتتمثل 
الــذات  منح  في  هنا  المعنوية  المواجهة 
نفسها أحاسيس االنتصار على اآلخر من 
خالل تأسيس مباراة ذهنية تعادل المباراة 

د.عالء عبد املنعم إبراهيم

ظاهرة البرامج التليفزيونية الساخرة

انتقام المغلوبين
غــزت البرامــج التليفزيونيــة الســاخرة العديد مــن الشاشــات الفضائية 
العربيــة في اآلونــة األخيرة، وبخاصــة في دول الربيــع العربي، حيث 
هــت هــذه البرامــج طاقتهــا الكاملة صوب نقــد األوضاع السياســية،  َوجَّ
ونقد الســلطة الحاكمة ومعارضيها في الوقت نفسه، ومتابعة التطورات 

اليومية المتالحقة.
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الواقعية التي تدرك أن الغلبة فيها ستكون 
للطرف األقوى ماديًا. وألن المباراة ذهنية 
وهنا  تتباين.  وقوانينها  تختلف  فأدواتها 
تتبدى البراعة الشعبية في توظيف عنصر 
الفكاهة الذي ُتَشكِّل السخرية أحد عناصره 
والضحك  اآلخــر  من  فالسخرية  المائزة، 
التي  للذات  المعنوية  الطمآنينة  تقدم  منه 
َلت  تشعر أنها األقوى. هذه القوة التي َخوَّ
لها التفوق المعنوي ممثاًل في القدرة على 

السخرية منه. 
الساخرة  التليفزيونية  البرامج  تبدو 
هو  الـــذي   - الــفــكــاهــي  بــالــحــس  مفعمة 
»استجابة معقدة ال يمكن اختزال مسبِّباتها 
مجموعة  أو  واحــدة  سمة  لتكون  بسهولة 
الناتج عن الحالة  صغيرة من السمات« - 
االنفراجية التي تطرح نفسها على السياق 
كفعل ختامي لحالة التوتر الدرامي الناتجة 
عن الوضع المأسوي المهيمن على السياق 
المعيش من وجهة نظر الطبقة االجتماعية 
المتابعة، فالفكاهة تتولد من حالة التوتر 
في الموقف الهزلي التي عادة تتصاعد حتى 
تنفرج فجأة عن طريق االنفجار، مصحوبة 
المنتمي  فالمشاهد  عامة.  بصفة  بالضحك 
لطبقة تتعرض لضغوطات الواقع بمرارته 
مع  مواجهة صراع  في  نفسه  يجد  الذاعقة 
مجتمعات  )فــي  الجديد  الواقعي  السياق 
الــرافــض  عــامــة(  بصفة  العربي  الربيع 
ممارسة  عبر  قهره  والمتعّمد  لحضوره 

البعض  البعض قدرية. ويفسرها  يفّسرها 
اآلخر تعمُّدية تتمثل في اضطربات الفترات 
ن  االنتقالية. هذا الصراع الذي يسهم في تكوُّ
في  يتمثل  ناضج  ــي  درام حياتي  موقف 
ثنائية القاهر والمقهور. وإذا كانت السلطة 
القاهر  موقع  في  تتموقع  الحال  بطبيعة 
الشعبي يجد نفسه محصورًا  المتلقي  فإن 
الطابع  يسيطر  الــذي  المقهور  خانة  في 
المأسوي على أقداره كلها، وبقدر ما يرتفع 
التوتر  حالة  عن  الناتج  الدرامي  المؤشر 
لتبعات هذه  للمتلقي  بالنسبة  االستقبالي 
الفكاهي  الحُس  يتضاعف  ما  بقدر  الحالة 
حالة  إلى  المأسوية  الحالة  هذه  بتحول 
يخلط  الذي  السخرية  عنصر  عبر  فكاهية 
مفهوم  يستدعي  بما  بالمأساة  الملهاة 
العمل  في  الصفة  »تلك  هو  الذي  الفكاهة 
أو في الكالم أو في الموقف أو في الكتابة 
ارة«، وذلك من  التي تثير الضحك لدى النظَّ
خالل قهر المسبِّب الرئيس في هذه المأساة 
وهي السلطة، بتحويلها إلى موضع للتأمُّل 
واالنتقاد الالذع عبر شيفرة مباشرة تنتقم 
االعتالء  تحقيق  خالل  من  وتقهرها  منها 
النفسي عليها، فمقدم البرنامج ومساعدوه 
إنما  السلطة  هــذه  مــن  يسخرون  عندما 
إلى  االنفراجية  الحالة  هــذه  ــصــدِّرون  ي
الكائن  هذا  يكتشف هشاشة  الذي  المتلقي 
المخيف السلطة بصورتها الذهنية الراسخة 
في تالفيف الوعي الجمعي بوصفها صنوًا 

عبر  مواجهتها  وإمكانية  واالستبداد  للقهر 
االنكشاف  هــذا  الناجع.  السخرية  ســالح 
تعيد  جديدة  انفراجية  حالة  ــد  يــولِّ ــذي  ال
وتمنح  استقراره،  إلى  الدرامي  اإليقاع 
فالفكاهة  الكاملة.  النجاح  درجة  المتلقي 
تسبق  التي  التوتر  حالة  من  هنا  تمتاح 
اللحظة االنفراجية، حيث إنه »قد يساعدنا 
استغراق سيكولوجي معين مع شيء ما 
في توليد التوتر الذي ينفرج بعد ذلك من 
خالل إحدى النكات«. فحالة الضحك التي 
يستقبل بها المتلقون المشاهد الساخرة - 
السلطة وممارساتها وقراراتها  تتخذ  التي 
الشخصية  سماتها  األحيان  بعض  وفــي 
مادة لها - تقدِّم مؤشرات إلمكانية التعامل 
معها بوصفها حيلًة بديلة يلجأ إليها الوعي 
فالسخرية  هدفه،  إلى  للوصول  الشعبي 
يستعين  الــذي  االستراتيجي  البديل  هي 
الجمعي عندما يتبّدى له عجز  السياق  به 
أو  غايته  تحقيق  عن  التقليدية  وسائله 
عندما يدرك أن فاعلية مقاومته ال يمكن أن 
تتمدد لتحقِّق له مآربه، بما يجعل السخرية 
ــن ثــم تصير  ــذه الــوســائــل، وم إحـــدى ه
السخرية وفق هذه القراءة التحليلية إحدى 
للثقافة  المقاومتية  الممارسة  تنويعات 
الشعبية. فالمقاومة التي يتسلح بها األفراد 
يصارعون  وهم  أمرهم،  على  المغلوبون 
الظروف المأسوية ترتبط بحضور عنصر 
بــدوره  كينونته  يكتسب  ــذي  ال الفكاهة 
مقاومة  عنصر  مع  وتناغمه  اتساقه  من 
بعنصر  ينتقل  الذي  االتساق  هذا  الموت، 
بوصفه  االستتباعي،  دوره  من  الفكاهة 
أحد استجابات فعل السخرية، إلى دوره 
للهزيمة  بدياًل  فعاًل  باعتباره  االستبدالي، 

أمام سلطان الموت.
التليفزيونية  الــبــرامــج  احتفاظ  إن 
الساخرة بوهجها على مدار الفترة السابقة 
اإليجابي  وتفاعلهم  المتلقين  دعم  بفضل 
معها يظل دلياًل ناجعًا على مهارة الشعوب 
الفشل  مــراوغــة  فــي  ساكنة  تــبــدو  الــتــي 
وقهر  والفقد  االستالب  ومهادنة  الحياتي 
الموت، وعلى قدرة السخرية في أن تنوب 
عن هؤالء الغالبة في مقاومة السلطة مما 
»فتوة  بالفعل  تكون  ألن  بقوة  حها  يرشِّ
والضاحكين،  الباكين  الغالبة«  الناس 
الـــجـــاّديـــن والــســاخــريــن، الــمــهــادنــيــن 

والمنتفضين، المستسلمين والثائرين.
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الكوميديا والديكتاتورية:

نجوم الضحك
 على الجمهور
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ــاط  ــ ــات مـــعـــروفـــًا فـــي أوس ــ ــد ب ــق ل
الكوميديا  هذه  أن  السوريين  الفنانين 
من  ــدد  ع كتبها  الــتــي  التليفزيونية، 
السنين،  َمّر  على  السوريين  المؤلفين 
التليفزيونية  القنوات  على  وعرضت 
الرسمية مرارًا وتكرارًا، ولدت بقرار من 
الممثالن  كان  نافذة.  سورية  شخصية 
رضا  وأيمن  ياخور  باسم  الكوميديان 
فأوحى  الشخصية،  تلك  بطانة  مــن 
إليهما بتلك الفكرة التليفزيونية وأطلق 
الخبرات  أفضل  لذلك  سّخروا  أيديهما. 
التقنية واإلنتاجية، كما أحسن الممثلين 
العمل  لــم ينج  ذلــك  ــم  والــكــتــاب، ورغ
يبدو  كان  الــذي  الرقيب  مقّص  من  مرة 
وصحيح  الملك.  من  أكثر  ملكيًا  دائمًا 
أن المسلسل سخر من رجل المخابرات، 
الشارع،  رجــل  هموم  من  شيئًا  ونقل 
لكنه كان دائمأ تحت الطلب، إلى حد أنه 
شخصيات  من  للنيل  بوضوح  اسُتخدم 
نائب  شخصية  بينها  مــن  مــعــارضــة، 
ودخل  الحصانة  عنه  ُرِفعت  برلماني 
السجن لسنوات بسبب معارضته ونقده 
النائب  دمــشــق«.  »ربــيــع  ــان  إب للنظام 
تليفزيونية  حلقة  في  ــدِّم  ُق المعارض 
األجيال،  أفسد  مخدرات  تاجر  أنه  على 
وحين وصل إلى البرلمان راح يمثل دور 

المعارض. 
عماًل  نــصــدق  أن  لــنــا  يــمــكــن  كــيــف 

معارضًا من هذا الوزن، وفي ظل نظام 
شمولي، إذا لم يكن من ورائه ما ينتفع 
النظام  أهــداف  كانت  ــًا  وأي النظام؟  به 
الثورة  إن  القول  يمكن  العمل  وراء  من 
كان  النظام  أن  أثبتت  الراهنة  السورية 
من الجبروت والقوة بحيث اعتقد أنه ال 
وبالعكس  فيه.  يؤثر  أن  لمسلسل  يمكن 
كان العمل نوعًا من التنفيس، واإليحاء 
بأن سورية قد تغيرت مع عهد االنفتاح، 
والقنوات  والصحف  الخصخصة،  حيث 
إلى  وبالطبع  الخاصة.  التليفزيونية 
العمل  هــذا  عبر  رســائــل  تمرير  جانب 
منها  زاد  التي  الناس،  ثقة  كسب  الذي 
جهات  مع  للعمل  المستمر  الصراع  هذا 
أن هناك  النهاية ال نحسب  في  الرقابة. 
على  القائمين  بــوقــوف  مــفــاجــأة  أي 
المسلسل باسم ياخور، وأيمن رضا إلى 
للثورة  األولى  األيام  منذ  النظام  جانب 

السورية. 
مدّجنة،  كوميديا  النهاية  في  إنها 
الناس،  عند  االحتقان  تنفِّس  كوميديا 
وتسّلي السلطان، هي كوميديا البالط، 
وخدمه  وكــتــاّبــه  الــبــالط  شــعــراء  كما 
كثيرين  أن  يلغي  ال  ذلك  لكن  وأبواقه. 
خصوصًا،  الكّتاب  فيها،  عملوا  ممن 
الهامش،  توسيع  اإلمكان  قدر  حاولوا 
التي  الــقــول  مساحة  مــن  واالســتــفــادة 
حالما  صدقيتهم  أثبتوا  وقــد  أتيحت، 

اندلعت الثورة في البالد، حيث انخرطوا 
للنظام،  المناوئة  التظاهرات  في  فورًا 
والممثل  الكاتب  مثل  بعضهم  واعُتقل 
والممثل  والكاتب  أوســو،  عمر  محمد 
إلى  معتقاًل  زال  ما  الذي  زراعي  عدنان 

اليوم.
ــر في  ــه  أمـــا نــجــم الــكــومــيــديــا األش
سورية، الفنان دريد لحام، فكان موقعه 
إلى جانب النظام محسومًا بشكل مبكر، 
كانت مسرحياته الكوميدية التي تجرأت 
على شيء من النقد في عّز الرعب األكبر 
به.  كان محتفى  ذلك  البالد، ورغم  في 
أنه  ســوى  لذلك  تفسير  مــن  يكن  ولــم 
النظام  ُيظهر  ــذي  ال الــدور  ذلــك  يــؤدي 
بصورة أحسن مما هي عليها في الواقع. 
له  قــال  إن  النظام،  بــإمــرة  لحام  كــان 
تخّل عن موقعك كسفير للنوايا الحسنة 
أمره  وإن  يتردد،  فلن  المتحدة  لألمم 
بقيادة رحلة مع فنانين آخرين إلى غزة 
سيكون سباقًا، ورغم أن دوما، وداريا، 
وبرزة أقرب إليه، إال أنه لن يفكر حتى 
بااللتفات إلى تلك األحياء التي قالت »ال« 
للشرطي الذي صفعه ذات يوم، كما ورد 
في إحدى مسرحياته. كان لدريد برامجه 
في قناة »المنار« التابعة لـ »حزب اهلل«، 
الداعم األول للنظام، وظهر في عدد من 
دًا  ممجِّ والمقابالت  الحوارية  البرامج 
للنظام. ولم يكن بحسبان أحد أن يخرج 

راشد عيىس

ولــد المسلســل الســوري الكوميدي األشــهر »بقعة ضوء« مــع بداية حكم 
الرئيس بشــار األســد. وكان مــن الجرأة بحيــث اعتبر عالمــة على نوايا 
جّدية باإلصالح في خضم الحديث عن طور من التحديث والتطوير تدخله 
ســورية في عهد الرئيس الشاب. المسلسل كان جريئًا بالفعل. تطرق إلى 
مــًا، مثل ذلك النقد  موضوعات وشــخصيات وحكايــات كان تناُولها ُمَحرَّ
الشــديد الذي طال أجهزة المخابرات: بطشــها، وجهلهــا، وجعل من رجل 
المخابــرات أضحوكــة. لكن نظرة إلــى الكيفية التي ُوِلد فيها المسلســل، 
ومــن هــم أولئك الذين حملــوا لواءه لعدة أجزاء تالية، ســتدلنا بوضوح 
إالَم ترمي مثل هذه الكوميديا في كنف السلطان، الكوميديا التي تنشأ في 

بالط الملك، وبإشارة منه.
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دريد عن المسار الذي رسمه لنفسه، أو 
ُرِسم له. وهنا يفسر البعض موقف دريد 
بكلمة واحدة: انتمائه للطائفة الشيعية. 
تمامًا كما يفّسر موقف أدونيس بانتماؤه 

للطائفة العلوية.
ككوميديان  بريقه  فقد  عمومًا  لحام 
بعيد أعماله األولى باألبيض واألسود، 
مثل »صح النوم«، و»حمام الهنا«. كانت 
قائمة  كوميديا  شعبية،  األعمال  تلك 
وااللتباسات  البسيطة  المقالب  على 
الضحك  ذلك  أعماله  فقدت  المضحكة. 
الصافي منذ دخلتها لوثة السياسة. كل ما 
قدمه دريد خارج أعماله األولى ُمفَتَعل، 
موضوعات  على  حمل  مــا  خصوصًا 
الــذي  النموذج  سياسية.  وتلميحات 
قد  الطوشة(  )غـــوار  فــي  الــنــاس  أحبه 

)قبقاب  حول  المشاهد  تلك  مثل  يكون 
المصنوع  الخشبي  الحذاء  ذلك  غــوار( 
السوق  حمام  في  لالستعمال  خصوصًا 
يتخلص  أن  غــوار  أراد  حين  الشعبي، 
منه  تخلص  أنه  ظن  وكلما  قبقابه،  من 
وكأنه  ثانية  إليه  يعود  كيف  يعرف  ال 
يبقى  أن  لحام  ــد  دري على  كــان  قــدره. 
السياسة  في  القبقاب.  هناك، في ذلك 
أعمال دريد كانت ملفقة، مّدعاة، وتبدو 
يكن  لم  عاطفي  وتر  على  بعزف  أشبه 
دريد ليحتاجه ليعزز من وضعه كنجم. 
مع  المشتركة  تجربته  من  خاسرًا  خرج 
الذي  الماغوط  محمد  الــراحــل  الشاعر 
استقوائه  بسبب  دريد  من  غضبه  أعلن 
وطن«،  يا  »كاسك  في  نصوصه  على 
خسر  كما  الماغوط،  خسر  وســواهــا. 

له  صفق  لو  حتى  العريض  جمهوره 
الــدوام  على  كان  نفسه  دريــد  حينذاك. 
يـــدرك أي غـــّوار خــســر، وأمــضــى كل 
حياته التالية محاواًل استعادته. ويمكن 
اليوم أن نرى بوضوح كيف خسر دريد، 
وبالذات  الطوشة(،  ــّوار  )غ وخسرنا، 
تحوم  ظلت  التي  السياسة  لوثة  بسبب 

في فضاء الحاكم.
الكوميديا  لفنان  حــدث  نفسه  األمــر 
ــام،  ام عــادل  عــربــيــًا، ونعني  األشــهــر 
مبارك،  نظام  جانب  إلــى  وقــف  ــذي  ال
أن  ُمدَّعيًا  ضــده،  ثــورة  قيام  مستنكرًا 
البالد.  يعّم  ــذي  ال بالفساد  لــه  علم  ال 
وبالطبع يتساءل المرء هنا: َمن الزعيم 
الذي كان إمام يوجه له النقد الالذع في 
ردود  تعني  ماذا  يدرك  ألم  مسرحياته؟ 
يتعلم  ألم  مسرحياته؟  على  الناس  فعل 
النهاية أن إمام  منها شيئًا؟ لقد ثبت في 
مثل  مثله  القصر،  مهرِّج  ســوى  ليس 
رضا  وأيمن  ياخور  وباسم  لحام  دريد 
ببعض  لها  ُيسمح  قد  مهرِّج  وسواهم. 
به لآلخرين. ولكن على  ُيسَمح  ال  كالم 

أن يبقى ضمن سكة النظام. 
يفهم  ال  الكوميدي  »النجم  إمام  عادل 
الدعابة إذا تعلق األمر بشرف رئيسه«، 
إلى  المرء  نظر  لو  وبالفعل  ناقد.  يقول 
وجــهــه وانــفــعــاالتــه أثــنــاء دفــاعــه عن 
لوجد  مبارك  حسني  المخلوع  الرئيس 
تبدو  كوميديان.  ال  محارب  ــام  أم أنــه 
سخاء  مع  تمامًا  مفهومة  العالقة  تلك 
أعمال  على  مبارك  نظام  من  إنتاجي 
إمام، فحين يساهم العساكر المصريون 
العسكرية  وقيافتهم  عتادهم  بكامل 
ليكونوا كومبارسًا في أعمال عادل إمام 
إال شاكرًا ومطالبًا  األخير  هذا  يكون  لن 
عبر  وبالمزيد  بل  نظام،  هكذا  بترسيخ 
باعتباره  مبارك  جمال  ببقاء  المطالبة 
السياسي  المطبخ  يفهم  الــذي  الوحيد 
حد  إلى  إمام،  تعبير  حد  على  المصري 
لقب  عليه  أطلقوا  الجدد  مصر  ثوار  أن 
»زعيم التوريث«، بعد أن كان »الزعيم« 
»الزعيم«  إلى مسرحيته  وحسب، نسبة 
التي قدم فيها النقد األكثر لذوعية للزعيم 
الحاكم، األمر الذي صفق له الناس مرارًا 
الزعيم  يقصد  أنه  أســاس  على  ودائمًا 
مرحلة  ــام  فــي  إم كسب  هكذا  مــبــارك. 
مقاباًل  زعيمًا  الناس  يتّوَجه  أن  سابقة 
إمام،  فضحه  الذي  الفاسد  الزعيم  لذلك 
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وكان  خذلهم،  ما  سرعان  األخير  ولكن 
إن  قائاًل:  مبارك،  عن  المدافعين  أول 
تمامًا  منغمًا  مندسون،  إال  هم  ما  الثوار 
وبعد  السلطة.  ترددها  التي  بالنظريات 
سيبّدل  إمــام،  سينقلب  مبارك   سقوط 
الجموع  احتقار  مــن  ينجو  كــي  جلده 
ُمدَّعيًا أن مبارك خدعه، فلم يعد يرى ما 

يعصف بالبالد من فساد واستبداد!
الظاهرة األكثر غرابة بين الكوميديين 
ــاد  ــرة الــلــبــنــانــي زي ــرب هــي ظــاه ــع ال
مكانته  أنه خسر  يبدو  الذي  الرحباني، 
وقوفه  إثر  الشباب  أجيال  بين  الكبيرة 
الرحباني  السوري.  النظام  مع  العنيد 
كان صادمًا بالذات ألنه في وقت سابق، 
السوري  الجيش  دخول  أول  خصوصًا 
انتقد  السبعينيات،  منتصف  لبنان  إلى 
أنه  غير  انتقاد،  أشد  السوري  النظام 
انقلب على نفسه وتاريخه، وانضم إلى 
أكاذيب المؤامرة الكونية التي ُتحاك ضد 
سورية. األجيال الجديدة راحت تستعيد 
لرحباني  كوميدية  وتعليقات  برامج 
التي تبدو وكأنها قيلت اليوم في النظام 
أي  ذلك  يشكِّل  أن  دون  من  السوري، 

حرج لزياد ومناصريه.
أولئك  الكوميديا  نجوم  وقــوف   إن 
الــذي  ــداد،  ــب واالســت الظلم  جانب  ــى  إل
على  والقتل  الذبح  حّد  سورية  في  بلغ 
والتطهير  اإلبــادة  مرتبة  وبلغ  الهوية، 
أن  يثبت  للشعب،  النظام  من  العرقي 
عقمًا كبيرًا أصاب تلك الكوميديا وهؤالء 
أن  إال  يمكن  ال  فالكوميديا  الكوميديين، 
فن  لذلك هي  القائم،  النظام  تكون ضد 
السواد  إلى  الناس،  إلى  أقرب  شعبي، 
تأتي  مــا  غــالــبــًا  لــذلــك  منهم،  األعــظــم 
تأبه  وال  صــادمــة،  بذيئة،  الكوميديا 
تكون  أن  يمكن  ال  وبالتالي  للقواعد، 
الكوميديا  تكون  قد  البالط.  فنون  من 
اإليطالية االرتجالية، التي تعتبر مصدرًا 
العظيمة،  الكوميدية  األعمال  من  لكثير 
التي  الشعبية  للكوميديا  نــمــوذجــًا 
وتعود  مباشرة  الشارع  من  ُتسَتنبط 
فو  داريو  االيطالي  استقى  ومنها  إليه، 
القابلة للترجمة،  الكوميدية غير  أعماله 
وبالضبط ألنها بنت الشارع، ابنة بذاءته 
ونكتته الالذعة التي ال يمكن أن يحتملها 

سلطان.
قد تكون النكتة الشعبية أكثر تعبيرًا 
وال  تراعي  ال  التي  الحقة  الكوميديا  عن 

أو  نــظــام  حــســاب  تحسب  وال  تجامل 
النكات  كمية  جميعًا  ونعرف  قانون، 
التي قيلت في الحكام العرب، وإلى أي 
بمن  ــودي  وت ومخبأة  الذعــة  كانت  حد 
فكيف  السجون.  غياهب  في  يتداولها 
في  تنتعش  كوميديا  مع  األمر  يستوي 
وتحظى  والــســالطــيــن  الــمــلــوك  بـــالط 
لحام  دريد  تقلَّد  لقد  والدعم؟  باألوسمة 
االستحقاق  وســام  رئيسه  من  بالفعل 
السوري من  الدرجة الممتازة، كما حظي 
عادل إمام بدعم إنتاجي غير محدود من 

نظام مبارك.
خصبة  ــادة  م تشكل  الديكتاتورية 
للكوميديا  يــمــكــن  وال  لــلــكــومــيــديــا، 
تصالح،  على  يكونا  أن  والدكتاتورية 
الكوميديا  عبقري  نتذكر  أن  يبنغي 

استوحى  الذي  شابلن،  شارلي  الرائع 
شخصية  من  الكوميدي  نمطه  من  جزءًا 
وصــواًل  هتلر،  ــف  أدول النازي  الزعيم 
فيلم  في  هتلر  شخصية  تجسيده  إلــى 
شابلن  أن  غير  العظيم«.  »الدكتاتور 
مع  فقط  خصام  على  يكن  لم  األمريكي 
نموذج الدكتاتور األلماني، بل مع قوى 
المسماة  الفترة  في  بلده،  في  االستبداد 
»المكارثية«، نسبة إلى السناتور جوزف 
مكارثي، الفترة التي كانت التعبير األشد 
وبقي  والحرية،  االستبداد  قــوى  بين 
في  المكارثية  الفترة  كل  آثرها  شابلن 

أوروبا. 
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سما المصري
 شجاعة في الوقت الضائع 

سيد محمود 

َلها  قبل عدة شهور كتبت مقااًل عن ظاهرة »سما المصري« تلك الراقصة الشعبية التي َحوَّ
مسار الثورة المصرية المتعثِّر من راقصة إلى منتجة خطاب سياسي مناهض لإلخوان 
المسلمين. ورأى البعض أن »الكليبات« التي تقدمها وتنهض على حس شعبوي يصعب 
تفاديه، يمكن أن تشكل أحد أبرز الركائز التي تساهم بفعالية في هّز الصورة التقليدية 
ألنصار اإلســالم السياسي، الســيما في الطبقات التي تعاطت مع ما تقدمه بوصفه فنًا 

رفيعًا.
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ناشطة  إلعــجــاب  يــومــهــا  ــرت  ــ وأش
الثوري  الحراك  قلب  في  كانت  يسارية 
الذي جاءت به 25 يناير في مصر، وهي 
قالت خالل  التي  الناشطة سلمى سعيد 
مؤتمر عن العالقة بين الثقافة والثورة: 
»أعتبر الكليب الذي قدمته الراقصة سما 
المصري عن الثورة المصرية، أقرب لي 
التي حاولت أن تنسب  من كل األغنيات 

نفسها لهذا الحدث الكبير.«.
تضرب  المصري  سما  كانت  ــذاك  آن
ــر على  ــش ــن وت الــثــانــيــة،  ــا  ــه ــت ضــرب
ضد  تقدمه  كليب  ثــانــي  )الــيــوتــيــوب( 
والرئيس  المسلمين  اإلخـــوان  جماعة 

المصري محمد مرسي شخصيًا.
أنها ركزت  الثالثة رغم  لكن ضربتها 
الذي  مرسي  خطاب  من  السخرية  على 
تعبث  التي  األصــابــع  عــن  فيه  تحدث 
بمصر لم تحقق أي نجاح يذكر، وأظهرت 
تدّني  )اليوتيوب(  عبر  التصفُّح  معدالت 
المفارقة  وهي  المصري.  سما  شعبية 

التي يركز عليها هذا المقال.
 فمن المؤكد أن جانبًا كبيرًا من نجاح 
جاء  المصري  لسما  األولـــى  الكليبات 
بسبب توافر آليات عمل وعالمات تخلت 
جاءت  التي  الثالثة  المحاولة  في  عنها 
مع شيوع أنماط من السخرية السياسية 
برع فيها إبراهيم عيسى باعتماد تقنيات 
يوسف  وباسم  كوميدي،  آب(  )ستاند 
الذي يعتمد على نمط من الكوالج يوازن 
السياسي  والتعليق  البصري  تدفُّق  بين 
ــز أســـاســـًا عــلــى الــمــفــارقــة  ــرّك الـــذي ي

بمحموالتها الجسدية. 
وفي حالة سما المصري يبدو للمتابع 
أن العملين األول والثاني جاءا بطريقة 

أن  خاصة  شجاعة  من  خالية  تكن  لم 
يا  حباسجية،  »يا  كان  الثاني  عنوان 
الذع  نقد  على  وانــطــوى  الــديــن«  تجار 
واستندت  مصر.  في  الحاكمة  للنخبة 
ثيمة  على  الكليب  تضمنها  التي  األغنية 
مصرية  شعبية  أغنية  مــن  مــأخــوذة 
الحياة  في  تداولها  من  سهلت  معروفة 
اليومية في مصر، حيث يتم النظر دائمًا 
إلى هذه »التيمات«. رأس المال التراثي- 
ض عن  ــوِّ ــع ــد زايــــد- ي ــرى أحــم كــمــا يـ
أحيان  وفي  النقدي.  المال  رأس  غياب 
كرأسمال  التراث  حضور  يحقق  كثيرة 
)التي  المحرومة  للفئات  حماية  ثقافي 
األعمال(  من  النوع  هــذا  عــادة  تستقبل 
وهنا  المادية.  االستهالكية  النزعة  ضد 
المصري  االجتماع  عاِلم  يسميه  ما  يبرز 
السياسي  االستخدام  بــذور  زايــد  أحمد 
استخدام  إزاء  لسنا هنا  للتراث، ولكننا 
ــة«، وإنما  ــداث »تـــراث فــي مــواجــهــة ح
توزيعات متباينة لكل منهما تتسم بعدم 
المختلفة.  المجتمع  فئات  عبر  التكافؤ 
النوع تعمل  أعمال من هذا  ومن ثم فإن 
ثقافية/اجتماعية  فجوات  ترميم  على 
السياسي  المعطى  على  استنادها  عبر 

الشائع في المجال العام.
وقبل أقل من عام لم تكن سما المصري 
حظها  جربت  مغمورة  راقصة  من  أكثر 
في التمثيل في أفالم أشهرها فيلم »الدادا 
العزيز،  عبد  ياسمين  النجمة  مع  دوي« 
على  ــزد  ي لــم  مشهد  فــي  ظــهــرت  حيث 
ليل،  فتاة  دور  فيه  أدت  دقائق  خمس 
تجارية  أفالم  في  العمل  واصلت  لكنها 
حتى نالت شهرة كبيرة مع طرح فيلمها 
الماضي،  الموسم  واحدة ونص«  »على 

لترويج  دفعتها  دعاية  بحملة  وواكبته 
مزاعم عن قصة زواجها من نائب سلفي 
أنور  هو  المنحّل  المصري  البرلمان  في 

البلكيمي. 
لم  ــمــصــري  ال أن  ــيــرون  ــث ك ورأى 
لكنها  ــزواج،  ال واقعة  تأكيد  من  تتمكن 
ادعاءات  كذب  انكشاف  قصة  استثمرت 
مسلح  ــداء  ــت الع بــتــعــّرضــه  البلكيمي 
ــرة- اإلســكــنــدريــة  ــاه ــق عــلــى طــريــق ال
حيث  مالي،  مبلغ  الصحراوي ولسرقة 
خضوعه لعملية  التحقيقات  أثبتت 
جراحة  أساتذة  أحد  أكدها  تجميل أنف. 
قام  النائب  أن  ــى  إل مشيرًا  التجميل 
المستشفى  داخل  تجميل  عملية  بإجراء 
يوم الحادث. كما لفت إلى أن اآلثار التي 
عملية  عن  ناجمة  النائب  بوجه  ظهرت 
مجهولين  اعتداء  عن  وليس  التجميل، 

عليه، كما ذكر لوسائل اإلعالم. 
قصة  نالتها  التي  الشهرة  وبسبب 
في  المصري  سما  نجم  صعد  البلكيمي 
الفضائيات التي رتبت ألكثر من مواجهة 
واقــعــة  صــحــة  لتقصي  وبــيــنــه  بينها 
بسرعة  القصة  راجــت  وكما  ــزواج.  ــ ال
سما  أن  لــوال  ذاتها  بالسرعة  انطفأت 
تنطفىء  أن  قبل  جديد  »كليب«  بـ  عادت 
كذلك  يؤكد  كليب  وهو  الثورة.  شعلة 
الثمن  كــان  مهما  الشهرة  نحو  سعيها 

المدفوع.
الرئيس  على  جهدها  تركز  أن  وقبل 
سخر  مصور  كليب  أول  قدمت  مرسي 
له  يــروج  الــذي  »النهضة«  مشروع  من 
بـ  الكبرى  ضربتها  كانت  ثم  اإلخــوان، 
الدين«  تجار  يا  حباسجية،  »يا  »كليب« 
الثورة  نشطاء  مــن  الكثير  َعـــدَّه  ــذي  ال

عنوان عنوان 
عنوان عنوان 
عنوان عنوان 
عنوان عنوان 
عنوان عنوان 
عنوان عنوان 
عنوان عنوان 

عنوان

من المؤكد أن 
جانبًا كبيرًا من 
نجاح الكليبات 

األولى لسما 
المصري جاء 

بسبب توافر آليات 
عمل تخلَّت عنها 

فيما بعد
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قناعة  وهــي  ثــوريــًا(.  )عماًل  المصرية 
تكشف تطابقًا ظاهرًا بين خطاب الثورة 
الذي تمثله سلمى سعيد فعليًا والخطاب 
بهدف  المصري  سما  لــه  ج  ــروِّ تـ الـــذي 
سلعة  ومسايرة  السريع  »االستهالك 
رائجة هي الهجوم على اإلخوان اعتمادًا 
وصور  التكاليف  منخفض  إنتاج  على 
بكاميرا فقيرة. وفي الغالب داخل غرفة 
العلم  وضع  مخرجه  لكن  الفنانة.  نوم 
المصري في الخلفية بهدف إثارة االنتباه 
أنهاه  كما  ــوري«.  »ث أنه  على  والتأكيد 
الفنانة،  يباغت  البنية  ضخم  بشخص 
تظهر  أن  وقــبــل  لترويعها.  ويسعى 
خوفها ينتهي الكليب بصراخ أحد الدعاة 
راجل«.  لي  »هاتوا  فضائيًا  المعروفين 
وهي إشارة دالة من المصري التي تنفي 
عن نفسها تهمة الخوف من ناحية، ومن 
»التجريس«  عالمة  تثبت  أخرى  ناحية 
التي تراكم فيها على خبرة شخصية مع 
عن  روته  فيما  تجلت  كما  هؤالء  أمثال 

عالقتها مع البلكيمي.
األهداف  عن  كثيرون  تساءل  وبينما 
التي تحمِّس صاحبة الكليب للدخول في 
يعاني  في وقت  الملغومة،  األرض  هذه 
ضغوط  من  المصريون  الفنانون  فيه 
آخرون  بالغ  الدعاة،  بعض  واتهامات 
في اإلشارة إلى وقوف جهة خفية وراء 
تشويه  بهدف  ماليًا  تدعمها  المصري 
ينتمي  الذي  والرئيس  اإلخــوان  صورة 
إليهم. وهي تهمة ال تصمد طوياًل بسبب 
واعتماده  إنتاجيًا  المصور  الشريط  فقر 
في الترويج على الفضاء االفتراضي، إذ 
جرأة  بسبب  تليفزيونيًا  عرضه  يصعب 

محتواه. 
الرأيين  هذين  استبعدت  مسافة  وفي 
حول  ثقافي  طابع  له  جــدل  دار  تمامًا 
محتوى الكليب، وهو جدل لم يتكرر مع 
الكليب الثالث الذي بدا منسجمًا تمامًا مع 
تطلعات الفنانة لنجومية ال تختلف كثيرًا 
وهنا  المحترفات،  الفنانات  كليبات  عن 
الذي  اإلنتاجي«  فها  »تقشُّ سما  خسرت 
كان عالمة أولى على االختالف، كما أنه 
جاء ليعيد إنتاج مقوالت مستهلكة على 
شأن  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 
خسرت  ثم  ومن  مرسي.  الرئيس  أداء 
السياسية،  الــشــجــاعــة  فضيلة  ســمــا 
بطريقة  الجسد  فخ  في  الكليب  وسقط 
المصري«  »سما  استبعاد  على  ساعدت 

وبفضل  الــذيــن،  الفنانين  صفوف  من 
من  أنماطًا  قــدمــوا  المصرية،  الــثــورة 
على  باألساس  اعتمدت  األدائية  الفنون 
جانب  فإلى  وفوضاه،  بالشارع  صلتها 
سما المصري يمكن اإلشارة إلى أغنيات 
مثل  مــطــربــون  قــدمــهــا  شــعــبــي«  »راب 
»السادات  »أوكا«، و»أورتيجا«، وفريق 
في  مــوجــودون  جميعًا  وهــؤالء  راب«. 
مثل  أغنيات  وقــدمــوا  الشعبي  ــالم  اإلع
رصيد«  جنيه  خمسة  يــريــد  »الــشــعــب 
الثورة  شــعــارات  تبسيط  على  عملت 
أغنية  قدموا  كما  بداياتها،  منذ  المصرية 
في  علي  خالد  اليساري  المرشح  لدعم 
والالفت  األخيرة.  الرئاسية  االنتخابات 
تهميشه  تّم  الرسمي  غير  الغناء  هذا  أن 
قاصرًا على  الرسمي، وظل  اإلعالم  في 
الموالد واألفراح الشعبية. والبعض يرى 
فيهم امتدادًا لمشروع أحمد عدوية )بغض 
النظر عن التمييز البالغ في قدرات عدوية 
ألنظمة  المقاوم  الصوتية(  وإمكانياته 
المؤسسة  وضعتها  الــتــي  ــراف  ــت االع
ال  مؤسسات  وهي  ورجالها.  الرسمية 
ثقافة  تقدم  بل  هــي،  كما  الحياة  تقدم 
تنطوي  بما  المؤسسة  ثقافة  أو  الهيمنة 
عليه من مختلف أشكال التمييز كما يشير 
عبد  البارز  السعودي  الناقد  ذلــك  إلــى 
للثقافة  تحليله  في سياق  الغذامي،  اهلل 
الشهيرة.  كتبه  أحــد  في  التليفزيونية 
أن  إلى  اإلشارة  أيضًا  المثير  من  ولعله 
للذوق  تسربوا  الفنانين  هــؤالء  اغلب 
التليفزيونية،  اإلعــالنــات  عبر  الــعــام 

وأبرزها )علشان الزم نكون مع بعض(. 
وبفضل آلية اإلعالن هذه تحديدًا تمّكنوا 
من  عليهم  المفروض  الحظر«  »كسر  من 
وكما  أخرى-  ناحية  ومن  الرقابة.  قبل 
يشير بودريار- فإن اإلعالن التليفزيوني 
صناعة  فــي  األهــم  الخطاب  هــو  يظل 
الذوق ونمذجة الحياة عبر دعوى التمييز 
حينما يحثك المعلن على التمييز والتفرد 
باستخدام هذا المنتج، مع أنه يقود إلى 
االجتماعية  الخصوصية  على  القضاء 
والتفرد، بل إنه يقضي أيضًا على القيم 
الثقافية والذهنية في االختيار والتذوق. 
كما أنه ينهي المفارقة التي كانت قائمة 
»سلطة  باعتبارها  النخبة«  »ثقافة  بين 
تبتكر  التي  الجماهير  وثقافة  مهينة، 
ومن  الذاتية.  للمقاومة  وسائلها  دائمًا 
الغناء  عن  تصّورها  الوسائل  تلك  بين 
الشعبي ومدى تعبيره عن هوية ثقافية 
»مهمشة« اجتماعيًا. وهي اآلن في مصر 

في طريقها إلى التهميش السياسي. 
انسجمت  التي  الظاهرة  هذه  وأكدت 
الحداثة«   بعد  مــا  »أشــكــال  مــع  تمامًا 
نسف  إلى  تشير  التي  المقوالت  صحة 
الرفيعة  الثقافة  بين  قدمًا  األكثر  التمييز 
أو  الشعبية  الثقافة  مايسمى  وبــيــن 
إلى  بدمجهما  قامت  الجماهيرية، »بل 
درجة أنه يصبح من الصعب رسم الحد 
واألشــكــال  الرفيع  الفن  بين  الفاصل 
ناحية  ومن  ناحية  من  هذا  التجارية. 
النخبة  »سقوط  فكرة  في  البحث  أخرى 
التي  الثقافة  بفضل  الشعبي«  ــروز  وب
األخــرى.  والوسائط  )الميديا(  تنتجها 
الفنون  فــي  الحداثية  بعد  مــا  فالسمة 
الحد  إلغاء  في  واضحة  بصورة  تجّلت 
والشعبي.  الــنــخــبــوي  بــيــن  الــفــاصــل 
هناك  فــإن  ستون  فيزر  يوضح  وكما 
الفن والحياة  طمس ومحو للحدود بين 
بين  الهرمي  التسلسل  وإزالة  اليومية، 
الراقي والجماهيري في الثقافة الدارجة، 
المشّوش،  االنتقائي  وتفضيل األسلوب 
الثغرات، والمحاكاة الساخرة،  وتمازج 
والسخرية،  والتهكم  والــمــعــارضــة، 
بالمظهر  واالحتفال  والمزاح،  والهزل، 
لها،  عمق  ال  التي  بالثقافة  الخارجي 
للمنتج  والعبقرية  األصــالــة  وانــحــدار 
الفني، واالدعاء بأن الفن ال يسعه إال أن 

يكون مجّرد تكرار.
ومن أهم المتغيرات التي رافقت عصر 

تمَّ نسف المسافة 
بين ثقافة النخبة 
وثقافة الجماهير 

إلى الحد الذي 
يصعب فيه رسم 

الفاصل بين الفن 
الرفيع واألشكال 

التجارية
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التكنولوجية  الوسائط  ظهور  الحداثة 
ودخول فئات جديدة إلى عالم االستقبال 
الثقافي )هي الفئة التي تستقبل كليبات 
وأورتيجا  أوكا  وأغنيات  المصري  سما 
وتلك  األولـــى(.  االستقبال  طبقة  فــي 
السابق،  في  مهمشة  كانت  التي  الفئات 
قدرتها  عدم  إلى  يعود  ثقافي  لسبب  إما 
لسبب  أو  األمــيــة  بسبب  ــقــراءة  ال على 
القدرة على شراء  لعدم  اقتصادي يعود 
الكتب والجرائد. وهذا كان يحصر دوائر 
فئات  فــي  المعرفة  ويحصر  الثقافة، 
ممن  كثيرون  وتغّيب  ومحددودة  معينة 
هذا  أفضى  وقد  الهامش.  على  صــاروا 
إلى ظهور النخب الثقافية وعلى ضفافها 
ال  الذين  األميين  من  عريضة  هوامش 
الذي  الثقافة  عالم  في  يجري  ما  يعنون 
النخب . )كما يوضح عبد  احتكرته هذه 
اهلل الغذامي، في كتابه »النقد الثقافي«(، 
أشكالها  بمختلف  الميديا  ــاءت  ج فقد 
والتمييز  الثقافي  الحاجز  ذلك  لتكسر 
ــر  دوائ فوسعت  الفئات  بين  الطبقي 
ألن  البشر،  كل  ذلك  وشمل  االستقبال. 
إجادة  إلى  يحتاج  ال  الصورة  استقبال 
إلى  يحتاج  ال  الغالب  في  وهو  القراءة. 
الكلمات أصاًل. وهنا دخلت فئات لم تكن 
الثقافي  االستقبال  قوائم  محسوبة على 
مفهوم  زعزعة  إلــى  هــذا  وأدى  ــاًل،  أص
في  سواسية  الجميع  وصــار  النخبة، 
معارف  واكتساب  العالم  على  التعرف 
الشعبية  الــقــاعــدة  فتوسعت  جــديــدة، 
للثقافة. ومن هنا تداخلت دوائر التأويل 

أن  الجميع  بإمكان  صار  حيث  الثقافي 
يستقبل ويفسر دون حاجة إلى وسيط 
الوصاية(.  دور  يلعب  الغالب  في  )كان 
التأويل  إمكانات  أطلق  التغيير  وهــذا 
الحر، وتراجعت النخبة أو لعلها سقطت 
وسقطت معها الوصاية التقليدية ورموز 
الثقافة التقليديين الذين كانوا يحتكرون 
الـــدالالت.  الــتــأويــل وإنــتــاج  فــي  الحق 
الغذامي  يقول  كما  لذلك  تبعًا  وتالشت 
تملكها  كانت  التي  التقليدية  رمزيتها 
رموزًا  تقدم  الثقافة  تعد  ولم  قبل،  من 
فريدة في كافة المجاالت، ربما ألن فكرة 
الرمزية ذاتها من أهم معالم زمن الثقافة 
ميديا  عصر  في  تالشت  التي  الكتابية 
وحلت  والبصرية،  السمعية  الوسائط 
النجم  بمعنى  ال  »النجومية«  محّلها 
الفنية  المواصفات  بمعنى  وإنما  الفرد، 
نجمة،  أو  نجم  يمثله  لــدور  والثقافية 
والمستقلة،  الحرة  الذاتية  بقدراتهما  ال 
تمثيل  منهما على  أي  قدرة  ولكن حسب 
الصفات وتمّثلها )سعت المصري لتمثيل 
خطابات الجماعات الليبرالية(، حتى إذا 
ما تراجعت قدرات هذا النجم تمت إزاحته 
األمر شائع  أخر. وهذا  ليحل محل نجم 

في كافة أشكال االتصال الجماهيري.
ــي الــســيــاق ذاتـــه فكرة   انــهــارت ف
تمييز  على  تقوم  التي  )الفوق/تحت( 
نخبوي في أمور الحياة، وثبت أنها فكرة 
تتجدد  ممتد،  ثقافي  نسق  لكنها  قديمة 
موجود،  لكنه  ممثلوه  ويتجدد  لغته، 
عن  للتعبير  عديدة  بوسائل  ويتوسل 

على وسائل  هيمنته  نفسه. ومن خالل 
موقعه  المثقف  اتخذ  التقليدية  التعبير 
وحق االدعاء بأنه يمثل رأي الناس وأنه 
صور  هي  وهذه  الناطق.  ضميرهم  هو 
لهذا  ادعــاؤه  حيث  من  تقليديًا،  المثقف 
لذلك  الناس  افتراض  حيث  ومن  الــدور 
يمثل  الــذي  هو  المثقف  أن  وتصورهم 
به.والحقيقة  ويجهر  الجمعي،  الحس 
الغذامي وغيره من نقاد  ج لها  التي يروِّ
أيضًا  هو  المثقف  أن  الثقافية  الدراسات 
حتى  مــا،  نــوع  من  مؤسساتي  صــوت 
وإن بدا معارضًا، إال أن المعارضة ذاتها 
تماثل  عيوبًا  تملك  نسقية  هي مؤسسة 

عيوب السلطوي بالفعل.
تغير عصر  عــالمــات  أولــى  وكــانــت 
هو  المثقف  أن  فكرة  الميديا سقوط 
ضمير األمة، وأنه يمثل الشعب بمعناه 
العريض. فما يكتبه المثقف وهو يقارن 
مبيعات  بــأرقــام  كتبه  مبيعات  أرقـــام 
تعبير  هــو  الغنائي  الكاسيت  تــوزيــع 
فقدت  أن  بعد  نفسها،  تنعي  ذات  عن 
تملك  تعد  ــم  ول ورمــزيــتــهــا،  سلطتها 
فإن  هنا  ومــن  بجماهيريتها.  االدعـــاء 
والقياي  الريادي  لــدوره  المثقف  فقدان 
الــنــاس صـــارت تقول  إنــمــا حــدث ألن 
رأيها مباشرة وتعبر عن ذوقها مباشرة 

)الغذامي، السابق، ص 58(.
المعاصر  الــنــقــدي  الــخــطــاب  وفـــي 
في  غصوب  مــي  الراحلة  أشـــارت  كما 
فيديو/دار  لقطة  في  »الــعــرب  كتابها 
ترفض  لفكرة  شيوع  هناك  الساقي« 
ج الختفاء مثقف  مفهوم »الطليعة« وتروِّ
إليها.  حاجة  من  يعد  لم  التي  الطليعة 
فنظامنا االجتماعي أغنى في المعلومات 
اجتماعيًا  وهو  وتعلمًا،  معرفة  وأكثر 
بمعنى  ديموقراطية،  أكثر  األقــل  على 
فهو  وبالتالي  المستخدم.  العمل  كوننة 
أنبياء،  إلى  بحاجة  يعد  لم  جديد  نظام 
إذ ثمة سخرية من النمط الحداثي الرفيع 
سياسيين،  أو  مثقفين  لدى  ُوِجد  سواء 
الطليعة.  ــوت  م تعبير  نــعــرف  وكلنا 
النخبة،  جيمسون  لفردريك  فبالنسبة 
وأكثر من أي وقت سابق، تبدو بال نفع 
أو  أنبياء  إلى  بحاجة  الناس  يعد  لم  إذ 
أوصياء، إنهم يستطيعون أن يتوصلوا 
أحد،  من  ل  تدخُّ دون  من  قناعاتهم  إلى 
وأرواح  كبرى  شخصيات  دون  ومــن 

عظيمة.
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المسخرة.. عبقرية الربيع العربي!

لكنها  غــريــبــة،  عجيبة  طبيعة  هــي 
قيد  على  للبقاء  فــريــدة  مفيدة  وسيلة 
الحياة! هي شعوب تضحك على نفسها، 
وتسخر من مشكالتها، وتنكِّت على حّكامها 
على مدار الساعة. ولم ال وسالح السخرية 
هو أحد أبرز وأقوى وأقدم سبل التنفيس 
عن الغضب، والتعبير عن الغيظ وتفريغ 
والسياسي  االقتصادي  الكبت  شحنات 

والمجتمعي بل والجنسي أيضًا؟
ويكفي أن السخرية السياسية والنكات 
الوطن  بمقدرات  تلعب  التي  االستراتيجية 
سرًا  المواطنين  مشاعر  وتدغدغ  خلسة، 
بل  منافسة  على  ــادرة  ــق ال وحــدهــا  هــي 
والنكات  الجنسية  اإلسقاطات  وزحزحة 
اهتمامات  عــرش  مــن  أخالقيًا  الخارجة 

الشعوب العربية. 

رياح ربيعية مضحكة
َهبَّت على أرجاء  التي  الربيعية  الرياح 
عربية عّدة لم تكن مجرد زعابيب وُسُحب 
السماء،  تضرب  ونيازك  باألتربة  ملبَّدة 
على  انطوت  ولكنها  فقط،  العباد  وتقتل 
ضربت  التي  السخرية  من  متفجرة  نبوع 
د أنه ما خاب  أرجاء ميادين الثورات لتؤكِّ
َمْن  وأحوال  حاله  على  وضحك  َت  َنكَّ من 
يسخر  أن  قبل  نفسه  من  وسخر  حوَله، 

اآلخرون منه!

كلمة  إن  الـــعـــرب«  ــان  ــسـ »لـ يـــقـــول 
أو  التذليل  أو  التسخير  من  هي  »سخر« 
السين  حرفي  وإن  االستهزاء،  أو  القهر 
التذليل  بمعنى  اللين  على  يــدالن  والخاء 
ويقول خبراء  اإلظــهــار.  وعــدم  واإلخــفــاء 
النكات  لوال  إنه  والقلب  الضغط  أمــراض 
لمات  االجتماعية  واإلسقاطات  السياسية 
قلبية  وجلطات  دماغية  بسكتات  كثيرون 
وآثار  وحكوماتهم  حّكامهم  وطــأة  تحت 
»األمة  بـ  يعرف  ما  ُوِجــد  منذ  سياساتهم 
العربية« أو »منطقة الشرق األوسط« التي 
كثير ووفرة عظيمة  بخير  عليها  اهلل  أنعم 
التي  الذكية  البشرية والعقول  الموارد  في 
بأسرها  أنظمة  إسقاط  على  قــادرة  باتت 

بالمسخرة.

أسلحة المسخرة
في  العربي  العالم  سيدة  مصر  وتبقى 
يومًا  بعضها  يثبت  الذي  المسخرة  أسلحة 
على  يكن  لم  إن  فائفة،  ــدرة  ق يــوم  بعد 
جذورها  زحزحة  فعلى  أنظمة،  إسقاط 
الثوار  َح  َلــوَّ ومنذ  للسقوط!  آيلة  وجعلها 
أكل  ديكتاتورية  أنظمة  بإسقاط  الشباب 
عربية  ميادين  في  وشــرب  الزمان  عليها 
ال  جــزءًا  ومازالت  كانت  والسخرية  عدة، 
واالحتجاج  االعــتــراض  ســالح  من  يتجزأ 
الثورة  واإلسقاط واالنتقال وحتى ركوب 

وموجاتها الثانية في محاولة استعادتها. 
على  المتفردة  المصرية  القدرة  وألن 
تعليق  أو  هــنــا،  كالسهم  نكتة  إطـــالق 
كالطلقة هناك، أو تمرير فزورة كالصفعة 
ــرز طــرق تأريخ  أب هنا وهــنــاك هــي مــن 
ــف الــعــصــور وتــوثــيــق  ــداث ووصــ ــ األحـ
ما  على  الدورية  اإلطالالت  فإن  األزمــات، 
بديلة  طريقة  هي  نكات  من  إطالقه  يتم 

لعمل جردات حقيقية بطعم الدعابة.
اعتمدت  العربية  ــورات  ــث ال أن  وكما 
فإنها  لها،  عقيدة  و»تويتر«  الـ»فيسبوك« 
والسخرية  النكتة  نهج  انتهجت  كذلك 
والتغريدات الحادة والتشبيهات المضحكة 
صغيرة  خطوة  كل  في  كالبكاء  ضحك 
الربيع  تفاصيل  مــن  دقيقة  وتفصيلة 
المصرية.  النسخة  في  العربي، وال سيما 
ذات  النكتة  نجد  المصرية  النسخة  وفي 

جذور ضاربة في التاريخ. 

حرب بالنكات
حسني  السابق  الرئيس  إن  ويــقــال 
األسبق  الداخلية  بــوزيــر  اتصل  مــبــارك 
على  إيــاه  ُمَوبِّخًا  العادلي  حبيب  اللواء 
في  وفشله  المتظاهرين  مع  تصرُّفه  سوء 
»انظر  له:  وقال  التظاهرات،  مع  التعامل 
اليابان: زالزل، تسونامي،  ما يحدث في 
انفجارات نووية، وليس رصاصًا مطاطيًا 

أمينة خريي

هــذه المــرة التهليــل والتصفيــق لم يكــن لموكــب الرئيس الدكتــور محمد 
مرسي الذي خفتت شعبية موكبه بعد ما طال انتظار تحقيق وعود المئة 
يــوم األولى، ثــم الثانية، ومنها إلــى الثالثة، دون جــدوى! كان التهليل 
واســتقبال الفاتحين والتشــجيع مــن نصيب عربة القمامــة الضخمة التي 
اختفت طيلة أشــهر طويلة مضت حتى بات السكان يميزون بيوتهم بلون 
أكياس القمامة الملقاة أمامها، ويشرحون للزائرين أن البيت »ثاني يمين 
بعــد ثالــث كوم زبالة«، ولم يكن يتبقى ســوى أن تحوي خرائط »غوغل 
مابــس« شــرحًا تفصيليــًا لها، أو أن تظهــر على متن »غوغــل إيرث« من 

الفضاء الخارجي.
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وقوات أمن مركزي وقناصة وشغل عيال. 
هو ده الشغل المضبوط«.

التي  الكثيرة  النكات  من  واحــدة  تلك 
وبعدها،  يناير   25 ثــورة  مــع  انطلقت 
والتي يمكن التأريخ لها ولتوابعها بتتبُّع 
بحسب  يوميًا  تنطلق  ظلت  التي  النكات 
التحرير وقصر  ميدان  األوضاع في  ر  تطوُّ

الرئاسة والطرق الواقعة بينهما.
في  جذورها ضاربة  المصرية  والنكتة 
وليدة  ليست  إطالقها  وملكة  التاريخ، 
عهد  قيود  أو  عبدالناصر  عهد  ضغوط 
السادات أو طغيان عصر مبارك، أو هزل 
عمرها  ثقافة  وليدة  لكنها  مرسي،  عصر 
َه  آالف السنوات. ويحكى أن فرعونًا توجَّ
ما  يجد  فلم  الصيد،  بغرض  النيل  إلــى 
يصطاده، فما كان منه إال أن ألقى بمصري 
إطالق  ملكة  اصطياده.  ليعيد  النهر  في 
خالصة،  عربية  سمة  والسخرية  النكتة 
عميق،  ومكر  شديدة  دم  خفة  ناتها  ُمَكوِّ
ونتيجتها  مطلقة،  ســوداويــة  وقوامها 

ضحك وكركرة ومن ثم تفكير عميق!

نكتة في الصميم
ويخطئ من يعتقد أن النكات السياسية 
الربيعية،   النكات  سيما  ال  جزافًا،  ُتلقى 
إلى  دفعًا  سامعها  تدفع  فيها  كلمة  فكل 

قراءة ما بين السطور بحثًا عن المعاني.
ثورة  الشباب  َر  َفجَّ مثلما  مصر،  وفي 
النكات  من  كذلك سياًل  روا  فجَّ يناير،   25
عمقًا  عكست  التي  والالفتات  والشعارات 
فطرية  دم  وخفة  سياسيًا  ووعيًا  فكريًا 
العصر  لـــروح  مسبوقة  غير  ومــواكــبــة 

الثوري وميادينه!.
وقد قيل إن الرئيس مبارك حين وافته 

الرئيسين  من  بكل  التقى  المنية 
ــر  ــ ــاص ــ ــن ــ ــدال ــ ــب ــ ع

فسأاله:  والــســادات 
ــردَّ  ف مــنــصــة؟  أم  ــّم  »سـ
مبارك: أل... فيسبوك«! 

ذاتها  المعلوماتية هي  هذه 
التي دفعت أحدهم إلطالق نكتة 

مغيبين  بين  حــوار  عن 
اآلخــر:  أحدهما  ســأل 
ما هذا الفيسبوك؟ فرد 

الثاني: شيء يطيح بالحكام!
ــد أطــاحــت  ــم أن الــمــيــاديــن ق ورغـ

على  آخرين  بحكام  أتت  لكنها  بالحكام، 
التصاقًا  أنهم أقوى وأعتى وأكثر  ما يبدو 
عجلة  أن  يعني  ما  وهو  الحكم،  بكراسي 
االزدهــار  من  مزيد  إلى  ماضية  السخرية 
وليس االنطفاء - كما يظن البعض- تحت 
وطأة الضغوط واإلحباطات التي تأبى أن 

تتوقف. 
قدرة  أن  يعتقد  حين  البعض  ويخطئ 
العرب والمصريين على السخرية والتهكُّم 
تعرضت للعطب أو العطل أو البطء تحت 
وطأة عقود، إن لم تكن قرونًا، من القمع 
ثقافة  فالسخرية   . واإلحــبــاط  والفساد 
وسيظلون-    - بها  يحتفظون  راســخــة 
من  وهــنــاك  الــســنــوات.  آالف  مــدى  على 
ــان يتعرض  ــدرات واإلبـــداعـــات مــا ك ــق ال
بائدة،  عهود  ظل  في  والتعطيل  للكبت 
لكن الثورات والرغبات الشعبية الحقيقية 
هذه  تفجير  أعــادت  لألفضل  التغيير  في 
الفطرية  القدرة  ومنها  اإلبداعية،  الملكات 
البديهية السريعة على إطالق النكات. هذه 
جت ميادين مصر مثاًل  التي أجَّ القدرة هي 
طيلة أيام الثورة تنكيتًا وضحكًا، وخالل 
سخرية  »االنتقامية«  االنتقالية  المرحلة 
الحالية  الثورة  ركوب  وموجة  وانتقادًا، 
التي تقف  رًا للمسخرة  تقطيمًا الذعًا وتفجُّ
للنظام  ولقطة«  »سقطة  لكل  بالمرصاد 
من  مصر  ميادين  في  يحدث  وما  الحالي. 
في  يحدث  سياسية  ومسخرة  سخرية 

ميادين الربيع العربي. 

نكات ملتزمة
في  السخرية  ــإن  ف للحق،  وإحــقــاقــًا 
الضغط  أدوات  ــن  م كــــأداة  الــمــيــاديــن 

السياسي والتنفيس عن الغضب والتعبير 
ليست  التغيير  فــي  الُمِلّحة  الرغبة  عــن 
بل  السياسي،  اإلســالم  أعــداء  على  حكرًا 
ِقَبل  من  تنكيتية  محاوالت  البعض  رصد 
إسالميين ومناصرين لهم، نذكر منها على 
التالية:  السردية  الحصر  ال  المثال  سبيل 
االنتخابات.  دخــل  إخــوانــي  واحــد  ــرة  »م
الدينية.  الشعارات  بسبب  قالوا  نجح، 
االنتخابات  دخل  أنه  خاين  قالوا:  سقط، 
أصاًل. قاطع االنتخابات قالوا: شفتم رغم 
أنه يتكلم عن اإليجابية والمشاركة. دخل 
على  يستحوذ  أن  يريد  قالوا:  بغالبية، 
بثلث  دخل  دينية.  دولــة  وتبقى  المقاعد 
دخل  الفيتو.  حق  عشان  قالوا:  المقاعد 
رأيتم؟ هذا هو حجمهم  قالوا: هل  بأقلية، 
طائرة،  واستقلَّ  البلد  تــرك  الحقيقي. 

فقالوا: خربوا البلد وتركوها خرابًا«.
)مــلــحــوظــة: انــتــهــت الــنــكــتــة. بــرجــاء 

الضحك(!
ويلّوح بعض الخبثاء إلى أنه، وبغض 
النكتة أو ثقله، إال أن  النظر عن خفة دم 
وقدرتها  صدقيتها  من  مستمدة  أهميتها 
الحاضر  ــراءة  وقـ الماضي  تحليل  على 

واستشراف المستقبل.
وسواء كان المستقبل ورديًا مشرقًا أو 
ظالميًا قاتمًا أو في حالة تأرجح منتظرًا أن 
يأذن اهلل أمرًا كان مفعواًل، ستظل ميادين 
باقيًا  سيظل  من  األقــل  على  أو   - الثورة 
ضاحكًا  تًا  ُمَنكِّ ساخرًا   - الثورة  قيد  على 
الحكام،  على  يضحك  أن  قبل  نفسه  على 
العربي  الربيع  عبقرية  إنها  حكام!  أي 

الوحيدة المؤّكدة حتى اآلن!.
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™ انطلقــت فرقــة )مّصاصــة مّتــة( 
فــي الشــهر الثامــن مــن الثــورة، مــا هــي 
ظــروف هــذه االنطالقــة؟ هــل دفعتكــم 
ــدء  ــى الب ــورة إل ــي الث ــة ف أحــداث معين

ــم؟  بعملك
الفرقة العمل كفريق فني في  - بدأت 
السورية  الثورة  بداية  من  الثامن  الشهر 
ــا في  ــرادهـ أفـ ــارك مــعــظــم  بــعــد أن شــ
دمشق.  في  اشتعلت  التي  المظاهرات 
لموقف بعض  فترة، ونتيجة  بعد  ولكن 
وخاصة  السورية،  الثورة  من  الفنانين 
العام  اإلحساس  وكذلك  النظام،  فناني 
والمرير عند الناس في الشارع بالخذالن 
تلك  في  والثقافة  الفن  من موقف نجوم 
ضمن  العمل  نبدأ  أن  قررنا  المرحلة، 
الــثــورة  مــع  كفنانين  اختصاصاتنا 
للفن  اعتبار  وإعــادة  فعل  رد  وكحالة 
والبعيد  مجتمعه  من  والمنبثق  المستقل 
هنا  من  الفرص.  وتصيُّد  االنتهازية  عن 
جاءت فكرة العمل، ولكن كان من المهم 
الهوية  حماية  تضمن  آلية  نختار  أن 
الشخصية ألكثر من عشرة فنانين، فكان 
الختيار الدمى التي تسمح للفنان بإخفاء 

فعل  رّد  مــن  لــه  حماية  ــك  ذل هويته، 
األحــوال  معظم  في  يكون  الــذي  النظام 
من  كثير  مع  حدث  ما  وهذا  قاسيًا.  ردًا 
الفنانين فعاًل مثل: علي فرزات، إبراهيم 
القاشوش، تامر العوام، باسل شحادة، 
عدنان زراعي، زكي كرديلو...« وغيرهم 

الكثير. 

ــي  ــم ف ــروف عملك ــت ظ ــف كان ™ كي
الداخــل؟

البداية،  في  جدًا، وخاصة  - صعبة 
سّري  بشكل  للعمل  التحضير  تّم  حيث 
جدًا، فمثاًل قمنا بالتحضيرات األولية من 
في  واألزياء  والسيناريو  الدمى  تصميم 
يكون  أن  اختيار  تم  ثم  ومن  سورية، 
وكما  ألنــه،  مجاور،  بلد  في  التصوير 
مع  فنانين  اجتماع  سهاًل  ليس  تعلم، 
االنتباه في  أدوات تصويرهم دون لفت 
االستنفار  هذا  كّل  مع  خاصة  دمشق، 
ــاء  واألزي الدمى  بتهريب  قمنا  األمــنــي. 
العمل.  وكــاســت  الممثلون  ليتبعها 
جزء  كل  في  الحلقات  ر  نصوِّ كنا  حيث 
ونعود بعدها إلى سورية. واآلن معظم 

مجموعة العمل ال تزال داخل سورية.

»مــادة«  الدمــى  اخترتــم  لمــاذا   ™
ــذه  ــت ه ــف ُصِنع ــم؟ كي ــية لعملك أساس
ــم صناعــة األصــوات؟  ــف تت ــى؟ كي الدم

وضمــن أيــة معاييــر ؟

الدمى فن ساخر وقادر على نقل  فن 
ومحبَّب  بسيط  بشكل  األفكار  من  الكثير 
الوقت  فــي  ــادر  ق وهــو  الجمهور،  لــدى 
ودفعه  الفنان  هوية  حماية  على  نفسه 
كسر  حتى  أو  انتقاده،  سقف  رفع  إلى 
هذا السقف نهائيًا. ُصِنعت هذا الدمى من 
مواد بدائية جدًا كعلب للمياه الغازية أو 
بعض الورق والكرتون، وُنفَِّذت من قبل 
ذكر  أستطيع  ال  وموهوب  فنان صديق 
أمنية. في ما يخص  اسمه هنا ألسباب 
كان  الوحيد  فالمعيار  األصوات  صناعة 
الحالة  نقل  على  الفنان  صــوت  ــدرة  ق
يقتضيها  التي  الساخرة  أو  النفسية 
العمل أو فكرة الحلقة، فتمَّ تغير صوت 
األسد(  بشار  السوري  )الرئيس  بيشو 
مثاًل بين أكثر من صوت. وهذا ما تمَّ مع 

حوار – إييل عبدو 

َســِخر الســوريون من ديكتاتورهم. قلــدوا لدغته بحرف الســين محّولين 
عبــارة »ســورية الثورة« إلى »ثوريا الســورة«. شــخصية بشــار األســد 
المقدّســة جــرى تحطيمهــا عبــر العديد مــن األعمــال الفنية التــي أفرزتها 
االنتفاضة الشــعبية. فرقــة »مّصاصة مّتة« التي تضّم عــددًا من الفنانين 
الشــباب، جعلت »القائد الرمز« عبارة عن دمية تدعى »بيشو« ليعلِّقوا من 
رة،  خاللها على األحداث الجارية من خالل سلســة حلقات ســاخرة مصوَّ

.youtuBe وُتَبّث بانتظام على موقع التواصل االجتماعي

فرقة »مّصاصة مّتة« السورية
ليس أفضل من الفن ليخاطب الجميع
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باقي الدمى والشخصيات.

خــارج  الدمــى  هّربتــم  كيــف   ™
؟ ية ر ســو

بشكل  الحدود  عبر  بنقلها  ذلك  تمَّ   -
طبيعي، بعد أن تمَّ تغيير مالمح بعض 
بيشو  شخصية  وتحديدًا  الشخصيات 
ــد( إذ  ــوري بــشــار األســ ــس )الــرئــيــس ال
إليها مزيد من الشعر والشوارب  ُأضيف 

وهكذا....

شــخصية  علــى  التركيــز  هــل   ™
»بيشــو« أمــر مقصــود بحكــم الطبيعــة 
الشــخصانية لنظــام الحكــم فــي ســورية ؟

العمل  اسم  ذلــك،  نقول  أن  يمكن   -
»الشّبيح األول« حيث أن معظم األحداث 
الرئيسة،  الشخصية  بيشو  عن  تــدور 
ما  على  التعليق  خاللها  من  وتــحــاول 

يحدث في سورية....
 

كيــف  الفرقــة؟  أفــراد  عــدد  كــم   *

بــيـنـــكم؟  الــعــمـــل  تـــــوزعون 

ــرة  ــي عش ــة حوال ــراد الفرق ــدد أف - ع
أشــخاص. طبعــًا تــمَّ تجديــد الفرقــة فــي 
الممثليــن،  وخاصــة  جديــد  مجــال  كل 
فنانيــن  عشــرة  الثابــت  العــدد  ولكــن 
المســرح،  متعــددة:  اختصاصــات  مــن 
الســينما، الصحافــة، تصميــم األزيــاء، 
كان  منــا  كل  الثــورة،  وغيرها...قبــل 
اآلن  اختصاصــه.  مجــال  فــي  يعمــل 
آليــة  أي ضمــن  عمــل  كورشــة  نعمــل 

الجماعــي.  العمــل 

هوياتكــم  تعلنــون  ال  لمــاذا   ™
ــة بَفنِّكــم أم  ــة؟  هــل األمــر عالق الحقيقي

محــض؟ إجرائــي  هــو 

الهوية  إخفاء  في  الرئيسي  السبب 
معظم  وأن  خاصة  األمني.  السبب  هو 
وحتى  ســوريــة.  داخــل  زال  ال  الفريق 
إلى  اضــطــروا  الــذيــن  الفريق  عناصر 
الخروج من سورية ال يزال أهلهم داخل 
السوري  النظام  حالة  وفــي  ســوريــة. 
ذاته  الفنان  يعاقب  أن  يستطيع  ال  الذي 

أهله  االقتصاص من  إلى  به  األمر  يصل 
هوية  بإخفاء  الحسم  تم  ومعارفه.وقد 
أعضاء الفرقة خاصة أن بعض أعضائها 

يتمتعون بشهرة البأس بها.

™ هــل تبــدو لكــم الســخرية ســالحًا 
ووحشــي  دمــوي  نظــام  ضــد  فعــااًل 
كنظــام األســد، ال يكتفــي بإســكات مــن 

ــه ؟ ــى تصفيت ــد إل ــل يعم ــده، ب ينتق

- حقيقًة لم نكن نحلم كفنانين شباب 
بأن تتاح لنا الفرصة للتعبيرعن موقفنا 
الحكم  نظام  وجــود  ظل  في  الحقيقي 
عام  بشكل  الــســوري  والــوضــع  القائم 
بإمكانية  األمل  وتجدُّد  الثورة  قيام  قبل 
كسورية  وساكن  حزين  بلد  في  التغير 
وإحداث فرق حقيقي نحو سورية جديدة 
من  شاهدناه  ما  ومدنية.  ديمقراطية 
الناس  مظاهرات سلمية وطريقة تعبير 
الرقص  وأساليب  المظاهرات  هذه  في 
والسخرية من الدكتاتورية المتبعة، هي 
ما عززت فكرة السخرية والنقد والهجاء 

لدى الفريق.
الساخر  والفن  السخرية  أن  وأظــن 
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الطغيان،  مقاومة  الطرق في  أنجح  من 
نوع  من  الطغيان  هــذا  كــان  إن  خاصة 
أو  قيم  تحّده  ال  الــذي  السوري  النظام 
معارضيه،  مــع  التعامل  فــي  قوانين 
العنجهية  مـــن  هـــائـــاًل  ــًا  ــّمـ َكـ يــمــتــلــك 
والغرور. وأكبر دليل على رعب النظام 
الديكتاتوري من الفن الساخر أو تحرُّك 
الفنان هو ما فعله من تصفية لكثير من 
ذكرت  كما  وغيره  القاشوش  الفنانين، 
آنفًا. لقد أحاط الدكتاتور نفسه بهالة من 
القدسية وخاصة في سورية فقد وصل 
الناس إلى حّد أنه ال يمكن الحديث بشكل 
األسد  بشار  عن  مباشر  غير  أو  مباشر 
يتم  دائمًا  األسد.  حافظ  عن  وقبله  مثاًل 
الكالم عن الحاشية المحيطة وكأنها هي 
حدث  عّما  فقط  المسؤولية  تتحمل  من 

ويحدث. 
باختصار شديد ما قامت به »مّصاّصة 
الدكتاتور ونزع هذه  مّتة« هو جلب هذا 
السخرية  القدسية عنه مستخدمة  الهالة 
يرّد  أن  يمكن  ما  أهم  إن  لذلك.  وسيلة 
السخرية  هو  الهمجي  العنف  هذا  بوجه 
بالحياة،  يرغب  أننا شعب  وإثبات  منه 
وليست  الحياة  ألجل  ثورة  ثورتنا  وأن 
ألجل الموت، أي تدمير الدكتاتورية من 

الداخل من خالل السخرية والضحك. 
يخشى  الدكتاتور  سابقًا  ذكرت  وكما 
أهم  ومن  والسخرية.  والضحك  الحياة 
الساخر  الفن  الحية  الشعوب  مقومات 
السخرية  تعتبر  هنا  مــن  والـــهـــادف. 
القامع  إلحــراج  األدوات  أهــم  من  أداة 
القمعية  آلته  ومقاومة  أكاذيبه  وتفنيد 
الناس  مــع  حــواجــز  دون  وللتواصل 
والوقوف على النبض الحقيقي للشارع. 
وهذا ما كان والزال يحدث. فأّي مراقب 
فيها  يرى  السورية  المظاهرات  لحركة 
والرقص  الساخرة  األغاني  من  الكثير 

والنكات والهجاء والنقد الالذع.

ــة«  ــة مّت ــات »مّصاص ــم حلق ™ معظ
كيــف واجهتــم  الســلمّية،  عــن  تدافــع 
تحــّول الثــورة إلــى العســكرة، بالمعنى 

ــي أقصــد ؟ الفن

خيار  هــي  السلمية  الحقيقة  فــي   -
هذا  ولكن  للمجموعة.  ونهائي  وحيد 
عن  الدفاع  ضد  المجموعة  أن  يعني  ال 

وحشي  نظام  بوجه  وخاصة  النفس 
كنظام األسد. في النهاية إن من سيعيد 
بناء سورية هو الفكر والعمل السلمي، 
أساسيًا  خيارًا  السلمية  تزال  ال  ولذلك 
بوجود  اليوم  وخصوصًا  الفرقة  لعمل 
والناشطين  المجموعات  مــن  الكثير 
ونحن  الوطن.  امتداد  على  السلمّيين 
السلمية  الصورة  هذه  نقل  على  نعمل 
وهذا العمل المدني الذي تجاهلته وسائل 
السورية،  الثورة  اإلعالم حيث صورت 
كثورة  األخيرة،  المرحلة  في  وخاصة 
شيء  يوجد  وال  السالح،  إلــى  لت  تحوَّ
كبير  إجحاف  وهــذا  السالح.  غير  أخــر 
بحق الكثير من الناشطين والمجموعات 
الليل بالنهار بالعمل  التي تصل  المدنية 

وضمن ظروف غاية في الصعوبة.

™ قمتــم بعــرض أعمالكــم فــي بلــدة 
منبــج )محافظــة حلــب(، كيــف يمكــن 
أعمــااًل  منكــوب  جمهــور  يتقبــل  أن 
ســاخرة؟ هــل يمكــن أن تكــون الســخرية 
عالجــًا للنكبــات والتهجيــر؟ كيــف كانــت 

التجربــة؟

واحد  عــالج  يوجد  ال  الحقيقة  في   -
أنفسنا  نطرح  ال  ونحن  ذكــرت.  ما  لكل 
مجموعة  نحن  نوع.  أي  من  كمعالجين 
أعمالنا  بــعــرض  نــقــوم  الفنانين  مــن 
مثاًل  الــفــهــم،   فــي  غــايــة  جمهور  على 
تالحظ،  أن  تستطيع  منبج  مدينة  في 
وبالرغم  الناس  أن  اليسر،  وبمنتهى 
الشرسة  والهجمة  والتدمير  القصف 
يمارسون  يــزالــون  ال  النظام  قبل  مــن 
ففي  وتحدٍّ،  بإصرار  اليومية  حياتهم 

خمس  من  أكثر  صــدرت  وحدها  منبج 
إضافة  التحرير،  بعد  محلية  صحف 
المدنيين  والناشطين  الجماعات  إلــى 
كما  والنقاش  بالتواصل  يقومون  الذين 
)فرقة  »موزاييك«  سورية  شباب  فعل 
موسيقية( من خالل إقامة مهرجان فني 
كبير هناك. الحياة تستمر تحت القصف 
وهذا ما علََّمنا إياه الناس. وهذا ما نقوم 
به بعيدًا عن أي أهداف عالجية ليس لنا 

باألصل معرفة بها.

بنقــد  أعمالكــم  فــي  تكتفــون  ال   ™
ــه االنتقــادات  النظــام. ثمــة حلقــات توجِّ
الجماعــات  أو  المعارضــة  لســلوك 
المنضويــة تحتهــا، مــا الهــدف مــن ذلــك؟ 

تنتقد  التي  الحلقات  من  كثير  ُنفَِّذْت 
العنف والتطرف واألخطاء داخل الثورة 
التحقيق  وحلقة  الــوحــش  حلقة  مثل 
الشبح،  حلقة  أيضًا  الثاني،  الجزء  في 
أنه  حتى  وغيرها  سلمية...  سلمية 
تستنكر  التي  الرسائل  من  كثير  وردتنا 
ال  ــدة  وح هــي  الحرية  الــثــورة.  انتقاد 
أ. ونقد المخطئ هو هدفنا أيًا كانت  تتجزَّ
مّتة،  مّصاصة  فعلته  ما  وهذا  هويته، 
األساسي  الهدف  الحقًا...  ستفعله  وما 
الشباب  الكثير من  المشاركة مع  لنا هو 
على امتداد الوطن في بناء سورية ُحّرة 

ديموقراطية مدنية.

™ هــل تبلــَور خّط  للفنون الســاخرة 
فــي الثــورة الســورية؟ كيــف تقّيمــون 

األعمــال التــي أبصــرت النــور؟

هي  الثورة  قبل  سورية  أن  أعتقد   -
ينطبق  وهــذا  الثورة  بعد  سورية  غير 
تمامًا على الفن وعلى الكثير من النواحي 
األخرى. فقد اختلف فهم وظيفة الفن في 
أن  بعد  الفن  مفهوم  اختلف  كما  سورية 
الصانع  النظام  صنيعة  هو  الفن  كان 
يختارها  فنية  وأوساط  لنجوم  الوحيد 
بــدايــات  ــي  ف اتــضــح  ــا  م هـــذا  بنفسه، 
الكثيرون  فوجئ  حيث  السورية  الثورة 
وشخصيات  لنجوم  الهزيلة  بالمواقف 
بموقفها  والثقافة  الفن  عالم  في  كبيرة 
ــَس  أسَّ ما  وهــذا  السورية.  الــثــورة  من 
َحّطم  جديد  ثــوري  شبابي  فن  لظهور 

ما قامت به 
»مّصاّصة متّة« هو 

جلب هذا الدكتاتور 
ونزع هذه الهالة 

القدسية عنه 
مستخدمة السخرية
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جدار االحتكار الفني الذي فرضه النظام 
من  كثير  فعلت  كما  مخابراته،  وأجهزة 
فرقة  مثل  الشبابية  الفنية  التجمعات 
ــدب الــســوري،  نــص تــفــاحــة، فــرقــة الـ
مجموعة الشعب السوري عارف طريقه، 
مجموعة دولتي، صفحة الفن والحرية، 
ــرار..  ــ األح للفنانين  ــارجــي  أم تجمُّع 
جديد  فني  فكر  هناك  كثير.  وغيرها 
في  تتشكل  الخصوصية  بمنتهى  وحالة 
سورية على معظم األصعدة، وخاصة 

عند الفنانين الشباب.

أوروبــا،  فــي  بجولــة  قمتــم   ™

ــى األرجــح  ــدا.  وعل ــدًا فــي هولن وتحدي
ــل  ــن أج ــًا م ــدَّت خصيص ــة ُأِع ــإن حلق ف
ذلــك. هــل خاطبتــم الغــرب بأســلوب 

معيــن؟

بها  قمنا  التي  بالنسبة للجوالت   -
من  العديد  في  شاركنا  إذ  كثيرة،  كانت 
المعارض الفنية عن الثورة في سورية، 
وتركيا، وأميركا، وبريطانيا، وفرنسا، 
أعطانا  لقد  والعديد غيرها.  والدنمارك، 
ومتابعة  بالعمل  لالستمرار  حافزًا  ذلك 
الفن ومدى  بأهمية  كبيرًا  وأماًل  الطريق 
تأثيره. في ما يخص الجمهور الغربي، 
فقد خاطبناه من خالل الفن بما أنه وقع 

الذي صّور مايحدث  تحت تاثير اإلعالم 
وليس  أهلية.  حرب  أنه  على  بسورية 

أفضل من الفن ليخاطب الجميع.

فعــل  رّد  اختــالف  عــن  مــاذا   ™
ــى النــاس النــكات  الجمهــور ؟ كيــف يتلقَّ

وعندنــا؟ الغــرب  بيــن  والســخرية 

ردود  فــي  ــرى  ــب ك ــات  ــالف اخــت ال   -
فالسخرية  للجمهور،  بالنسبة  األفعال 
جاذبة وخاصة أن كانت ذكية ومعاَلجة 
بشكل جيد. لكن من مالحظاتي لمتابعي 
الحلقات فإن الجمهور العربي، وخاصة 
السوري، هو في تزايد كبير جدًا مقارنة 

يتابع  اليــزال  الــذي  األجنبي  بالجمهور 
الجمهور  كما  ليس  ولكنه  الحلقات، 
ــي . وأيــضــًا هناك  ــعــرب الــســوري وال
هي  نلحظها  أن  يمكن  مهمة  مالحظة 
صحف  من  اإلعالمية  التغطية  حركة 
ومجالت وتليفزيونات عربية قليلة جدًا 
مقارنة بالغرب، فقد تمت تغطية العمل 
في العالم وخاصة أوروبا بشكل منقطع 
العربية  التغطية  اقتصرت  بينما  النظير 
مقالين هنا وهناك و)هذا  أو  مقال  على 
يرّدك بالضرورة إلى أن اإلعالم العربي 

ُمَسيَّس وغير مستقل كما أنظمته(.

مهرجــان  فــي  الفرقــة  شــاركت   ™
الشــباك بلنــدن مؤخــرًا، هــل وصــول 
الفرقــة إلــى العالميــة يمكــن أن يفســد 

قضيتهــا؟ 

الفرقة  أهــداف  من  هدف  العالمية   -
سورية  في   مجازر  من  مايحدث  لنقل 
على سمع ومرأى العالم أجمع. أما في 
ألن  أظن،  ال  القضية،  إفساد  يخّص  ما 
مساندة  هــو  للفرقة  األســاســي  الــهــدف 
ــورة الــســوريــة والــشــعــب الــســوري  ــث ال
ديمقراطي  بلد  بناء  في  أهدافه  لتحقيق 
تعدُّدي ومدني يضمن العيش المشترك. 

وهذا أكبر ماتصبو إليه الفرقة.

سورية قبل الثورة 
غير سورية بعد 

الثورة وهذا ينطبق 
تمامًا على الفن 
وعلى الكثير من 

النواحي األخرى
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ضحكات من ماضي

 شعب ابن نكتة
رشيف الصيفي

»ِزْد كثيــرًا فــي مســّراتك، وال تجعــل قلبك يبتئــس، واتبع ما 
تشــتهي ومــا يطيب لــك، وهيِّئ شــئونك على األرض حســبما 

يمليه عليك قلبك، إلى أن يأتي يوم مغيبك«

مقطع من أغنية من مقبرة الملك » إنتف«،
الدولة الوسطى، 2100 ق. م.
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يقـــول ســـبينوزا في كتابـــه »األخالق«: 
ـــة  »البهجـــة هـــي ســـبيل اإلنســـان مـــن حال
أدنـــى لحالـــة أعلـــى مـــن الكمـــال«، ورغـــم 
عـــدم وجـــود أثـــر يدلنـــا علـــى الدعابـــات 
األولـــى للبشـــر، ومتـــى حـــدث أول موقـــف 
ــع  ــام جمـ ــْن وقـــف أمـ مضحـــك أو أول َمـ
وَســـَرد ســـردًا باعثـــًا للضحـــك ومثيـــرًا له، 
لكـــن مـــن المؤكـــد أنـــه بـــدأ بشـــكل عـــام مـــع 
الفعـــل اإلنســـاني علـــى األرض انطالقـــًا من 
ــعور  ــة شـ ــأن البهجـ ــبينوزا بـ ــة سـ مقولـ

مصاحـــب للنشـــاط اإلنســـاني. 
وأقـــدم مـــا حفظـــه التاريـــخ لنـــا مـــن 
ورســـوم  نـــات  مدوَّ هـــي  فكاهـــي  إرث 
جيمـــس  ويضيـــف  القديـــم،  المصـــري 
بريســـتد: »المصريـــون هـــم أول مـــن رســـم 
ـــى جـــدران  ـــة عل ـــكات والرســـوم الهزلي الن
المعابـــد والمقابـــر« فقد حـــرص المصريون 
ــوه  ــا يحتاجـ ــكل مـ ــم بـ ــّد موتاهـ ــى مـ علـ
فـــي العالـــم اآلخـــر مـــن أثـــاث جنائـــزي 
وقرابيـــن مـــن طعـــام وشـــراب. وزّينـــت 
ــى  ــاة المتوفـ ــن حيـ ــاهد مـ ــدران بمشـ الجـ
ـــرات  ـــا الرســـوم والتعبي ـــى األرض، أم عل
ـــى  ـــا عل ـــة، منه ـــد كانـــت قليل المضحكـــة فق
ســـبيل المثـــال مقبـــرة »أوخ حتـــب« حيـــث 
نشـــهد رســـمًا ألحـــد الخـــدم يشـــوي أوزة 
بالـــغ الرســـام فـــي حجمهـــا، والتعليـــق 
المصاحـــب علـــى لســـان الخـــادم: مـــن قديـــم 
األزل وأنا أقوم بالشـــواء ولم أَر أي أوزة 
بهـــذا الحجـــم فـــي حياتـــي. ومـــن مقبـــرة 
مـــن عصـــر تحتمـــس الثانـــي تخـــص »بـــا- 
حـــري« كبيـــر كهنـــة معبـــد الربـــة نخبـــت 

فـــي الـــكاب - شـــمال أســـوان- نجـــد رســـمًا 
يجمـــع صاحـــب المقبـــرة وســـيدات عائلتـــه 
فـــي مشـــهد يســـخر فيـــه مـــن نهمهـــن لشـــرب 
ـــًا:  ـــى متهكم ـــرَّف بالســـيدة األول ـــذ. ع النبي
ــه  ــة أخـــت أم أمـــي«، أي هـــي خالتـ »ابنـ
الكبـــرى. تقـــول إحداهـــن لـــه: أعطنـــي 
ـــد  ـــذ، وأري ـــن النبي ـــًا م ـــر كأس ـــة عش ثماني
ـــا  ـــرد عليه ـــي جـــاف، وي أن أشـــرب َفَجْوف
قائـــاًل: اشـــربي حتـــى الغـــرق وتمتعـــي 
بيـــوم جميـــل )فـــي صحتـــك (، وفـــي نفـــس 
ــذي  ــا: خـ ــيدة لجارتهـ ــول سـ ــهد تقـ المشـ
رشـــفة واحـــدة فقـــط واعطني جـــرة النبيذ. 
مشـــهد أخـــر مـــن نفـــس المقبرة يصـــور أحد 
الفالحيـــن وهـــو يحمـــل القمـــح، ويحفـــزه 
ـــرع  ـــح وأس ـــل القم ـــاًل: احم ـــي قائ اإلقطاع
ـــن  ـــح. م ـــيغرق القم ـــاء وس ـــان ج ! الفيض
المؤكـــد أن الفـــالح فهـــم النكتـــة، ألن ميعـــاد 
الفيضـــان يأتـــي بعـــد جمـــع محصـــول 

القمـــح بشـــهرين. 
مـــن  المقبـــرة  صاحـــب  أراد  مـــاذا 
وجـــود هذيـــن المشـــهدين ضمـــن المشـــاهد 
الجنائزيـــة، ســـوى الرغبـــة فـــي اســـتمرار 
حالـــة مبهجـــة معـــه فـــي العالـــم اآلخـــر؟ 
ـــة  ـــاك مشـــهد آخـــر مـــن عصـــر الدول هن
القديمـــة يعـــرض واقعـــة ســـرقة اللبـــن مـــن 
مواشـــي الســـيد اإلقطاعـــي، والتعليـــق 
ــن:  ــد اللصيـ ــان أحـ ــى لسـ ــب علـ المصاحـ
احلـــب بســـرعة قبـــل أن يأتـــي الســـيد. أراد 
ــل  ــرة أن يرسـ ــب المقبـ ــي صاحـ اإلقطاعـ
ألبـــان  أن  بأنـــه كان يعـــرف  رســـالة، 
ـــر  ـــع األم ـــل م ـــه تعام ـــاره تســـرق، وأن أبق

بتســـامح، والدليـــل دعابتـــه تلـــك.
وصلنـــا أيضـــًا بعـــض ممـــا يمكـــن 
تســـميته بالســـخرية بالذات، مثـــال الكاتب 
الـــذي يســـخر مـــن نفســـه: أنـــا بـــوص 
كتابـــة، أو الٌمَعلـــم الـــذي نعـــت نفســـه: أنـــا 
نـــه أحـــد الخـــدم  صنـــدوق ُكتـــب، أو مـــا دوَّ
ـــة  ـــى لوحـــة جنائزيـــة مـــن عصـــر الدول عل
ـــًا مـــن  ـــًا محبوب ـــًا وفي ـــت كلب ـــة: »كن الحديث
ـــم مـــن  ســـيدتي«وصلنا نـــص مصـــري قدي
ـــام 2154  ـــن ع ـــي األول م ـــر االنتقال العص
ـــل  ـــب مـــن قب ـــًا، كت ـــى 2040 ق.م تقريب إل
أحـــد كبـــار الموظفيـــن يدعـــى »خيتـــي بـــن 
دواوف« البنـــه »بيبـــي« الـــذي يعـــد نفســـه 
لمهنـــة الكاتـــب وفيهـــا ينصحـــه بأهميـــة 
مهنـــة الكاتـــب )الميـــري( بالمقارنـــة بمهـــن 
العمـــل اليـــدوي: فعامـــل المســـابك يخشـــن 
ــة  ــه كرائحـ ــة نتنـ ــه رائحـ ــده وتالزمـ جلـ
البيض الفاســـد والســـمك المتعفن، وعامل 
البنـــاء يتقـــوس ظهـــره مـــن العمـــل الشـــاق 
ـــا  ـــل يحي وصانـــع الطـــوب مـــن طمـــي الني
حيـــاة متســـخة كحيـــاة الخنازيـــر، وحـــال 
عامـــل النســـيج فـــي ورشـــته كحـــال امـــرأة 
ــم،  ــه المظلـ ــس عالمـ ــو حبيـ ــة، فهـ تعسـ
واإلســـكافي ال يجـــد مـــا يمضغـــه ســـوى 

ـــخ. ـــد... إل الجل
النـــص وإن قصـــد منـــه تحفيـــز االبـــن 
بحيـــاة عمليـــة  يهنـــأ  للدراســـة حتـــى 
رفيعـــة لكنـــه يعكـــس وجهـــة نظـــر شـــرائح 
المجتمـــع العليـــا الرافضـــة للعمـــل اليـــدوي 
م  وتحقيرهـــم لـــه بتعبيـــرات ســـاخرة وتهكُّ

الذع.
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دير المدينة... استثناء تاريخي
نحـــن نعـــرف القليـــل عـــن الحيـــاة 
ــة،  ــر الفرعونيـ ــش مصـ ــة لحرافيـ اليوميـ
ألنهـــم ببســـاطة لـــم يعرفـــوا الكتابـــة، 
وتراثهـــم الشـــفهي نثـــره األثيـــر، ومـــا 
ــة أو  ــة الدولـ ــل كتبـ ــن قبـ ــم مـ ــب عنهـ كتـ
ــة  ــورة الحقيقيـ ــم يعكـــس الصـ ــد لـ المعبـ
ـــم  ـــة تحتِّ ـــذا فاألمان ـــم، ل ـــل حياته لتفاصي
علينـــا أن نقـــول إن أغلب التـــراث المصري 
ـــترك األعلـــى،  القديـــم هـــو تـــراث المش
والكهنـــة  واألمـــراء  وحاشـــيته  الملـــك 
وقـــواد الجيـــش وكبـــار موظفـــي الدولـــة 
ـــة  ـــن مدين ـــا م ـــد وصلن ـــع اســـتثناء وحي م

العمـــال فـــي ديـــر المدينـــة. 
الجنائزيـــة  المعابـــد  بنـــاء  تطلَّـــَب 
وحفـــر مقابـــر الدولـــة الحديثـــة فـــي عـــرب 
ـــة لســـكن العمـــال  طيبـــة بنـــاء مدينـــة كامل
ــر  ــوم )ديـ ــا اليـ ــق عليهـ ــن، يطلـ والفنانيـ
المدينـــة( وســـبب التســـمية يرجـــع لوجـــود 
معبـــد مـــن العصـــر البطلمـــي اســـتخدم فـــي 
ـــان.  ـــر للرهب ـــر كدي ـــي المبك ـــر القبط العص
زودتنـــا وثائقهـــا بمـــادة غزيـــرة تعكـــس 
ـــة  ـــا بردي ـــا، منه ـــاة وخصوبته ـــزق الحي ن
تحمـــل رســـمًا كاريكاتوريـــًا لألوضـــاع 
مـــن  عـــاٍل  بقـــدر  المختلفـــة  الجنســـية 
المبالغـــة، مـــع تعليقـــات مرحـــة، وهـــي 
ـــن شـــمال  ـــًا بمتحـــف توري محفوظـــة حالي

إيطاليـــا. 

عـــرف المصريـــون حكايـــات الحيوانات 
منـــذ آالف الســـنين، ووصلتنـــا مع رســـوم 
ــل  ــة، مثـ ــر المدينـ ــن ديـ ــة مـ كاريكاتوريـ
القصـــص التـــي تتنـــاول صـــراع القطـــط 
ـــران  ـــا تهاجـــم الفئ ـــي إحداه ـــران، فف والفئ
القطـــط وتحاصـــر قلعتهـــم، وال يخلـــو 
الســـرد مـــن الســـخرية مـــن الفرعـــون، 
حيـــث يظهـــر فرعـــون الفئـــران علـــى عجلته 
الحربيـــة متخـــذًا نفـــس الوقفـــة الملكيـــة 

التقليديـــة، 
وثمـــة رســـم كاريكاتـــوري آخـــر يصـــور 
قّطـــًا يقـــدم النبيـــذ للفـــأر، أمـــا التعليـــق 

المصاحـــب للرســـم فهـــو علـــى لســـان 
القـــط: عندمـــا تأتينـــي، ســـتخدمك كل 
القطـــط فـــور وصولـــك للمـــكان.... هـــل 
ر  هـــي مكيـــدة للفـــأر؟، ورســـم آخـــر يصـــوِّ
مبـــاراة مالكمـــة بيـــن فـــأر وقـــط ويقـــف 

نســـر بينهمـــا حكمـــًا.
وكان للفنانيـــن بصمتهـــم علـــى جـــدران 
ـــد رســـموا ألنفســـهم  ـــر والكهوف،فق المقاب
صـــورًا هزليـــة، ومـــن مقبرة رقـــم 217 في 
طيبـــة مشـــهد مـــرح لـــم يتكـــرر فـــي التاريـــخ 
ـــون  ـــم منهمك ـــال وه ـــر العم ـــري ٌيظه المص
فـــي بنـــاء المقبـــرة، حيـــث يجمـــع بيـــن 
مشـــهد جنائـــزي جـــاد ووقـــور وبيـــن مشـــهد 
هزلـــي لبعـــض الســـلوكيات، مثـــاًل نجـــد 
ـــاًل  ـــه، وآخـــر ثم ـــن زميل ـــل عي ـــاًل يكحِّ عام
يحـــاول رفيقـــه إفاقتـــه، وثالثـــًا يغنـــي، 
ــمعه،  ــف يسـ ــل ووقـ ــرك العمـ ــًا تـ ورابعـ

ـــل.   ـــي العم ـــن ف ـــن منهمكي وآخري

ُوِجـــد أيضـــًا فـــي إحـــدى المغـــارات 
رســـم ســـاخر للوزيـــر ســـنموت مـــع الملكة 
حتشبســـوت فـــي وضـــع جنســـي مهيـــن 
ـــر  ـــذا أول كاريكاتي ـــا كان ه ـــة، وربم للملك
سياســـي ينتقـــد فيـــه صاحبـــه ويســـخر 
مـــن العالقـــة غيـــر المعلنـــة بيـــن الملكـــة 

ووزيرهـــا. 
وكمـــا فـــي كل مجتمـــع هنـــاك شـــريحة 
مـــا تتعـــرض أكثـــر مـــن غيرهـــا للســـخرية، 
ـــي مصـــر، أو  ـــي ف ـــل أهـــل الوجـــه القبل مث
ســـكان شـــرق بحـــر الشـــمال فـــي ألمانيـــا، 
ـــا. بشـــكل عـــام  ـــي أوروب أو الشـــقراوات ف
الالذعـــة  والتعليقـــات  النـــكات  كانـــت 
تنصـــّب علـــى بـــدو ســـورية وفلســـطين، 
فقـــد كانـــت نظـــرة المصـــري لهـــم فيهـــا قـــدر 
ـــارًا  ـــن االســـتعالء. اشـــترى مصـــري حم م
ـــه  ـــي مقبرت ـــدو فلســـطين ورســـمه ف ـــن ب م
وكتـــب معلقـــًا: بعـــد أن كنـــت تمشـــي علـــى 

نعرف القليل عن الحياة اليومية لحرافيش 
مصر الفرعونية، ألنهم ببساطة لم يعرفوا 

الكتابة، وتراثهم الشفهي نثره األثير
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رمـــال الصحـــراء صـــرت تمشـــي علـــى 
ـــدوي  ـــع ب ـــا يجتم ـــر. وعندم ـــب الوفي العش
ـــري  ـــم المص ـــري، ُرِس ـــورية ومص ـــن س م
فـــي أغلـــب األحيـــان بالمقاييـــس التقليديـــة 
فـــي حيـــن ُرِســـم البـــدوي هزيـــاًل أشـــعث 

ـــاب.  ـــي الثي ـــعر بال الش

فـــي العصر البطلمي كانت اإلســـكندرية 
مدينـــة مفتوحـــة متفتحـــة يقصدهـــا الكثيـــر 
للعلم والتجارة، واشـــتهر ســـكانها بالقوة 
والجـــراءة، حتـــى أنهـــم مـــرة عزلـــوا الملـــك 
وعيَّنـــوا غيـــره، وكانـــوا يتمتعـــون بـــروح 
الســـخرية والدعابـــة، وامتـــدت أحيانـــًا 
ـــال  ـــك نفســـه، مث ـــال مـــن شـــخص المل لتن
ذلـــك نعـــت أهـــل اإلســـكندرية لبطليمـــوس 
»الزّمـــار« وكانـــوا ال  بــــ  الثانـــي عشـــر 
يســـمونه إال بهـــذا االســـم لمجونـــه وعبثـــه.
أن  القليلـــة  المصـــادر  تخبرنـــا 
اإلســـكندرية فـــي القـــرن الرابـــع الميـــالدي 
كانـــت منقســـمة بيـــن المؤمنيـــن بالديـــن 
وبيـــن  فلســـطين  مـــن  الوافـــد  الجديـــد 
أنصـــار الديانـــة الوطنيـــة وبينهمـــا الفـــرق 
الغنوصيـــة، وكانـــت األغانـــي التهكميـــة 
ســـالح كل األطـــراف قبـــل أن يدخل الجميع 
دائـــرة العنـــف، مـــن هـــذه المصـــادر رســـالة 
ــًأ  ــوبة خطـ ــن منسـ ــن المصرييـ ــخر مـ تسـ
ــاب  ــي كتـ ــرت فـ ــان« ظهـ ــر »هدريـ للقيصـ

ــري« : ــخ القيصـ »التاريـ
ــن  ــإن المصرييـ ــدًا فـ ــم جيـ ــا تعلـ »وكمـ
ومتبجحـــون  ومتهـــورون  متقلبـــون 
بالتوافـــه  ومنشـــغلون  وظالمـــون 
ومتعطشـــون لالنقالبـــات إلى حـــد أضحت 
لديهـــم أغـــان يغنونهـــا فـــي الشـــوارع عـــن 
هـــذا الموضـــوع، كمـــا أنهـــم يكتبـــون 
األشـــعار الســـاخرة وقصائـــد المديـــح، 
افـــون وأطبـــاء.  مـــون وعرَّ وهـــم أيضـــًا منجِّ
ـــامريون  ـــيحيون والس ـــم المس ـــد بينه يوج
يعجبهـــم  ال  ممـــن  مجموعـــة  وكذلـــك 
عصرهـــم أبـــدًا...... تأكـــدت يـــا عزيـــزي أن 
مصـــر التـــي كنـــت تكيـــل لهـــا المديـــح بـــكل 
هـــذا القـــدر، طائشـــة، متذبذبـــة وســـريعة 

ُوِجـــد اآلالف مـــن هـــذه التماثيـــل فـــي 
أغلـــب مـــدن البحـــر األبيـــض المتوســـط، 
وبشـــكل خـــاص اإلســـكندرية، واســـتمر 
تقديســـه حتـــى القـــرن الرابـــع الميـــالدي 
قبـــل االنتصـــار الحاســـم للمســـيحية علـــى 

الديانـــة الوطنيـــة.
تـــل   - بوباســـتس  فـــي  كان  كذلـــك 
مركـــز  الشـــرقية-  محافظـــة  بســـطة، 
لعبـــادة الربـــة »باســـتت« ربـــة الخصوبـــة 
والمـــرح، وكان يقـــام كل عـــام فـــي معبدها 
ـــه  ـــال شـــعبي ماجـــن ســـاخر، وصف احتف
ـــذي زار مصـــر  ـــرودوت ال ـــة هي ـــا الرحال لن
فـــي القـــرن الخامـــس ق.م.: »كان الرجـــال 
والنســـاء ينزلـــون فـــي جماعـــات كبيـــرة 
بإحـــدى الســـفن، وكانـــت بعـــض النســـوة 
يرقصـــن بالصنـــوج، بينمـــا يعـــزف بعـــض 
ـــال  ـــة الرج ـــا بقي ـــاي. أم ـــى الن ـــال عل الرج
والنســـاء فكانـــوا يغّنـــون ويصفقـــون، 
ســـفينتهم  رســـت  وكلمـــا 
علـــى شـــاطئ إحـــدى المـــدن 
ـــم علـــى نســـاء  يقومـــون بالتهكُّ
ـــخرية  ـــة والس ـــك المدين تل
البعـــض  وكان  منهـــن، 
ـــوم  ـــن يق ـــي حي ـــص ف يرق
ــال  ــر بأعمـ البعـــض اآلخـ
وعندمـــا  الئقـــة  غيـــر 
يصلون إلى بوباســـتس 
كانـــوا يحتفلـــون بالعيـــد 
كبيـــرًا، وكان  احتفـــااًل 
النبيـــذ الـــذي يســـتهلك 
فـــي هـــذا اليـــوم أكثـــر 
ممـــا كان يســـتهلك طـــوال 

ــام«. العـ
أخــيـــــــرًا يـــضــيـــــف 
أرض  مصـــر  هيـــرودوت: 

والدعابـــة. المـــزاح 

ـــاع  ـــائعات. أتب ـــر للش ـــع أي أث ـــل م التفاع
ســـرابيس هنـــاك مســـيحيون، واألتبـــاع 
متقـــدو الحمـــاس لهـــذا اإللـــه هـــم مـــن 
ــاقفة. وحتـــى  ُيطلـــق عليهـــم اســـم األسـ
هـــذا البطريـــرك، عندمـــا يأتـــي لمصـــر 
يرغمـــه البعـــض علـــى تمجيـــد ســـرابيس، 
ـــيح.  ـــم المس ـــى تكري ـــر عل ـــض اآلخ والبع
ـــذي  ـــر ال ـــن البش ـــط م ـــك النم ـــن ذل ـــم م إنه

ــات.«. ــل لخلـــق االضطرابـ يميـ

آلهة المرح
ـــه  ـــادة ديونيســـوس إل ـــور عب ـــل ظه قب
ـــد األغريـــق وباخـــوس  ـــذ والمـــرح عن النبي
ــد الرومـــان، كان للمصرييـــن »بـــس«  عنـ
ــتوحوا  ــوة، اسـ ــرح والنشـ ــه للمـ ــو إلـ هـ
ـــب  ـــت تجل ـــي كان ـــزام، الت ـــن األق ـــه م هيئت
مـــن أفريقيـــا ابتـــداء مـــن األســـرة السادســـة  
)حوالـــي 3000 ق. م(– مجموعـــة عرقيـــة  
تســـمى »بيجمـــي«، وتتميـــز بقصـــر القامـــة 
مـــع اكتنـــاز الجســـم وبـــروز فـــي الفكيـــن- 

لتشـــيع البهجـــة والســـرور 
ورقصاتهـــا،  بحركاتهـــا 
إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 

المصرييـــن  انبهـــار 
بهـــا بســـبب مظهرهـــا 
ـــي فعّدوهـــا مـــن  الطفول
الحاميـــة  الكائنـــات 
أثنـــاء  للنســـاء 
ــت  ــوالدة، وتمتعـ الـ
خاصـــة  بعنايـــة 
ـــي  ـــالط الملك ـــي الب ف
وبيـــوت األثريـــاء.  
»بـــس«  ر  ُيَصـــوَّ
قصيـــرة  بقامـــة 
وبـــرأس  بدينـــة، 

لبـــدة  لهـــا  كبيـــرة 
أســـد وأذنـــان كبيرتـــان. 

وكانـــت ُتصَنـــع التماثيـــل 
بشـــكل واســـع مـــن أغلـــب 

ــد  ــات المعروفة،وقـ الخامـ

اإلله بس إله المرح

»بس« هو إله للمرح والنشوة لدى 
الفراعنة، استوحوا هيئته من األقزام، 

التي كانت تجلب من أفريقيا
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ــر مشــوب  ــًا وغي ــًا نقي ــًا. صافي ــا نضحــك ضحــكًا صافي كّن
بمــواد دخيلــة. كانــت أفواهنــا تنفتح علــى كامل قــدرات الحنك. 
وكانــت حناجرنــا تســتدعي حبالهــا الّصوتيــة كّلهــا، حتــى تلــك 
التــي لــم تكــن قــد ولــدت بعــد. للبنــات، وللصبيــان أيضــًا ذلــك 
الســوبرانو الجميل، العالي والحاّد والكهربائي، الذي ستخّربه 
الســجائر وهورمونــات الذكــورة وبــروز عظــام الــرأس بكاملــه 

حّتــى كهــف الحلــق. 
كّنــا نكــّر ضحكاتنــا التــي لــم يكــن ألّيــة ســلطة أن تكبحهــا، 
ال فــي البيــت وال فــي المدرســة، وال حتــى فــي دور العبــادة 
حيــث طغيــان الّرهبــة مرفــق بـــ »قّلــة األدب واالســتهتار بأرفــع 
القيــم«. ال شــيء، ال أحــد، ال مــكان يوقــف قهقهاتنــا. ذلــك أّنهــا، 
ــب يرّدهــا  ــر وال تأني ــرة، ال تحذي ــات الصغي ــاح الرئ ــن تجت حي
مهمــا خفنــا. فالضحــك كان، مــن دون روادعــه، مفصــواًل عــن 
القصــاص الــذي بالتأكيــد ســوف يلــي نوباتــه مهمــا كــّرر الكبــار 

تهديداتهــم النازلــة فينــا ال محالــة. 
األدبــاء  يصفــه  كمــا  »بريئــًا«  الضحــك  ذلــك  يكــن  لــم 
ــة الســمينة وهــي خارجــة  ــن وقعــت المعّلم ــون. فحي والمتعّلم
مــن كرســي االعتــراف فــي كنيســة المدرســة، وبــان مــا تحــت 
الثيــاب »الحصينــة«، واجتاحت الصفــوف المتعاقبة من المقاعد 
الخشــبية المرصوصــة تلــك الموجــة مــن تســونامي الضحــك، 
كّنــا ننتقــم قليــاًل مــن صرامــة المعّلمــة.. هــي نفســها التــي كانــت 
شــديدة ظالمة في قضايا الضحك »من غير ســبب...«. وسيهرع 

ــة أعضــاء اإلدارة  ــّرة كاف ــذه الم ــر المشــروط ه ــا غي ــى دعمه إل
ومجلــس تمثيــل األهالي... وســـ »يلعب« ضّدنا أنه يوم جمعة، 
كان، ومــن يضحــك يــوم الجمعــة - يــوم آالم يســوع - يبكــي 
يــوم األحــد... لكــّن األحــد، ونحــن نتداعــى علــى المقاعــد، كان 

بعيــدًا.. جــدًا.
ولــم يكــن ذلــك الضحك مقطوعــًا عن حّس التقــاط تناقضات 
الوعــي الجماعــي، ولــو أنــه - أي هــذا الحــّس- لــم يكــن إال فــي 
بدايــات تلّمســه للعالــم الخارجــي. فحيــن راح أســتاذ التاريــخ 
يصــرخ فــي المراهقــات الصغيرات جميعهــّن كّلمــا حاولنا إخفاء 
ــة، عــال ضحكنــا  الــرأس خلــف ظهــور بنــات الصفــوف األمامّي
المكتــوم حتــى صــار جهارًا ومدّويًا. فاألســتاذ - القومي العربي 
- كان يشــتم رفيقتنــا »ســيلين« التــي تلفظ القــاف وكأنها كاف، 
علــى عــدم وعيهــا بعروبتها وعدم أهلّية أهلهــا بالتربية القومّية 
الصحيحــة... وكّلمــا حاولــت إحدانــا أن تشــرح لألســتاذ ظروف 
»سيلين« التي ولدت وترّبت في إفريقيا قبل أن يرسلها والداها 
حديثــًا جــدًا إلــى لبنــان خصيصــًا لكــي تتعّلــم العربّيــة، صــرخ 
األســتاذ واستشــاط غضبــًا علــى غضــب حتــى... أغشــي علينــا 
مــن شــّدة الضحــك.. فصــار يطردنــا واحــدة تلــو األخــرى وبقــي 
وحيــدًا فــي الصف. و ســمعناه مــن الممّر يتابع الــدرس للجدران 
والمقاعد الخالية، ويشــرح الخرائط على اللوح الخشــبي بصبر 
وأناة، ســعيدًا باالحترام الذي ســاد صمتًا على غرفة الصّف... 

•••

كنّا نضحك

هدى بركات

حرث البحر
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ثم... ثّم كبرنا. وتغّير ضحكنا كثيرًا. 
صــار ممزوجــًا بمــا ليــس منــه. صــار قاســيًا هّدافــًا. وصــار 
باأللــوان المســمومة، أصفــر مــن الســخرية، أســود مــن القهــر 
والمــرارة. أو مــن »الذكاء« والشــماتة والعنصريــة والكراهية... 
صــار الضحــك تهكّمــًا على الضعيــف إلبراز القــدرة والتعالي 
على العموم. صار ثقافة العنجهّية واالستهزاء بدونّية نلصقها 
باآلخريــن كــي نصعــد علــى وهنهــم... صــار عالــي الضحــك في 
ــور  ــم ببواطــن األم اجتماعــات الحــزب - أّي حــزب - هــو األعل
وخفايــا السياســة، وهــو األقــدر علــى استشــراف »المرحلــة«، 
وصــار األكثــر جــدارة بقيادتنــا، رغــم الجّديــة الهائلــة التــي 
تتصــف بهــا تلــك »المرحلــة« بالذات. صار الضحــك بدياًل للكالم 
ــا. صــار حســمًا  ــى أســئلة ال جــواب له ــًا عل ــي، وجواب المنطق

نهائيــًا قاطعــًا للنقــاش الصعــب...
ــم ســهامًا ســاّمة  ــن أصبحناه ــن الذي ــكات البالغي صــارت ن
ــاكًا فــي حربنــا مــع مــن ينبغــي  موّجهــة لألعــداء، وســالحًا فّت
»اســتئصالهم« مــن تاريخنــا المهيــب. كّل النــكات لطحــن أفــكار 

ــة.  ــة الجاهل ــة، المأجــورة العميل ــة المقابل الجه
صــار الضحك من مســتلزمات التمّيــز والرفعة النضالية على 

»اآلخر« الذي ال يحســن الضحك كما هو ال يحســن الحرب.
على أجهزة »التوكي ووكي« كان الضحك مفرقعًا باســتمرار 
علــى الحواجــز العســكرية المتقابلــة المتقاتلــة عنــد خطــوط 
التمــاس. الشــتائم المقذعــة باأللفــاظ النابيــة، الجنســّية علــى 

ــن،  ــك المقاتلي ــزة فُتضح ــي األجه ــّر ف ــت تم ــاص، كان ــو خ نح
ولكــن أيضًا الشــعب، بحســب أهوائــه الحربّية طبعــًا، فيلتقطها 
ــي ال حــدود  ــة المرحــة الت ــج مــن العنصري ــي مزي ــا، ف ويعّممه

لبذاءتهــا الُمبهجــة التــي ُتميــت ضحــكًا... 
لكــن، كان هنــاك أيضــًا ضحــك ممنوعــا. أن تضحــك علــى 
الحواجــز المســّلحة، ولــو خفيفــًا، ولــو تبّســمًا مــن الخــوف 
والجبــن، ولــو اســترضاء وميــاًل لالستســالم أو التعاطــف 
االحتزابــي، كان يعنــي عــدم الجّديــة فــي أحلــى الحــاالت، 
واالســتخفاف بــوكالء الحيــاة والمــوت، وبمهّماتهــم التاريخّيــة 

ــي أســوئها.  ف
وصلــت الســيارة إلــى الحاجز ولــم تنتبه زوجــة صديقنا في 
المقعــد الخلفــي فواصلــت الضحــك. أنــزل المســّلح كافــة الّركاب 
وســّدد بندقيتــه إلــى صــدر زوج المــرأة التي كانــت تضحك. قال 
لــه إنــه ال يملــك خصيتــي الرجــال ألن امرأتــه ال تحتــرم الموقــف 
وتعــّرض حياتــه وحيــاة ركاب الســيارة للمــوت. حصــل خيــر، 
ــا يقــول. وضــع  ــف أن... راح صديقن ــي الخل ــدرك ف ــم ت هــي ل
المســّلح بندقيتــه فــي رأس الرجــل وقال للمــرأة: اآلن اضحكي، 
أريــدك اآلن أن تضحكــي.. عليه، على هذا الغضنفر وهو يرتعد 

خوفــًا... وراح المســّلح فــي ضحــك طويل...
كانــت البــالد تتلــّوى من شــّدة الضحــك، منقلبة علــى ظهرها 
كصرصــار كبيــر قــذف آخــر ذّرة هــواء مــن رئتيه، في حشــرجة 

تشــبه القهقهات العالية.
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إبراهيم الَحْيسن

ناقد تشكييل من املغرب

الكاريكاتير الجداري
الغرافيتا الجديدة!!

لهذا الفن- كما يقول الباحث الفرنسي 
روا- جذور تاريخية قديمة جّدًا، ولقد بدأ 
كحركة قديمة بدائية في التصوير الفني 
انطلقت  حيث  الهزلي،  التشخيص  أو 
سخر  عندما  القديم  العهد  من  جــذوره 
القصة  والدليل  هابيل.  أخيه  من  قابيل 
التاريخية التي تقول بأن أختهما أحّبت 
هابيل أكثر من قابيل عندما أصبح قابيل 
يرسم أخاه هابيل، ويعلِّق عليه بجمل 

حادة«)1(..

في البدء كانت الصحيفة
ــن رحــم  ــنُّ الــكــاريــكــاتــيــر م ــرج فـ خـ
أروبا.  في  مرَّة  ل  ألوَّ وظهر  الصحافة، 
سوه أثناء  ويّدعي اإليطاليون أنهم مؤسِّ
في  الفن  هذا  نما  حيث  النهضة،  عصر 
أعمال الفنان الكبير تشيمبولدو، كما عبَّر 
 L. De Vinci الفنان ليوناردو دافنشي
عن سخطه واستيائه من الحرب، فرسم 
وقعت  التي  الشهيرة  »دانجاي«  معركة 
بأسلوب  وأعدائهم  الفلورانسيين  بين 
أن  آخرون  ويرى  كاريكاتيري.  تهكُّمي 
هم  الفراعنة  الفنانين  أن  يؤكد  التاريخ 

أول الممارسين لهذا النوع من الفن)2(.
 A. كراتشي)  أنابال  من  كل  ُيعتبر 
وبرنيني   ،Caracci )1609 - 1560

هما الرائدان الفعليان لفنِّ الكاريكاتير. 
ُيَعّد بيير ليون غيتزي )1674 -  كما 
َل رسام مارس فن الكاريكاتير  1755( َأوَّ
بشكل محترف، إذ كان يتاجر بشكل ُحرٍّ 
مدينة  في  الكاريكاتيرية  رسوماته  في 
روما في وقت لم يكن ُينظر إلى هذا الفن 
بالطبع  ليس  الفنان  هذا  الرضا.  بعين 
معروفًا  كان  إنه  بل  كاريكاتير،  فنان 
الرومانية  الكنائس  في  أعماله  بسبب 
وفي جدارياته الموجودة في عدَّة فيالت 

إيطالية)3(.
 ،Gravure ر فن الحفر موازاة مع تطوُّ
وال سيما باستخدام األلوان في الطباعة، 
وانتعش  الكاريكاتيري  الرسم  ازدهــر 
والكتل  المساحات  فيه  تكثر  بدأت  حيث 
جمالية.  جاذبية  ذا  وأصبح  نة،  الملوَّ
باستخدام  الحفر  فن  ر  تطوُّ بدأ  وعندما 
الرسم  أمام  فتح  الطباعة،  في  األلــوان 
الكاريكاتيري طريقًا جديدًا انفرد به في 

ما بعد، وحقَّق نتائجه الباهرة األولى.
نقلة  سيشهد  الكاريكاتير  أن  غير 
نوعية بعودته المجدَّدة إلى سند الجدار، 
األحداث  اندالع مجموعة من  السيما مع 
أبرزها  والعربية،  الدولية  السياسية 
ومصر  وفلسطين  والتشيلي  بالمكسيك 
وتونس وسورية وليبيا وغير ذلك من 

األقطار العربية المأزومة.

الغرافيتا: فنُّ الشارع
الغرافيتي Graffittis هو َفنُّ الناس 
المكان  في الشارع.. هو فن تفاعلي مع 
في  إالَّ  شرعيته  يكتسب  ال  بالفطرة. 
وجـــوده فــي عــرض الــطــريــق ووســط 
الجماهير.. في قلب األحداث معايشًا لها 
رها. فالجدار يمثل صفحة  اًل لتطوُّ ومسجِّ
التاريخ البيضاء التي يكتبها الغرافيتي، 
فوقها  ليضع  سبيل  عابر  كل  يأتي  ثم 
باللون  اإلنسانية  تجربته  مــن  شيئًا 

والرسم والكتابة)4(.
نشأ فن الجرافيتي منذ رسوم اإلنسان 
األول في الكهوف قبل 22 ألف عام، مرورًا 
وأرضياتها  الكنائس  جــدران  بتزيين 
لكنه  والحديثة،  الوسطى  العصور  في 
من  ل  وتحوَّ العصور،  عبر  ر  وتطوَّ نما 
مقوماته  له  شعبي  فن  إلــى  بدائي  فن 
أن  بعد  الخاصة  والجمالية  التعبيرية 
خرج من رحم سلسلة من الثورات التي 
وانقالبات  وانتفاضات  حروب  أفرزتها 
ــدءًا مـــن حــرب  ــ ــدة، بـ ــديـ ســيــاســيــة عـ
والثورة  أميركا  في  الوطنية  االستقالل 
بثورة  مــرورًا  الفرنسية،  البورجوازية 
وكذلك   ،1917 عام  االشتراكية  أكتوبر 
أجل  من  الفلسطيني  الشعب  انتفاضة 
فلسطينية  دولة  وإقامة  األرض  تحرير 

يحتل فن الكاريكاتير مكانة مهمة داخل نســيج اإلبداع التشــكيلي، لذلك 
فهو يحظى باهتمام وتقدير الجميع، ألنه أداة تعبيرية تتجاوز اإلرسالية 
األيقونية iconique لـ »تزعزع« الخطاب السياســي الملفوف بكل أنواع 

الرقابة الخارجية والداخلية.
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د  للتمرُّ حرَّة ومستقلة، وقد ظهر كبداية 
الفن  في  األوروبــي  المركزي  الفكر  على 

الكالسيكي اليوناني-الروماني القديم.
بموسيقى  الغرافيتي  فــنُّ  ارتــبــط 
إنتاجات  لكونهما من  ُربَّما  الهيب هوب. 
األفارقة  وبثقافة  الكادحة،  الطبقات 
األكثر  ُيَعدُّون  الذين ما زالوا  األميركيين 
األميركي  المجتمع  نات  مكوِّ بين  فقرًا 
رًا  تطوُّ الفنُّ  هــذا  شهد  وقــد  المختلفة. 
الماضي  القرن  سبعينيات  منذ  كبيرًا 
تعقيدًا  أكثر  لُيصبح  »الهيبيز«  وعصر 
التقنيات  أو  الفنية  األساليب  حيث  من 

المستخدمة)5(.
ــات وفــي  ــي ــدران ــُج عــلــى مــســتــوى ال
كانت  و1920،   1910 بين  مــا  الفترة 
المكسيك شهدت تحوالت اجتماعية هامة 
العسكرية  المرحلة  من  الثورة  بانتقال 
وقد  السياسي.  التدعيم  مرحلة  ــى  إل
Art mu- الجداري الفن  قادتها   شجع 
وارتباطه  الشعب  نحو  هه  لتوجُّ  ral
الملحمية.  وِصفته  االجتماعي  بالواقع 
الفنانين  من  عدٌد  برز  المجال  هذا  وفي 
D. Ri-  المتميِّزين أمثال: دييغو ريفيرا
A. Siquei- ألفارو سيكيروس ،vera
أخرى  فنية  تامايو..وشخصيات   ،ros
الذي  بورتيناري  كانديو  كالبرازيلي 
إيجاد صورية خاصة تميزت  تمكن من 
الفنان  ا  أمَّ العنيف.  التعبيري  بطابعها 
تجنس  روسي  يهودي  استغال-  الزال 
في  فــشــارك  الــبــرازيــلــيــة-  بالجنسية 
انتقل  ثم  درسد،  في  التعبيرية  الحركة 
ملحمية  صفحات  ليصور  البرازيل  إلى 
الفنية  األعــمــال  مــن  مجموعة  فــي  كما 

األخرى)6(.. 
الثورة، كان من  المكسيك، زمن  في 
إذ  السياسة،  عن  الفن  فصل  الصعب 
كان الرسامون يقومون بمهمات ثورية، 
يشترك  كان  الــذي  سيكيروس  أبرزهم 
بل  الثورة،  عن  الدفاع  وفي  القتال  في 
يحملون  وهــم  يرسمون  جميعًا  كانوا 
بعضهم  ــى  ــول وت الــمــســدســات  مــعــهــم 
مناصب قيادية في النقابات والتنظيمات 

العمالية والطالبية.
أنهى  أن  وبعد   ،1942 عــام  خــالل 
التي  الجدارية  اللوحات  من  مجموعة 
أطلق عليها عبارة: »موت الغزاة« وذلك 
جانب  إلى  تشيلي.  في  سيالن  بمدينة 
رسومات سيكيروس  في  »برزت  ذلك، 

خــصــوصــيــات الــقــمــع الــبــولــيــســي 
والدكتاتوريات العسكرية المشهورة في 

بلدان تلك المنطقة. 
تشكيليون  فــنــانــون  استلهم  لــقــد 
معاصرون فن الغرافيتي، وبدت أعمالهم 
الصباغية أشبه بحيطان متآكلة طالتها 
المثال  سبيل  على  منهم  الشيخوخة. 
أنطونيو  اإلسباني  الفنان  الحصر  ال 
تمتلئ  ــذي  الـ  A. Tapiès تابييس 
اللوني«.  »العنف  من  بكثير  لوحاته 
يقول تابييس بأن سبب تعلُّقه بالجدران 
وإلى  والشباب  الصبا  أيــام  إلى  يرجع 
األولى  ومراهقته  طفولته  عهد  ذكريات 
برشلونة،  حيطان  بين  عاشها  التي 
معنى  بينها  شاهد  التي  الحيطان  تلك 
ومشهد  ــيــه،  أهــال ومــقــتــل  الـــحـــروب، 

االعتقاالت غير اإلنسانية)7(. 

سالح في َيِد المقاومة المدنية
بمفهومه  الــكــاريــكــاتــيــر-  ــعــد  َي ــم  ل
على  تصدر  رسومات  مجرَّد  التقليدي- 
لمرافقة  والمجالت  الجرائد  صفحات 
أصبح  مــا  قــدر  والتعليقات  المقاالت 
منتشرًا  المدنية  المقاومة  َيِد  في  سالحًا 
الــدروب  في  والــجــدران،  الحيطان  على 
وعلى  الشعبية  والــحــواري  والممرات 
العمومية  والساحات  المباني  واجهات 
شعبيًا  ــًا  فــنَّ أصبح  والــمــيــتــرو..إلــخ. 
تعرية  غايته  ومعهم.  الناس  في  يسكن 
رحم  من  تولَّد  وفضحها..فنٌّ  السياسة 

الثورات  ظل  في  انفجرت  التي  المحن 
بأنظمة  أطاحت  التي  الراهنة  الشعبية 
تواصل  ملتهبة  تزال  وال  بائدة،  عربية 

النضال واالحتجاج..
العربي،  المستوى  وعــلــى  هــكــذا، 
في  كثيرًا  الجداري  الكاريكاتير  انتعش 
لفلسطين،  اإلسرائيلي  االحــتــالل  ظل 
الفلسطينية  الحيطان  كل  امتألت  حيث 
ــوم  ــرس بــالــكــتــابــات والـــشـــعـــارات وال
االحتالل  برحيل  تطالب  التي  التعبيرية 
والقمع  الحصار  أنــواع  بكل  المصطبغ 

والتنكيل.
ر  تطوَّ العربي،  الربيع  انــدالع  ومع 
الغرافيتي والكاريكاتير الجداري العربي 
موجات  وعقب  أثناء  أيضًا(  )والورقي 
ساخرة،  رســومــات  ــرزت  وب الغضب، 
والجبروت  الغطرسة  ِضــدَّ  وانتعشت 
الفن  هــذا  أمسى  ثــم،  من  واالســتــبــداد. 
الشعبي إعالنًا عن موقف..وهو بالتأكيد 
عمل تشكيلي يحمل في ثناياه ومظاهره 
العمل  مكونات  مــن  الكثير  الجمالية 
الجماهير  حماس  ألهم  ما  كثيرًا  الفني. 
ولعب أدوارًا توعوية وتحريضية في آن 

ة ذيوعه وانتشاره. لسرعة تلقِّيه وقوَّ
التعبيرية  الوسائل  من  واحــد  إنــه 
نقدًا  العربية  ــورة  ــث ال أفــرزتــهــا  الــتــي 
لظروف مأزومة ممتلئة بتردي األوضاع 
واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية 
-كمثال-  ذلك  شاهد  مصر.  في  السيما 
التي  القاهرة  في  محمود  محمد  شــارع 
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التعبيرية بما  الرسوم  امتأل بالعديد من 
تحمله من ألم وأمل، والمتضمِّن لشهادات 
لناس  فريدة وصادقة  إنسانية  أيقونية 

غالبة، بتعبير المصريين.
والكاريكاتير  الغرافيتي  َيــعــد  لــم 
الجداري اليوم في مصر بعد الثورة مرادفًا 
االحتجاج  في  والحق  التعبير  لحرية 
وتكميم  والظلم  القهر  من  عقود  عقب 
األفواه، بل أصبح موازيًا للثورة، يسير 
ويكتسب  أحداثها،  ل  ويسجِّ دربها  على 
كل يوم مساحة من المصداقية واألرض 
الجديدة في الشارع المصري. لقد تداخل 
في  الــجــداري  والكاريكاتير  الغرافيتي 
بحق-  وأصبح-  اآلن،  اليومية  الحياة 

فن الجماهير بامتياز )8(.
الكاريكاتير  ازدهر  أيضًا  تونس  في 
الياسمين.  لثورة  آخر  كوجه  الجداري 
ش  وفي ليبيا حيث عكست الرسوم التعطُّ
البحرين،  وفــي  الحقيقية.  للحرية 
قمع  فيها  يتم  التي  وسورية  واليمن، 
كما  واســع،  نطاق  على  التعبير  حرية 
قادت  الذي  فــرزات  علي  للرسام  حصل 
ببالده  الفساد  ِضــدَّ  النضالية  مواقفه 
لشباب  واإلبداعية  األخالقية  ومساندته 
شنيع  ــداء  العــت تعرضه  ــى  إل ــورة  ــث ال
بالضرب المبرِّح ألزمه دخول المستشفى 

ألسابيع!!
عمومًا، صار الكاريكاتير من أدبيات 
الشكل  عــن  وتخلى  العربية،  الــثــورة 
والصحيفة  المطبوع  للورق  المألوف 

وتعبيرات  بحوامل  إياهما  مستبداًل 
واألقمشة  الحوائط  على  دة  مجسَّ أخرى 
لدى البعض، وفي شكل أداءات جسدية 
لدى  ملونة  وعــرائــس  )بــرفــورمــانــس( 
بتعدد  الفن  هذا  ويظل  اآلخــر.  البعض 
وداعمًا  للثورة  توثيقًا  وسنائده  ألوانه 

لمنجزاتها الشعبية الباهرة.
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فنان  ســتــيــدمــان  ــف  رالـ
إنجليزي ولد عام 1936.

للكاريكاتير  رسامًا  بدأ   
المهنية  رحــلــتــه  ــالل  ــ وخ
استطاع أن يبدع في العديد 
ــن الـــمـــجـــاالت كــتــألــيــف  مـ
النصوص  وكتابة  الكتب 

األوبرالية.
قــام بــرســم الــعــديــد من 
مثل  الكالسيكية  القصص 
العجائب”،  “أليس في بالد 
“مزرعة  و  الكنز”  “جزيرة 
العديد  ألف  كما  الحيوانات” 
سبيل  ــى  عــل ــب  ــت ــك ال ــن  مـ
سيغموند  حــيــاة  الــمــثــال 
ــد ولـــيـــونـــاردو دا  ــرويـ فـ

فينشي و “بيغ أنا”.

كتب   1989 عـــام  فـــي 
للبيئة يسمى  أوبراليا  نصا 
القمر”  و”زهرة  “الطاعون” 
خمس  فــي  ُعــرضــا  اللذين 
المملكة  فــي  كــاتــدرائــيــات 
موضوعًا  وكانا  المتحدة 
في   2 ســي  بــي  بــي  لفيلم 

عام 1994.
ــف “عــنــاقــيــد  ــ ــب رالـ ــت ك
الحياة  ــزال  ت “ال  و  رالـــف” 
حصال  اللذين  زجاجة”  مع 
حصل  .كما  جائزتين  على 
على الدكتوراه الفخرية من 

جامعة كينت.
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فـي ظهيـرة أحـد أيام شـهر مارس/آذار وضوء الشـمس يغشـى البصر. بينما يتراءى سـراب رمـال الصحراء 
أمام العيـن خالقـًا إحساسـًا غريبـًا مـن الفـراغ والشـرود وكأنه سـراب في الـروح، كنت في طريقي مـن القاهرة 
إلـى اإلسـكندرية وبيـن انعكاسـات الشـمس الشـديدة، وبذهـن شـارد، كنـت أحـاول أن أتصفَّـح ألبومـًا قديمـًا 
لصـور الشـاعر اإليطالـي جوزيبـي أونجاريتـي، الشـاعر الذي ُوِلد في اإلسـكندرية عام 1888 والـذي تأثر بتلك 
المدينـة متعـددة الثقافـات والتيـارات الفكريـة التـي كانـت موضع فخر مصـر وأوروبا خاصة فـي النصف األول 

مـن القرن العشـرين. 

رحلة

طبرمين الصقّلّية من وجهة نظر اإلسكندرية

عر مدن الشِّ
أرنالدو دانتي مارياناتيش

ترجمة: نجالء وايل

المسرح الروماني بمدينة طبرمين
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باسـم  للشـاعر  صـورة  عنـد  توقفـت 
تعبيـر  وجهـه  علـى  ارتسـم  الثغر، وقـد 
م من يد الشاعر سلفاتوري  مالئكي يتسـلَّ
الرائعـة  طبرميـن  بمدينـة  كوازيمـودو 
جائـزة تاورمينـا للشـعر )وتاورمينـا هو 
االسـم اإليطالي الشائع لمدينة طبرمين( 
وقد صورت بشـرفة على شـكل فراشـة، 
جائـزة رفيعـة نالهـا من قبل شـعراء مثل 
ديالن توماس وآنا اشامتوف، وسيكون 

مـن الجميـل إحياؤها.
هـذه هي المرة الثانية التي أزور فيها 
هـذه  إليهـا  وأعـود  اإلسـكندرية،  مدينـة 
المرة من أجل أونجاريتي والذي يبدو لي 
أن عالقتـه بمـكان الميالد لـم يتم إبرازها 
بالشـكل الكافي مثلما حدث مع غيره من 
الشـعراء والكتاب اإليطالييـن مـن أمثـال 
)مارينيتـي، كاوزيمـودو، أنريكـو بيـا، 
فاوستا تشالينتي( الذين قضوا في مدينة 

هيباتيـا فتـرة هامة مـن حياتهم. 
عالمي عنهـم  تنظيم مؤتمـر  أتمنـى 
األوروبييـن  الكتـاب  مـن  آخريـن  وعـن 
الكبار الذين ارتبطوا بمدينة اإلسـكندرية 
أمثـال كفافيـس ، دريـل وفروسـتر  مـن 

تويـل.  واألخويـن 
 وقـد زرت اإلسـكندرية للمـرة األولـى 
بعد فترة قصيرة من وصولي إلى مصر، 
عندمـا نّظمنـا احتفالية عن الشـعر حضر 
اإليطالـي  الشـاعر  ابـن  أليسـاندرو  فيهـا 
الكبيـر كوازيمـودو الحائـز علـى جائـزة 

نوبل، لقـراءة شـعر أونجاريتـي.

قـرأ أليسـاندرو أثنـاء األمسـية أبياتـًا 
خالدة من شـعر أونجاريتي كان يتحدث 
فيها عن مدينة اإلسكندرية من مجموعته 
»الميناء المدفون«، وهو عنوان استلهمه 
مـن أسـطورة عـن ميناء قديـم غرق تحت 
البحـر دارت حولـه الكثيـر مـن الحكايـات 

دون العثـور علـى أي أثر له.
صـورة  ذهنـي  إلـى  أعـادت  وقـد 
المنظـر  فـي  وأونجاريتـي  كوازيمـودو 
الرائع للمسرح اليوناني بطبرمين صورًا 
وخياالت شـتى من تلـك المدينة الجميلة 
التي فتحها العرب في شهر يوليو/تموز 
عـام 902، وتحـدَّث عنها عالـم جغرافـي 
المدينـة  جمـال  فوصـف  عربـي  ومـؤرِّخ 

»فوهة نيـران«. مثـل  والبـركان 
اليـزال الكثيـر مـن الجوانـب التـي لـم 
العـرب  بيـن  العالقـة  عـن  بعـد  تكشـف 
ومدن جزيرة صقلية. وال تزال بطبرمين 
شـواهد علـى روعة المعمـار العربي مثل 
قلعـة  أو  سـتيفانو  سـان  الدوقـة  قصـر 
الشـرقيين. وقـد لمسـنا هـذا خـالل مؤتمر 
نظمناه عن ترجمات حديثة ألعمال كتاب 
صقلييـن إلى اللغة العربية )بيرانديللو، 
برانكاتي، فيتوريني، شاشا، بونافيري، 

كونصلـو، كاميللري(.
كنـت أفكـر فـي ذلـك والسـيارة تقطـع 
الطريق بسرعة وسعيد )السائق( ممسك 
بعجلـة القيـادة. تذكـرت المـرة األخيـرة 
فـي  طبرميـن  مدينـة  فيهـا  زرت  التـي 
يونيو/حزيـران 2007 بمناسـبة تقديـم 

كتـاب لـي. وجدتها كعادتهـا مدينة مرحة 
مليئـة بالشـمس والحيـاة. وتذكـرت كـم 
مـن المـرات تحدثـت فيهـا خـالل رحالتـي 
وعـن  المدينـة  جمـال  عـن  العالـم  فـي 
فـي  سـاهمت  التـي  الهامـة  الشـخصيات 
ازدهارها وجعلها واحدة من أشهر المدن 

فـي العالـم.
عندمـا كنـت أعيش في بـراغ في أوائل 
الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي نظمـت 
العديد من األمسيات للتشيكوسلوفاكيين 
بالنسـبة  متاحـًا  السـفر  يكـن  لـم  الـذي 
لهم للتعريـف بجمـال المـدن اإليطاليـة. 

صـت  ُخصِّ التـي  األمسـية  أن  أتذكـر 
باإلقبـال  تميـزت  طبرميـن  عـن  للحديـث 
الشـديد، وقـد صاحب ندوتـي عن المدينة 
عـرض مصـور عـن األماكـن واألشـخاص 
هامـة  استشـهادات  حديثـي  تخلـل  كمـا 
وفنانيـن  وشـعراء  لكتـاب  شـهيرة 
ورحالة وموسـيقيين ممـن زاروا المدينة 
موباسـان،  جوتـه،  مثـل:  ووصفوهـا 
جيلينـج،  جيـد،  إليـوت،  سـتراوس، 
برهامس، كوكتو، وأيضًا شخصيات من 
المسـرح، ومـن زيَّنـت رؤوسـهم التيجان 
مثـل إدوارد السـابع وملـك مصـر فاروق 
 1951 عـام  طبرميـن  إلـى  وصـل  الـذي 
علـى ظهـر اليخـت الملكي في رحلة شـهر 

العسـل.
وانتقلـت مـن مدينـة بـراغ إلـى مدينـة 
إلـى  ادنبـرج  ومـن  ادنبـرج،  دبلين ثـم 
العاصمـة  فـي  وشـاهدت  بودابسـت. 
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المتحـف  مـن  الثانـي  بالطابـق  المجريـة 
»أطـالل  تيزونتافـري  لوحـة  الوطنـي 
كان  والـذي  القديـم«  طبرميـن  مسـرح 
يشـكِّل جـزءًا مـن الصـور التـي عرضتهـا 
أثناء األمسية بألوان زاهية براقة تنطبع 
بقـوة فـي عيون الزائرين مثل حلم كبير. 
وعندمـا انتقلـت إلـى فيينـا رأيـت اللوحة 
مسـرح  تزيـن  والتـي  لكليمـت  الجميلـة 
»بـرج« والتـي يتلّصـص فيها الرسـام من 
فتحة مـزالج علـى أطـالل المسـرح القديم 
وقد سكنته نساء فاتنات ليقدِّم لنا لوحة 
الـذي  البـركان  بديعـة مثيرة يظهـر فيهـا 

ينحـدر إلـى البحـر.
اإلسـكندرية  مدينـة  أبـواب  وعلـى 
يشـتد زحام المـرور والعربات، وتصبح 
الشـمس أكثـر حـرارة تمامـًا مثـل الصيف 
على شاطئ طبرمين الجميل أمام جزيرة 

 . بيال
أبحـث فـي ذاكرتـي عـن العالقـة بيـن 
إليهـا  أصـل  التـي  اإلسـكندرية  مدينـة 
والمدينـة الصقليـة، ويتبـادر إلـى ذهني 
المركـز  فـي  زرتهـا  صغيـرة  كنيسـة 
التاريخي لمدينة طبرمين، تشـبه كنيسة 
سـانت كاتريـن باإلسـكندرية. والكنيسـة 
المصمَّمـة بطـراز بـاروك وقـد زيـن بابها 
الرخـام الـوردي البديع لمدينـة طبرمين. 
نـة  مكوَّ بالداخـل  الكنيسـة  أن  أعتقـد 
الرخـام  مـن  وتمثـال  واحـد  صحـن  مـن 
المدخـل  يميـن  علـى  القديسـة  ـد  يجسِّ
مسـتندة إلـى عمود. أتذكر أنـي قرأت في 
أحـد الكتيبـات أن الكنيسـة تأسسـت فـي 
أوائـل القـرن السـابع عشـر علـى أطـالل 
أفروديـت  لإللهـة  قديـم  يونانـي  معبـد 
أجمـل اآللهـة والتـي جعلهـا هوميـروس 
وينفـرط  وديـون.  زيـوس  لآللهـة  ابنـة 
عقـد الذكريـات مثـل حبـات الكـرز وتعود 
إلـى ذهني بيـن المقدس والدنيوي رواية 
»أفروديـت«  بعنـوان  مشـهورة  فرنسـية 
صـدرت فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر 
دانونزيـو.  الشـاعر  فـي  كثيـرًا  وأّثـرت 
عـن  وشـاعرية  بحسـية  وهي تحكـي 
موت المرأة الجميلة. وعندما زرت مدينة 
طبرمين فـي عـام 2007 بمناسـبة تقديم 
كتابـي، حيث كان يقام مهرجان سـينمت 
وقـد دعتنـي ديبـورا يونج إلـى احتفالية 
لتكريـم جوزيبـي تورناتـور. وحضر هذا 
التكريـم بالمسـرح اليونانـي الـذي تـألأل 
بأنوار االحتفاالت العديد من الشخصيات 

الشـهيرة.
»بـن  الليلـة  تلـك  فـي  قابلـت  كمـا 
جـزار« الـذي سـبق وكرمنـاه فـي مدينـة 
توفـي  والـذي  فاليانـو  بجائـزة  بسـكارا 
منـذ شـهرين، ولم أكـن أدري أن الجائزة 
للعـام التالي سـتكون من نصيب المخرج 
وأننـي  البطوطـي،  إبراهيـم  المصـري 
سـأنتقل لمصر، وسأشـاهد األماكن التي 

قـام بتصويـر أفالمـه فيهـا. 
وبيـن ذكرى وأخـرى نصل إلى مدينة 
المينـاء  الباهرة ونعبـر  اإلسـكندرية 
المزدحمـة  المدينـة  بطيئـة.  بخطـوات 

المكتظة بالسكان والتي يسكنها أكثر من 
خمسـة ماليين نسـمة تستقبلنا بأصوات 

آالت تنبيـه السـيارات المزعجـة.
وبينما أتوه في بحرها »األونجاريتي« 
أرى من بعيد سفينة من السائحين تصل 
رويدًا إلى الميناء. وثالثة فتيات يرتدين 
حجابًا أسود ويتريضن بطول الشاطئ. 
تثيـر رؤيتهـن فـي نفسـي فضـواًل كبيـرًا، 
فال أستطيع أن أفهم إن كن يركضن نحو 
المستقبل أم نحو الماضي. في النهاية ال 
يهّم. تريُّضهم بهذه المالبس هو المعجزة 

ذاتها.

صورة للكاتب داخل مكتبة اإلسكندرية
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أمجد ناصر

أقول، أنا زائرها، إنني أعرف المدينة. رأيتها في النهار ورأيتها 
في الليل. صحيح أن ليلها يختلف عن نهارها، ليس بألوان التوليب 
يفعلون  ال  ما  الليل  في  يفعلون  الذين  بأولئك  وإنما  فقط  المتغيرة 
وال  َعــالم،  نقاط  بضع  ذاكرتي  في  ذلــك،  مع  ولكن،  النهار،  في 
ذلك  اثنتين؟  أو  نظرة  من  كفٍّ  راحة  ُتعرف  ال  فكيف  دلياًل.  أحتاج 
قناة  إلى  أوصلني  شارع  بعد  أتبيَّنه  ما  سرعان  خادع،  إحساس 
ثم  نفسه  الشارع  إلى  أعادني  وجسر  جسر  إلى  بي  أفضت  وقناة 
ل عليه، بالقول: حتى  اختفى . أعلل نفسي، أنا الزائر الذي ال يعوَّ
اثنتين..  أو  نظرة  من  قديٍس  أو  مارٍق  يد  راحة  تعرف  ال  البّصارة 
سأبدأ، إذن، بتصنيف العالمات، وأفرد عدَّتي على األرض، وأقيس 
منظاري  أن  أكتشف  دون.  المتوحِّ المدن  مخططو  يفعل  كما  األبعاد 
عاطل عن الجهات ومالحي اآللّي يرتدي زعانف غواص؛  إذ هذا ما 
قناة  منسوبها.  ارتفع  مياٍه  أمام  بفعله  الميكانيكة  بصيرته  ألهتمه 
وجسر وبيت مائل.. هذه هي العالمات التي اعتبرتها نقاط ارتكازي 
وَصنَّْفتها في خانات منفصلة. ولكن هنا، بالضبط، يكمن خطئي، 
أبدأ  والجسور.  القنوات  من  أكثر  هنا،  إذ ال شيء،  المتاهة.  وتبدأ 
من الساحة التي تؤدي إليها كل الطرق، أو هكذا يقال. أحدد مربعًا 
الدخنة  تلك  أو  المطعم،  أو  المقهى  ذلك  إن  لنفسي  وأقول  صغيرًا 
التي ُتْسِطُل الهواَء، كانت تطلُّ على قناٍة في مربٍع يشبه هذا المربع. 
أمسح المربع شارعًا شارعًا وال أصل. حتى لو سألت فلن يفهمني، 
وأقول  جسر  صورة  أستعيد  أقصد؟  قناة  فأي  أحد.  هذا،  بلساني 
بالقرب من الجسر، وأشحن منظاري ببقايا الفراسة التي هجرتني. 
ولكن ذلك لم يفدني. فأي جسر هو الذي أتحدث عنه بين الستمئة 
والشعيرات  الخطوط  مثل  هنا  ها  والجسور  فالقنوات  األلــف؟  أو 
الدموية في راحة اليد. أنسى القناة والجسر كنقطتي َعالم وأقول: 
أنظر  السقف!  من  يتدلى  حديدي  شنكل  ذي  بيت  من  بالقرب  آه.. 
جيدًا. البيوت كلها، تقريبًا، يتدّلى منها شناكل حديدية كخطاطيف 
المدينة.  مرافق  يتكرران ويتداخالن في  الماء ومجازاته  القراصنة. 
الماء، هنا، مثل الصحراء، متاهة؛ فإن استطعت أن تعلِّم الصحراء 
إلى  مائاًل  بيتًا  رأيت  أني  أتذكر  الماء.  على  أثرًا  تترك  أن  تستطع 
األمام، بيتًا يكاد يقع على وجهه. فأرفعه أمامي كعالمة مؤّكدة. إن 
ال  أن  يكاد  بيوتها  فأيٌّ من  المدينة.  أعرف  فأنا قطعًا ال  فعلت ذلك 
يقع على وجهه؟ أيٌّ من  بيوتها ال يستدرجه الماء الماكر إلى ِشباكه 
هذه  دخل  السندباد،  بالد  من  مهاجرًا  سمعت  أني  أتذكر  المنتظرة؟ 
المتاهة المائية ولم يخرج منها، يسّمي قنطرة عبرتها في ليل مترنح. 
سمعت كلمة »أزرق«. ال أعرف إن كان يسّمي الجسر أو يتحدث عن 
التسمية  النهار.  رابعة  في  هنا  األهلين  تراود  التي  الكوابيس  لون 

الخاءات  تتدافع  رجل  ذهن  من  الصورة  تقرِّب  قد  مفيدة.  تكون  قد 
أسمع  لم  لكني   . عربيٍّ حنجرة  من  اآلهات  تتدفق  كما  لسانه  على 
خاءات كثيرة. فللمدينة أكثر من لسان، وأكثر من حرف واحد ُتوَلد 
منه الكلمات. للمدينة ألسنة متشعبة كألسنة بابل. هناك، أيضًا، َمْن 
ر ببابل عندما يقف على نهر ضفة النهر. المهاجر البابلي، مثاًل،  يفكِّ
الذي َشيََّبْته حروب بابل يظّن أنه في بابل رغم الغيوم الرازحة في 

القبة القاتمة كقطعان من األبقار الطائرة.

***
ليس هكذا، على ما يبدو، يصل الزائر إلى ما كشفته له المدينة، 
ذات يوم أو ليلة، وحجبته. قلت لنفسي: ربما أحتاج خريطة. رأيت 
الخريطة  لكن  ويمشون.   وجوههم  أمام  الخرائط  يفردون  كثيرين 
تخترق  التي  الزرقاء  الشرايين  هذه  الماء،  هذا  ثم  أخــرى..  متاهة 
المهدَّدين  نوم  ق  تطوِّ التي  األحزمة  هذه  جهاتها،  كل  من  الخريطة 
بالغرق، كيف لي أن أقرأها؟ يمكنني أن أقرأ الكلمات، رغم تراقصها 
والتباس معانيها، ولكن كيف لي أن أقرأ الماء؟ أفرد الخريطة أمامي. 
هناك  وانفصال.  اتصال  عقدة  ألف  أرى  زرقاء.  أحزمة  أرى سبعة 
أبدأ  أواًل.  الرموز  أحــلَّ  أن  عليَّ  رمــوز.  ولكنها  للخريطة.  مفاتيح 
برمز يشبه القنطرة، فأقول: هذا جسر. ورمز يشبه القارب، فأقول: 
فأقول:  محّدقة  عينًا  ثم  فندق،  فأقول:  سريرًا  أرى  ثم  قناة.  هذه 
صغير  بخّط  مكتوبة  نصيحة  هناك  الشريرة.  العين  لدرء  تعويذة 
مائل تقول: اذهب حيث يذهب األهلون! ولكن أين يذهب هؤالء؟ أين 
أتذكر صديقًا لي يدعى  المياه واأللسن هذه؟   هم األهلون في بابل 
يشاع  كما   - إليها  تؤّدي  التي  الساحة  إلى  َفَيِصُل سريعًا  »علي«   
يكفُّ  ال  الذي  »علي«  تحيِّر  ال  والجسور  القنوات  الطرق.  -كلُّ  خطأ 
عن فتل شاربيه التركيين. أحدِّثه عن متاهة المياه والجسور، يفتل 
شاربيه، ويحدِّثني عن األرشيف. أقول له: ال أعرف المدينة. ظننت 
أضعتها  ولكني  عالمات،  أربــع  أو  ثالث  رأســي  في  أعرفها.  أني 
مواطن  إلى  رسالة  ابعث  لي:  فيقول  الساحة،  إلى  الطريق  في 
العلب  هنا ستجدها في أرشيفه بعد عشرين عامًا. قال، كذلك، إن 
دعنا  قال:  ثم  الكاتدرائية،  ق  وتطوِّ المدينة  على  تزحف  الزجاجية 
نذهب إلى رجال الحرس الليلي قبل أن ينطلقوا بأردية برونزية في 
جولة على بوابات المدينة السبع. من دون أن يدري حلَّ »علي« لغز 
أحزمة المياه السبعة على الخريطة. إنها بوابات المدينة إذن. قلت لـ 
! رأسي مشتَّت ولكن قدميَّ  »علي«: كيف تمشي هنا؟ فقال: على قدميَّ
ال تخطئان الطريق. يحاول أن يسّمي ما نعبر. يستعير من األرشيف 
تاريخًا وأشخاصًا. فأقول له: دعنا نمِش. فلن تزيدني التسمية إال 

تبلباًل. 

المتاهة المائية
) إلى علي البزاز (
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عن  ــاروق  ف الملك  يكّف  ال   -
ــاب  ــكــّت ــر الــبــاحــثــيــن وال أسـ
لينبشوا حياته مرات ومرات، 
الــمــأســاوي  قـــدره  مسائلين 
تارة، وطباعه الخاّصة تارًة 
الفرنسي  الكتاب  أّما  أخرى، 
فاروق،  »الملك  توًا  الصادر 
على  فيرّكز  صاعق«  مصير 
وأثرها  القصاصين  حــوادث 

الحاسم على الملك الشاب.

كتب
عبر  السورية  اآلالم  تحضر   -
وبــغــزارة  باستمرار  الكتابة 
الفتة. تصدر الكتب غربًا وشرقًا 
وقــد  الــســوريــيــن  عــن  لتخّبر 
كسروا مملكة صمتهم الشهيرة. 
»هواجس  لـ  نقدية  هنامراجعة 
ــة  ــل الــجــريــح«، وإطــالل ــ األم
الذاتية  التجربة  على  تعريفية 
في  المقيمة  السورية  للمقّدمة 

باريس والـ »منفّية«.

هواجس األمل الجريح الملك فاروق

116

تمثال لجبل
قصائد لشاعرات من أفغانستان

100

ليست أفغانستان مكانًا للحروب والقتل والتدمير فحسب. وال 
ثمة  محّكمًا.  كان  ولو  الطالباني  بالغطاء  اختصارها  يمكن 
الشاعرات  النساء  صوت  الفوالذي:  الغطاء  تحت  يتفتح  ما 
يريد  قــاٍس  عالٍم  وجه  في  إنسانيتهن  يشهرن  األفغانيات، 
إخراسهّن وقمعهّن، من خالل الشعر الذي يشّف عن مفاجآت 
وال أجمل، وعن قدرة في التعبير بحرّية وحساسية فريدتين، 
الموناليزا  شيٌء جميل مباغت يشبه عينّي شربات جوال، أو 
ويشبه  الشهيرتين،  الخضروايين  العينين  صاحبة  األفغانية 
الماء العذب، هنا قصائد ألفغانيات  معنى اسمها: فتاة زهرة 

جميالت من ساللتها.

أدبأدب
ملف



85

هذه  فــيــاض«  »سليمان  قلم 
المّرة، يصيد الموهبة األدبية 
لــقــارئ  ــا  ــه ــوائ إغ أوج  فـــي 
محتمٍل، من خالل قّصة قاّص 
وَرَكــن  األولــى  قارئته  تــزّوج 

األدب على الرّف.

نصوص

106

بروفيل

والحكمة  بالمعرفة  وممتلئًا  متواضعًا،  النقد  يبدو   -
والمفكر  الناقد  مع  ومستفيض  شائق  حواٍر  خالل  من 
الموسوعية  الثقافة  الفرنسي جورج ستينر، فصاحب 
الثقافة  يضيء  وأكثر  خمسًا  اللغات  من  يتقن  الــذي 
الغربية الراهنة ويربط بين األدب والسياسة والعلوم، 
واالحتماالت  الماضي  تراكمات  أثر  يغفل  أن  دون  من 

التي تبطن مآل الحاضر مستقباًل.

حوارترجمات

84

94

التونسي  الشاعر  الــدوحــة  تلتقي   -
باريس،  فــي  المقيم  البكري  طاهر 
دون  من  األخير،  ديوانه  عن  لتسأله 
ُولد  الذي  الربيع  عن  سؤاله  تغفل  أن 
في  أثره  وعن  عربيًا  وانتشر  تونسيًا 
لن  التي  القاسية  ورهاناته  المجتمع، 
اإلجابة  عن  التونسي  الكاتب  يتوانى 

عنها بصراحة.

امتيازي الكبري 
هو أنني كنت 

ساعي بريد

الشعر مساهمة 
فنية يف تحرير 

الواقع

88

قــاّص بالفطــرة

 - صور                                  رباب كّساب

 - حين يفنى الحّب                  غمكين مراد

 - نسائّيات                            بنسالم حمّيش

 - زهرة اليامابوكي المتفتحة     عبدالعزيز الزهايمر

- أغنيات صغيرة                     عبدالكريم الطّبال 
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طاهر البكري يف حوار حول ديوانه الجديد:

باريس- أوراس زيباوي

بالمنفى  مسكون  البكري  طاهر  نتاج 
باستمرار  ينفتح  وهو  والسفر،  والتيه 
على آفاق جديدة وعلى أرض بال حدود.

البكري كان لنا هذا  مع الشاعر طاهر 
اللقاء في باريس: 

حضرة  »في  الجديد  كتابك   §
إلى  تحية  بمثابة  هو  إمره«  يونس 
إمره،  يونس  التركي  الحب  شاعر 
عن  التعبير  إلى  خالله  من  وتسعى 
هذا  بين  الجامع  ما  الحرية.  موضوع 
الكتاب وما يحدث في تونس اليوم، 
ال سيما أنك تهديه إلى شهداء الثورة 

التونسية؟

- سابقًا نشرُت »نشيد الملك الضّليل« 
و»مسابح  القيس  إمرئ  لسان  على 
األندلسي.  ابن حزم  لسان  الوصل« على 
تركيا  إلى  زيارة  بعد  الديوان  هذا  وجاء 
كمال  مصطفى  علمانية  بين  تجمع 
أتاتورك وناظم حكمت وكبار المتصوفين 
ويونس  الرومي  الدين  جالل  أمثال  من 
إمره، ويتداخل الوجهان بالنسبة لي في 
حوار مستمر داخل المجتمع وكذلك داخل 
أن  المجدي  من  وليس  البشرية.  النفس 
نعلن القطيعة بين الروحانية والعقالنية 
حقيقية  ثورة  ألّية  يمكن  ال  نظري.  في 
الفرض  عقيدة  على  مستقبلها  تبني  أن 
أكانت  والتحريم، سواء  والمنع  واإللزام 
ضرورية  الحرية  سياسية.  أم  دينية 

لإلنسان وال تنازل عنها. وهذا ما نادى به 
من استشهد من أجلها في تونس وغيرها 
األشعار  هواجس  العربية.  البلدان  من 
الحّب  وماهّية  العقيدة  حرية  في  تبحث 
والعنف  التشدد  عن  بعيدًا  ودنيا،  دينًا 

والظالمية. 

§ ما هي الرسالة اإلنسانية التي 
ينطوي عليها هذا الكتاب؟

،ويتغطرس،  بالموت  ينادي  من   -
وال  اإلنسانية،  يحّب  ال  ويقتل  ويهدد، 
»مدينة  أو  متحّضر  مجتمع  بناء  يمكنه 
واألسباب  الدوافع  كانت  مهما  فاضلة«. 
بمقولة  التذكير  من  بّد  ال  العقائدية، 

الشعر مساهمة فنية يف تحرير الواقع

يتابع الشاعر التونسي المقيم في باريس طاهر البكري مساره الشعري واألدبي من خالل كتابين جديدين صدرا 
مؤخرًا: األول بعنوان »في حضرة يونس إمره«، صدر بالعربية وبالفرنسية عن دار )أليزاد( في تونس، والثاني 
دون مرحلة ما بعد محمود درويش،  عنوانه »شعر من فلسطين« وهو مختارات شعرية لشعراء فلسطينيين يجسِّ
وقد صدر بالفرنســية عن دار )المنار( الباريســية. وكان ســبق للشاعر أن نشــر عام 2010، إثر عودته من رحلة 

إلى فلسطين، كتابًا بعنوان »سالم غزة«.

حوار
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خلدون  بن  الرحمن  عبد  الكبير  المؤرخ 
وفي  تونس  مدينة  في  شامخ  وصرحه 
شارع الحبيب بورقيبة الذي عاش الثورة 
وما  العمران«  أساس  »العدل  يزال:  وال 
الشعر إال مساهمة رائقة وفنية ووجدانية 
وتأسيس  والخيال  الواقع  تحرير  في 
باإلنسان،وترفع  تسمو  كونية  لرؤية 
من قيمته شعورًا وأخالقًا، ولذلك كانت 
األشياء  ُكنه  في  السفر  تحاول  القصائد 
محطات  في  رحالها  وباطنها،وتحّط 
التأّمل في الحياة والحّب والموت. وتكاد 
من  منطلقة  تراثية  ِحَكمًا  تكون  األبيات 
ولكنها  اإلسالمية،  العربية  الحضارة 
والهموم  الحداثية  األبعاد  إلى  تتوق 

الراهنة لإلنسانية عامة.

الترجمة  بنفسك  وضعت   §
هذا  تعيش  كيف  للكتاب،  العربية 
اللغتين  بين  نتاجك  في  االنتقال 

العربية والفرنسية؟

- تكويني منذ الصغر في تونس كان 
الحالة  هذه  وأصبحت  اللغتين،  مزدوج 
أعيشهما  مقتنعة  وممارسة  حّرًا  اختيارًا 

كإثراء لما في المقارنة من أهّمية جمالية 
مع  الشعري،  اإلبداع  رحلة  في  ثرّية 
الشعور القوي بأن لغة الكتابة، بأي لغة 
توليد  عملية  شيء  كل  قبل  هي  كانت، 
وبحث ومعاناة، وليست طَبقًا جاهزًا أو 

كالمًا مجتّرًا وباهتًا.

§  تابعت أحداث الثورة التونسية 
وأنت في باريس. هل زرت بلدك بعد 
التي  االنطباعات  هي  وما  الثورة؟ 

أتيت بها؟

بعد  مّرات  عّدة  تونس  إلى  عدت   -
قبل  االنتقالية  الفترة  وكانت  الثورة، 
حكومة  طرف  من  الحكم  زمام  مسك 
ديموقراطية  بوادر  تعطي  »الترويكا« 
حقيقية تنعم بحرية ال سابق لها وبدأت 
س لتونس جديدة، لكن ما راعنا بعد  تؤسِّ
التونسي  للشعب  المشّرفة  االنتخابات 
أن  هو  الكبير  وعيه  عن  تعّبر  والتي 
نمت  التي  المتشدِّدة  السلفية  الحركات 
وترعرعت في ظل الحزب الحاكم أصبحت 
تهّدد الّسلم االجتماعي، وتعمد إلى القتل 
بالحريات  والمّس  والتخويف  والتكفير 

الثورة  أمام  عائقًا  يشكل  وهذا  العاّمة، 
واالقتصادي  االجتماعي  والنهوض 

بالبالد وتقّدمها.

في  المقيم  أنت  ر،  تفسِّ كيف   §
من  كبيرة  نسبة  إقبال  باريس، 
المهاجرين التونسيين في فرنسا على 

التصويت لصالح حزب النهضة؟

- اإلخوان المسلمون ال يكتفون بالعمل 
الديني السياسي، بل يلتحمون اجتماعيًا 
كالحركات  ويؤدون  الشعبية  بالطبقات 
الدينية المسيحية التبشيرية عماًل خيريًا 
دعمهم  كان  وربما  به،  بأس  ال  دعائيًا 
خفية  أو  علنية  خارجية  بأموال  يتمتع 
ولكن  األصوات.  كسب  على  تساعدهم 
لدى ممارستهم السلطة اليوم في تونس 
يختلفون  ال  أنهم  التونسيون  اكتشف 
منهم  الكثير  وفقد  سابقيهم،  عن  كثيرًا 
اإلدارة  في  عديدة  واألمثلة  المصداقية. 

التونسية.
§ مــــع صــعــــود اإلســالميين، 
المنجزات  تراجع  على  تخشى  هل 
على  التونسي  المجتمع  حقَّقها  التي 

المستويين االجتماعي والثقافي؟

المنجزات  تركت  لقد  األسف،  مع   -
الشعب  من  كبيرًا  قسمًا  االستقالل  بعد 
عن  وعاطاًل  وفقيرًا  مهّمشًا  التونسي 
وهؤالء  العليا.  الشهادات  رغم  العمل 
واستشهدوا  بالثورة،  قاموا  من  هم 
كافة  تطل  لم  المنجزات  سبيلها.  في 
من  أهاليها  وُحِرم  التونسية،  المناطق 
الشاب  احتراق  وما  الوطنية.  الثروة 
على  دليل  أكبر  إاّل  البوعزيزي  محمد 
في  ليست  لي  بالنسبة  المسألة  ذلك. 
البرامج  في خلل  بل  اإلسالميين  صعود 
من  يأس  وهناك  عامة.  السياسية 
في  أمل  وخيبة  الفعلية  الحلول  إيجاد 
أّن  حتى  ممكنة.  االجتماعية  العدالة  أّن 
تتواصل من حين آلخر  االحتراق  عملية 
لدى المعوزين، ويحاول الشباب الهجرة 
بأّي وسيلة كانت، حتى وإن كّلفهم ذلك 

الغرق في البحر أو مغادرة الحياة.

تقدُّمًا  التونسية  المرأة  حققت   §
في  النساء  مع  مقارنة  ملحوظًا 

لغة الكتابة هي قبل كل شيء عملية توليد وليست طبقًا جاهزًا
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يؤثر  هل  األخرى.  العربية  الدول 
المرأة  مكتسبات  على  الراهن  الواقع 

التونسية؟

- كأّني أشعر بأّن الحداثة التونسية، 
الشخصية،  األحوال  قانون  صلبها  وفي 
العربية،  الدول  في  المحافظين  يزعج 
إلى  السياسي  الدين  أصحاب  ويعمد 
الدستور  صياغة  في  باأللفاظ  التالعب 
تونس.  في  المرأة  بحقوق  للمّس 
تخاف  والسلطوية  الذكورية  المجتمعات 
دائمًا من تحرير المرأة، وتعمد إلى جعلها 
مواطنة في مرتبة ثانية. وهذا ما ال يقبل 
المرأة  أّن  في  قناعة  ولي  العصر،  به 
حقوقها  عن  تتخلى  لن  سوف  التونسية 
دافعت  التي  الشجاعة  المحامية  وهي 
في  كانوا  عندما  أنفسهم  اإلسالميين  عن 
الذين  السجون، وطالبت بحريتهم. وهم 

ولعمري،  حريتها،  تقييد  اليوم  يريدون 
العربي  التاريخ  أطوار  أغرب  من  فهذا 

اإلسالمي.

في  الثقافي  الواقع  يواجه   §
حتى  علي  بن  سقوط  منذ  تونس 
صعود  مع  جديدة  تحديات  اليوم 
التشدُّد الديني. كيف يستطيع المثقف 

التونسي أن يواجه هذه التحديات؟

- المثقف التونسي، كاتبًا أم مسرحيًا 
يومًا  يخّل  لم  سينمائيًا،  أم  مغنيًا  أم 
أعني  علي،  بن  وبعد  قبل  بمسؤوليته 
والمخلص.  النظيف  النزيه  المثقف 
أجل  من  كفاحه  قواه  بكل  سيواصل 
والحرّية  والديموقراطية  التسامح 
كل  قبل  وسيعمل  القانون،  دولة  وبناء 
الفنية  باألعمال  اإلبداع  إثراء  على  شيء 

مرحلة  وبعضها وصل  والجاّدة.  الجّيدة 
الرديء  السجال  عن  بعيدًا  العالمية، 
في  المشينة  والدعاية  المخزي  والجهل 

بحث دائم عن الحق والحقيقة.

صحيفة  مع  حديثك  في   §
»لوموند« الفرنسية تتحدث عن ربيع 
بداية  هي  أليست  لكن  هّش،  عربي 

مسار ديموقراطي صعب ومعقَّد؟

ديموقراطي  مسار  هو  صحيح   -
الربيع  هذا  من  نأمل  كنا  ولكننا  صعب، 
تاريخ  في  درسًا  نتعّلم  أن  العربي 
الواقع  على  والثورة  األبّية  الشعوب 
بالحلم  ننهض  حتى  العربي  المأساوي 
إلى تحقيق دخول العصر من باب العزة 
القاسم  أبي  الشاعر  مع  ننشد  ونحن 
الشابي »أغاني الحياة«. ولكن أفسد علينا 
الضياء،  روعة  العنيد  الجهل  سلطان 
وأطفأ مصابيح من رفعوا راية الكرامة، 
الربيع  يكون  هل  الشهامة.  وبنوا صرح 
اإلخوة  بقتل  الدماء؟  هذه  بكل  ربيعًا 
المرأة،  المسيحيين، باإلرهاب، بتعنيف 
المعابد وأضرحة  بهدم  المثقفين،  بتهديد 

األولياء الصالحين؟ 

»شعر  كتابك  إلى  بالعودة   §
فلسطين«، ما هي اإلضافة التي يمّثلها 
ترجمات  حيال  الجديد  الكتاب  هذا 

الشعر الفلسطيني في فرنسا؟ 

 2009 عام  لفلسطين  زيارتي  بعد   -
أن  رأيت،  ما  لهول  نفسي،  على  آليُت 
للتعريف  جوارحي  بكل  قلمي  أسّخر 
الكتاب.  هذا  فجاء  الفلسطيني،  باإلبداع 
لعشرة  متواضعة  أنطولوجيا  وهو 
شعراء من جيل ما بعد محمود درويش. 
القصائد مترجمة من العربية واإلنكليزية 
فلسطين  داخل  يعيشون  لشعراء 
وخارجها، وتجمع بينهم حداثة التجربة 
الشعراء  غالب  واإلنسانية.  الشعرية 
أردتها  ذكريات  معهم  ولي  بهم،  التقيت 
يبرز  حتى  للمختارات  كتقديم  تكون  أن 
الشاعر في إنسانيته. ال فائدة من قصيد 
باردًا  نّصًا  ويبقى  ساكنًا،  يحّرك  ال 
وأحرف  كلمات  مجموعة  في  معروضًا 

معّلقة في الهواء.
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أمير تاج السر

ِسّن تقاعد للكتابة

لطالما سألت نفسي كثيرًا:
الكاتب عن كتابته،  يتقاعد بعدها   هل توجد سن معينة، 
الوظائف  فــي  نجدها  التي  الرسمية  التقاعد  بــِســّن  أســوة 
الحكومية؟، وهل يمكن أن تشيخ الكتابة بشيخوخة الجسد، 
وتنتج ما يسيء إلى تاريخ الكاتب، بداًل عن اإلضافة الحقيقية 

إلى هذا التاريخ؟
في رأيي الشخصي، نعم، فالكاتب أسوة بأي كائن بشري، 
له طفولته، ومراهقته وصباه، وسّن حكمته، ثم شيخوخة 
البد منها لتكتمل دورة الحياة العادية، وإذا َطبَّْقنا هذا المبدأ 
كبيرًا  جــزءًا  الذاكرة  تشكل  والتي  اإلبداعية،  المسألة  على 
إبداعية، وصبا وفتونة،  مراهقة  بالفعل  نجد  منها،  وحيويًا 
بالنسيان.  يتَّسم  آخــر  عمرًا  ثم  متوهجًا،  ناضجًا  وعــمــرًا 
المبدع من قبل  لما كتبه  إما إعادة  وبالتالي كل ما ينتج فيه 
أيام أن كان متوهجًا، وإما كتابات بدائية، ينقصها كثير من 

التحليق، وكثير من خيال الكتابة الحقة. 
اإلبداع  عن  كثيرون  توقف  الطويل،  الكتابة  تاريخ  وفي 
في  هذا  وكان  معينة،  سّنًا  بلوغهم  بمجرد  إرادتهم،  بمحض 
رأيي خوفًا من خوض تجارب جديدة ال ترقى لمستوى تجاربهم 
السابقة، بينما استمر آخرون في الدرب، غير عابئين بما قد 
قبل  أذهان عشاق عرفوهم من  الجديدة، في  تحدثه تجاربهم 
وأحّبوهم كثيرًا، وقد ذكرت من قبل في شهادة لي عن الراحل 
وأين،  يتوقف،  متى  جيدًا  عرف  أنه  صالح،  الطيب  العظيم 
تمامًا مثل العب الكرة النجم الذي يعتزل المباريات، وهو ما 
زال في أوج تألُّقه، ويستطيع الجري وإحراز األهداف، وهو 
ما يفعله عادة في مهرجان االعتزال الذي يقام له. كان بإمكان 
هجرة  موسم  يكتب  وأن  أخــرى،  سنوات  يستمر  أن  الطيب 

آخر، وعرس زين آخر لكنه لم يفعل، ورحل، وكان تاريخه 
هو تاريخه نفسه، ذلك الذي لن تغيِّره كتابة متأخرة.

غابرييل  الكتابة،  تاريخ  في  األعظم  للكولومبي  بالنسبة 
أنتج: »في  الذي  فماركيز  األمر مختلفًا،  ماركيز، كان  جارثيا 
ساعة نحس« وهو صبي، و»مئة عام من العزلة«، وهو في 
سن الشباب، و»الحب في زمن الكوليرا«، وهو في سن النضج 
تأثرًا  الحزينات«،  غانياتي  ذلك:»ذكرى  بعد  كتب  العظيمة، 
النائمات«،  »الجميالت  كواباتا  ياسوناري  الياباني  برواية 
كما هو معروف، وكما ذكر ذلك هو نفسه، وإذا كانت رواية 
»كواباتا«، هي األصل وهي الطازجة والناضجة جدًا، فـ»ذكرى 
غانياتي الحزينات«، لم تكن أكثر من كتابة )شيخة(، لروائي 
عظيم، كان من الممكن أن ال يكتبها، ويظل التاريخ اإلبداعي 
الذي يحمله نظيفًا من خدوش فكرة لم تكن فكرته، ومعالجة 

لم تكن كمعالجاته السابقة.
لقد قرأت في مواقع القّراء تعليقات بالعربية واإلنجليزية، 
د أن ماركيز  عن »ذكرى غانياتي الحزينات«، وكان معظمها يردِّ
قد تعب، وروايته القصيرة هذه، لم تضف جديدًا سوى لكتابته 

شخصيًا، أو للكتابة اإلبداعية عمومًا.
على نهج ماركيز، ما زال بعض الكّتاب الالمعين في العالم 
يسيرون، فما زالت مارجريت أتوود تكتب، ونادين غورديمر 
الخالة«،  »مديح  صاحب  يوسا،  بارغاس  تكتب،وماريو 
يكتب، وما زال كّتاب في بالدنا العربية يكتبون، فهل ستكون 
كتابتهم هي كتابتهم نفسها، أم ترى يستعيدون ما كان ماضيًا 

جًا، وانطفأ؟. متوهِّ

ضغط الكتابة
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سليامن فياض

كان  منتصفه  ــي  وف شــهــر،  كــل  أول 
في  ــه  ل أنــشــرهــا  كنت  بقصة،  يأتيني 
األسبوعية  بالمجلة  نفسه  ــوع  ــب األس
مكتب،  محرِّر  بها  أعمل  التي  المصورة 
من  األدبية،  المواد  اختيار  عن  ومسئواًل 
شعر، ونقد، وقصة. وضاق بي وبالكاتب 
وبالنشر لقصصه كل أسبوعين من يقوم 
رئيس  ــان  ك التحرير.  رئــيــس  بمنصب 
التحرير جالسًا هناك في مكتبه في مبنى 
وزارة الداخلية، ولم يكن يفهم في فنون 
الصحافية،  غير  أو  الصحافية،   الكتابة 
ال يعرف العجوة من الطوب األحمر، كما 
يقول عامة الناس. كان، فقط، ماهرًا في 
ميادين  في  بالخيل،  الحواجز  على  القفز 
حرب  أركــان  وظيفة  ويشغل  السباق، 
الوزارة، ولم أكن أكثر من شخص أدركته 
حرفة األدب والصحافة، يعمل بالمكافأة. 
التحرير حين  القائم بعمل رئيس  قال لي 

وقعت عيناه على اسم كّساب:
- ما هذا؟ كل أسبوع وآخر ليس هناك 
قّصاص سوى كّساب.. كّساب. حسبه من 
أو  شهر  كل  له  واحدة  قصة  نشر  مجلتنا 
يحّب  المجلة  قــارئ  غيِّر.  ر.  غيِّ شهرين. 

التغيير. أعط فرصة لكّتاب أخرين.
وسكت لحظة،ثم قال لي مؤنِّبًا:

- أبينك وبينه صداقة؟ أهو قريبك؟
قلت له:

القصة  يكتب  شاب  أفضل  لكنه  ال.   -
وال  لمجلتنا،  بتقديمها  ويبادر  القصيرة، 
أحد أفضل منه أو مثله يأتي إلينا بقصة.

فقال لي بحسم:
- اتصل بغيره، واطلب منه قصة.

وجمت. وقلت له باختصار: 
سمحت،  إذا  لكن،  سأفعل.  أمــرك.   -

قــاّص بالفطــرة

بروفيل

اسمح لي بنشر هذه القصة له هذه المرة، 
فليس عندنا سواها.  

أدرك أنني مضطر، فقال لي:
- انشرها.

وأنا عند الباب قال لي:
كّساب  قصص  في  يعجبك  الــذي  ما   -

هذا؟
قلت له:

- إنه قّصاص بالفطرة. لغته سليمة، 
كيف  ويعرف  وسلسة،  قصيرة  وجمله 
ر بقصته. يستخدم وسائل القّص في التطوُّ

فهزَّ رأسه قائاًل بسخرية خفيفة:
- أفادكم اهلل يا موالنا.

أرسل  حتى  ساعة  ســوى  تمض  ولــم 
إلّي مع ساعيه بقصة، وقد كتب بأعالها: 
بعنوان:  القصة  كانت  العدد.  هذا  تنشر 
»أرزاق«. كان القائم بعمل رئيس التحرير 
»أرزاق«  قصته  وكانت  ماهرًا،  صحافيًا 
هي أول قصة يكتبها في حياته، وأدرجت 
أن  دون  األســبــوع  عــدد  ملّف  فــي  قصته 
الهالل،  دار  مطبعة  إلى  ألرسلها  أقرأها، 
قصة  قبل  المجلة  رول  فــي  ووضعتها 

كّساب، تجنُّبًا ألي غضب أو عتاب.
***

جاء  بالمجلة  كّساب  قصة  نشر  إثــر 
علّي،  ــم  وَســلَّ العصر،  مــع  ــّي  إل كــّســاب 
إلــى  وذهـــب  قــصــتــه،  لنشر  وشــكــرنــي 
المحاسب وتسلََّم منه أربعة جنيهات أجرًا 

لقصته، وعاد إلّي قائاًل:
- أتأمرني بشيء؟

لنتحدث  معي  يجلس  أن  منه  فطلبت 
معًا، في أموره وأمور الدنيا.

كان ال يزال طالبًا بكلية الحقوق، وكان 
معها  ويعيش  له،  أخت  وال  أمــه،  وحيد 

األحمر  الدرب  في حي  أبيه،  معاش  على 
بالقاهرة،  الغورية  القصور  من  قريبًا 
والمنشآت الفاطمية. سألته عما قرأه من 

قصص، فقال لي:
روائي  أو  قصير  قّص  كتاب  أدع  لم   -
يقع في يدي، أو تقع عليه عيناي، مؤلفًا 
بالعربية كان أو مترجمًا إال قرأته، رديئًا 
كان أو جيدًا أو رائعًا. شببت قارئًا، ولم 
أفكر يومًا في صباي في أن أكون كاتبًا. 
صدمتني  مرة  ألول  ذلك  حاولت  وحين 
بالحروف.  معربة  تكون  حين  لغتي، 
فنصحني  ـــا.  أزهـــريًّ لــي  صديقًا  ســألــت 
لعلي  العربية  النحو  كتيبات  كل  بدراسة 
ال  قصة  كاتب  أصبحت  وهكذا  الــجــارم، 

تعجب أحدًا، فيما أعرف، سواك.
وسكت كّساب برهة، ثم قال لي:

- أنا لم أذهب إلى أي مقهى من مقاهي 
األدباء، ولم أنشر كتابًا حتى أهديه لناقد، 

وليست لي شلة أدبية.
صحت بدهشة: 

- أنت أول حالة من نوعها أعرفها.
فقال لي:

تجارب  أعيش  أن  ككاتب  حسبي   -
وأرى.  أسمع  وأن  األحمر،  ــدرب  ال حي 
وصدقني أنا لم أعرف الطريق للنشر في 
هذه  سوى  قصصي  من  لقصة  مجلة  أي 

المجلة. 
ولزمنا الصمت. وحرت في أمري. فلم 
لي  قاله  بما  وأصدمه  أخبره  كيف  أعرف 
كثرة  عن  التحرير  رئيس  بأعمال  القائم 
حين  إلى  ذلك  لت  فأجَّ لقصصه،  نشري 

آخر.
***

قصة  حاماًل  ــّي  إل كّساب  يفد  أن  قبل 
جديدة، جاءت إلى مكتبي بالمجلة فتاة، 
كلية  خريجة  أنــهــا  وهــلــة  ألول  ظننت 
بالمجلة.  عماًل  ستطلب  وأنها  ــالم،  اإلع

كانت تحمل كتبًا وصحفًا وقالت لي: 
أأنت رئيس التحرير؟ 

قلت لها: 
فيها  ومسئول  مكتب،  محرِّر  ُمَجّرد  أنا 

عن نشر المواد األدبية ال أكثر. 
فقالت لي: 

- حظي حسن إذن. أتسمح لي بكوب 
شاي؟

وهي تشرب الشاي قالت لي:
أنا قارئة جيدة أعشق قراءة القصص، 
وقد جئت إلى المجلة ألسألكم عن عنوان 
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ضحكت  كّساب.  الرائع  القصصي  الكاتب 
فرحًا بها. وجدت أخيرًا قارئة تحب قراءة 
ا أثيرًا  القصص، وتعرف كيف تختار قاصًّ
مصر.  في  القّصاصين  قبيلة  بين  من  لها 
ووضعت كوب الشاي على حافة المكتب.   

قلت لها:
- أحــب أن أســمــع رأيـــك فــي قصص 

كّساب.
قالت:

فيها  أعثر  لم  قصيرة.  جمله  جمله!!   -
أن  أحسب  التي.  أو  الذي  كلمة:  على  قط 
إلى موضوعات  القص  في  األثير  اتجاهه 
العالقات االجتماعية بين البشر، في بيئة 
يكتب  وكأنه  معين،  حي  وفــي  معينة، 

قصصه ألهل هذه البيئة، وذلك الحي.
قلت لها:

ومالحظة  جميل،  نقدي  حس  لديك   -
دقيقة. أقترح عليك أن تشتغلي بالنقد.

فقالت لي على الفور:
- حسبي أن أكون ناقدته، فهو كاتبي 

األول.
حدست أمرًا. قلت لها:

- أتعيشين في حي الدرب األحمر؟
قالت لي بجرأة وشجاعة:

ــدرب  ــو مــن ســكــان حــي ال - نــعــم. أه
األحمر؟ أعطني عنوانه، أو رقم تليفونه. 

لهذا جئت. أحب أن أكون راعيته.
الحظ.  سعيد  أنــه  وفكرت  ابتسمت. 
في  ترعاه  أن  تحب  تحبه.  فتاة  هاهي 

ــســّراء  الــصــحــة وفـــي الــمــرض، وفـــي ال
والضّراء. قلت لها:

- حتى لو كان فقيرًا يعول أمه، أو لم 
تعجبك شخصيته؟

فقالت لي:
- دع هذا األمر لي وله. قد ال أعجبه أنا. 

فنكتفي بأن نكون صديقين.
أخرجت من درج مكتبي نصف صفحة 
تليفونه،  ورقـــم  عــنــوانــه،  لها  وكتبت 
حجرة  مغادرة  وتركتني  لها.  وأعطيتها 
وكــأن  ــِرحــة،  َف مشت  والمجلة.  مكتبي 
الطول،  متوسطة  كانت  رقصة.  مشيتها 
الظل،  خفيفة  جميلة،  القوام،  ممشوقة 

تبدو على وجهها البشاشة، والطيبة.
***

مرت سنوات عديدة. هجرت الصحافة، 
ــس، ألبــتــعــد عن  ــدري ــت ــال واشــتــغــلــت ب
حرفة  ــدوري  ب أدركتني  فقد  الصحافة، 
ألكمل  التمثيليات،  كتابة  وحرفة  القّص، 

منهما رزقي.
فوجئت  الخشاب،  بستان  شــارع  في 
بكّساب شاخصًا أمامي يستوقفني. فرحت 
بلقائه. عانقته وقبلت وجهه من الجانبين, 

وفاجأني بقوله:
- أليست لك قضية في محكمة؟

قلت له:
- ال.

قال لي:
أو  أحــدًا،  لي  تضرب  أن  يمكن  هل   -

تسّبه، أو تستفّزه، وتجعله يسّبك؟
من  وصمتي  دهشتي  وســط  وسكَت 

طلبه الغريب وصمتي. ثم قال لي: 
- مجرد خدمة لي. منذ أن تخرجت في 
كلية الحقوق حتى اليوم لم أدخل ساحة 
محكمة، مع أحد، أو ضّد أحد. وفشل كل 
 ، وكيل محام استأجرته في جلب أّي ُمدَّعٍٍ
إلى  المحاكم  ساحات  من  عليه  ُمدَّعى  أو 

مكتبي، وهو بهذا الشارع.
لم  أنه  وأدركت  لي،  قاله  مما  ضحكت 
يتدرَّب في مكتب محاٍم كبير بضع سنين، 
ودعوته لنجلس معًا، ونكمل حديثنا في 

مقهى الحرية.
خطرت ببالي المعجبة به. سألته:

- هل تزوجت من المعجبة بك؟
فقال لي بعصبية: : 

- هدى. هي التي تزوجت بي. أقنعتني 
فتزوجتها. لي منها ابن وابنة وهي وارثة 
أمها، وأنا مجرد »زوج  وغنية، ووحيدة 
الست« وأبو ابنها وابنتها، وتعاملني بوّد 
وحّب ليس مثله حب. انشغلت بها وبابني 
هي  ويئست  القصص.  كتابة  عن  وابنتي 
ويئست  قصة.  أية  كتابة  على  حملي  من 
ويئست  المحاماة،  مكتب  مــشــروع  مــن 
د  ُمَجرَّ أنا  أفعل؟  مــاذا   أدري  وال  أيضًا. 
زوج للست وأب. وأهرب دائمًا من عيني 
الساخرة بمهارة، حين  حماتي، ولهجتها 

ه إليَّ كالمًا. توجِّ
واجهته  وغضب.  بحدَّة  إليه  نظرت 

بنفسه قلت له:
قدرتك  اهلل:  لك  منحها  موهبة  معك   -
الفطرية على القّص. أنت كاتب جيد. لماذا 
بك  خــاص  مكتب  إلــى  مكتبك  ل  تحوِّ لم 
لتؤلِّف فيه، وتتفرغ لكتابة القصص؟ هل 

أصدرت مجموعتك األولى؟
قال لي: 

- ال. خفت من القّراء والنّقاد، وأصبحت 
الفشل.  خوف  الكتابة  محاولة  من  أهرب 
حاولت الكتابة مرة بعد مرة، وَمزَّقت مرة 
أتّم مما كتبته  بعد مرة كل ما كتبت. ولم 

قصة قّط.
ــان شــيء مــا في  وســكــت. وســكــت. ك
داخله قد ُهِدم وانكسر. ولم ألقه بعد ذلك 
عن  عبثًا  أبحث  ورحــت  مصادفة.  بأية 
الفتة تحمل اسمه، تحت نافذة، أو بمدخل 
عمارة، بشارع بستان الخشاب، ألرى ما 

فعل اهلل به.
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خمس سنوات عىل رحيل محمود درويش

الشاعر غاب، فهل تبقى 

أرض الحلم عالية ؟

دمية الشكر

أكتوبر/تشرين  شهر  نهاية  في 
خفيٌف  مطٌر  رافق   ،1997 عام  األول 
الراكب  يتذكر  دمشق.  في  طائرة  هبوط 
االستثنائي محمود درويش تلك اللحظة 
الخفيف.  بالمطر  تفاءل  إنه  يقول  جيدًا، 
لتلك الزيارة وأمسيتها الشعرّية المميزة، 
هذه  سكان  من  كثيٍر  لدى  خاّصة  نكهٌة 
المدينة. كانوا في غالبيتهم من الشباب، 
يتجاوب  كيف  لدرويش  أظهروا  ولعّلهم 
في  أثّرت  بطريقة  شعره  مع  الجمهور 
صحافي  لقاٍء  في  قال  أّنه  حّد  نفسه، 
في  برغبة  ممتلٌئ  بأنني  »أشعُر  وقتها: 
وأعدكم  دمشقّية،  حّب  قصيدة  كتابة 
وفى  وقت«)1(.  أقرب  في  ذلك  بتحقيق 
ُتشعر  قصيدًة،  وكتب  بوعده  الشاعر 
والغبطة،  بالزهو  كّلهم  السوريين 
من  ُمْصَطفون  بأنهم  خاللها  من  يدركون 
اآلسر.  الشاعر  عّشاق  من  غيرهم  بين 
التي  األولى  المرة  ليسْت  أنها  صحيح 
الشعري،  درويش  عالم  دمشق  تدخل 
لكن قصيدة »طوق الحمامة الدمشقي«)2( 
تبدو مفصليًة وحاسمة في بلورة عالقة 
الشاعر بدمشق. فهذه المدينة تفيض عن 
بين  باستمرار  تتَنزَّه  إذ  واقعًا،  حدودها 
عن  وتفيُض  والشام.  دمشق،  لفظين: 
مرّصٌع  تاريخها  إن  إذ  مجازًا،  حدودها 
تنّوعها،  عن  تشّف  مضيئة  بلحظات 
المسيحّية  الجاهلّية، ومهد  فهي حاضرة 

المبّكر، وعاصمة الخالفة األمّوية، مدينة 
الشعراء واألدباء والعلماء والمتصوفين، 
»أرسلت«  التي  المدينة  كذلك  وهي 
منها  فولدت  المتوسط،  عبر  صورتها 
وكثيٌر  هذا  كّل  الجّنة.  أخت  األندلس 
باألخضر  المزّنرة  للمدينة  حفظ  غيره، 
من  المقدَّس  من  تقترب  خاّصة  مكانة 
دون أن تكونه تمامًا، لكأنها إحدى المدن 

المقدَّسة سّرًا ال عالنّية. 
للمدينة،  التاريخّي  الِثقل  هذا  ولعّل 
الشعراء  من  دفع درويش وغيره  ما  هو 
»إدخال«  إلى  المعاصرين،  العرب 
عبر  القصيدة  إلى  الشام(  )أو  دمشق 
باٍب تاريخّي. فالمّرة األولى التي ظهرت 
إلى  تعود  درويش،  لدى  المدينة  فيها 
رقم  )محاولة  ديوانه  في   ،1973 العام 
مّرت  أحبِك«،  »كأّني  قصيدة  ففي   .)7
المدينة بصورة طفيفة: »حين دخلُت إلى 
دمشق/مْن  أهُل  تساءل  األموي  الجامع 
إلى  اإلشارة  تبّين  المغترْب؟«.  العاشق 
الشاعر  ِنظرة  الشهير،  الديني  الصرح 
إلى الجانب التاريخي في شّقه اإلسالمي 
تعرُّف  هاجس  أن  تبّين  مثلما  جهة،  من 
المدينة على الشاعر ُيبطن رغبته  سّكان 
ربط  عبر  هّويته  حدود  توسيع  في 
الذي  األمُر  العربي.  بمحيطها  فلسطين 
سنلمسه مجددًا في الديوان نفسه، حيُث 
قصائده  بأولى  المدينة،  درويش  خّص 

المكّرسة لها فقط: قصيدة »طريق دمشق« 
إلى  الشاعر  ِنظرة  قبل  تظهُر أوضح من 
باعتبارها  بالتاريخ،  الممتلئة  المدينة 
المدينة  أّوجهم.  في  للعرب  مستمّرًا  رمزًا 
في  ودورها  التاريخ،  في  صورتها  هي 
وُمتََّكأ  األولى،  النصر  ركيزة  الحاضر. 
المشتهى  للتماهي  صورة  الغزاة.  لصّد 
دمشق  يا  »اغتسلي  وآخر:  عربي  بين 
بلوني/ليولَد في الزمن العربي نهار« أو 
»وتسألني الفتيات الصغيرات عن بلدي«. 
تحمل  التي  القصيدة  هذه  أن  المفارقة 
لدمشق،  المسيحّي  الجانب  ُيبطُن  عنوانًا 
دمشق«  »طريق  رمزّية  إلى  تتطّرق  لم 
أن  وآثرت  المستقيم.  بالطريق  الشهير 
كان  الذي  القومّي  الهّم  عن  معّبرًة  تكون 
هي  القصيدة  في  فدمشق  وقتها.  رائجًا 
الزمان/دمشق  النداء/دمشق  »دمشق 
العربي  الزمن  »يبتدئ  حيث  العرب«، 
وينطفئ الزمن الهمجي«، ولها دوٌر قومّي 

واضح »كوني دمشق فال يعبرون«. 
عقٍد  بعد  أخرى  مّرة  المدينة  تظهر 
يكّرس  أقل(  )ورٌد  ديوان  ففي  ونّيف، 
الشام  »وفي  لها،  ثانية  قصيدًة  درويش 
شاٌم«. القصيدُة مكّللٌة بالعتاب وبالحّب، 
»صاحبه«.  إلى  الشاعر  من  هٌة  وموجَّ
بعد  ُكتبْت  التي  فالقصيدُة  هذا،  من  أكثَر 
مكان  لبيروت-  اإلسرائيلي  االجتياح 
ُتخفي   ،- وقتها  المؤقت  الشاعر  إقامة 
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لتعّقد  السياسّي  الجانِب  ولباقٍة،  بذكاٍء 
فلسطين  بين  تقدير-  أقّل  على   - العالقة 
وسورية: »َأِمْن َحقِّي، اآلَن، َبْعَد الرُُّجوِع 
َعَليَّ  اتََّكأَت  َأْسأَلْك/ِلَماَذا  َأْن  الُحبِّ  مَن 
اَم،  ِخْنجٍر َكْي َتَراِني؟«، أو »َما َأْجَمَل الشَّ
َلْواَل ُجُروِحي«. األمُر الذي يصيُب مباشرًة 
هوّيته  إلى  الفلسطيني  الشاعر  ِنظرة 
العربي  لمحيطها  انتمائها  وإلى  أّواًل، 
ثانيًا. وهو ما سيتكّفل الحّب بإظهاره في 
ِنْصِف  ِفي  َقْلِبَك  ِنْصَف  »َفَضْع  القصيدة: 
َقْلِبي، َيا َصاِحِبي/ِلَنْصَنَع َقْلبًا َصِحيحًا 
ام َشاٌم،  َفِسيحًا َلَها، ِلي، َوَلْك/َفِفي الشَّ
هذا  ُروِحي«.  مْرآُة  اِم  الشَّ ِفي  ِشْئَت،  ِإَذا 
الجانُب السياسّي إن جاز التعبير، سيمّر 
إن  إذ  يثيَر »ضّجة«،  أن  خفيفًا من دون 
أن  عن  فضاًل  الحّب،  إلى  أْمَيل  درويش 
لم  حوله،  من  لألمور  السياسّية  ِنظرته 
الشاعر  اآلنية.  لالنفعاالت  ألبتة  ُيسّلمها 
»الخطاب  مظاهر  تخدعه  ال  الفِطن 
لتعّقد  المدّمرة  اآلثار  ينبُذ  لذا  الرسمي«، 
العالقة إياه، متكئًا على الجوهر والثابت 
هذه  أن  المفارقة  أختين.  هوّيتين  بين 
المدينة  تاريخ  عن  تبتعُد  التي  القصيدة 
وفي  حاضرها  في  إليها  وتنظر  التليد، 
نحُن-  سنتلقَّفها  المتبّدل«،  »دورها 
السوريين- باعتبارها أولى قصائد الحّب 

الشيفرة  قصيدة  وبيننا.  درويش  بين 
السرّية بيننا وبينه، نحن الذين قاَل غير 
مّرة عّنا: »بيني وبين الدمشقيين كيمياء 

شعورّية«. 
الجوهرّي  إلى  درويش  استناد 
التاريخ  إلى  نظرته  ُيبطُن  والثابْت، 
أيضًا،  المشتركة  والجغرافيا  المشترك 
قصائده  امتّدت  كّلما  درويش  سيبتعد 
المباشرة  عن  ورفعًة،  جمااًل  وازدادت 
األثير  الشاعر  هذا  إن  إذ  الفّج.  والقول 
ماهٌر بتعامله مع اللغة العربّية، طبعها 
أن  ُتمحى مفردًة فأخرى، حّد  ببصمة ال 
استعمال  يتجّنبون  الشعراء  من  كثيرًا 
مفردات استعملها هو، نظرًا إلى قّوته في 
التأثير على إلهام اآلخرين وصنيعهم. كذا 
التي  حدودها  عن  تفيض  المدينة،  تمتّد 
يتناوبها لفظان: دمشق، والشام، لتظهَر 

ديوان  ففي  داللة.  في حّيز جغرافّي ذي 
)لماذا تركَت الحصان وحيدًا(، الذي يمّثل 
سيرة درويش وقّصته الشخصّية التي ال 
تنفصل عن سيرة مكانه وقّصته، تحضر 
صورة من صور المدينة بعينّي الشاعر، 
مع  للكالم  )غرفة  المعنّون  القسم  في 
حميميًة وصفاء،  األكثر  القسم  النفس(، 
المسافر  )قال  قصيدة  في  يكتب  حيث 
للمسافر: لن نعود كما(: »أنا ابن الساحل 
السورّي/أسكنه رحياًل أو مقامًا«، مواِئمًا 
بذلك بين التاريخ والجغرافيا المشتركين 
ومصّوبًا  جهة،  من  وفلسطين  لسورّية 
الجانب  ذاك  هوّيته،  في  المعّقد  الجانب 
وأرادت  إليه،  السّياسة  أساءت  الذي 
أن  في  الفلسطينيين  رغبِة  احتكاَر  عبره 
صورتهم  ال  الخاّص،  صوتهم  يكونوا 
ذاك  من  سياسّية  أوراق  في  الموّزعة 
على  للشكوك...  والمثير  المريب  النوع 
بنسج  كعادته،  الحّب  يتكّفل  تقدير.  أقّل 
تظهر  إذ  وبيننا،  درويش  بين  العالقة 
وفي  نفسه،  الديوان  في  ثانيًة  المدينُة 
برج  فوق  )مطٌر  بالحّب  الخاّص  القسم 
السابع  اليوم  نصيبنا،  يكون  الكنيسة(. 
باسمك  »أمّر  السبعة(:  الحّب  )أيام  من 
دمشقّي  يمّر  َنَفسي/كما  إلى  أخلو  إذ 
المدينة بصورتها  بأندلِس«. حيُث تقترن 
التي  الجّنة  تلك  أخت  هي  األندلس،  في 
فيها، ورحلنا قسرًا عنها، أخت  انكسرنا 

الخسارة وقرينة الحنين. 
قصائد  أجمل  بإحدى  درويش  احتفظ 
الشهيرة »طوق  الحّب لدمشق، فقصيدته 
شّتى،  بأمور  تتمّيز  الدمشقي«  الحمامة 
خاّص  شعرّي  لشكٍل  ابتكاره  أهّمها  من 
وعشرين  اثنتين  من  مؤلفة  فهي  به، 
دمشق(،  )في  بجملة  كّلها  تبدأ  ُمّقَطعًة، 
المقّطعات  بين  قوافيها  أصداء  وتترّدد 
دورًا  يؤّدي  الذي  األمُر  داخلها.  وفي 
الدرويشي  اإليقاع  قّوة  إظهار  في  كبيرًا 
ويهندس  قصيدته،  بنيان  يشّد  الذي 
ليطيَح  والمعنى،  الشكل  بين  العالقة 
بضربٍة واحدٍة بتلك المقوالت التنظيرّية 
وشكل  والوزن  اإليقاع  بين  تخلط  التي 
بل  واحدًا،  شيئًا  كّلها  فتعّدها  القصيدة، 
بلورة  في  العناصر  تلك  أثر  وَتفِصل 
المبتكر،  الشكل  عن  وفضاًل  المعنى. 
متألِّقًا،  للمدينٍة  التاريخّي  الجانُب  يظهُر 
تزيد  الذي  حاضرها،  عن  مفصوٍل  غير 
نجح  نحٍو  على  دمشق(،  )في  وقعه  من 

شاعر ماهر في 
تعامله مع اللغة 
العربية، طبعها 
ببصمة ال تُمحى
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السياسّي  الجانب  بإبعاد  الشاعر  فيه 
ُمفّضاًل  ويوهنها،  الهوّية  ُيجّرح  الذي 
الذهاب نحو الحّب بأبهى صوره. فعنوان 
الجنة،  أخت  صدى  نحو  يذهب  القصيدة 
»طوق الحمامة« كتاب األندلسي ابن حزم، 
األشهر واألجمل في تراث العشق العربي. 
الزمن،  في  ممتّدة  مدينًة  دمشُق  َتظهُر 
ففيها مفردات دالة على األمس والحاضر 
فعل  بعدها،  أو  )القيامة  والمستقبل 
غدنا،  إلى  نمشي  األبدّية،  المضارع، 
وفيها  المشترك(.  ماضينا  أمسنا،  في 
مفردات أقّل داّلة على التاريخ )الجاهلية، 
المحاور  - وهو  إن درويش  إذ  األموية(، 
الذكي للتاريخ- تحّرر من وطأة أثر تاريخ 
يريد،  ما ال  المدينة في شّد قصيدته نحو 
والشخصي  الحميم  على  التركيز  مؤِثرًا 
فيها. َيظهر األّول من خالل انتباه درويش 
شيفرتها  يدرُك  صغيرة،  تفاصيل  إلى 
تطير،  التي  كالحمامات  المكان،  أهُل 
والطرقات القديمة، وطقس المدينة »تجّف 
الحّب  قّصة  خالل  ومن  عصرًا«.  السحابة 
التي توحي بأنها تنضح من ماء التجربة 
األنثى  تظهر  حيث  الخيال،  بنات  من  ال 
وتحضر  نفسه.  بالقدر  ومحاِورة  جميلة 
إن  دينية-  شبه  إشارات  القصيدة  في 
يوسف،  المنتهى،  )سدرة  التعبير  جاز 
متنوٍع  مقّدس  على  تحيُل  إلهاتنا(- 
)إسالمي، مسيحي، وثني(، وُتحيُل على 
أثِر الحّب في نفس درويش. تبقى القصيدة 
تكونها،  أن  دون  من  الحسّية  تخوم  على 
الحّب،  حالة  على  التركيز  هو  فالقصد 
دمشق/ »في  الشاعر:  يختصرها  التي 
هذه  وليست  نفسها«.  على  نفسي  أعّرف 
الجملة نافلًة، بل هي تمّثل مفتاحًا رئيسًا 
إحدى  من  الّشعري،  درويش  عالم  لفهم 
بين  العالقة  على  القائم  جانبه  جوانبه، 
صاحب  درويش  واآلخر.  وآخرها  األنا 
الضمائر،  استعمال  في  الخاّصة  البصمة 
القصيدة  الجملة وعبر  قام من خالل هذه 
كّلها بإعطاء دمشق حّيزًا كبيرًا في قلبه. 
الشفيفة هذه، بدأ ينسج  فمن خالل لغته 
عالقة  وأهلها،  المدينة  مع  ممّيزة  عالقة 
الحميمّية  هذه  إن  إذ  وإنسانّية.  شخصّية 
ال  دمشق  تجاه  درويش  عند  نجدها  التي 
تظهر في قصائده عن مدن أخرى، فمصُر 
والتاريخ.  السياسة  في  مقيمة  تبقى 
ويظهر العراق من خالِل شعرائه )السياب، 
بولص(.  سركون  يوسف،  سعدي 

المؤقت-،  إقامته  مكان  بيروت-  أّما 

الحرب  ضحية  الضحية،  صورة  فتتخّذ 

يبقيها  نحٍو  على  اإلسرائيلي،  واالجتياح 

واقعة بين التاريخ المعاصر والسياسة، 

للمفارقة  فهو  منها،  الحّب  اقترب  وإن 

وأندلس  ذهٍب  ومن  تعٍب  »من  يأتي: 

وشام«. ويّتضّح أثر العالقات الشخصية 

واإلنسانية والحميمة التي ربطت درويش 

بدمشق من خالل قصيدة رابعة عنها )في 

الشام(، في ديوانه )ال تعتذر عّما فعلت(. 

فمطلع القصيدة يبدأ من انتفاء سؤال األنا 

أنا  َمْن  َأعرُف  الشام،  »في  وهواجسه: 

وسط الزحام«. وتبدأ الدالئل واحدًا واحدًا 

ريحانة،  شعر،  بردى،  حجر،  )قمر، 

شعراء.. الخ( لكأن المطلع جواب نهائّي 

»طريق  قصيدة  في  القديم  السؤال  على 

فكّل  المغترب؟«.  العاشق  »مْن  دمشق«: 

دليل يبطن قصًة شخصيًة وعالقًة حميمًة، 

إلى أن يصيبنا الشاعر في مقتٍل إذ يقول: 

»هناك عند نهاية النفق الطويل ُمَحاَصٌر/

لتراُه/ َسُيوِقُد شمعًة، من جرحه،  مثلي 

يمزج  حيث  الظالَم«،  عباَءِتِه  عن  ينفُض 

معًا  ليذوبا  والفلسطيني،  السورّي  بين 

الشّفاف  فالشاعر  الضحّية.  صورة  في 

الخانق  بالحصار  وأحس  أدرك  المرهف، 

ألهل المدينة التي يتَنزَّه اسمها بين دمشق 

العظمة  تاريَخ  التاريخ،  فأبعَد  والشام، 

التي مضْت، وأبعَد السياسة التي باسمها، 

غدا السوريون والفلسطينيون »صورًة« ال 

أكثر، لصمود وبطولٍة تنقصهما البراهين. 

المحاصرة،  الضحية  إلى  االنحياز  وآثر 

أنه  حّد  ومتماهيًا  المرايا،  معها  متباِداًل 

نائمًا،  الشام/أمشي  »في  فيكتب:  يطمئن 

وأنام في ِحْضن الغزالِة/ماشيًا«. من دون 

أن يغفل - وهو العارف بحصار أهلها- أن 

أرُض/الُحْلِم  »هناك  حّصة:  فيها  للحلم 

عاليٌة«. 

قصيدة:
طوق الحمامة الدمشقي

محمود درويش

في ِدمْشَق 
تطيُر الحماماُت

خْلَف سياج الحريِر
اثنتيِن... 
اثنَتْين... 

في دمشَق
أرى لغتي ًكّلها

على حّبَة القمِح مكتوبةً 
بإبرة ُأنثى

ُيًنّقُحها حَجُل الراِفَدين

في دمشق
ُتَطّرُز أسماُء خيِل العَرْب

من الجاهلّيِة
حتى القيامة

أو بْعدها ،
... بخيوط الذهب

في دمشق
تسيُر السماُء

على الطرقاِت القديمِة
حافيةً  ، حافية

فما حاجُة الشعراءِ 
إلى الَوْحي

والوْزِن
والقافية ؟

في دمشق:
يناُم الغريُب

على ظّله واقفًا
مثل مئذنٍة في سرير األبد

ال يحنُّ إلى بلٍد
أو أحْد... 

في دمشق
ُيواصل فعل المضارع

أشغالُه اأُلموّية:
نمشي إلى َغدنا واثقيَن
من الشمس في أمِسنا. 
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نحن واألبديُة ،
ُسّكاُن هذا البَلْد !

في دمشق
تدوُر الحوارات

بين الكمْنَجِة والعود
َحوَل سؤال الوجوِد

وحول النهاياِت:
َمْن قتلْت عاشقًا مارقًا
فَلها ِسْدَرُة المنتهى !

في دمشق
ُيَقّطُع يوُسُف ،

بالناَي
أْضُلعه

ال لشيٍء
سوى أّنُه

لم يِجْد قلبُه مَعُه

في دمشق
يعوُد الكالُم إلى أصلِه

الماء:
ال الِشْعُر ِشعُر

وال النْثُر نثُر
وأنِت تقوليَن: لن أدَعْك

فُخذني اليَك
وُخْذني َمَعْك !

في دمشق
يناُم الغزاُل

إلى جانب امرأٍة
في سرير الندى
فتخَلُع فستانها

وُتغّطي بِه َبردى !

في دمشق
ُتَنقُُّر ُعصفورٌة

ما تركُت من القمِح
فوق يدي

وتترُك لي حبةً 
لُتريني غدًا

غدي !

في دمشق

تداعُبني الياسمينةُ :
ال تْبَتعد

وامشِ  في أثري
فتغاُر الحديقُة:

ال تقترْب
من دِم الليِل في قمري

في دمشق
ُأسامُر ُحلمي الخفيَف

على زهرِة اللوِز يضحُك:
ُكن واقعيًا

أُلزهَر ثانيًة
حول ماء اسمها

وُكن واقعيًا
ألعبر في ُحلمها !

في دمشق
ُأعّرُف نفسي
على نفسها:

ههنا ، تحت عينين لوزّيتْين
نطيُر معًا توأَمْين

وُنْرجئ ماضينا المشترْك

في دمشق
يرقُّ الكالُم

فأسمع َصْوَت دٍم
في عروِق الرخام:
اْخَتطفني ِمَن ابني
تقوُل السجينُة لي

أو تحّجز معي !

في دمشق
أعدُّ ضلوعي

وُأرِجُع قلبي إلى َخَبِبْه
لّعل التي أْدخلتني

إلى ظّلها
قتلْتني ،

ولم أنتِبْه... 

في دمشق
ُتعيُد الغريبُة هودجها

إلى القافلة:

لن أعوَد إلى خيمتي
لن ُأعّلق جيتارتي
بْعَد هذا المساِء ،

على تينِة العائلة... 

في دمشق
َتِشفُّ القصائُد
ال هي حسّيٌة

وال هي ذهنّيٌة
إّنها ما يقوُل الصدى

للصدى... 

في دمشق
تجفُّ السحابُة عصرًا ،

فتحُفُر بئرًا
لصيف المحّبيَن في سْفح قاسيون ،

والناُي ُيْكمُل عاداته
في الحنين إلى ما هَو اآلن فيه ،

ويبكي سدى

في دمشق:
ُأدّوُن في دفتر امرأٍة:

ُكلُّ ما فيِك
من نرجٍس

َيشتهيِك
وال ُسوَر ، حوَلِك ، يحميِك

ِمْن ليل ِفْتنتك الزائدة

في دمشق
أرى كيف ينُقُص ليُل ِدمْشَق

رويدًا رويدًا
وكيف تزيُد إلهاُتنا

واحدْة !

في ِدمْشَق
يغنِّي المسافر في سّره:

ال أعوُد من الشام
حيًا

وال ميتًا
بل سحابًا

يخّفُف عبَء الفراشة
عن روحي الشاردْة
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اإلنـســــاني،  الــمنـــظور  هــذا  مـــن   
ــر  ــاريح ســتـيــنـ ــتابات وأطــ ــسي كـ تـكـتــ
أهــمـيـتـــها عـــلى رغــــم مــا قـــد تـتـَّــسم بـــه 
أحيــانًا من غـلّو وتـطـرُّف، خـاصة عـندما 
ــونة«أو  ــًا »مـلعـ ــاول أن يحــاور وجـوهـ حـ
مغـضـوبًا عـليها من الـرأي العام، بـسـبــب 
تـــعاونها مــع النازيــة أو الــفاشــيـستـــية. 
لــه  يحلو  كـما  الـقـراءة«،  »أســتـاذ  أن  إال 
أثــبـت  تـواضـع،  في  نـفسـه  يـسـمَي  أن 
دفعته  مــا  هـي  اإلنســانية  نــزعــتـه  أن 
إلى التوغل بـعـيـدًا في صـياغة إشـكاليات 
الــتـالـي  والـحـوار  الـراهـن.  الـعـصــر 
لـومـوند  مـراسل  ويــْل،  نـيــقـوال  أجـراه 
الفرنسية، مع جورج ســتــيـنـر في مـنزله 
بجامعـة كـامـبـردج حـيـث يـعيش مـُجاورًا 
»أمــراءالـعـلـم« الــذين يـمـنــحونــه مــتـعــة 

الحوار وإضاءة األسـئلة الـغـامضة. 

فــكـــرة  فــي  تـقـهـقــُـــرًا  نـشـهـــُد   ™
أوروبا. هـــل يـقـلـقك هــذا االنـحـــسـار؟

ترجمات

جورج ستينر:

 امتيازي الكبير 
هو أنني كنت ساعي بريد

يـُـعـتـبـــر سـتــيـنـــر)باريس، 1929( ظــاهـــرة مـتـفـردة في مجـــال الـنـقد والفكـر والفـــلسفة، ألنـه يـنـتمي إلى 
أوروبا وأميركا، ويتقن خمـــس لغات فــــضاًل عن اليونانية القديمة والالتــينـــية. وهـــو يســــتطيع أن يـقـــرأ 

الـروائع األدبية بـلـغاتها األصلية، وأن يحاورها ويضيئها انطــالقًا مـن ثـقافته المـوسوعية نــادرة الـمثــال. 

- بـطبـــيعة الحــال، إال أن تـشـــاؤمي 
مـعـــتدل ألن أوروبــا، كمــا نـعـــرفها اليــوم 
فــي ســنة 2013، هـــي أيضــًا ضــرٌب مـــن 
ــًا ونحــن  ــحدث مـعـ ــن نتـ ــزة. نـحـ المـعجــ
جالــــسان في كـامـبـــردج، بـيــــنما حـْربــاِن 
عــالـمـيتـــان خـــّربتا الــقـــاّرة. والمحرقــة 
ــلعت اليهــود. وخــالل الحــرب  ــة ابتـ النازي
الجيــوش  َفَقــدت  األولــى  العالميــة 
فــي  جـــندي  ألــف  أربعيــن  البريطانيــة 
أول صبــاح لــمـعـــركة بــاشــنــــديل)سنة 
لـــم  الجريــدة  أن حجــم  لـــدرجة   ،)1917
ــايا!  ــر جميــع أســماء الـضـحـ يـتَّســـع لنشـ
هــذه  كل  َبـْعـــد  أوروبــا  كــــْون  نـــعم، 
تـستـــأنف  أن  اســتـــطاعت  الـــكوارث 
نـــوعًا مــن الوجــود، وأن تـمـتلـــك أجـــواقًا 
أوركـسـتـــرالية كـــبيرة، ومــتاحـــف، َلـهـُـَو 
ــنا  ــه. كان مــن حقــ ــّد ذات ــي حـ ــزة ف مـعـجـ
ــت؛ وبـعـــض  ــا انــتــهـ ــّن أن أوروب أن نـظـ
الحضــارات الكـبـــرى األخـــرى انـطــفـــأْت، 
وقد ســبـــق لـبــــوْل فــالـيــــري أن تـنـبأ في 

بـانـــتهاء حضارتنــا.  عــام 1919 

™ والمشـــهد الثقافي الـغـــربي عـرف 
تـغـيـّـــرًا كـبيـرًا هـو اآلخـر؟

ــّل  ــلوم هــي التــي تـحـتـ ــنًا، الــعـ - راِهـ
وعـــندما  اإلنــسانـــيات.  ال  الصــدارة، 
بـــدار  بـرنـستـــون  فــي  استـقـــررُت 
إيـنشـتايـــن ثـم في كـامـبـردج بـبـريطانيا، 
اخـتـــرُت أن أعيـــش وســط أمــــراء الـــعلم، 
ــر  ــه الكبيـ ــوم هــي الشــعاع الموجِّ ألن العل
ــون دون  ــندما نك ــى عـ ــقبل. وحـتـ لـلـمستـ
المتوســط فــي هــذا المجــال، نـحـــّس أنــــنا 
مـــندمجون في فـريق يـتـقـدم نـحـو األعـلى 
ــك،  ــب ذل ــى جان ــّي. إل ــاٍط آلــ ــوق بـِــسـ فـ
اإلنجـــليزية- اللغــة  تـنـتـصـــر  أن  قـــبل 
الـمنـتشـــرة  اللغـــة  بـوصـــفها  األميركيــة 
كانــت  الــريــاضيــــات  فــــإن  عــالـــميًا، 
ــــر أنـــه  تـضـطـلـــع بـــهذا الـــدور. أنــــا أتــذكَّ
بـرنـستــــون،  فــي  بـاستـطـاعـتـــنا،  كان 

تـرجمة: مـحـمد بــرادة
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أن نـــرى طـالبـــًا روسـيــيـــن ويـابـانـيـيـــن 
فـــوق  بـســـرعة  يكـتـــبون  وأميركيـيـــن 
سـبـــــــورة، وأصــابـعهم كـأنــها الــبــْرق. 
ذلــك أنـــهم، علــى رغــم انــتـــمائهم إلــى 
كـــانوا  مخـتلـــفة،  ولـــغات  جـنسيــــات 
يتـفـــاهمون بـفـضـــِل هــذه اللغـــة العالميــة 
ــها  ــلوم. إنــ ــات والـعـ ــي الرياضيـ ــي ه الت
نـــوع مــــن اإلسـبـرانـتـــو مــن حيــث الـدّقـــة. 
 إن أحـد مـصادر حـزني الـكـبـير يـعود 
إلى الـتـبـاعـُـد الـُمـتـزايد بـيـن مـا يـفـهـمـُـه 
يـدركــه  ومــا  الدقيقة  العـلوم  في  الجاهـل 
تلك  حقيـقة  يـمتـلكون  الـذين  أولـئـك 
كـما  الـطـبيـعة،  أن  فـقط  ليــس  العلوم. 
الـرياضيات،  تــتـكـلـــم  غاليلـيو،  يؤكد 
»ريـاضيـات  اآلن  تـتـكـلم  هــي  وإنـما 
ُعـلـيا«وال نـستـطيع االقـتــراب مـنها. وأنــا 
ال أستــطيع أن أتـرجم لـنـفسي مـا يـدرسـه 
االســتـعــارات  خـالل  مــن  إال  الـعـلميون 
للــجهـل...  األخــير  الــمـلـجــأ  هــي  التي 
االستعارة  بأن  يقول  أفالطــون  كان  لقد 

فــضــاءْيــن  بـيـن  عـالقة  ُنـقـيـم  أن  هــي 
لـدن  من  عجيب  حدس  وهذا  الـمـُـّخ.  مـن 
الفيلسوف اليوناني. وغـيــر مـُـسـتـبــَعـد، 
عـلى  تــتــوافــر  أن  وجـيــزة،  فــتــرة  فــي 

اســتـعارٍة إلـكتـرونية. 

™ وإذن، الــعـلـْـــم انــتـصـــر علــى 
الـــمذهب  وعلــى  بــــل  اإلنســانية، 

اإلنـــساني؟

ــإن  ــفسه، فـ ــا. لكــن فــي اآلن نـ - ربــمــ
هـيــدغــــر، ذلك العـــمالق الـشـّريـر، مـُـحّق 
ــهى  ــي مـنــتـ ــي ف ــوم ه ــوله إن العل ــي قـ ف
االبــتـذال، ألنــها ال تـمـلك ســوى األجـوبة. 
وهــذه مالحظــة رائعــة، ال تقبـــل التـــسامح 
وتـثيـــر القلــق، ألنــه صحيــح أن تـقـــّدم 
الـعـلوم لــــم يـغــيـّـر شــرطــنـا الــنـهـائي، 
وإن كان الطب قــــد غـيـّــر عـمـيـقـــًا عالقـتـنا 
ــن  بالمــوت. وعندمــا يقــول ويـتـجـنـسـتــيـ
ــئًا لـلــمــــآزق  بـــأن العلــوم لـــم تـــقدِّم شـيـ

األخالقيـــة، نحــّس في كالمـــه اسـتـفـــزازًا. 
لكــن فــكـِّـــروا فــي خـــراب الســـرطان وفــي 
ــرا  ــي إنـجـلتـ ــالحظ ف ــم: أال نـ ــوع العال جــ
كـــان  لألطفــال  أمـــراض  وجــود  اليــوم 
الروائــي ديكنــــز يـفـــرح ألنـــها اختـــفْت فــي 

ــه؟ زمان
على  عـِــراضًا  آمــااًل  شــّيـدنا  لــقد   
جامعة  ُتَعّد  الذي  اإلحـيائـي  النـشوء  علم 
أن  آمـلــيـن  مـــــراكــزه،  أحــد  كامـبردج 
يـسـعـف في تـوضيح الجـداالت السياسية 
أيـن  إلــى  لكــن  الكـبـرى.  واالجتماعية 
مـن  العلم  هذا  زاد  لقــد  عمــلـيـًا،  وصـلنا؟ 
يمــكـن  العلم  ألن  ذلك  النقاش.  غموض 
والالإنــساني  االستــبداد  أيضًا  يخدم  أن 
كــما هو معلوم. إنــه ال يــحـّل الـتـساؤالت 
وِمـــــَن  بـالمــوت؛  المـتـصلة  الكبـرى 
بـول  ر  يــتـــــصــوَّ كـما  أيـــــضــًا  الـمـمـكن 
الـمـذابح  ذاكـــرة  تـمنـعـنا  أن  ريــكور، 
العشــرين،  لـلـقـرن  الَجماعية،  الفـظـيعة 
الخـاصة  نـهــايـتـنـا  في  ـر  نـفــكِّ أن  مـن 
أن  عـلــيـنا  الصــدد،  هذا  وفي  كـأفــراد. 
سـتــالــيـن  عـبارة  باستـمــرار  نـتـأمـل 
تـراجيديا،  هـو  فــرديٌّ  القائلة:مــوٌت 
وفي  إحـــصـاء!  هـو  مــيـّــت  ومــلــيــون 
فـقدنا  أنــنــا  أظــن  ال  ــوال،  األحـ جميع 
فـقط  مـوتــنا.  في  التـفـكيـر  إمــكـانـية 

أصبح ذلك أكــثــر صـعوبة. 
َأَجـلي،  من  مـقـربة  على  وأنــا  اآلن   
على  تـنطـوي  بــمـزحــٍة  أتــعلَّق  أجـُدنـي 
عن  صــادرة  إنـها  األنفاس.  يقطع  عـمـق 
بــروكـليــن:»هــل  في  اإلديـش  نــوادي 
يــوجد إله؟ - بطـبيعة الحال موجود، لكـن 
يظهر  »لم  العبارة  هذه  بـعد«.  يظهر  لـم 

بـعد« تـهـبـُـنـي قــوة داخلية. 

»شــعـــر  كتابــك  فــي   ™
ح أن كل نظـرية  الـفكـــر«)2011(، توضَّ
مهمــا كانــت ُمَجــرَّدة، هــــي مـــرتبطة 
بـمـــوسيقاهاَ وإيـــقــــاعها. أليســت هــذه 
وســيلة المــــتصاص الـهــــّوة الـــفاصلة 
ــل  ــظري والعمــ ــاقد الـنـ ــمل النـ ــين عـ بـ

األدبــي؟

ــاك  ــسُت أن هن ــي أحسـ ــوال حيات - طــ
لــين،  هـُـــّوة بـــين الـمبدع وأفـضــــِل الــُمـؤوِّ
األكـثـــر  ذلــك  فــي  بمــا  التـعـليـــق  وأن 
إلــهـــامًا، إنــــما هـــو طــفـيـْـلـــّي قـيـــاسًا 

الطب غّير عالقتنا بالموت ،لكن تقدم العلوم لم يغير شرطنا النهائي
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ــموض  ــو غــ ــداع. وهــ ــوض اإلبــ ــى غـمـ إل
ال نـفــــهم مــــنه شيــئـــًا على رغــــم اآلمــــال 
الـشــــروحات  علــى  نـعـلِّــــقها  التــي 
ــا الــذي  ــابية. مـ البســيكولوجية أو األعـصـ
يـستـثـيـــر عـــند المـرأة او الـــرجل انطالقــة 
َ الـمطـــلق التي تســـمح بـإبــداع شـخصياٍت 
أكـثـــر حيـــوية مـنـّــــا نـحن:فــيـــــــــــدرا، 
بـيـرينــــيس؟  هــامــــلت،  فــولـســــطاف، 
شخــــصيات نـبـــدو جـنــبـَـــها ُنـســــخًا جــــّد 
صــفـراء؟مــــا الذي يـُؤثـــث واقَع النصوص 
ــد  ــل مـشاهــ ــا الــذي يــجعـ ــلية؟ مــ التـخـيـيـ
رّســام كـبـيـــر أكثـــر مـتـــعة فــي النـظــــر 
وأكـثـــر إقــــناعًا مـــن الـفوتوغــرافيا)مـــع 
أننــي معـــجب بالصــور(؟ مـــا الــذي يجــــعل 
كـــلود ليـفـي سـتـــروس ذا مـصداقية عندما 
)اتســــاق  الـمـيــــلوديا  يقول:»ابــتـــداع 
األصوات(هـــو غـــموض أعــــلى لـِـعـــلوم 

اإلنــــسان«؟
كنُت  أنـنـي  هو  الكـبـيـر  امـتـيــازي  إن 
ليس  الرسائل  وحــمـْـُل  بـريـد«،  »سـاعـي 
في  أحـيـانًا  ووْضـُعــــــها  ســهاًل،  دائمًا 
صعوبة.  مـن  يخلو  ال  المالئـم  الصندوق 
في  ولـسون  إدمــــــــون  خـلـفـُت  وعندما 
سنة  ثالثيــن  لمدة  نـيويوركـر  صحيفة 
لـلــقـّراء:  أقـول  أن  اسـتـطعـُت  تـقريبًا، 
سـتـغـيِّر  فـهَي  النصوص  هذه  اقــرؤوا 
روايــات،  نـشرُت  نفسي  وأنـا  حياتـكم. 
الصفحات،  بعض  بـاسـتـثـناء  أنــها،  إال 
وصــْوغ  ألفــكار  مـسـْـرحٍة  عـن  عـبارة 
يـنـقصـها  ثــّم  ومـن  للفـكر؛  درامــــــــّي 
يـمـيــّـز  ــذي  ال ذاك  الـبــراءة  غــمـوض 
وال  كبـيـر  امـتـيـاز  وهـو  الــحـق.  اإلبــداع 
شك أنني كنــُت ســاعـَي بـريد. إن الشاعر 
مــديــنًا  يكون  أن  يمكــنـه  بـوشـكـيـْن 
كــتــَب  هو  لكنـه  ولــنــاشـريـه،  لـلـنّقاد 
مـنافـسًا  كنُت  أنا، حـتى وإن  أمـّـا  األدب، 
هذه  لي  يغـفـرون  ال  الذين  زمالئي  بـين 
االمتيازات الطـفـْيـلية في اإلبداع، فــإنــني 

أبــقى أســتاذًا لـألدب قـبل كل شيء. 

™ أال تـعتـقـــد أن ســـيرورة اإلبـــداع 
ــقاد  ــالجمهور أو الـنـ ــلق أيضــًا بـ تـتــعـ
أَو  الـمبـــدع؟  عـمـــَل  يـتـــلقَّْون  الذيــن 
ليــس تــلـّقـــي الـــنص هــــو إبــــداع علــى 

ــته؟ طـريـقـ

- كــــال. العـــمل األدبــي ليــس فــي حاجٍة 

ألحــــد. وقــد كتــب والـتـــر بـنيـامـيـــن بـــأن 
العمل األدبي يـمـكنـــه أن يـنام خمس مـائة 
ســـنة ثـــّم يــجـــد قــارئــــًا: ذلــك أن الـــنص 
يمكــن  ال  وإذن  دائمــًا شــابـّـــًا.  ســـيكون 
الـزعـْــــُم بـــأن التـلــــّقي هــو الذي يـخـلــــقه. 
انـظـــر إلــى مـــوسيقى فـيـفــــالدي الـتـــي 
الصـــوتي  الـبـــساط  هــي  اآلن  أصبحــت 
الـيـــومي؛ فـــقد ظلــت أمـــدًا طويــاًل مفـــقودة 
تـسـجـيالتـها، ال نـكاد نـعـثـر على تـوليـفة 
لـــها! ولـــم تـُـبـتـَعـــث مـــن الـنـــسيان إال فــي 

القــــرن العـشـــرين. 
نـحن  أنـنـا  أعــتـبـر  الحقيقة،  فــي 
األدبي  العمل  نـتـلقى  إذ  المحــظـوظون 
موجودًا  يكون  والنـص  الـعكس.  وليس 
كـّل  ومـعـي  أنــتـظـر،  ويـقـول:»أنــا 
جــانب  في  هـو  الـصـبـر  ألن  الــوقت«؛ 

العمل األدبي والفني. 
محاوالت  هـناك  الــحــال،  بـطـبيعة   
هـل  لكـن،  كالسيـكية،  قيمة  لها  نـقـدية 
كّنا سنقرأ اليوم محاولة مارسيل بروست 
النقدية التي عنوانها »ضــّد ســانْت بـوف« 
إذن  كــاتـبها؟ عـلـينا  أن بروست هو  لـوال 
هذا  أمـام  بـدقٍة  مـتواضعــين  نظّل  أن 
هنا ألولئك  ـُه كالمي  أوجِّ وأنا  االختالف. 
الذين يـزعمون أن نـّصـًا هـو في أهـمِّيتــه 
أن  أي  بــنــاءه،  ــُك  نـفـكِّ عنـدمـا  نفسها 
أهــمـيـتـه تـتــساوى بيـن ما هو عليه وما 
يـمكن أن نقولـه عـنه: أنا جورج ستــيـنـر 
ألشعار  تقـريبًا،  نـهار  لـيـَل  حــاجة،  في 
يحتاج  ال  األخيـر  هــذا  لكــن  راســين، 
هـذا  لـحـظة  نــنـسى  أن   . إلـــيَّ مـطلقًا 
مــا  هــو  ونـقــده(  العمل  الـتـمــيــيــز)بيـن 

أعــتـبـره خـيانـة الـمـثقـفين الحقيقيــة.
 

مثــل  الـتقـــنيات،  عملــت  هــــل   ™
ــوضوعة  ــوير مـ ــى تـطـ ــترنت، عل اإلنـ

الـــكاتب؟

لإلنـــترنت  يـمكـــن  شـــيء  أي  فــي   -
للعمــل  االعـتـــباري  الوضــع  يـغـيـــر  أن 
ــًا  ــديد إبداعــ ــن جـ ــهد م ــل سـنـشـ األدبي؟هـ
مـــرحلة  إلــى  ســنعود  هــــل  جــمـاعـــيًا؟ 
الـغـُـفـلـــية؟ لقــد كان هومـيـــروس، قبــل 
كل شيء، غـــفاًل. ونـــحن ال نــــكاد نـعـــرف 
شــيئًا عـــن شـكـسـبـيـــر. ومــــع ذلــك فــــإن 
ــة الــذي هــو مــن  هــذا الســيد القصيــر القامـ
كان  إيـبون-أفــــون،  ســـتراتفورد  بلـــدة 
يعـــرف أكـثـــر مـــنا عن كل شيء تـقـريـــبًا. 

ومـــن الـمـــمكن أن تكــون مـــرحلة »األنــا 
المتضّخمــة« قـــد انـتـــهْت، وهــي فــي جميــع 
بـيـتـهـوفـــن  وكان  قـصـيـــرة.  األحــوال 
واعــيـــًا أنـــه بـيتـهوفـــن، إال أنـــني ال أظــن 
أن شـكـســبـيــــر قـــد وعــــى قــــّط أنــــه كـان 

شكـســبـيـــر. 

™ يـــبدو أن الـتـمـيـيـــز بيــن عمــل 
أدبــي جــــاّد وآخـــر لـلـتســــلية، هـــو 
مـــقياس يـوجـه رؤيــتـــك إلى اإلبــــداع 
األدبــي. إال أنــــه عـــندما يـلـــتقي هـــذان 
الـنـــوعان، كـــما هــو الحــال أحيانــًا فــي 
الـســيـنـــما، أال يمكــن أن نكــون أقـــــــّل 
العمــــل  مســتقبــــل  حـــول  تشــاؤمـــًا 

الـفـنـــي؟

 أقــــرُّ أنـنـــي مـذنــــٌب ألنــنـــي لـــم أفـــهم 
أن الــسيــنـــما ربـــما هـــي الــشكـــل األكـثــــر 
الــحديثـــة.  اإلستـتـيـــقــــا  فــي  أهـــمية 
ــة،  ــن المدرســة القديم ــدي مـ ــقد كان والــ لـ
جــــّد  جامعـــية  دراســات  واتــبـعـــُت 
ــاذا كانــت  ــم لم ــم أفـهــــ ــما ل ــليدية. وكــ تـقـ
تـثــيــــر  الموســيقية  الـبــيــتــــلز  فـــرقة 
ثـــورة عـالميـــة، فــإنـنـــي أعــتـــرف أنــــني 
لـــم افــــهم كــــذلك أهمـــية الـــتليفزيون ولـــم 
أدرك الثــــورة التي فــجـّــرْتـــها الــسـينـــما. 
ــداع،  ــزة اإلبــ ــن مـعـجـ ــُت عـ ــد تــحــدثــ لقــ
غــيــــر أن هـــناك أيضــًا مـعـجـــزة األكــثـــر 
مـبــيــــعًا )البــيــســـت ســيــلـــر(. إذ كيــف 
يـتـمــــكن ذلــك الــنــــتاج الخالــص لمنــاخ 
بجـمـــهور  متصلــة  وتـــراكيب  ومعجــم 
ــاري  ــي »هــ ــزية، وأعن ــدارس اإلنـجـليـ الم
بــوتـــــر«، مــــن أن يــثـيـــر مــثــــل ذلــك 
االفــتـــتــــان والـتعـلـُّق؟ لــــماذا أطــفال مـن 
اإلسـكـيــــمو يـنامـــون أمــــام مـكـتـــبة لـــكي 
د  يـــحصلوا على نسخة مـــن الرواية بـُمــَجرَّ
صدورها؟هـــناك، وال شــــّك، عالقــة لـــهذه 
ــة، إال  ــات السكنــدينافيـ ــة بالــسـاغـ الرواي
أنــــها ال تــــكفي لـتـبـريـــر هذا اإلقـــبال. أنــــا 
ال أدرك عـنـصــــر الخيــال العلمــي الموجود 
وأبـنــائـــي  آرثـــر،  أســــطورة  وســط 
يــأخـذون عـلـّي ذلك. وبــنـفـس الطـريقة، 
أحـبــــبُت كـثـيـــرًا أســـاتذة الــجــــاْز عـــندما 
ــاء  ــم جــ ــو، ثـ ــي شـيــكــاغـ ــالبًا ف ــُت طـ كن
الـمـفـهـومــــي،  والــفـــّن  روك  الــهـيـــرو- 
ــنا  ــابعة. لـدْيـ ــى الـمتـ ــادرًا عل ــد ق ــم أعـ فـلـ
روزنـامـــة داخــــلية، وفي وقـــٍت مـــا يـــأتي 



99

شـهـــر دسـمـبـــر نفسه، فــــال نـكون قادرين 
ال  شــيء.  كــــل  ونفهــم  نـــحّب  أن  علــى 
ــالبًا  ــه غـ ــا تفعل ــثل مـ ــذب مـ ينبغــي أن نكـ
السوسيـــولوجيا الجماليــة الفرنســية. إن 
لـــكل واحــد روزنـــامته الفـيـــزيولوجية- 
ــرامها.  ــن احتــ ــناص مـ ــصبية، وال مــ العـ

مجـــرد  »لـــيس  كـتـبـــَت:  لـــقد   ™
ــون  ــعراء يـمـتـدحــ صدفــة إذا كان الـشـ
الــمـستـبـّديـــن«. هــــل يعنــي ذلــك أن 
الـديمـــقراطية ال تـخـلق ســيـاقًا مـالئـمًا 
ال لـلـعـبـقـــرية األدبيــة وال للـتـــراجيديا 
بـــوصفها جـنـــسًا تـعـبـيـــريًا؟ فـــهل ال 
يــــزال بـاإلمــــكان أن نـتصـــّور ظـهـــور 
أو  أنــتيــــجون  مـثـــل  شــخصيات 

أبـراهــــام؟ 

بــيــــرون  أنــصـــار  عــــاد  عــنـــدما   -
ــرح  ــن، اقــتـ ــي األرجــنـتـيـ ــم ف ــى الـحكــ إل
الــسـفـيـــر األميركــي علــى خـــوسي لويــس 
بمـكتـبـــة  يـعـــمل  كان  الــذي  بورجيـــس 
بـــوينوس إيـــرس، أن يـلـــتحق بالواليــات 
المتحــدة ليـشغــــل منصــَب أســتاذ كـــرسي 
إلـيـــوت  شـــارل  الشــاعر  اســــم  يحمــل 

ابـتـــسم  بورخيــس  لكــن  نورتــــون. 
ابـتـــسامة كـــما وحـــده )أعــمـــى يسـتطيـــع 
أن يـبتـــسم( وأجــــاب:»أنت ال تـفـهــــم أيـــها 
أمُّ  هــــو  الـتــعـــذيب  أن  السفـــير،  الســيد 
إال  فـظـــيعة  عبــارة  هـــي  االســتـــعارة«. 
أنــــها صحيحــة. ذلــك ألن الشاعــــر الكبيـــر 
والكــــاتب هـمــــا المــعارضــــان بـامـتـيـــاز، 
ألنهمــا يــجـــعالن مـُـقـابـــل مــا هـــو قـــائم، 
الــمـُـمـكـــَن قـيــــامه. لـــكن، فــي مـجتـــمع 
ــك« , ــيء ســــالــــــ ــل شــــــ ــث كــــــ »حـيـــ

تعبيــــر  حســب   ،anythink goes
الفيلســوف األميركــي رشــارد رورتــــي، 
أن  الشـاعـــر  علــى  الصعــب  مـــن  يـغـــدو 
ــي  ــت ل ــد كان ــادًا. وقـ ــًا ُمـضـ ــق عـالـمـ يخـلـ
خصومــة ضــاريـــة مـــع الشاعـــر جوزيــف 
بـرودســــكي)الروسي الحائـــز على جـائزة 
نـوبل(، ألنـه كان يجــد أن الـثـمـن الـمـُــؤّدى 
عـــن عمـــله األدبــي هـــو ِجـــّد مـرتــــفع، وال 
ولـْبـــرودسكي  األلـــم،  يـُســـاوي  عـمـــل 
مشـروعيـــة تــامـــة لـتـأكـــيد ذلــك. من دون 
أن يكــون لــي حــق أخــــالقي فــي مـــعاكسة 
رأيــــه. ومــــع ذلــك، أحــــس أن مــن حّقــي 
أن أتــــساءل: هـــل تـعـــرف الـديـــموقراطية 
كيـــف تـحـبـّــــذ هــذا الـفـعـــل الـتـمـــرُّدي، 

ــي  ــع فـ ــة تــقـــــ ــورة داخلي الصــادر عــن ث
ــن؟ ــّن الـعـظـيـَمــْيـ ــم األدب والــفــ صــمـيـ

اهــتـــمامك  يـــأتي  هـــنا  ومــــن   ™
سيــلــــين،  األدب:  بــمــلــُعـوِنـــي 
ــئك الذيــن  ــر... أولـ ــاتي، هــيـدغــ روبــ
تـــوافقوا مــــع الــفـــاشيستية والـنازية؟ 

- كـنــُت مـن بـيـن األوائـل الذين قـالــوا: 
الــــمساء،  فــي  شــوبـيــــرْت  »ُنـغــنـّــي 
ــم،  ــد أن أفــهـ ــّذب فــي الـــصباح«. أريـ وُنعـ
ولكـنــنـي لـم أهـتــِد أبـدًا إلى جـواب. وأنت 
ــلت، مــن دون أوهــام،  ــم اشـتـغـ ــلم كـ تـعـ
علــى فلســفة هيدغــــــر، وحصلــت علــى 
ــه  ــول حـالتـ ــيب ح ــد، عجـ ــر وحي تـفـسـيــ
مـــن تـلـمـــيذه الـــفيلسوف األلمانــي هـانـــز 
جــورج كـادمــيــــر )1900 - 2002(، الــذي 
كانــت لـــه يـــدان كــبـيـــرتان، لـــدرجة أنــــه 
كان يستــــطيع أن يضعهـــما على كـتـَفـْيـــك 
فتختفي نـهائيــــًا. قــال لي:»سـتــيـنـر، يــا 
سـتـيــنـــر، لـــماذا تـعـــذب نـفسك؟مــارتـــن 
هـيدغـــر كان أعـظــم المـفـكـريـن، وأحــقــر 
الــــناس)في اآلن نفســه(«. لــعـــّل هنــاك 
رابــــطة بـــين الالإنــسـاني والــفـــن. وكــما 
قـــال بـنـيـامـيـــن: »كـل عـمــــل أدبي عـظـيم 
هـــو مـنـغـــرس فــي الـوحـشـــية«. ومــــع 
ــهم  ــمًا. أْن ال نـفـ ــز قــائـ ــل اللــغـ ــك يـظــ ذل
شيء رائــــــــــع، وأن نـطـــرح أســـئلة هـــو 

بـمـثــــابة أكــســجــيــــن لـلـكــيـنـونـــة. 

™ أنــت عـــلى اتــــصال بالــــشباب 
الــطـالبــــي، فــمـــا هــــو مــسـتـقـبـــله 

رأيــك؟ حســب 

- إنـــه مـسـتـقـبـــل يــخـيــفـــني. نـحــــن 
ــشباب،  ــد الــ ــور عـنـ ــق فــتــ ــدد خــلــْـ بـصـ
نـــوع مـــن الالمـــباالة التــي ســـبق لـــدانتي 
والقديــس تـــوماس اإلكـويـــني أن كتبــــا 
ــن  ــكل مـ ــذا الشـ ــة. وهــ ــياء رائع ــا أش عنه
أن  ذلــك  يرعبنــي،  الـــروحي  الـتخـديـــر 
الــّطــوابــــعي الـمـســتعـــّد ألن يـقـتـــل مـــن 
أجــــل طــابع بـريد، أعـتـبـــره مـحـظــوظًا. 

عنوان الحوار: 

   George Steiner  :» L’œuvre 
n’a pas besoin de personne «
Le Monde ,11 mai,2013 

أقر بأنني مذنب ألنني لم أفهم أن السينما ربما تكون الشكل األكثر أهمية في عالم الجمال الحديث.



100

اليوغا صارت أقل حدة. هي اآلن تخضع لعالج رولف، رولف! 
شيء لم أسمع به منذ أن كشفت مقالة في مجلة نيويورك تايمز 
)أكان ذلك في السبعينيات؟( أن الناس يصرفون آالف الدوالرات 
) بقيمة منزل!( ـ ليكتسبوا كدمات في أبدانهم باسم التخلص من 
إلى  المعالج  العضالت. يضغط  المختزنة في  السيئة  الذكريات 
أن تطفو الذكرى على السطح طفو عمالق من قلب عضلة باكية.

•  •  •
إنما الحق أنها بدت جميلة وهي تمشي باتجاه المائدة ـ أربع 
وستون سنة وتبدو في األربعين. ولما حكت قصة تحرر كتفيها 
أين يأتي  أرى من  أن  اليوغا صار بوسعي  من خالل ممارسة 
الجمال. االسترخاء فتح حلقها حتى أمكن لشيء كأنه السعادة 
أن يطلع منه، نور ال بد أنه كان حبيس صدرها. بدت جميلة، 
ال جمال من أضافت شيئًا إلى نفسها، بل جمال من تخلصت من 
شيء كان يثقلها ويحني ظهرها. وها هي وقد بدت صورة من 
أقبح  الجمال. وما  فينا جميعًا هو  المفترض  أن  ففهمت  نفسها. 

أننا مرغمون جميعًا أن نكدح للوصول إليه، ألننا هكذا ولدنا.

•  •  •
التاسعة عشرة وحبلى في الشهر  كان صعبًا علّي وأنا في 
الرابع أن أكتشف أن عليَّ أنا أن أعتني بأمر نفسي. كان صاحبي 
ذكيًا  حلو اللسان، ال يصدر األحكام )وتلك صفته األحب لدّي(، 
القليل.  ساحرًا، وفنانًا اعتاد إلى حد كبير أن يعيش على أقل 
كان مدمنًا على الكحول ال يستطيع االستمرار في وظيفة. كان 
فكرة  ببالي  تخطر  أن  يمكن  كان  ما  التي  وأنا  أخريات.  يحب 
الرحيل عن بيت أبوين كانا ينتهكاني، وجدت نفسي حبلى بال 
أحد أعتمد عليه. لم يطردني أبواي. أنا التي قررت أنني أوثر 
المحتاجة. ما  الرحيل على إخبارهما، على أن أظهر لهما وجه 

كنت ألحتمل الشفقة واألسف والخيبة، أو الغضب.
كراهية  ومن  الخوف  من  عديدة  طبقات  أعبر  أن  عليَّ  كان 
راهبة.  ألكون  ُقبلت  قد  وكنت  فصلي،  رئيسة  كنت  لقد  الــذات. 
وبدأت بطني تكبر، وإذا بالذات التي أنفقت عمري في صياغتها 
تتشقق كالبيضة. )ماذا فعلت؟ لم أسيطر على حياتي! ما الذي 
كان أبي يضربني في طفولتي بسببه: أني ضيعت المفاتيح!(.

•  •  •
أتذكر مرات محددة في حياتي تغير فيها تفكيري تغيرًا فعليًا. 

أن يتقّدم العمر بكاتبة

توي ديريكوتي

ترجمة: أحمد شافعي

اكيف يكون ذلك؟ لو لم تكن أنت نفسك كاتبة، فال يمكن أن 
مصاعب  عن  بالقراءة  تهتم  يجعلك  الذي  ما  مهتم.  أنك  أصدق 
تحسب أنك لن تمر بها ما حييت؟ آالم الرقبة، آالم الركبة، آالم 
الفخذ. أنا نفسي لم أقدر على االعتراف بذلك حتى اليوم، وأنا 
في العيادة، والطبيبة تنظر إلى أشعة رقبتي وتهز رأسها في 
أمامي  أراك جالسة  ما كنت سأصدق وأنا  قائلة »عمري  حيرة 
البقع السوداء. ال مكان  هكذا أنها بهذا السوء. انظري إلى هذه 
حركة  أي  مع  بالعظم  يحتك  وهو  الشوكي.  للنخاع  تقريبًا 

تقومين بها.«.
•  •  •

عظام  بسببه  تيبست  لما  اليوم  إلى  عالج  وال  بيدك؟  مــاذا 
الفراعنة.

•  •  •
أنقب  وكيف  األلــم،  مع  أعيش  كيف  عمري  طــول  تعلمت 
مناجمه. أصدرت ستة كتب وأنا صابرة عليه إلى أن استوى، 
التحكم  يتم  ففتحت عليه صنبورًا، صنبورًا  لالنفجار،  َب  وتأهَّ
استنفده،  كتبي  آخر  لكن  الشعر.  اسمه  صنبورًا  بحذر،  فيه 

استهلكه حتى آخر قطرة.
•  •  •

يمكن أن أجري جراحة، لكن الطبيبة تفترض، عن حق، أنني 
غير مستعدة لهذا. ومع ذلك، بالنسبة للركبة على األقل، هناك 
وقصبة  الفخذ  إلى  وتشده  عليها  تضعه  شيء  عمله.  يمكن  ما 
تمساحًا  »كأن  به:  إحساسي  عن  الممرضة  وتسألني  الرجل. 
مربوط على ساقي، وركبتي في فمه«. تقول، في هذه الحالة، 
ربما ال يكون هذا هو الرباط المناسب. سأنظر مرة أخرى إلى 

صورة األشعة.
•  •  •

الماضي. وعليَّ  أبليت  أنني  ولكن هذا خبر جيد، هذا يعني 
اآلن أن أبدأ حياة جديدة. حياة أقوم فيها يومًا بعد يوم، ولحظة 

بعد لحظة، بالتكيف، أعتني فيها بالحاضر، أعيشه ألنه اآلن.
•  •  •

ليلة أمس. عشاء جميل وغال مع صديقة عزيزة. بعد شهور 
مناطقه  وفيه  مثير،  لقاء  والكالم.  للجلوس  وقتًا  فيها  نجد  لم 
عنا فيها، ورحنا نتكلم  المخيفة أيضًا، كتلك اللحظات التي توسَّ
عن التغيرات، التغيرات اإليجابية، كيف أن كتفيها بعد شهور من 
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تحرك شيء، فإذا بي كلي في عالم آخر. مثل ذلك حدث حينما 
قررت أن زوجي ال بد أن يرحل. كان ابني عمره سنتان. كنت 
أفكر منذ شهور في االنتحار، وفي كل لحظة كنت أمنع نفسي 
من القفز من نافذة في الطابق الرابع عشر من المشروع. وذات 
سرير  ـ  اآلخر  السرير  في  نائمًا  إليه  ونظرت  صحوت  صباح 
المراهقة الذي جلبته معي من بيت أميـ  فقلت لنفسي: صح، هو 
هذا. نهضت. لبست للذهاب إلى وظيفتي النهارية )كنت مدرِّسة 
احتياطية في ذلك الوقت( رجعت إلى غرفة النوم، ولمست كتفه 
»أنا خارجة اآلن، وأريد حين أرجع أال أراك هنا«. أظن أن ما 
خطر له هو أن ذلك، كما في الماضي، لم يكن إال مؤشرًا على 
أننا سنخوض شجارًا كبيرًا. ولكن بداخلي أنا كانت هناك أنا 

جديدة.
•  •  •

ليس بوسعك افتعال األمر. لكن ببطء، شروقًا بعد شروق، 
وقمرًا بعد قمر، شيء ما تغير. مرة سألت أمي كيف عرفت أن 
الوقت حان للطالق؟ فقالت إن ذلك ما ال يمكن ألحد أن يجيبك 

عنه. لكن حينما يحين األوان ستجدين أنك تعرفين.

•  •  •
ربما فكر عقلي لثانية بطريقة مختلفة، كأن يحدث وتستخدم 
عضلة لم يسبق لك أن استخدمتها من قبل ألنك لم تكن تعرف 
عضالت  من  بها  يحيط  ما  وبين  بينها  الفارق  تعرف  ولم  بها 
أخريات، كأنما كل تفكيرك من قبل لم يكن غير بقعة من كراهية 
الذات، ثم حدث في ثانية، ودونما محاولة منك أو إدراك، أن 

تنحت كراهية الذات تلك عن الطريق.

•  •  •
أتذكر بوضوح متى حدث ذلك، فقد مرت 
عليَّ ليلٌة كدت أقتل فيها نفسي ثم لم أفعل. 
جارة لي، لم تكن لديها أدنى فكرة عما أمّر 
به، طرقت بابي لسبب ما وفي يدها طبق 
على  أتفرج  أنــا  سأجلس  وقــالــت،  فشار 
التليفزيون، وأنت نامي وارتاحي. سألت، 
ولكن أين أبناؤك؟ أجابت: ال تشغلي بالك، 
معهم جليسة أطفال، ادخلي أنت ارتاحي. 
ــي كــنــت أعــانــي مــرضــًا  ــن صــحــيــح أن

عضويًا، وأنني كنت قضيت قبل فترة 
المستشفى  فــي  أســبــوعــًا  قليلة 

تكتل  ــه  أن تــصــوروا  مــا  بسبب 
لن  لكنني  ساقي،  في  دمــوي 
أعرف أبدًا ما الذي جعل تلك 
الليلة عند  الجارة تظهر تلك 
الليلة،  تلك  وفــي  بــابــي. 
وأنا مستلقية على سريري 
بنفسي  شعرت  الصغير، 
ظننت  جسمي.  مــن  تطلع 
أن الجنون يصيبني، وأن 
مــدار  على  منه  خفت  مــا 

شهور قد بدأ يحدث ولكن صوتًا بداخلي كان يقول: دعي نفسك 
تطلع، سيمنحك هذا شعورًا أفضل من أي شيء شعرت به على 
مدار سنين. وأنا أطير في تلك الليلة، كما لو كنت أطير حول 
العالم، بل حول الكون، مطلة من أعلى على زوجي حينما عاد، 
أتحسن،  يوم صرت  بعد  األلم. ويومًا  من  الليلة تخلصت  تلك 
وبعد شهور استيقظت في الصباح وقد عرفت. مثل جرح أحدثته 
بنفسي في جسمي، جرح محاولة الحب، الذي تبين من بعد أن 
علّي بنفسي أن أجعله يندمل، وذلك ألنه تبين لي أن جرحك 

لنفسك ليس هو السبيل إلى الحب.

•  •  •
كان باألسفل عقل آخر، عقل ظل حتى ذلك الوقت مختبئًا 

تمام االختباء، عقل بطريقته الخاصة كان يسحب الجسم 
واإلرادة من ورائه. كان عقاًل باردًا، وصافيًا، كان عقاًل يعرف 

فجأة متى ينبغي أن تغلق بابًا، عقاًل قال ال وهو يعنيها، 
عقاًل لم يكن يقبل الفصل. كان عقاًل نهائيًا. كان عقاًل يقف على 
قاعدة من غريزة واضحة، وكان له شريك برغم أنني قد أكون 
لم أالحظ وجوده في ذلك الوقت، ربما كان مثل أولئك اإلخوة 
التوائم الذين يدورون حول أنفسهم في مركز هذه المجرة أو 
تلك، هذه التي تواجهك، أو تلك البعيدة، كان شريكه صوتًا 

عميقًا، صوت غضب، وثورة، صوت قال: ال تموتي.

•  •  •
لكن شيئًا ما حدث قبل ذلك التحول الذي طرأ على 
مخي. شيء اندفن، كما لو كان اختفى تحت تجعيدة 
في الجلد، كأن يتفتح الكون فإذا بمجرات تتالشى 
بداخل هوة عميقة ساكنة. شيء َمرَّ بالقلب مرور 
بشري  حقيقي،  أبــدي،  شيء  الظالم.  أو  النور 
غاية  رقيقة  إبصارنا،  في  رعشة  بداخلنا،  يجفل 
الرقة فال نشعر بها، أو مؤلمة أشد اإليالم، شيء 
أنساه أو نسيته، غير أنه شيء ليس ألحد سبب 
لسواه.  نتيجة  يتكون  لم  شيء  حاجة،  وال  فيه 
األلــم  أشــد  فيها  نحيت  التي  اللحظة  فــي  حــدث 
البشري، حين لم أعد قادرة أن أخرج من حوار 
مع العالم إلى حوار مع نفسي. كان شيئًا 
شيئًا  وفهمه،  تمامًا،  رؤيته  تسهل 
إال  هي  وإن  أصياًل،  بدائيًا  أوليًا 
لحظة، لحظة التفاتة. ما أبسطها 
إال  هو  وإن  بداهتها،  أشد  وما 
للغاية  بسيط  ــؤال  س ســـؤال، 

لكنه لم يطرح من قبل.

*مقتطفات من مقال ِسيري طويل 
نشر في العدد 143، عدد شتاء 2013 

من مجلة ترايكورترلي
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تقديم وترجمة عن الفارسية: مريم حيدري

لطالما كانت المرأة في المجتمعات الشــرقية والمسلمة، فارسية 
أم عربية، كائنة خلف الســتائر وفي الحريم المخبَّأ. فمنذ رابعة 
ب  العدويــة حتــى فــروغ فــرخ زاد عانــت الشــاعرات مــن التعصُّ
ــت فــي مجتمعاتهن، وال تســتثنى الشــاعرات األفغانيات  والتزمُّ
مــن ذلك بل هن أشــّد حرمانــًا ومعاناة نظرًا إلــى التزمُّت الديني 
والثقافــي الذي يمارســه المجتمع األفغاني ضــد المرأة وحريتها 
وحضورها في المجتمع. لكن هذا لم َيُســق المرأة األفغانية نحو 
الخضوع واالنصياع سواء في مجال النشاط المدني أو الحضور 

الثقافي واألدبي.
تحــاول المــرأة األفغانية - الســيما في الســنوات األخيــرة - أن 
تطلــق صوتهــا بل صرختهــا أمام أية مؤسســة تمــارس ضدها 
القمــع والكبــت، دينية كانت أم عائليــة أم اجتماعية، ما يالحظ 
حتــى في ما تكتبه الشــاعرة األفغانية، فهــي تريد أن تعيش كما 
تطلب فطرتها بحرية، وأن تخرج من خلف ذلك الحجاب والستر 

والحريم الذي طالما خدش روحها الحرة.
هناك الكثير من الشــاعرات األفغانيات يكتبن الشــعر الفارســي 
على الطريقــة الحديثة )التفعيلة وقصيدة النثر(، والكالســيكية 
)الشــعر العمــودي(. ولقــد تــمَّ اختيار خمــس شــاعرات هنا من 
الشــاعرات الشــابات األفغانيات ممن يكتبن قصيــدة النثر، وهن 

من أبرز األصوات الشعرية الحديثة في أفغانستان. 

تمثال لجبل
قصائد لشاعرات من أفغانستان
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خالدة فروغ

دائمًا يف الساعة
الخامسة مساء

عبثًا

تشطب الخطوط البنفسجية نظرتي                            

هناك من يكسر مفرداتي

هجاء هجاء

بقلم سحابي

لكي ال أقرأ بيتًا من الحب

قطعوا صوتي

ل الحب على شريط القلب فبّت أسجِّ

بالرغم من أنه داٍم

ومجروح

لكن اليأس أقوى

خطواتي ال تألف التقدُّم أمامًا

والحركة هي َذْنب العمر الذي ال ُيغَفر

لطالما نصحوا مرآتي

بالجلوس واالنكسار والصمت

وساعتنا

دائمًا الخامسة مساء

لم تكن الخامسة فجرًا يومًا ما

لم يّمِح عن غدير ذاكرتي

أن الحركة َذْنب العمر الذي ال غفران له

رائحة الغروب تحزنني دائمًا

يتجسد في تمثال لجبل

ينهار كل ليلة 

إثر بكاء طويل

المدينة صراخ صدئ

ومتعبة

وحديث بيتنا كئيب

إنه يبوح للجدار

يقظته التي لم ينلها.

هذه المرة

يهب المطر

حول الريح

ويرمي أيدي األشجار على األرض

دون اكتراث

ناي..

ينبغي أن نعزف ناي الوحدة.

حقيقة الحب البيضاء

حين أفكر بأحزان الليل

أتذكر جدائلي

إذ كانت تفوح رائحة الغربة والنكسة

من سلم سالالتها المضطربة

صمتي  وســـادة  وضعت  وإذ  واآلن 

تحت إبط الليل

لن أطأ أزقة النوم

ومن اآلن فصاعدًا

سأرافقك يا حقيقة الحب البيضاء

فاألرض لم تحتمل ملحمة صوتي

بلغت حّد تفكر الغيوم

وصوتي أصبح شالل القمر

فأخذ يسود وجه غبطة العطش.

ليلى صراحت

شظايا صراخ
عارية أنا

             عارية    

                    عارية          

كحدائق كرم »بروان«

ني بشال نظرتك الدافئ غطِّ

صراخي..

تسمعه شظية شظية

وضعوا خنجرًا على نحري

وأنا واقفة في مهّب الريح

بال زمن

وبال تقويم

أخاف

       أخاف

أين مروج عينيك الخضراء

                                 ألختفي

ال تدعني أمتزج مع الريح

ومع التراب

ال تدع شظايا صراخي تضيع

                                   في عاصفة 

الالشيء اللولبية

ارفع الخنجر من نحري

                             بيديك العاشقتين

وبعدئذ

انفجار األلم

وبركان من الصراخ

                        الصراخ

                                  الصراخ.

الضياع
وكنا 

      ضائعين

نحن كنا ضائعين

كنا

   ضائعين في الزقاق الخامس

وكان هناك قلق

                  في منعطفات الزقاق

قلق من االغتراب

ومن الضياع

واضطراب فينا هائم ومتشرِّد

اضطراب 

            في التشرُّد

                        وفي الضياع

منعطف بعد منعطف.. آه..

لم تكن هناك نهاية للزقاق

الزقاق آهة..

الزقاق محاط بالضجر

ونحن محاطون بالزقاق

أنفاسنا متضايقة

واللحظة واقفة

اللحظة نسيت

جريان أفكارها الذي يمتد إلى الالنهاية

كان يجري فينا الضياع فقط

يجري الضياع فينا فقط

عباءاتنا منطلقة 

                 في خدر أسود



105

في الزقاق الخامس..

...

وقد تركنا الزقاق الخامس

مطر الهول فينا

وفيضان الليل

وبعدئذ

نبتت فينا

           حّمى هذيان آخر

وكان الوهم السميك المظلم

                                يقتاد سفينة 

لحظاتنا المصابة بالحّمى

وهروب

          هروب

كنا نهرب

من منعطفات الزقاق الخامس

دون نظرة واحدة إلى الوراء

نهرب

       من مطر الهول

                         ومن فيضان الليل 

الذي يسكننا

نهرب

        من االغتراب

                          من التشرد

                           ومن الضياع

وجدنا الغابة والبحر

وجدنا الغابة والبحر في الليل

الغابة والبحر في الليل

                           كانا مدهشين

تخلت الغابة عنا

فالتحقنا بالبحر

وجدنا حلقه يابسًا حتى األقصى

  من دون أي صراخ

فغطسنا

         في حلق البحر اليابس

نحن الذين كنا ضائعين

                   في الزقاق الخامس.

وجدائلنا حائرة
                  كما حلم مشوش

المجانين
المجانين

كنا مجانين
عّل 

عابرًا يشعل نظرته بلهيب آه
َوَهَبنا عابر شهابًا ثاقبًا من ابتسامته

وتمتم متسائاًل:
عم تبحثون؟

فرددنا بأجفان منكَّسة
                       وبصوت منخفض:

                                عن بيتنا 

جاشت ابتسامة مرة بين شفتي العابر 
وجفَّت
...

حين كنا ضائعين
في الزقاق الخامس

كان مطر الهول يهطل
وفيضان الليل يجري متجاسرًا

...
النجمة نظرة الليل

كان الليل آنذاك بال نظر
والنجوم باتت عمياء

                       بخنجر الصاعقة
وكنا ضائعين
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ناديا انجمن
اإلنسان، الحجر، الحديد

في هذا الحصار الفوالذي
جثة  مع  خالدة  قرابة  الجدار  لجسد 

الباب
قرابة ال تقبل االنحالل

يا حارس الباب!
كّف، فال فائدة من ضربك بالحجر

يفور  القفل  ولكن  المفتاح  هو  هاهنا 
في المرمى

اذهب أيها الحارس
َوَدْع ذهني يرتاح للحظة

فقد ألفت هنا فصائل الحجر والحديد

لي عقٌد مع الحجر على الصبر
الصبر  أرض  على  ــه  ــب أواك فدعني 

الحجرية
لست أخشى زمهرير الموت

ضربات يد الطوفان على روحي
ليست حدثًا مؤلمًا

ال تحدثني عن كيمياء المياه
وال عن األزرق الالمتناهي

المستنقع  بسماء  قلبي  تعلَّق  فقد 
القاتمة

وجذوري هنا
فيها  ســتــحــدث  حــديــديــة  أرض  ــي  ف

إعصارًا
سماء  في  الرصاصية  السحب  تلك 

الفوالذ

انسني

فكل لحظة تنبت السالسل في أغصاني

اذهب أيها الحارس

اذهـــب وال تــؤلــم يــديــك بــضــرب هذا 

الفوالذ

أنت لن تستطيع كسره

والحجر  اإلنسان  أن  أعرف  أني  غير 

والحديد

يسيرون يدًا بيد حتى نهاية طرق األلم

ــوال  األهـ طغيان  مــن  يخففوا  ولــن 

وَجَوالن الظلمات

اذهب أيها الحارس

فيداك ليستا فارغتين

تحمل فيهما أسطورة عالمي الثقيلة

فاذهب واحِك قصتي في أرجاء المدينة

قل إن وراء هذا الجدار الحجري

هناك فتاة لها عقد خالد مع الحجر

وقد التحقت بفصيلة الحديد

في أعماق المشقات.

فتيات هذا القرن

يا فتيات انزواء هذا القرن

الغريبات  الصامتات  الراهبات  أيتها 

بين الناس

يا من ماتت االبتسامات بين شفاهكن

ــة  زاوي ــى  إل زحفتن صــامــتــات  ــد  وق

االغتراب

آالف  بين  النائمة  الذكريات  بساللة 

الحسرات

ثنايا  بــيــن  االبــتــســامــة  ــن  وجــدت إن 

الذكريات

قلن لها:

ليس للشفاه شهوة التفتُّح كاألزهار

ولكن

بين همساتنا المضمَّخة بالدموع

ليتها بين حين وآخر

تضيف لونًا ولو باهتًا للحديث.
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هدية يزدان ولي

قصائد قصيرة

تنطلق عيناي

من النافذة

وأبقى في األسر

عمياء

***

بتروا 

األيدي

وتركوا لنا

الصخور

تعال نتلمَّس ذواتنا!

***

سفَّت الريح بذورنا قرب بعضها

فأصبحنا شجرتين خضراوين

كل ليلة

تهّز الريح أغصاننا

كل يوم

جذورنا تشرب الماء معًا

ولكن

يا للحسرة

ظاللك

أخذت الشمس مني

***

قيل:

ال ثواب أن تكون مسلمًا قلبًا

فيا لسعادتي!

أنا الكافرة قلبًا!

***

فناء بيتي نضر ونظيف

أطفالي أنقياء ونظيفون

مائدتي شهية ونظيفة

ُأبِعد مّخي

أخشى

أن يتلوث كل شيء

إثر انفجاره

***

الليلة

وال أعرف لماذا

أحب أن أتابع رجاًل

يتمشى في الجانب اآلخر من الطريق

وال يراني

قد ال يراني

إن استمر كذلك

ولن يمكنه أبدًا

أن ال يحبني

***

على الدم أن يفور

على النهار أن يكون المحشر

على الليل أن يكون مظلمًا

في عروقك

عندما تمّر من النهار

لتصل إلى الليل

وتكون نجمة

معي

***

شككت في صدق المرايا

منذ تواطأن

وقلن لي:

قبيحة!

***

ينبغي أن نحول العاطفة

من يد إلى أخرى

وإن لم نفعل

فلن تصل

إلى العالم اآلخر

***

وصية الشجرة:

احرقوني

بعد موتي

وال تدفنوني

في تابوت من جسد اإلنسان

***

أنظر إلى السماء الغارقة في النجوم

وأعرف أن هناك في البعيد

البعيد

البعيد

بعيدًا جدًا عن هذه األرض

هناك كوكب

يسكنه أشرف الخلق

***

أضع علم التسليم على رأسي

عندما تقولون لي:

اقرأي!.

مارال طاهري

ر بسعادة رجل أفكِّ

- 1 -

ليس الحق علّي إن مّت بشكل آخر

المالحف تلفظ الوجَه جهة الشارع

وأنا فارغة من الذرائع أكثر من منديل 

أمي األحمر

ومع رفيقي الذي ال اسم له

نوّقع بأصابعنا

أن نضيق مكان أحد ما.

- 2 -

أفكر بسعادة رجل

يقذف كل يوم

زهرة

نحوي

من شباك مستشفى المجانين الصغير

ويدعوني للرقص.

* - تلبس البنات عباءة بيضاء حين يذهبن إلى المدرسة.
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كوب الشاي إلى جوارها، ساعة وأكثر ترتشف منه على 
مهل، ينبِّهونها لبرودته، ال تستمع، ترتشف ببطء وتحملق 

في الفراغ.

الصور تتدافع أمامها، تهّشها كما لو كانت بعض ذباب، 
بذاكرتها،  تمّر  أن  على  تصّر  لكنها  ببعضها  ترتبط  ال  صور 

ويستمّر العرض.

حلويات  محّل  إلى  ل  تحوَّ الــذي  الفخمة  المالبس  محل 
كم  واحد،  فستان  شراء  فرصة  لها  تتسنى  أن  قبل  سورية 
الرائعة  الفساتين  الدائم ولعابها يسيل على  الَفَلس  أوجعها 

والتي تجد دائمًا إلى جوارها رقمًا له أصفار ثالثة. 

عن  ليبعد  عقلها  تلفت  ال  الشاي  لكوب  الحمقاء  نظراتهم 
ُصَوِره، تلمسه بيد أشد برودة منه وتعود لتنتظر. 

المصري  المتحف  من  بالقرب  المحترقة  الشرطة  سيارة 
والنيران تأكلها في بطء يتلذذ به المتفرجون 
من  الخوف  تفوق  لذة  هي،  فيهم  بمن 

انفجار السيارة في أية لحظة.

طعام  وجــلــســة  عــابــرة  ــة  صــدف
فحل  ينقصها  ــان  )كـ األجــمــل  كــانــت 
بصل( هكذا اعتقدت من دون أن تفكر 
بنات  عن  وحكايات  تأكل،  لم  أنها 
غير  أنهن  على  ــًا  دوم عقلها  يصّر 
موجودات في الكون، ينقطع خيط 
التي  النار  ضرب  بأصوات  الحديث 
لم  الطعام  أطباق  بينما  فاجأتهم 
تهجر طاولتهم. )الشعب يريد إسقاط 
النظام( شعار يردِّده الشباب المحترق 
المكان، وهي  يجوبون  الدم وهم  بنار 

تشاهد هذه المرة غير مشاركة.

أمام  تجلس  التي  أمها  من  هاتفي  اتصال 

ُصــــَور

رباب كساب

نصوص
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التليفزيون وتشاهد كل شيء تطلب منها العودة، تطلب منها 
الرجوع إلى الموت بلهفة!

دوا لها كوبًا آخر  شربوا شايًا مرة أخرى، سألوها أن ُيعِّ
ما  لّسة   : قائلة  قولهم  تستنكر  بــرد،  الــذي  الكوب  من  بــداًل 

َبَردش.

محّل البّن الذي يفتح دائمًا أبوابه وقتما ال تريده. رائحة 
وتنتصب  جميعها  حواسها  فتنتعش  إليها  تتسلل  التي  البن 
خالياها العصبية، وتصبح مستقبالتها الحسية في أوجها. 

لكن ال شيء لتستقبله.

ترتشف رشفة جديدة، ال يبدو معها اختالف، الزال كوب 
الشاي على حاله. ال تلمح ابتساماتهم. إحداهن تضحك وهي 

تقول: اللي واخد عقلك يتهّنى به.  

القصيدة التي تركت ورقتها على الكوميدينو ذات صباح، 
لم  قصيدة،  كلمة  ال  من  وصنع  الحروف  كل  صاحبها  قتل 
تحّس بها، المجد للسراب، هكذا قال، تركتها في غضب وهي 

تردد: المجد للدم الذي تحنَّت به كفوفنا يا هذا.

سائق التاكسي المحاسب الذي يريد أن يثبت لنفسه قبل 
أي أحد أن الليبرالية ليست حرامًا، ويسألها في تعجب: هل 

هناك مصري يمكنه تأجير آثارنا؟ أن يبيع تاريخنا؟!

تضغط على الكوب بكلتا يديها لتدفئهما، تقرِّبه من فمها.. 
تلمح  بالفراغ،  تتعلقان  الزالتا  عيناها  أخرى.  رشفة  تأخذ 
الشباك، هو  التي تقترب أفرعها من  عصفورًا على الشجرة 
اآلخر ينظر إلى كوب الشاي، َمدَّت له يدها به وهي تبتسم 

ثم أعادته إلى فمها لتشرب مرة أخرى. 

خرائط دورة األرز، زميلتها التي بين حين وآخر تتذكر 
ثورات  فتثور  إدارية  وليست  الزراعية  الدورة  مهندسة  أنها 

متقطعة حين تجد أنها تقوم بكل أعمال القسم الكتابية.

تلمح ابتسامة سخرية في عيني زميلتها مهندسة الدورة. 
ال تفهم سّر االبتسامة! تتلمَّس كوب الشاي دون أن ترتشف 
بالكوب  نظرتها  لتتعلق  عنها  بوجهها  تشيح  شيئًا،  منه 

الساكن حضن كّفيها.

لتجده  الشقة  باب  فتفتح  ابنتيه  اشتاقت  الــذي  أخوها 
يجلس في جلباب أبيها الميت دونهما. 

دعاء ابنة صديقتها لها بأن ترزق بأوالد تأتي لهم بالكيك 
ثمنها كيس شيبسي،  تتمنَّها  لم  والشيبسي، دعوة صادقة 
الوحدة عن طلب  تقابلها روح شغلتها  كيك جاهزة  وقطعة 

األمومة.

ظنته  المكسور،  لصوتها  استمعت  حين  صديقتها  هلع 
لقد  قلبًا.  تملك  تعد  لم  أنها  تعرف  ال  جديدة،  قلبية  خيبة 

أعارته للمجهول وجلست تنتظر.

ذلك  من  كثيرًا  أجمل  إنه  بابتسامة..  الشاي  كوب  بادلت 
الذي تشربه في المقهى، لكن هناك لكل شيء مذاق مختلف، 

ترشف رشفة جديدة وبفمها مذاق شاي المقهى.

قديمة  تنقطع. حكايات  ال  التي  النميمة  المقهى وجلسات 
الحكايات  كل  الكثيرة.  عمرهم  تحملها سنوات  إليها  تستمع 
تزخر باألسماء. ال تملك مثلهم حكايات، ال تملك أسماء. وما 

ل، لكنها تستمع بحب!  اًل بأوَّ تسمعه منهم يسقط منها أوَّ

الزال العصفور على الفرع القريب من الشّباك متعلِّقًا به 
وبها. ثمة حديث خفي بينه وبينها، خشيت أن يعرف أنها ال 
تحب زقزقته فيرحل، حديثه ودي خالص، ال ينبئها بجديد، 
لكنه يطلب عطفًا، تمّد له يدها بكوب الشاي مرة أخرى، ثم 
صغيرة،  رشفة  منه  لتأخذ  فمها  نحو  يدها  وتسحب  تعود 
إحساس خفي بأنه كان سيمّد منقاره إلى الكوب لكنها خذلته.

عينين  عن  يكشف  نقابها  اللسان،  حلوة  المالبس  بائعة 
فقالت  تعليمها  لتسألها عن  دفعها  أسلوب حديثها  شقّيتين، 
غّصتها  ابتلعت  األزهر.  جامعة  عربية  لغة  ليسانس   : بثقة 
التفتت  المتجولة،  البائعة  الصغيرة  السيدة  على  وحسرتها 
هي-  حتى  ر-  يفسِّ أحد  ال  الداخلية،  المالبس  بعض  لشراء 
المتعة التي تشعر بها حين تشتري )الالنجري( هكذا يسّمونه 
وحريصة  الكثير  تمتلك  بأسمائها،  القطع  يسمون  ال  حتى 
المحببة:  السفلية  القطع  تلك  وخاصة  دائمًا  الشراء  على 
بعد  لم تجرِّب  الرسوم،  األشكال، وآه من  األلــوان، كل  كل 
تلك التي تضيء، وال هذه التي تصفِّق لها فتسقط، ال تحب 

التقليعات، فكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار!

في  جديد  بنوع  يدها  لها  تمّد  والسيدة  ابتسامتها  تتجّلى 
بيدها.  ما  المكتب  في  الرجال  عيون  تلتقط  ال  حتى  الخفاء 
سوتيان  لشراء  ستحتاج  عليها،  تخيَّلته  أربكتها،  نعومته 
جديد يليق به، ساومتها على شرائه، حين عادت للمنزل لم 
ر سّر الفرحة بأنها لم تشتِر منها، وإن كان الشكل الجديد  تفسِّ

راودها كثيرًا ! 

ضحكاتهم أخرجتها من قلب معرض الصور الذي ال ينتهي، 
في  إليهم  نظرت  واحــدة،  دفعة  لديها  ما  بكل  تلقي  ذاكرتها 
لترتشف رشفة جديدة،  الشاي  اشمئزاز وهي تمسك بكوب 

وتتذكر أنها تفتقد سجائرها، فتعود بحزن لصورها.

على  يصررن  بنساء  الزاخر  الميدان  االحتجاجية.  الوقفة 
لم  أنها  لم تنس  الوطن،  لمحوهن من خريطة  أنه ال سبيل 
تحت  تظاهرت  لكنها  كــان،  حبيب  يد  في  المطر  تحت  تسر 
األمطار الغزيرة هاتفة بسقوط حكم المرشد والرئيس التابع. 
جفت مالبسها عليها وهي الزالت بالشارع تقطع الطريق بين 
حذاءها  تخلع  وهي  الليل  وفي  كل ساعة.  والميدان  المقهى 
يكاد  الجوربين  نزع  بعد  المبللتين  قدميها  وجدت  الرياضي 
في  بقائهما  مدة  طول  من  عنهما  يسقط  المكرمش  جلدهما 
الماء، سقطت فريسة للمرض بعد أيام، لكنها كانت سعيدة ! 

رشفة جديدة من كوب الشاي، استفاقت وِتْفل الشاي يمأل 
التي  بقاياه  وتمسح  المرارة،  تبتلع  وهي  وضعته  فمها، 
تناثرت على فمها، ذهبت المرارة ولم يتوقف شريط الصور.
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حين يلج الخوف مخاض اليوم

تنسى أن تكون أنَت أنْت

ُسمِّها  فاه  المشيئة  تفغر  حين 

ترتعد سيقان

الحياة

مضيًا في صدفتها

سؤاالن وحيدان

تخّطهما الفكرة الخائفة حين تلدُّ

أين ستكون؟

متى تحيا؟

غريبٌة اللحظة في امتحاننا!

ذكيٌة جدًا

هي الحقيقة في مفاجأتنا!

أسأْل:

أين يكون المرء

حين يرى في األعين كـّلها

خنجر الموت

على رقبة غنيمة هو أنتَ؟

أيُّ وقت يكون للحياة

ــوات إلــى  ــط ــخ ــؤول ال ــ حــيــن ت

ضرباِت فأٍس لحفر قبْر؟

ال مكان

ال وطن

ال حلم

ال حياة

حين يفنى الحّب

ليس الخوف ذاك

أن تفقد ُعذريتك كرجل

ليس الخوُف 

أن تمتحن الرزايا َجَلدك

هو

ذاك الخوف

المتربِّص ثأرًا من حّب

هو من تتوه في ظّله الكلمات

تتبّدد السماء

وقلبها سوادًا  الجهات  كّل  تغدو 

في سواد.

ما يبقى

 هسيس الخوف  نفسُه من غيبه

حشرجة األقدام بحصى رحيلها

ما يبقى

أن  خــيــاره  فــي  الشاعر  تـــرّدُد 

يكون قاتاًل

   

حني يفنى الُحّب

أو قتياًل

داهيٌة هذه الحرب

إخطبوط بأذرع خانقة لألنفاس

سمٌّ في بدائيته ُيغبِّر الرياح

ال خيار حين يفنى الحّب

ح لألرواح  األرواح تلوِّ

وداٌع مفاجأة

موٌت مفاجأة

حياة مفاجأة

حزن مفاجأة

ما مْن موعد بين اثنين قائم

ما من غد ينتظر

ما من حلم يكتمل

هي شقوٌق تسدُّها المفاجأة

حين يفنى الحّب.

حين يفنى الحّب

  أوراق الشجر تنسى فراقها

ينــسى الرضيــــع صراخه

  ينسى العاشـق اسمه

ــوجــع تنفث  ال ــرة  ــ ذاك وحــدهــا 

آهات الكلّْ

غمكني مراد
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وحدُه الحّب حين يفنى 

يغدو الكّل سائرًا في جنازته.

تشكو الحيرة من قدرها:

 حين يحيا الحّب أكون خلودًا

حين يفنى الحّب

غدوت فناًء

  أين ذاك التائه في نفسه

 الغارق في أتون النار

ذاك المغسول بدم الموت حوله

 حين كان يختارني ليحتار

   

فيخلْق.

تردُّ السكينة صدًى لشكواها:

بنجاة  الــمــعــســول  ــدى  ــم ال ــي  ف

الوجود

حين يفنى الحّب

ُل رماح سموم أتحوَّ

أغدو هدوءًا عاريًا

هيئتي شبٌح تقود المرء حين ال 

يكوْن.

سجاالت

حسرات

حين يفنى الحّب

يفقد العراء أذرع االحتضان

ل أجنحة الخيال يفقد التأمُّ

فقط

حين يفنى الحّب

ال أسئلة

ال أجوبة

الصوت ُمغتال

األصابع مبتورة

فمن يغني؟

ومن يكتب؟

الجمود هذيان روح أخيرة

فمن يحلم؟

حين يفنى الحّب

خواٌء للحياة من حّبها

خواء للموت

من بحثنا عنه

خواء للطريق

في ضياعنا به

حين يفنى الحّب

تغادر األمكنة نفسها

وتغادرنا أرواحنا

اكتمال  انتظار  فــي  أشباحنا 

هيئات كانت لنا

تجوُب

صادحة بخوفها

غارقة في وحدتها

حين يفنى الحّب

يندم العدم.
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بنسامل ِحـّميش

- 1 -

؟ الحبُّ

تالزمنا  المحبان:  قــال  التالحم.  وحسُن  بــالــروِح  تــالزٌم 

بالعيِن وتالحمنا حتى توّحدنا.

أن  فاعلْم  واألضجار،  الرتابِة  من  المحبان  اشتكى  إذا  أّما 

حبهما لغٌو وهراء.

- 2 -

بين نسوٍة، كلهنَّ حسناوات وذكيات، كان يجد نفسه دائمًا 

معلقًا في البينية. لكنه مع ذلك، مّيال هو إلى من منهنَّ تعلُن 

تشاؤمها الشديد بإطالق ضحكاٍت صاخبٍة مرفقٍة بدموٍع حارة.

- 3 -

الحجة  أن  بإحسان،  امرأته  يطّلق  أن  قبل  رجــٌل،  ادَّعــى 

في  كفيٍل  يصير  حين  هي  تردعها،  التي  الوحيدة  الدامغة 

متجٍر للخزفيات، فيْقلُب طاولَة األكل، ويمعُن بكثيٍر من الدقة 

واإلصرار في تهشيم األواني واألثاث، وكلِّ ما تصادفه يداه 

ورجاله.

ولما سئل عن سبب فعله التهشيمي هذا، أجاب على الفور: 

حتى أتجنب ضرب عقيلتي بحزمة حرير أو بكمِّ عباءتي.

- 4 -

الطيران،  أجــواء  أعالي  في  الجمال،  فائقة  مضيفة  هذي 

الحظْت ميَل نظري إليها، فسألتني متلطفًة مبتسمة:

- هل تودون شيئًا، سيدي؟

نسائّيات

َل وجهِك اآلمِن الوضاء، أجبت، حتى أغالب اضطرابي  - تأمُّ

الالمعقول بقدر ما هو واقع.

ردت هادئًة مَطمئنة:

- لكن،ليست هناك مطبات هوائية، والريح طيبة مساعدة.

طوري  وعن  يزحزحني،  الــذي  األخــاذ  حسنِك  إنه  بل   -

يخرجني، يا آنستي.

أبدت المضيفة ابتسامًة مشفقة، وعادت إلى مزاولة مهامها 

الّرزانة وحسَن األدب، منطويًا على  المعتادة. أما أنا فلزمُت 
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تجوُد  لعلها  نومٍة  مراودِة  في  آخذًا  الناعمة،  الدافئِة  كلماتها 

عليَّ برؤيا توافُق الموقَف والمقام.  

- 5 -

بكلمِة  إعجاب  أيما  ُيعجُب  الفرنسيس  بالد  في  دائمًا  كان 

مضيفاٍت أو مستقبالٍت جميالٍت أنيقات، يأتيهنَّ طالبًا معلومًة 

أو خدمة، ويهتز انفعااًل حين يترجم إلى لغته األم كلمتهّن بعد 

السالم: »اآلن أنا لك«، فيوشُك يجيبهن مندفعًا: و»أنا أكثر، 

أنا لك«.

- 6 -

بين كتابِة حكمٍة وانتظار أخرى، يعاودني طيفها 

قطعًة قطعة وجسمًا ونفسًا. وحين يبلغ في رأسي 

وكياني منتهى أريحيتِه وعراه، أشطُب كل ِحكمي، 

عن  باحثًا  يومي،  في صحراِء  وجهي  على  وأهيُم 

رسومها وأفياءِ  ذكراها، شاهرًا سيفي في وجِه من 

ينكُر الحبَّ ويلهُج بالبغضاء.

- 7 -

حياتها؟

كالريشة كانت: خفيفًة، رهيفًة، ناعمة.

ت أو  فتاٌة هي في غايِة النحول، تكاد ال ُتلحظ إال إذا كحَّ

من األعماِق تنهدت.

حياتها؟

بل كالفراشة هي، تهفو إلى نوٍر محرٍق، وحَدها 

تدركه وال تراه.

- 8 -

لكانت  الدمامة،  موند  ميس  مباراة  هناك  ُوجدت  لو 

هذه الشابة نالت تتويجها فيها باإلجماع وبال نزاع.

إنما العجيب والجميل عندها أنها ال تتستر أبدًا عما طمستها 

العكس،  على  بل  القاهرة،  الجينية  والطبخاُت  الطبيعُة  به 

تعرُض  كانت  التضايق،  أو  بالنقص  شعور  كل  تجتث  لكي 

األصيل  تميزها  وإكليُل  الذهبية  ميداليُتها  أنها  لو  كما  ِخلقتها 

واختالِفها الجدير.

وذكاءها  المثيرة  جرأتها  الشابة  هــذه  في  يحّيي  ال  من 

الالمع، فهو إما غبـيٌّ لكيع أوعنصرٌي لئيم.

- 9 -

سُة الظهر، لم يبَق من  اعترضت طريقي امرأة عجوز، مقوَّ

شعرها المبيضِّ إال عشرة أو أقل، فخاطبتني بلهجة التوبيِخ 

والعْتب، محرِّكة عصاها:

- قراءتي ألشعارك أفسدت عليَّ أيام عطلتي، يا هذا!

مغالبًا ذهولي وخوفي، سألتها:

- وكيف يا موالتي؟!

والموت!  للمرارة  ومدحك  قالت،  المريع،  تشاؤمك   -

وبطبقة  بل  باأُلوكِسجين  األذى  ُتلحق  أمثالك  صفحاُت 

األوزون، يا هذا!

استفسرتها متحرجًا:

- وما العمل، سيدتي؟

- أن ُتخلَي الكتابة منك، أجابت، وترفع عنها يديك...

لم أجد بدًا من الردِّ عليها بلهجِة الرقِة واالعتذار:

- لكني، يا قارئتي المبجلة، لم أطلب منك حمَل نصوصي 

وال مجاراَة أبياتي.

رفعت عصاها في وجهي مهددًة، فهربُت منها كما يهرُب طفٌل 

من جنيٍة شمطاء في عز الليل.

- 10 -

حوار مأتمي:

- أيَّ مخلوق تحبه أكثر، يا زوجي الحبيب؟

أنــِت،  هــَي  بالطبع  ــّي؟!  إلـ كهذا  ســؤال  توجيه  أيعقل   -

أعاهدك  تعبدين،  من  وإذن، وحق  لك.  وحيدتي، ال شريكة 

بدوام حّبي ووفائي إلى أن يفرقنا الموت.

- الموت! موتك أنت أم موتي؟

وتقديري  الحار  انحيازي  باب  من  أنــا...  موتي  طبعًا   -

الخدمات  كل  العتبات وفي  كل  اللطيف، على  للجنس  الفائق 

ما تهاونُت مرة في تقديم المرأة وتفضيلها، حسناَء أم دميمة، 

شابة أم ُمسّنة، متلفظًا بالعبارة المواتية الصادقة: من بعدك 

موالتي. واالستثناء األوحد لقاعدِة اللياقِة واللباقة هاته هي 

تلك التي ُتفرض عليَّ معِك على عتبِة الموت، حيث سأترّجاك 

الهثًا: أمرُّ قبلِك حبيبتي! فأحيطي جثماني بالرعاية المستحقة 

والحنان، واسهري على غسله وتجميره وتطييبه قبل مواراته 

التراب...
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فتح خزانته العتيقة بانتعاش، متحفِّزًا الختيار ما يناسب 
إثر  يغمره  خفّي  وحــبــوٌر  الظهيرة،  هــذه  القصيرة  نزهته 
الماضية.  الليلة  شاهده  الذي  الفيلم  من  لمشاهد  استعادته 
اليابانية  اتجاه األفالم  َر هوسًا غريبًا  منذ تقاعده كان قد َطوَّ
تمنح كل  أنها  لو  كما  تبدو  التي  أجوائها  بكامل  الكالسيكية، 
ذلك  أن  لو  كما  الشاعرية،  الحساسية  من  مفرطًا  قدرًا  شيء 
للمرة  يكتشفها  كان  بداخله  حاجة  يشبع  أخذ  الجديد  الشغف 
األولى. يفكر في حركة النساء الرقيقات وسط أردية الكيمونو 
وثياب اليوكاتا الصيفية بطبقاتها الملونة ورسوماتها األنثوية 
العريضة  المزّينة بنقوش لزهور وأغصان ناعمة، واألحزمة 
التي تلّف خصورهن، وتنعقد بشكل أنيق من الخلف. يفكر في 
الرجال بابتساماتهم المؤدبة وتعابيرهم المتحفِّظة وتحاياهم 
أثرها.  تمّدد  بهمهمة  المكتومة  وتنهيداتهم  السخية  الصباحية 
وترديد  الموتى  لتأبين  الوفية  العائلية  الطقوس  في  يفكر 
لهم. يفكر في  التذكارية  القرابين  التكريمية وتقديم  الصلوات 
كل هذا ويملؤه شعوٌر وفير باالنتماء، كما لو أنه اكتشف فجأًة 

الياباني الذي بداخله.

يبدو  للخزانة قميصًا ال  الخشبية  الدواليب  أحد  يسحب من 
وياقته  القديم  الكاكي  لونه  الحالي،  العصر  بمقاييس  أنيقًا 
تجعل  كانت  الواسعة  القصيرة  وأكمامه  المتهدلة  الصغيرة 
في  الحميمية  من  شيئًا  لكن  كسائح،  ما  بشكٍل  يبدو  مظهره 
يمنحه  كان  الشمس  ضوء  تحت  منه  المتطايرة  الغبار  ذرات 
تألُّقًا جذابًا. وبشكٍل ما بدا له تحت تلك الجاذبية اللحظية كما 
لو أنه يشبه ما كان يرتديه بطل فيلم الليلة الفائتة -المصور 
امرأة مجهولة  يبحث عن  أن  قرر  الذي  المتقاعد  الفوتوغرافي 
من ماضيه، بعد أن عثر صدفة على صورة غامضة لها كان قد 
التقطها أيام شبابه- وبدا له هذا سببًا مقنعًا الرتداء القميص. 
حزم أمره وارتدى مالبسه بتأنق، ثم تأكد من حمله لمحفظة 
نقوده ومفاتيحه وهاتفه النقال، وخرج في نزهته إلى المقهى 

المجاور.

أخذ يسير بأريحية، متمهاًل كما لو كان يكتشف حكمًة سرية 

زهرة اليامابويك املتفتحة

عبدالعزيز الزهامير

كمن  قلياًل  يقف  الوقت.  من  الطريق حّقه  تمنَح  أن  معنى  في 
يريد أن يقيس اعتدال الجو، وهو يفكر كم كان سيكون مدهشًا 
لو يجد اآلن على جانب الطريق زهرة اليامابوكي المتفتحة، 
المشّع،  الداخلي  بالمرح، ووهجها  المفعمة  الصفراء  ببتالتها 

وحزنها السّري الدفين، الذي يحيله لكونها ال تنتج بذورًا.

يأخذ نفسًا عميقًا مستشعرًا الهواء الرطب، بكثافته الرقيقة، 
من  الدافئة  الظهيرة  تلك  في  البحر،  برائحة  مضمخًا  يعبره 
الشارع  أول  إلــى  يصل  السير.  ويواصل  الخريف،  أواخــر 
التجاري المنحدر مؤديًا إلى المقهى، حيث كانت المحالت التي 
تصخب عادًة في الليل بكامل أضوائها وبهرجتها مطفأًة اآلن 
الوقت  هذا  في  أنها  يفكر  وكان  المغلقة،  المربعة  بواجهاتها 
الهادئ من اليوم تبدو على نحٍو مجازي كوجوه فتيات غيشا 
لشاعرية  ويبتسم  اليومية،  زينتهن  مساحيق  بعد  يضعن  لم 

التشبيه. 

كمية  تحمل  أنها  ظن  التي  الــطــاوالت  إحــدى  في  يجلس 
مناسبة من الضوء، ويطلب قهوته. وبعدها ببرهة يحّط أحد 
المقهى  خارج  القصير  اإلنارة  عمود  على  أمامه  الغاق  طيور 
من  النوع  هذا  يوجد  أن  مستغربًا  يكن  ولم  فريدة.  لقطة  في 
الطريقة  لكن  للبحر،  المجاورة  المنطقة  تلك  في  البجعيات 
التي كان يبدو بها الغاق مبتهجًا بوجوده فوق عمود اإلنارة 
هذا تحديدًا كانت تدفعه ألن يمسك هاتفه النقال ويلتقط صورة 
للمشهد، وهو يفكر أن حظه كان جمياًل ألن خروجه في هذه 
الساعة كان له أن يصادف هذه اللحظة النادرة. يحضر العامل 
اآلسيوي حاماًل القهوة، ثم ينحني بخجل معتاد عند تقديمها 
على الطاولة، ويشعر هو بحاجة أن يقوم بانحناءة مشابهة 
فقط ليبدوان كما لو أنهما يابانيان يتبادالن التحايا الصباحية 
احتساء  في  يشرع  ثم  سخي  بلطف  يشكره  مفرط.  باحترام 
التي  الهايكو  أبيات  أحد  يتذّكر  أن  يحاول  فيما  بتلذُّذ،  قهوته 
يمكن أن تختزل بكثافتها لحظًة بهذه المثالية، وتغمره حسرة 

دافئة طفيفة لكونه لم يزر المقهى سابقًا بما فيه الكفاية.

على  قهوته  ويطلب  عمره  من  الثالثينات  في  شاب  يدخل 
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ببضع  وينشغل  مــجــاورة  طاولة  إلــى  يجلس  فيما  عجل، 
هذا،  أثناء  العجوز  يتأمله  بعمله.  مرتبطة  هاتفية  اتصاالت 
الشاب.  هذا  سّن  بمثل  لكان  ابن  له  كان  لو  أنه  يفكر  وهو 
اعتدال  عن  عابرًا  حديثًا  يخوض  أن  محاواًل  ناحيته  يبتسم 
اللحظة،  هذه  للشارع  الشعري  والهدوء  اليوم،  هذا  الطقس 
الجيب  يخبره عن  أن  فّكر  اإلنــارة.  فوق عمود  الغاق  وطائر 
الذي يملكه هذا الطائر في عنقه لتخزين األسماك، كما شاهد 
في أحد تلك األفالم، وكيف يستخدمه الصيادون اآلسيويون 

بلّف بعض الخيوط حول عنقه لمنعه من التهام ما اصطاده 
وهج  يلحظ  الرجل  أن  يبدو  يكن  لم  لكن  سمك،  من  لهم 

يلمح  فيما  اتصاله  الرجل  ينهي  بجانبه.  الحماسة  هذه 
ابتسامة  يصطنع  سريعة،  بالتفاتة  أخيرًا  العجوز 
بالستيكي  كوب  في  قهوته  ليستلم  وينهض  عابرة، 

ويرحل. تنحسر ابتسامة العجوز ببطء، كما لو أن شيئًا 
ره بزهرة اليامابوكي المتفتحة، وهي تنغلق هادئًة  ما يذكِّ

على أساها السّري. يمسك هاتفه مرة أخرى، ويلتقط صورة 
لكوب القهوة الوحيد على طاولته.

كانت حزم الضوء قد بدأت باالنسحاب عن الطاولة، فيما 
ببطء  راحلًة  بتحديقة ساهمة،  إياها  متتبعًا  العجوز  يلتفت 
من  يلمح  حيث  للمقهى،  الزجاجية  الواجهة  ناحية  كسول 
خالل النصف المضيء من الزجاج عددًا من الفتيات المراهقات 
يندفعن للمحّل المجاور، مغتبطات بحيوية صاخبة ال يدركن 
الزينة خارجهن،  وألق  داخلهن  الحياة  بكامل ضجة  مداها، 
اندفاعهن  بطريقة  اإلضاءة،  تلك  تحت  له  َبَدْوَن  ما  ولسبٍب 
هذه، كنوع ما من البطاريق. لم يكن متأكدًا لماذا كان ذلك 
نحٍو  على  يشبهن  أنهن  منه  متأكدًا  كان  ما  كل  يحزنه. 
غامض بطاريق متشابهة، وأنه لم يكن راضيًا عن الصور 
التحديق ناحية  أعاد  التقطها لعبورهن.  التي  المتالحقة 

عمود اإلنارة الذي صار عاريًا اآلن، حيث لم يعد طائر 
الغاق فوقه، فيما كان يقرر أن الوقت قد حان إلنهاء 

هذه النزهة.

كان  الذي  للعامل  جزيلة  بإكرامية  الحساب  دفع 
بلطف  االبتسامة  وبادله  جّم،  بأدب  الباب  له  يفتح 
المحالت  كانت  البيت.  إلى  متجهًا  خرج  فيما  مماثل 
والشارع  المقهى،  حــول  واجهاتها  تشرع  عندها 
تداهمه  والسيارات  متصاعد،  صخب  في  يستيقظ 
أبواقها  تدق  إحداها  كانت  فيما  متراكم،  دبيب  في 
مرتبكًا  يسير  أخذ  الشارع.  قطع  إياه  معجلة  خلفه 

هذا  حصار  يتفادى  أن  مــحــاواًل  الهــثــة،  بأنفاس 
الزحام، فيما كان العرق يمأل َظهر قميصه الذي كانت 

جاذبيته تتالشى وسط كل هذا االضطراب. وحالما يصل 
الخزانة  في  ويلقيه  بإنهاك  هذا  قميصه  يخلع  البيت،  إلى 

للحظات،  يستلقي  برعونة.  عليه  يغلقها  ثم  اتفق،  كيفما 
حتى يستعيد أنفاسه وضربات قلبه المتالحقة. يرمق الساعة 
بنظرة مرهقة، وهو يفكر أنه لم يحن الوقت بعد لموعد قيلولته 
القصيرة. وما إن تهدأ نفسه، حتى ينهض ليفتح الخزانة مرة 
أخرى، يعدِّل من وضعية القميص الملقى فيها، قبل أن يأخذ 

بترتيب باقي محتويات الخزانة، كما لو أنه يعتذر لها بهذا عن 
رعونته السابقة. 

أحد  في  يجد  حيث  الخزانة،  محتويات  تقليب  في  يشرع 
ألبومًا عتيقًا، ويتناوله فيما يطلق تنهيدة  الداخلية  دواليبها 
الُمَخبَّأة فيه قبل أن  ثقيلة، وهو يتذكر الصور الفوتوغرافية 
يفتحه. يبتسم بأسى فيما يلمح صوره أيام شبابه إلى جانب 
صور والديه وزوجته ومن يميز من أصدقائه وأقاربه. ولم 
على  حسرته  عن  ناتجًا  لحظتها  داهمه  الذي  الحزن  يكن 
لم  نحٍو  على  لكنه  بآخر،  أو  بشكٍل  جميعًا  رحيلهم 
الذي  التطور  بمقدار  يفكر  كان  أدركه،  أن  يسبق 
طرأ على طرق التقاط الصور هذه األيام. يفكر 
الواحدة،  االلتقاطة  دهشة  اندثرت  كيف 
متعة  للتحميض،  المترقب  االنتظار 
الصور  قابلية  البراويز،  اقتناء 
للثني والتمزيق وتكديس الغبار 
يفكر  الزمن.  بآثار  واالحتفاظ 
ــذا وتــغــمــره حسرة  فــي كــل ه
غامرة،  حسرة  كثيفة،  دافئة 
من  عميقة  نقطة  إلــى  تمتد 
تنهيدة  في  وتنطلق  جوفه، 
ثقيلة يكتمها بهمهمة متعبة 
ال ُيدَرك أثرها. أعاد الملف 
وقبل  األثير،  مكانه  إلى 
أن يغلق أبواب الخزانة، 
جلس على ركبتيه، وَضمَّ 
إلى  مستقيم  بشكل  كفيه 
أصابع  مطابقًا  بعضهما، 
كل يٍد مع ما يقابلها من اليد 
األخرى بشكل متساٍو تمامًا، 
العينين،  مغمَض  بمهٍل،  وانحنى 
األشياء  في  الغائر  للوهج  إكرامًا 

الذاوية.
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عبد الكريم الطبال

أغنيات صغرية

»نصفي عش
نصفي طير 

أمشي بين األعشاب والجناح
وأنا أغرد«

                        شاعر فنزويلي

بين  الرمال

َها أنَت  

بعد التيْه 

ِفي  الُعشِّ

الِذي انَغرْسَت فيْه 

قِصيدًة  ُمَجنَّحْة   

ماْء تْقَرؤها السَّ

ا  أنا أمَّ

فما أَزاْل

ِفي  طريِق  التِّيْه

خاِرَج  األشَجاْر

خلَف  النهْر

أْسأُل عنَها  الرِّيْح

وأنا 

بْيَن  الرَماِل  والرِّماْل

ســمــر

انِسكاُب  الَمساِء

أِس على  الرَّ

ُة قْهوُتنا  الُمرَّ

الُمْشتَهاُة

َنُلوُذ  بَها

ِطيلَة  اللَّيِل

مْن  وْسوَساِت  الُجنوْن

َفَنْنَهُلها

كاْلَهواِء

ُم  أرَواحَنا ونحُن  ُنرمِّ

ُز  أشَواَقنا أْو  ُنطرِّ

ساِهِريَن

إلى  أْن  َتِجفَّ  الدَِّنــــــــــــــاْن

ليس  خيـــااًل

َأَثــــــــــــــــٌر  لْلَغَزال

على  الُعْشِب

ْوِء كالضَّ

ُيْشِبُه  َعْيَنْيِه

ُيشبُه  قرَنْيِه

ُيشبُه  َبْغَمَتُه

َكأنِّي  أراُه

على  الُعـــــــــــــــــشِب

ُمتَِّكئًا

حاِلمًا

ضاِحكًا

بعَد  ُصبٍح  طِويـــــــــــــــــــٍل

مَن  الَجرِي  

حتى  اْخَتَفى

عْن  ُعُيوِن  الذئــــــــــــــــــاْب
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د. محمد عبد المطلب

بعد ما بعد الحداثة

في البدء ال بد من االعتراف بأن التطور الثقافي والمعرفي 
في العالم العربي، ما هو إال صدى للتطور الثقافي في العالم 
الغربي، مع مفارقة لها أهميتها هنا وهناك، ولعل هذا يفسر 
لنا كيف أن مراحل التطور لم تظهر في الثقافة العربية إال بعد 

انتهاء زمنها في الغرب.
بها  مرت  متتابعة  مراحل  ثالث  هناك  أن  المالحظ  ومن 
الثقافة: )مرحلة الحداثة - مرحلة ما بعد الحداثة - مرحلة بعد 
ما بعد الحداثة(. وقد استهدفت الحداثة استعادة )النظام( الذي 
افتقدته اإلنسانية خالل الحربين العالميتين التدميريتين، ثم 
ودخلت  النظام،  هذا  لتقويض  الحداثة  بعد  ما  مرحلة  جاءت 
بعد  ما  )بعد  الثالثة  للمرحلة  َد  َمهَّ في جدل معرفي  المرحلتان 
الحداثة( التي بدأت فاعليتها مع بداية التسعينيات من القرن 
أن  فــي:  المراحل  هــذه  فلسفة  تلخيص  ويمكن  العشرين، 
)المحاكاة  اعتمدت  الحداثة  بعد  وما  )للنظام(،  الحداثة سعت 
تكثيف  إلى  سعت  فقد  الحداثة،  بعد  ما  بعد  وأما  الساخرة(، 
المجاز  وربــط  النصية  والتداخالت  والتعارضات  اإلحــاالت 

بالتداول الحياتي.
في  األخيرة وصلت  المرحلة  أن  إلى  نشير  أن  المهم  ومن 
منجزها إلى ما يسمى )الحداثة الرقمية( وهو منجز كان بالغ 
مصطلح  تعديل  في  وبخاصة  األدبــي،  الخطاب  في  التأثير 
تتعدَّد  الذي  النص  منه:  المقصود  كان  المفتوح(الذي  )النص 
مفهوم  يغاير  ما  وهو  القراءات،  تعدُّد  مع  الداللية  نواتجه 
)تعدُّد  مفهومه  أصبح  إذ  الرقمية،  الحداثة  مع  االنفتاح 
إن  إذ  واألدبية،  اللغوية  النص  مستويات  وتعدُّد  المؤلفين( 
لهذا النص أداة نشره )صفحة اإلنترنت(، ومن َثم يتتابع عليه 
القراء بالتعليق تارة، واإلضافة تارة، والحذف تارة، وكلها 
تنتمي إلى أصحابها المتداخلين، وقد تتوافق مع النص األول، 

أو تتنافر معه.
معنى هذا أن )الحداثة الرقمية( تكاد تلغي )اإلبداع الفردي( 
لحساب  الفردية  وغياب  الجماعي(،  )اإلبـــداع  محلهَّ  ليحّل 
التعبيرية،  البصمة  غياب  إلى   - تلقائيًا   - يقود  الجماعية، 

يهدِّد  ما  وهو  وثقافيًا،  النص صياغيًا  مستويات  تعدد  وإلى 
الجمالية البالغية المحفوظة أو الحديثة، بل ربما يهدِّد النصية 
عنها  رغمًا  تم  إنتاجيتها،  في  ل  التدخُّ ألن  بالتخريب،  ذاتها 

ورغمًا عن مبدعها األول.
المبدعين  لبعض  أتاحت  قد  الرقمية(  )النصية  أن  ويبدو 
فيما   - يحتاج  االنتشار  هذا  مثل  وكــان  االنتشار(،  )سرعة 
مضى - إلى تراكم زمني وإبداعي، أما اليوم فإن هذا االنتشار 
المزَّيف قد أتاح لبعض أنصاف الموهوبين، وفاقدي الموهبة 
أن يمارسوا اإلبداع والنقد فيما يشبه )الغّش الصناعي(، وقد 
ساعد على كل ذلك أن معظم المتعاملين مع )النص الرقمي( 
هم من أجيال الشباب والطلبة في المراحل التعليمية المختلفة 

الذين لم تكتمل ملكاتهم وأدواتهم األدبية.
ويهمنا في هذه اإلطاللة الموجزة على المراحل الثالث أن 
موقفها  مرحلة  لكل  كان  إذ  )التراث(،  من  موقفها  على  نقف 
الثقافي منه، وكل من عايش مرحلة )الحداثة( أدرك أن مقولها 
الحضاري، هو )القطيعة مع التراث(، وجاءت مرحلة )ما بعد 
الحداثة( لتوغل في هذا الموقف الثقافي، وطالبت )بالخالص 
مرحلة  أما  إزالته،  يجب  َخــِرب  مبنًى  وكأنه  الــتــراث(،  من 
يكون  أن  في  حقَّه  للتراث  استردَّت  فقد  الحاثة(  بعد  ما  )بعد 
يربط  هدم، شريكًا  ودون  قطيعة،  دون  الحاضر  في  شريكًا 
الحاضر بالجذور الُمَمهِّدة األولى، وهو ما يتوافق مع المقوالت 
التراثية، من مثل قولهم )ال جديد لمن ال قديم له( وقولهم: )كل 

قديم كان جديدًا في زمنه( وقولهم )ال أبناء دون آباء(.
مسار  في  تأثير  له  كان  الثقافي  الموقف  هذا  أن  شك  وال 
مه، وقادت  ّية تحاصر الغموض وتحجِّ اإلبداع، إذ أخذت النصِّ
استعاد  كما  المعيش،  الحياتي  بالواقع  االرتباط  إال  المجاز 
نسقه  استعاد  حيث  افتقدها،  التي  تقنياته  بعض  السرد 
الزمنية  الفجوات  وتفادي  والترابط،  التسلسل  في  المحفوظ 
والمكانية، أو تحجيمها على األقل، مع اختصار تقنيات )علم 
أن  يمكن  تجاُوز  تقنية، وهو  الخمسين  التي جاوزت  السرد( 

يفتت النص ويحيله إلى تكوين عبثي ُمَمزَّق.
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إن نظرنا إلى عنوان كتاب عبداهلل أمين 
الحالق »هواجس األمل الجريح«، الصادر 
فــأول ما  ــدارك- دبــي(،  )م حديثًا عن دار 
اليقين،  عن  االبتعاُد  الذهن  إلى  يتبادر 
منذ  جريحة  تبدو  أمــاًل  بوصفها  الثورة 
تذهب  قد  بها  المتعلقة  واألفكار  العنوان، 
ليس  هــذا  والــشــكــوك.  الهواجس  مذهب 
انتقاصًا من األفكار المتضمَّنة في الكتاب، 
إذ ال يجوز لنا أن ننسى فعل الثورة ِبَعدِّه 
لذا  اكتماله،  بعد  إال  اليقين  يمنح  ال  فعاًل 
الكتابات  بتلك  الــوثــوق  لنا  ينبغي  ال 
تدَّعي  التي  المانعة،  الجامعة  الجازمة، 
الخوض  دون  من  الثورة  أفق  استشراف 

في منعرجاتها الحالية.
العربي  الربيع  حــدث  الكاتب  يشّبه 
بين  فصل  الـــذي  برلين  ــدار  جـ بانهيار 
حقبتين تاريخيتين، ويكّرس الفصل األول 
للنقاش  المقارنة  هــذه  فيه  وردت  الــذي 
النظري حول عودة الشعوب العربية إلى 
إلى  االنتباه  يفوته  أن  التاريخ، من دون 
نقاط االختالف بين التجربتين. الشمولية 
ضمن  كانت  أوروبـــا  شــرق  حكمت  التي 
إطار نظري وتاريخي يخص أيام الحرب 
العربي،  االستبداد  أنظمة  أما  الــبــاردة، 
الكتلة  على  كانت محسوبة  التي  فيها  بما 
واستمرارها  بقاؤها  كان  فقد  الشرقية، 
مطلبين غربيين أيضًا بداعي الحفاظ على 

الوضع الجيوسياسي للمنطقة العربية.
يستغرق الفصل األول ما يمكن تسميته 
ــدالع الــثــورة  مــدخــاًل نــظــريــًا ألســبــاب انـ
بمجمل  اإلحاطة  محاولة  مع  السورية، 
الظروف الممهِّدة للثورة والضاغطة عليها 
في آن. لكن ال يفوت الكاتب التعريج منذ 
البداية على القضية الفلسطينية باعتبارها 
المنطقة،  أبناء  هموم  من  أساسيًا  هّمًا 
قبل  من  ذريعة  اسُتخدمت  بخاصة  وألنها 
القمعي  وجودها  لتمرير  االستبداد  أنظمة 
االنتفاضة  أن  يرى  لذا  الدولة،  ولعسكرة 
سلمية  كانت  والتي  األولى،  الفلسطينية 
الطابع تمامًا، هي النقيض األمثل لعسكرة 

املرض بالثورة

عمر قدور

المجتمع، إنذار قد يكون مبكرًا بين دّفتي 
ردًا  السورية  الثورة  عسكرة  من  الكتاب 
على عسكرة المجتمع التي قام، وال يزال 

يقوم بها النظام.
النص،  في  مبكرة  الهواجس  تبرز  إذًا 
غير أنها ال تمنع من إفراد قسم منه بعنوان 
استقرارهم ومديح فوضانا«،  »في هجاء 
ُتَهّدد  التي  للمآالت  الكاتب  يتعرض  هنا 
سقوطها،  حال  في  االستبداد  أنظمة  بها 
األهلية  والحرب  الفوضى  رأسها  وعلى 
عندما  للهول  يا  الطائفي.  االقتتال  أو 
هكذا  الــصــواب!  جــادة  االستبداد  يقارب 
األنظمة  تهديد  يحمله  قد  عما  النص  يعّبر 
من جّدية ومصداقية، إال أن الكاتب يحيل 
االستقرار الذي تتبجح به األنظمة المعنية 
إلى وضع أشبه بالموت السريري، فكرة 
ربما تكون مركزية وُمِلّحة اآلن بسبب عدم 
حالة  إلــى  العربي  الربيع  دول  وصــول 
من االستقرار السياسي الفعلي ال الموات 
الواقع  ففي  قبل.  من  ســائــدًا  كــان  ــذي  ال
اإلرهــاصــات  »كــل  على  االستبداد  قضى 
الدول  معظم  إنجاز  بعد  تلوح  بدأت  التي 
الكولونيالية  عــن  الستقاللها  العربية 
الكّتاب،  يحددها  كما  وهــي،  الغربية«، 
عليها  ُقضي  التي  الديموقراطية  التقاليد 
من  تالها  ومــا  العسكرية،  باالنقالبات 
إلى  للمجتمع ككل، ما أدى أيضًا  عسكرة 

بالدين  »تتزّيا  راديكالية  ثقافة  تكريس 
اإلسالمي في مواجهة اآلخر«.

ــداد  ــب ــت ــن االس ــي ــة ب ــارب ــق ــم تــعــود ال
من  الثالث  الفصل  في  لتلّح  واألصولية 
الهول  أبو  »تحطيم  عنوان  تحت  الكتاب 
والــحــريــة  الـــســـوري،  الــصــنــم  وتثبيت 
األمور  تبدو  سورية،  في  هنا،  كخيار«، 
القول  األنسب  من  أو  ما،  نوعًا  مقلوبة 
االستبداد  بين  فاضحة  المقاربة  ــأن  ب
بأشنع  يقوم  نفسه  النظام  واألصولية. 
دور يمكن أن تقوم به أعتى األصوليات، 
السلفية  الجماعات  إحــدى  تهدِّد  وبينما 
يقوم  مصر  في  الهول  أبي  تمثال  بتدمير 
في  األثرية  ــد  األواب بتدمير  فعاًل  النظام 
الجماعات  دور  يباشر  أنه  أي  سورية، 
التي يلّوح بخطرها فيما لو سقط النظام. 
المقاربة ال تتوقف هنا فحسب، ألن النظام 
الشوارع  مأل  عامًا  أربعين  خــالل  نفسه 
وتماثيل  بــصــور  الــســوريــة  والــســاحــات 
الرئيس  بصور  ثم  ومــن  األب،  الرئيس 
أسوأ  مالحظة  متابع  أي  وبوسع  االبن. 
مؤيدي  لــدى  والعبادة  التقديس  أنــواع 
رئيس  صور  على  يركعون  الذين  النظام 
النظام أو أمام تماثيله، ويعّبرون باعتزاز 
عن رغبتهم في تقبيل األرض التي يدوس 
عليها. إذًا النظام ليس مضادًا في الجوهر 
أصوليته  تأبيد  يريد  هو  بل  لألصولية، 
الخاصة، تلك التي تدّمر التاريخ السابق 
مستوى  إلــى  فقط  شأنه  من  وترفع  له 
األلــوهــة  يــدانــي  مــا  أو حتى  الــقــداســة، 

بإصراره على أنه باٍق لألبد.
نجح  النظام  أن  الكاتب  على  يخفى  ال 
أحيانًا في الترويج لروايته في خصوص 
يواجه عصابات  بل  ثورة،  يواجه  ال  أنه 
أصولية، هذا قد يكون من الدوافع المهمة 
لحوادث  توثيقيًا  فصاًل  الكاتب  ليفرد 
في  صناعتها.  من  جزءًا  كان  أو  بها،  َمرَّ 
من  جانبًا  فيه  يوّثق  الذي  الثاني  الفصل 
َلِمّية-  السَّ مدينة  تحتل  الثورة  حــوادث 
هو  كذلك  مهمًا،  ــزًا  حــيِّ الكاتب-  مدينة 
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الثقافية  الشخصيات  إلى  بالنسبة  األمر 
ف  وتعسُّ اعتقال  من  عانته  ما  يورد  التي 
اختيار  يأت  لم  حيث  تشهير،  حمالت  أو 
الكاتب  انتماء  لمحض  كمكان  َلِمّية  السَّ
للشخصيات  اختياره  كــان  مثلما  إليها، 
روايــات  تفنيد  بغرض  انتقائيًا  الثقافية 
َلِمّية مدينة صغيرة  النظام عن الثورة. السَّ
من  العديد  حال  وهــذا  طائفية،  مختلطة 
المشابهة في سورية إال أنها تمتاز  المدن 
بتاريخ طويل من معارضة النظام. تعود 
نسبة معتبرة من أصول أهل السلمية إلى 
المذهب اإلسماعيلي، لكنها كانت من أوائل 
الذي  األمر  النظام،  ضد  المنتفضة  المدن 
الثورة  كون  عن  األخير  يرّوجه  ما  ينفي 
بدء  منذ  النظام  حــاول  متعصبة.  سنِّية 
الوطني  اإلطــار  عن  المدينة  عزل  الثورة 
العام بواسطة أزالمه وشبيحته، وحاول 
الطائفية  النعرات  ــارة  إث ذاتــه  اآلن  في 
وربما  الثورة،  إلى  انتسابها  ليخفي  فيها 
يكون قد ساعده على ذلك ضعف تغطية 
عما  غيابها  أو  الكبرى  اإلخبارية  القنوات 
يحدث في المدينة. عبداهلل ونوس ومولود 
محفوض شاعر وطبيب من أبناء المدينة 

بما  أيضًا،  والتشهير  مرات  االعتقال  القيا 
أعوان  يد  الجنسي على  التشهير  ذلك  في 
الثورة.  مع  وقوفهما  على  جزاء  النظام، 
بعد  االعتقال  من  يسلم  لم  نفسه  الكاتب 
أول  فــي  مشاركته  مــن  شهرين  حــوالــي 
عنه  اإلفــراج  وبعد  المدينة،  في  مظاهرة 
المخابرات،  ِقَبل  من  مالَحقًا  ليصبح  عاد 
الكتاب،  يسرد  كما  آخر،  مكان  في  بينما 
ضغوط  تحت  يزبك  سمر  الكاتبة  كانت 
حمالت التشهير نفسها التي ال تتورع عن 
االفتراء الجنسي، وصواًل إلى اتهام هؤالء 
المثقفين العلمانيين باألصولية والتكفير، 

وحتى بمحاولة إقامة إمارات سلفية!.
لها أيضًا حضور في  مدينة حماة كان 
هذا السرد ليوميات الثورة، سرد يثبت أن 
المدينة التي رّوج النظام منذ ثالثة عقود 
ألصوليتها لم تنتفض إال بأرقى الوسائل 
تحتفظ  الثورة  ذاكــرة  تزال  وال  المدنية، 
بمشهد أطفالها وهم يقّدمون الورود لرجال 
فيما  النار  عليهم  أطلقوا  الذين  المخابرات 

سّمي آنذاك بـ »جمعة أطفال الحرية«.
تطّل  الــتــي  األســاســيــة  الــفــكــرة  لعل 
الهواجس  الحــت  كلما  الكتاب  ثنايا  من 

المزعجة أو الخطرة هي أن أسوأ ما يمكن 
النظام.  هذا  بقاء  هو  سورية  تواجهه  أن 
عبداهلل  الكاتب  عليها  يشدد  الفكرة  هــذه 
الثالث  الفصل  الحالق خصوصًا في  أمين 
الُمَعْنَون بـ »في المآالت المحتملة للثورة«. 
هنا أيضًا تطّل الهواجس التي تحذِّر سواًء 
»المرض  من  أو  وردية  بآمال  التعلق  من 
بالثورة«، حيث يكون األخير على شاكلة 

دفاع المؤيدين األعمى عن نظامهم.
هواجس  بمثابة  األخير  الفصل  يأتي 
الــثــورة  عسكرة  طغيان  مــن  ومــخــاوف 
إن  بخاصة  لــهــا،  السلمي  المتن  على 
أصبح الجيش الحر أسير المال األصولي 
اإلخــوان  من  أيضًا  مخاوف  هاته.  وتوجُّ
األيــديــولــوجــيــة  وطبيعتهم  المسلمين 
الحديثة،  الدولة  متطلبات  على  الممتنعة 
راحت  سلوكيات  إلــى  تستند  كلها  وهــي 
تتسلل إلى المستوى السياسي والعسكري 
أحيانًا. لكن للتأكيد ال يرى الكاتب في فصل 
أخير مكانًا للمثقف إال بعيدًا عن السلطان، 
يكون  عندما  النقدي  بحّسه  االحتفاظ  مع 

في موقعه الطبيعي مع الشعب.

يزال  ال  التي  الفترة  هو  دمشق،  ربيع 
األحالم  غمار  خاض  من  كل  جيدًا  يذكرها 
السوريين  مخيلة  ــداعــب  ت كــانــت  الــتــي 
باالنفتاح السياسي والتغيير آنذاك، ووجد 
اللبنانية  الصحف  في  يومها  السوريون 
مكانًا  المهجر  في  والــصــادرة  البيروتية 
للتعبير عنهم وعن ذواتهم فكريًا وسياسيًا، 
ضربته،  الدمشقي  الربيع  يتلقى  أن  قبل 
ولتبقى الصحافة  نهائيًا  الباب  ولُيغَلق 
ال  من  منبر  كانت  التي  والعربية  اللبنانية 
من  سورية(،  مثقفي  منبر  )أي  لهم  منبر 
دون طيف ربيع دمشق، باستثناء كتابات 
جريئة ممن بقي خارج السجن من رموز تلك 
الفترة، ولتبدأ باالنحسار محاوالت سورية 
جريئة لخلق صحافة سورية معارضة أو 
الثقافي  الطرح  في  متوازنة  األقــل،  على 
من  السوري.  بالشأن  المتعلِّق  والسياسي 
تلك المنابر مثاًل جريدة »الدومري« للفنان 

الكاريكاتوري العالمي علي فرزات، والتي 
أغلقت وُسِحب آخر عدد منها من األسواق 
عام  في  صدورها  من  فترة  بعد  السورية 
كان  الــتــي  »قــنــطــرة«  وصحيفة   ،2001
يشرف عليها الكاتب السوري ياسين الحاج 
صالح وبإمكانيات مادية وتقنية مطبعية 
عن إصدارها  ياسين  توقف  متواضعة. 
ومنها  الشخصي  منها  متعددة  ألســبــاب 
العودة  بعد  سورية  بمآل  المتعلق  العام 
أنه  يتبدى  واليوم،  الشتاء.  إلى  القسرية 
بالمسار  واالستخفاف  الهزالة  بــاب  من 
عدم  العربية  االستبداد  ألنظمة  التاريخي 
بما  القرن،  هذا  بداية  من  الفترة  تلك  ربط 
نال علي فرزات قبل حوالي ثالثة أشهر من 
وتكسير  األمويين  ساحة  في  عليه  اعتداء 
أصابعه، في الوقت الذي يغيب فيه ياسين 
باب  من  نهائيًا  األنظار  عن  صالح  الحاج 
الحذر الضروري وتقليل احتماالت أن تناله 

الموعودة بمكروه. هذا  حزمة اإلصالحات 
السلطة  من  الموقف  يستدعيه  قد  المكروه 
التضليل  مواجهة  في  بالحقيقة  والجهر 
والديماغوجية التي يتفنن النظام ومؤيدوه 
يمكن  باختصار،  أي  وبثِّها.  صناعتها  في 
ربط مقاالت ياسين المنشورة في الصحافة 
تخّفيه  وبــيــن  الــســوريــة طــبــعــًا«،  »غــيــر 
الشخصي،  هاتفه  عن  حتى  واستغنائه 
اعــُتــِدي عليه  الــذي  ــرزات  كما حــال علي ف
حوالي  قبل  جريدته  ــالق  إغ عبر  رمــزيــًا 
عشر سنوات، وجسديًا مؤخرًا بتهمة قول 
الحقيقة وتمثيلها رسومات معبِّرة عن واقع 
الحال في سورية. ينسحب هذان المثاالن: 
علي فرزات وياسين الحاج صالح على كل 
مواجهة  في  يقف  عربي  أو  سوري  مثقف 
الحاكمة،  العربية  واألنــظــمــة  السلطة 

ويسمي األشياء بمسمياتها الحقيقية.

مقتطف من كتاب »هواجس األمل الجريح«
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صاعق«،  مصير  ـــاروق،  ف »الملك 
بالفرنسية عن  عنوان كتاب جديد صدر 
للمؤرخة  باريس  في  »ريفنوف«  دار 
غوتييه  كارولين  الفرنسية  واألكاديمية 
صها في مرحلة  كورهان المعروفة بتخصُّ
التي  مصر  في  علي  محمد  ساللة  حكم 
امتدت من عام 1805 حتى عام 1952. 
عاشت المؤلفة في مصر سنوات طويلة 
التراث  قسم  عن  مسؤولة  عملت  حيث 
مدينة  في  سنغور  جامعة  في  الثقافي 
إلى ذلك، متزوجة  اإلسكندرية، وهي، 
كــورهــان  علي  الجامعي  األســتــاذ  مــن 
المتحدِّر من أسرة محمد علي من ناحية 

والدته.
واضح  الكتاب، وبأسلوب  يــؤّرخ 
ومن  ــاروق.  فـ الملك  سيرة  وســلــس، 
خالله لتاريخ أسرة محمد علي. وبحسب 
في  األسرة  هذه  أخبار  غرقت  المؤلفة، 
الكتب  أّن  حتى  فرنسا،  في  النسيان 
رؤية  تقدم  وال  قليلة،  حولها  الصادرة 
متكاملة عنها. فالمراجع الفرنسية الهامة 
والموثَّقة قديمة وترجع إلى مطلع القرن 
العشرين وقد كتبت بطلب من الملك فؤاد 
نفسه، والد الملك فاروق. من هذه الكتب 
كتاب المؤرِّخ جورج دوان الذي يتناول 
حياة الخديوي إسماعيل وتجربته. ولقد 
الرحالة  بنصوص  المؤلفة  استعانت 
تلك  في  مصر  زاروا  الذين  الفرنسيين 
العديد  وكــان  عنها.  وكتبوا  المرحلة، 
قرب  عن  المالكة  بالعائلة  تعّرف  منهم 
وعن  عاداتها  عن  دقيقًا  وصفًا  ــّدم  وق

أسلوب حياة األمراء واألميرات فيها. 
في كتابتها لسيرة الملك فاروق تعود 
المؤلفة إلى نشأة أسرة محمد علي. ومن 
أصول  من  أنها  إليها  تشير  التي  األمور 
في  كما شاع  ألبانية  أناضولية وليست 
الكتب، وأّن الحديث عن أصولها األلبانية 
بدأ في عصر فؤاد الذي عاش في إيطاليا 
يطمح  وكان  مصر،  في  استقراره  قبل 

قبل أن يترّبع على العرش المصري أن 
حصلت  التي  ألبانيا  على  ملكًا  يصبح 
على استقاللها بعد اندالع حرب البلقان. 
األسرة  أفــراد  بين  العالقات  تميزت 
المؤسس محمد علي  الواحدة منذ عصر 
الصراع  لهذا  وكــان  الحادة،  بخالفاتها 
على السلطة أثر هام على نشأة فاروق 
ذهبي«  »قفص  في  أمضى طفولته  الذي 
ال  شقيقاته  مع  معزواًل  القّبة  قصر  في 
وذلك  الكبيرة،  عائلته  بأفراد  يختلط 
كان على حذر  الذي  والده  بحسب رغبة 
دائم من أقربائه. عند تولِّيه العرش بعد 

وفاة والده.
مصريًا  »شــابــًا  فـــاروق  الملك  كــان 
بعكس  اللسان  عربّي  وكــان  وسيمًا«، 
والده الملك فؤاد، كما كان يملك العديد 
التي  والوطنية  اإلنسانية  الصفات  من 
ألن  وأّهلته  شعبه  من  محبوبًا  جعلته 
حّد  على  الكبار«،  الملوك  »مــن  يكون 
أيضًا  تناولت  التي  الــمــؤرخــة  تعبير 
المجالين  فــي  اإلصــالحــيــة  مشاريعه 
مع  وصراعه  واالقتصادي،  االجتماعي 
اإلنكليز ومحاولته التحرر من سلطتهم، 
وهو بذل كل ما في وسعه حتى ال يكون 
العالمية  الحرب  اندالع  عند  جانبهم  إلى 
الثانية عام 1939. لكن األمور لن تجري 
بحسب طموحاته. كان في العشرين من 

بملّف  اإلمساك  من  يتمكن  ولم  عمره، 
الحاد،  الفرنسي-اإلنكليزي  الــصــراع 
زمن  في  الحياد  على  بقاء مصر  أّن  كما 
الحرب كان أمرًا غير ممكن بسبب موقعها 

االستراتيجي.
من األمور التي تتوقف عندها المؤلفة 
في  أساسية  تحول  نقطة  وتعتبرها 
حياة الملك فاروق الحادثة التي حصلت 
اصطدمت سيارته  عندما   1943 عام  له 
الزعيم  إياها  ــداه  أه التي  المرسيدس 
بنفسه  يقودها  وكــان  هتلر.  األلماني 
بسرعة كبيرة بسيارة عسكرية إنكليزية 
هذه  كادت  الثالثة صباحًا.  الساعة  عند 
القصاصين  بحادثة  المعروفة  الحادثة 
أن تودي بحياته. وكان وقتها في الثالثة 
والعشرين من عمره. ومنذ ذلك التاريخ 
لت طباعه تمامًا حتى  صار بدينًا، وتحوَّ
صدمته  عن  عّبر  منه  المقربين  أحد  أّن 
اختطفوه، ووضعوا  اإلنكليز  إن  بقوله 
مكانه شخصًا يشبهه ليبعدوه عن الحكم 
يكن  ولم  معهم،  خالف  على  كان  ألنه 
في  المؤلفة  وُتبيِّن  أيديهم.  في  دمية 
الكتاب االنحرافات الخطيرة التي طرأت 
واضحًة  صارت  والتي  تصرفاته  على 
على  عــام  من  أكثر  مــرور  بعد  للجميع 
تشّبهه  فهي  اإلطار،  هذا  وفي  الحادثة. 
بملك إنكلترا هنري الثامن الذي تعّرض 
هو أيضًا لحادثة أّثرت على دماغه )كان 
إثرها  على  وتحّول   ،)1536 عام  ذلك 
إلى شخص طاغ وشديد العنف، كما أنه 
صار بدينًا، وجاوز وزنه المئة وثالثين 

كيلوغرامًا. 
مستقبل  عام 1943  حادثة  بّدلت  لقد 
لسقوطه  ــّيـــأت  وهـ فـــــاروق،  الــمــلــك 
كان  أن  فبعد  المبّكر،  ولموته  السياسي 
أمسى  كبيرة  بشعبية  ويتمتع  محبوبًا، 
- وبصورة تدريجية - عبئًا على الدولة 
في  ترغب  كانت  التي  المالكة  واألســرة 
العرش،  عن  التخّلي  إلى  ودفعه  عزله 

ملك يرتدي النظارة السوداء

أوراس زيباوي
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خالفاتها  بسبب  ذلــك  في  فشلت  لكنها 
الدائمة. 

في فترة ما، لم يعد الملك قادرًا على 
التي  األمثلة  ومن  بتصرفاته،  التحكُّم 
فقدانه  تعكس  والتي  الكتاب  في  تــرد 
المرات برمي  قيامه في إحدى  لتوازنه، 
األميرات  صــدور  على  الثلج  مكعبات 
في حفل استقبال رسمي. ومما زاد من 
سوء حالته النفسية، تخّلي والدته عنه 
وطالقه من الملكة فريدة. كما أّن الشعب 
إلى  الــرضــا  بعين  ينظر  لــم  المصري 
زواجه للمرة الثانية من ناريمان صادق 
مغامراته  ساهمت  وقــد   .1951 عــام 
مع  إحداها  وكانت  الكثيرة،  النسائية 
تكريس  في  كاميليا،  المعروفة  الممثلة 
و»غواًل  النساء«  »ملك  بصفته  صورته 

جنسيًا«. 
يرتدي نظارات  منذ عام 1945 صار 
وبدا  تعبير،  كّل  وجهه  وفقد  ــوداء،  س
كأنه قد فارق الحياة فأصبح يدمن على 
الحاوية على كميات  الليموناضة  شرب 
يتناول  يكن  لم  لكنه  السكر،  من  كبيرة 
أبدًا المشروبات الكحولية بعكس الفكرة 
كانت  نهايته  ــإن  ف هنا  مــن  الشائعة. 
متوقعة ونتيجة حتمية لترّدي أوضاعه 
الكتاب  يشير  األصــعــدة.  جميع  على 
قاموا  المالكة  العائلة  من  أفــرادًا  أن  إلى 
الذي  باالنقالب  فيه  تنبأوا  فيلم  بإنجاز 
أنهى حكمه قبل أشهر من وقوعه وكان 
إخراج  من  وهو  ورمــال«  »نفط  بعنوان 

زوج األميرة فايزة، شقيقة الملك. 
مخصص  الكتاب  من  األخير  الفصل 
استمرت  التي  وغربته  الملك  لسقوط 
 1965 عام  وفاته  حتى   1952 عام  من 
الثالثة  في  وهو  روما،  مطاعم  أحد  في 
واألربعين من عمره، وكان برفقة امرأة 
تدعى آنا ماريا غاتي، وكانت حاّلقة في 

الثانية والعشرين من عمرها.

الملك  أخــذ   ،1948 الــعــام  مــن  بـــدءًا 
المستويين  على  تغّيرات  مــن  يعاني 
القول  الشخصي والسياسي، بل ويمكن 

إّن زمن القطيعة بدأ في تلك المرحلة.
في السابع عشر من شهر نوفمبر عام 
للملكة فريدة مرّددًا  1948، أعلن طالقه 
ثالث  طالق«،  »أنِت  التقليدية:  العبارة 
حياة  من  فريدة  الملكة  تخرج  مــرات. 
إحدى  في  ورد  حينها  والــبــالط.  الملك 
انفصل  »عندما  التالي:  التحليل  الصحف 
الملك عن الملكة كان قد قّرر االنفصال عن 
مصر أيضاً... واألمل الكبير الذي محضه 

أّياه الشعب تبدََّد بصورة نهائية«.
الملك  الــمــصــري  الشعب  انتقد  لقد 
ــذا الــطــالق،  ــه أقـــدم على ه ــاروق ألن فـ
»تهديدًا  فيه  رأيــن  المصريات  والنساء 
المسلمة  العائلية  الــحــيــاة  الســتــقــرار 
كانت  الــذي  المتمّيز  الموقع  وباألخص 
تتمتع به الزوجة األولى التي لها أبناء«. 
حتى  الطالق  لذلك  سلبية  النظرة  كانت 
ومنها  األولى  للمرة  ظهرت  شعارات  أّن 
فــاروق«،  »ليسقط  المثال:  سبيل  على 
»تحيا الملكة فريدة«... كانت هذه الملكة 
عليها  حافظت  كبيرة  بشعبية  تتمتع 
في  مــتــزايــدة  شعبية  حياتها،  طـــوال 
ما جعل  وهذا  الملك،  ال شعبية  مــوازاة 
القلق،  من  حالة  تعيش  بأكملها  عائلته 
أصابه  الــذي  التيه  على  شاهدًا  وكانت 
السنوات  تلك  في  قراراته  وعلى ضعف 
اتفق  هكذا  مصر.  تاريخ  من  المفصلية 
مريض  الملك  أّن  على  آنــذاك  الجميع 
سرية  نصائح  بينهم  ما  في  وتبادلوا 
وصلت إلى حّد إقرار إبعاده عن السلطة. 
وتّمت صياغة نص يطالب بذلك، وكان 
من المفترض أن يوّقع عليه الجميع. غير 
الملك  عّم  رفض  حين  بدت  المفاجأة  أن 
ألنه،  التوقيع  توفيق  علي  محمد  األمير 
حسب رأيه، لم يكن أّول الموّقعين. ولهذا 
فأكثر  أكثر  تترّنح  الملكّية  أخذت  السبب 

باتجاه مصيرها المأساوي. 
ــزّوج ثــانــيــًة في  ــت ــاروق ي ــ الــمــلــك ف
السادس من شهر مايو 1951 من ناريمان 
ولقد  مصر،  أعيان  أحــد  ابنة  ــادق،  ص
المعروفة  الشخصية  درب  من  خطفها 

ــزواج  ال هــذا  على  تعليقًا  هــاشــم.  زكــي 
وضعت بعض الصحف األميركية العنوان 
الخطوبة  أما  الحب«.  »قرصنة  التالي: 
فكانت قد ُأعلنت في الحادي عشر من شهر 
فبراير عام 1951 المصادف ذكرى ميالد 
تّم  المناسبة  بهذه  ولالحتفال  الملك. 
توزيع ألوف وجبات الطعام على فقراء 
توزيع  تــّم  كما  واإلسكندرية،  القاهرة 
بعض األراضي الزراعية على فالحين ال 
لكنه  باذخًا،  الزواج  يملكون أرضًا. كان 
التهاني  وجاءت  قاتمة.  أجواء  في  جرى 
من العالم أجمع. رئيس الواليات المتحدة 
الكريستال،  من  أوان  أربع  قّدم  ترومان 
مكتبًا صغيرًا مطّعمًا  فأهدى  أما ستالين 

بالحجارة الثمينة.
المالكة  الــعــائــلــة  أمــــراء  أّن  غــيــر 
فاروق  بالملك  المحيطين  والمسؤولين 
راحوا ينتقدون أكثر فأكثر طالقه وإقباله 
على الزواج مّرة ثانية. الشعب المصري 
الـــزواج،  لهذا  معارضًا  كــان  أيــضــًا  هــو 
كبيرًا  موقعًا  تحتّل  فريدة  الملكة  وظّلت 
الرفض  حالة  من  وضاعف  قلوبهم.  في 
كانت  شابة  فتاة  اختار  الملك  أّن  هــذه 
أّي حال،  ارتباط بشاب آخر. على  على 
الملكة  تــرحــم  لــم  المصرية  الصحافة 
الجديدة خاصة أن أخوات الملك كّن أكثر 

جمااًل بكثير منها.
الكثير  أثارت  وفضائحه  الملك  أهواء 
من القرف واليأس عند المصريين. إحدى 
صحف القاهرة رسمت صورة للملك عام 
1951 تحت عنوان: من هو؟ : هل هو فطن 
ذكي، أم إنه رجل أبله؟ ال نعرف الجواب، 
ألنه إذا كان يمتلك أحيانًا عبقرية الذكاء، 
مجنون.  شخص  عن  تنّم  تصرفاته  فإّن 
ــراءة،  ــب ال تنعكس  وجــهــه  مــالمــح  فــي 
ونظراته تشي باإلجرام. هل هو صالح؟ 
هل هو جبان؟... نخاله يرى، وفي الوقت 
الحياة،  قيد  على  إنه  أعمى.  يبدو  نفسه 
ونظّنه، أحيانًا، متوّفيًا. وهو في السماء 

والجحيم في آن واحد«.
كان  عائلته وأصدقائه،  إلى  بالنسبة 
أّما  ويدّمره،  المرض  ينهشه  رجاًل  الملك 
إليه بصفته  المصري فكان ينظر  الشعب 

ماجنًا وفاسقًا ومن أكبر اللصوص.

صفحة من الكتاب 

»يسقط فاروق .. تحيا امللكة«
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وقع اختيار المترجم المغربي الدكتور سعيد بنعبد الواحد، 
أستاذ اللغتين البرتغالية واإلسبانية في كلية بنمسيك بالدار 
نونو  البرتغالي  الشاعر  أشعاره  من  منتخبات  البيضاء على 
عنوان  تحت  2010.وصـــدرت  إلى   1972 من  تمتد  جوديس 

»منهل الصور«. 
الذي  نفسه  الشاعر  مع  بتنسيق  مختارة  قصائد  إذن  هي 
 6 السبت  مساء  بالدارالبيضاء  الكتاب  معرض  إلــى  حضر 

إلى  المترجمة  أشــعــاره  لتقديم   2013 أبريل 
العربية بكفاءة عالية وجدِّية وذكاء تجعل من 
سعيد بنعبد الواحد أهم مترجم عربي من اللغة 

البرتغالية وإليها. 
أهــم  مــن  جــوديــس  نــونــو  الــشــاعــر  يعتبر 
األصوات الشعرية في األدب البرتغالي الحديث. 
يكتب القصيدة بروح الشاعر المتأمِّل في أدوات 
والقصيدة  الكلمة  عن  يتحدث  إذ  اشتغاله، 
اإلبداع  نات  مكوِّ من  أخرى  نات  ومكوِّ واإليقاع 
مختلفة  مواضيع  إلــى  يتطرق  كما  الشعري، 
تتراوح بين القضايا اإلنسانية الكبرى، كالحب 
والشعرية،  الفلسفية  واالهتمامات  والموت، 
النثرية  كتاباته  في  كذلك  عليها  يشتغل  التي 

ومقاالته التحليلية.
غراندي.  بمكسويرا  ألغارف  في   1949 سنة  الشاعر  ولد 
الشاعر  يعترف  البرتغال  بجنوب  الصغيرة  القرية  هذه  وفي 

أنه أصيب بفيروس الشعر.
يتحدث الشاعر عن مفهومه للقصيدة قائاًل: »...لقد تمكنت 
من استيعاب اآلثار القوية للقصيدة، واإلرادة غير المنظمة، 

وروح االبداع القلقة... من جهة أخرى، هذا األمر له عالقة بنوع 
من النزوع المضيء لصورة معينة تحدثها أية قصيدة، مادية 
الشيء،  يوميًا  نرى  إننا  يقرؤها.  من  في  مجردة،  أم  كانت 
أنه،  هو  يحدث  وما  نفسها.  الوجوه  نفسها،   المناظر  نفس 
القراءة نظرتنا  تغيِّر  تتحدث عن كل هذا،  قراءة قصيدة  بعد 
الصابون  إن  الوجوه.  تلك  أو  المناظر،  لتلك  الشيء،  لذلك 
الذي أغسل به يدي كل يوم، بعد قراءة قصيدة الشاعر بونج، 
التي  والبحيرة  بونج.  كلمات  بداخله  يحمل 
تصبح  المارتين،  قصيدة  نتذكر  عندما  نراها، 
لقاء  في  ضــاع  حــّب  غيوم  تغلفها  كآبة  ذات 
التي  والوجوه  ثانية.  يكون  أن  له  يكتب  لن 
األوراق  مثل  األنفاق، هي  مترو  في  نصادفها، 
إزرا  للشاعر  الصورية  القصيدة  المتساقطة في 
بالقصيدة،  أنه، كي نحس  البديهي  باوند. من 
والذاكرة  التجربة  قــدرة  على  نتوافر  أن  يجب 
الشاعر.  كلمات  مع  بالتماهي  لنا  تسمح  التي 
لكن، فوق ذلك، وفي كثير من األحيان، فإن ما 
تقوله لنا القصيدة هو ما كنا نعرفه دائمًا، دون 

أن نتمكَّن من التعبير عنه قط( .
يميل الشاعر نونو جوديس في قصائده إلى 
التعبير القوي عن األحاسيس، فهي أكثر جّوانية، 
وتعّدده  الشاعر  خالل  من  تعبر  لغوية  بكثافة  تتبلور  لكنها 
المرجعي إلى قارئ نموذجي ال مفّر له من امتصاص محتَمل 

لروح اإلبداع القلقة.
ديوانه  إلى  تعود  التي  »مسار«  قصيدة  في  الشاعر  يقول 

األول »مفهوم القصيدة« 

استرياد املجازات وتصدير االستعارات

 بني الشاعر ومرتجمه

سعيد بوكرامي
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يتعلق األمر بسرد الوقائع. ولدت وسط البكاء
غير املنقطع للغزاالت وعتمة الرغبة األدرياتيكية.

سيدتي، ذات اللبدة املنحوتة في غضب
أكتوبر، تنبأت بندمي الناضج على الشاطئ العقيم
لفاكهة كئيبة. لقد أسنت في جسدي ذاكرة طفولة

بالكلمات  امليناء،  رصيف  أدراج  في  ثانية،  أرى  لن  صوتية. 
املسرمنة

للوحشة  املعتمة  الضفاف  إلى  أعود  لن  الالطمأنينة.  ملرجتل 
الهائجة.

على  تنويعات  نجد  لنونو جوديس  األول  الديوان  هذا  في 
الواقع  بين  التكوين  منشأ  نجد  واإلبداعية.  الذاتية  السيرة 
في  أما  والقصيدة.  الحياة  بين  البدايات  وتشكُّل  واألحــالم. 

ديوان »نظرية االحساس العامة« نقرأ من قصيدة »الشاعر«. 

إنه يشتغل حاليًا في االستيراد والتصدير
ر االستعارات. يستورد املجازات، ويصدِّ

ميكن أن ميتهن عماًل حّرًا،
مثل أولئك الذين ميألون دفاتر ذات أوراق

زرقاء بأرقام مدينة وأخرى دائنة.
فعاًل، ما يحتاجه هي الكلمات،
وما يزيد عن حاجته تلك اجلمل

التي تأتيه عندما يستند إلى الزجاج،
شتاًء، واملطر يهطل في اجلهة األخرى.

ر، حينئذ، أنه ميكن أن فيفكِّ
ُحب. ر السُّ يستورد الشمس، ويصدِّ

ميكن أن يكون واحدًا من جّتار الطقس.
لكن، بشكل ما، ال يختلف عمله عن عمل نّحات احلركة.

يجرح، بحجر اللحظة، ما ميضي نحو اخللود،
ويعلِّق الفعل احلالم باملساء،

ويثبت، في صالبة الليل، خفقان األجنحة،
والزرقة، واالنقطاع احلصيف للموت.

الصادر  األولية«  المفاهيم  »دليل  األخير  ديوانه  وفي 
إلثبات  نفسه  األنطولوجي  الهاجس  نقرأ   2010 عــام 
إليجاد  نفسه  والنزوع  واإلبــداع.  الكينونة  بين  العالقة 

معادلة ال تفضي إلى الخسران بين الشاعر وقصيدته:

استعن بالقصيدة لوضع استراتيجية 
من أجل البقاء على خارطة احلياة.
استعمل عدة الصورة، واعلم أنها
ستعطيك مفاتيح موارد روحك.

ل في الكآبة، جتنَّب التوحُّ
وَأْوِقْد نورًا يأِتَك بصباح

مستقبلي عندما يشرف وقتك على النفاذ.
لو اضطررت لتعويض األحاسيس املتعبة،

فضع من جديد الرغبة على لوحة مفاتيح اجلسد،
وانقش املعاني في كل كلمة جديدة.

م في كل شروط النظام: لن حتتاج للتحكُّ
سْر ُقُدمًا وأنت تنظر عبر املرآة العاكسة للذاكرة،

باحثًا عمًا يسعفك لتجاوز احلصار.
اختر لنفسك مساحة مسّطحة:

وَدْع بصرك ينزلق عبر مرفأ الرود،
حتى يدفع تيار األحاسيس نحو املصب.

د، حينئذ، أن كل اخليارات بني يديك: تأكَّ
ل احللم إلى واقع، واكشف عن تاريخ وساعة حتوُّ

كي تتطابق القصيدة واحلياة«.

تجربة  في  ساميًا  هدفًا  كان  ــداع  اإلب في  الصدق  إن 
الشاعر البرتغالي نونو جوديس، وَعبََّر عنه في مختلف 
مراحله الشعرية، التي قدمها المترجم  في »منهل الصور«.
في  التوحيدي  دار  عن  صــدرت  األنطولوجيا  هــذه 
البرتغالية  وباللغتين  فنية  لوحات  تتخلَّلها  أنيقة  ِحّلة 

والعربية، وفي 148 صفحة. 
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صدر مؤخرًا عن دار النشر الفرنسية 
لعال  شــهــادة   - كتاب  الفـــون،  ميشيل 
التليفزيون  في  الشهيرة  المقّدمة  عباس 
»منفّية«  عنوان  تحت  الرسمي  السوري 
)ترجمة إلياس ملقي(. عباس التي قّدمت 
النظام  تليفزيون  من  رسميًا  استقالتها 
- بعد عشر سنوات- عبر صفحتها على 
موقع التواصل االجتماعي الشهير الفيس 
بوك في  شهر تموز عام 2012، تعيش 
أن وصلتها  بعد  باريس، من  في  حاليًا 
إلى  النضمامها  نتيجًة  بالقتل  تهديدات 
صفوف المعارضة وانحيازها التام إلى 

الثورة السورية.
العربية  قناة  بّثت  وقد 
والعشرين  السابع  مساء 
العام  تموز/يوليو  مــن 
فيديو  شريط  المنصرم 
النــشــقــاق عــال عــبــاس، 
ــام  ــظ ــن اتـــهـــمـــت فـــيـــه ال
الشعب  بقتل  ــوري  ــس ال
عباس  تــقــول  ــســوري.  ال
ــد مــضــى أربــعــون  »هـــا ق
انتظار  في  ونحن  عامًا 
بينما  المواطنة،  تحقيق 
لحرماننا  يسعى  النظام 

إلى  الــوصــول  من  ويمنعنا  ــك،  ذل من 
دولة القانون والتمتع بالحرية... ها قد 
مضى أربعون خريفًا والنظام يندّس في 
إنسايتنا، ويبذل ما في وسعه من أجل 
إلى  النظام  يلجأ  اليوم  علينا.  القضاء 
مختلف الوسائل الديكتاتورية كي يوقظ 

الوحشية بين الطوائف واألديان«. 
كمقّدمة  عملها  ــر  أث عــبــاس  تــشــرح 
في  نساهم  »نحن  تقول:  إذ  تليفزيونية 

صدر كتابها بالفرنسية قبل العربية

مقدمة التليفزيون السوري »منفّية«

عبر  السوريين  المدنيين  أجساد  سحق 
ونساهم  النظام،  جانب  إلــى  وقوفنا 
السورية... نحن  األرواح  أيضًا في قتل 

جميعًا َقَتلة بما فيهم أنا«.
في  نفسها  تقّدم  أن  عّباس  تحاذر 
بطلًة  أو  ضحيًة  باعتبارها  الكتاب 
باعتبارها  تظهر  أن  تفضل  بل  مقّنعة، 
امرأة حّرة قررت عدم السكوت ودفع ثمن 
بحياة  تتمتع  عباس  كانت  فقد  موقفها. 
التليفزيون  في  عمُلها  يوفِّرها  مريحة 
طائفة  من  وتحدُّرها  جهة  من  الرسمي 
ثانية،  جهة  مــن  الرئيس 
كل  تـــرك  قـــررت  لكنها 
عائلتها  ــا:  وراءهـ شــيء 
بها  يلتصق  لئال  ووطنها 
األســد  نظام  تأييد  عــار 
»كنت  تــعــبــيــرهــا:  وفـــق 
ــي أمــتــلــك كل  ــن ــن أن أظـ
لحظات  ثمة  لكن  شيء، 
في الحياة تصدمنا بشكل 
كهذه  لحظات  في  كلي، 
أي  نملك  ال  بأننا  نحّس 
لي  ما حصل  هذا  شيء، 

في بداية الثورة«.
ــاس  ــبـ وتـــــشـــــرح عـ
االنضمام  فــي  ــرهــا«  »تــأخُّ فــي  السبب 
واحدة:  كلمة  خالل  من  المعارضة  إلى 
انتقام  من  خائفًة  كانت  إذ  »الخوف«، 
النظام منها وإلحاق األذى بها وبعائلتها. 
وهي ال تجامل في كتابها ألبتة، بل تضع 
نفسها عاريًة، وتسرد لنا عن هذه اآللة 
الجهنمية المسماة اإلعالم السوري »كان 
أستمر  أن  لي  بالنسبة  المستحيل  من 
أبقى  وأن  البروباغاندا،  هذه  خدمة  في 

صامتة تجاه الدم المسفوك«.
تستنكر عال اليوم الطريقة التي يعمل 
بها اإلعالم السوري، وتكشف في كتابها 
إنه  وتقول  اإلعالمي«،  العمل  »كواليس 
السورية،  بالمخابرات  الصلة  وثيق 
مفردات  استبدال  يتّم  كان  كيف  فتروي 
بأخرى، لم يكن مسموحًا ألبتة استعمال 
ُتستبدل  وكــانــت  مــظــاهــرات،  مــفــردة 
تستعمل  ال  وبالطبع  »تجمُّع«،  بمفردة 
وهكذا.  ــة«،  »األزم بل  »الثورة«  مفردة 
ح في كتابها كيف لم يكن بمقدور  وتوضِّ
بحرية  العمل  السوريين  الصحافيين 
د  وتؤكِّ األســـد،  نظام  ظــل  فــي  إطــالقــًا 
خطورًة.   أشــّد  اليوم  غــدت  األمــور  أن 
بداية  عن  أيضًا،  شهادتها  في  وتخبر 
المعارضين  ببعض  واتصالها  عالقاتها 
سرًا  يتّم  ذلك  كان  وكيف  السوريين، 

وفي الخفاء. 
أهمية  على  كتابها  فــي  عــال  ــز  تــركِّ
رياض  السابق  الــوزراء  رئيس  انشقاق 
آخر  »هجومًا  يمثل  إنه  وتقول  حجاب 
أصحاب  وتشّجع  ــد«.  األسـ بشار  ضــد 
حــذوه:  يحذوا  كي  الرفيعة  المناصب 
األسد«،  بشار  نظام  نهاية  بداية  »هذه 
منذ  الثانية  الحكومة  انهيار  أن  وتؤكد 
منعطفًا  لها  بالنسبة  يمثل  الثورة  بدء 
حقيقيًا، ويثبت إن ثورة الشعب ال يمكن 

إيقافها، وأن نهاية األسد قريبة«.
طائفة  إلى  هذا  عباس  كتاب  ينضم 
الكتب- الشهادات التي تنحاز إلى الثورة 
ــارض نــظــام األســـد،  ــع ــة، وت ــســوري ال

وتخاطب القارئ الغربي.
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بصخبه  الــكــرنــفــالــي  ــوس  ــه ال »إن 
بديهته  وسرعة  أفكاره  وتطاير  ومرحه 
يعد  لم  تهدأ  ال  التي  العارمة  وطاقته 
وتشوبه  نادرًا  يكون  تبّدى  وإذا  يظهر، 
القتامة«. هذا المعنى هو ما أرادت سمر 
فصول  عبر  للقارئ  توصله  أن  ــور  ن
النسيم  )دار  ِســـْر«   »محلك  روايــتــهــا 
إلى  تحولت  كرنفالية  روح  بالقاهرة(. 
تستجلي  أن  نــور  سمر  تحاول  قتامة 
فتاتين  من خالل سيرة  قتامتها  أسباب 
المكان. في  حياتهما  تتبعت  صغيرتين 
وتحاول أن تكتب سيرة المكان والزمان 
»حين  وصوفي:  َلَمى  حياة  تتبع  وهي 
األستاد  من  المنقول  االحتفال  من  َملَّْت 
الخاص،  عالمها  في  سرحت  مباشرة.. 
لعبة  الجديدة،  أبيها  هدية  أنقاض  مع 
وبقايا  ركام  إلى  تحولت  التي  السيارة 

معدنية وبالستيكية«. 
الراوي  الكاتبة السرد بصوت  تفتتح 
العليم من لحظات الطفولة للصديقتين، 
لكن السرد ال يسير في زمن خطي، بل 
الحلم  منطق  العليم  الـــراوي  يستعير 
الذي ال يحّده زمان وال مكان، فتتشظى 
فيقفز  العليم،  الــراوي  ــرة  ذاك لحظات 
قفزات رجوعًا وإيابًا في الزمان والمكان 
ر لنا حياة طفلتين وصلتا إلى  ال ليصوِّ
ر لنا حياة  سن الثالثين فقط، بل ليصوِّ
مصر كلها في عقود ثالثة كان فيها المشهد 
االجتماعي والسياسي كله »َمَحلَّك ِسْر« 
الزمنية  الخلفية  الكاتبة  لنا  رسمت 
لألحداث عند لحظة اغتيال »السادات«، 
أحداثًا  لنا  تقدِّم  أن  دون  بنا  وســارت 
اللهم حدث  عامًا،  ثالثين  عظيمة طوال 
سقوط بغداد ومظاهرات المصريين في 
التحرير عام 2003، لنصل معها  ميدان 

إلى قبيل ثورة يناير عام 2011. 
من  استعارتها  التي  ذاتها  الكرنفالية 
كانت وسيلتها  المخزنجي،  لمحمد  مقال 

فقد  للرواية،  الجمالي  للبناء  الفنية 
أصواتا  لنا  لتقدم  الكرنفالية  استعارت 
الصوت  يكن  فلم  متعددة،  بولوفونية 
الراوي  صوت  هو  السرد  على  الُمَهيِمن 
األصــوات  لنا  عــددت  بل  فقط،  العليم 
المشهد  أجــزاء  كل  لنا  لتكشف  السردية 
من زوايا مختلفة، فالراوي العليم الذي 
يفسح  ــروايــة  ال فصول  معظم  رافقنا 
المجال لصوت المؤلف الضمني في فصل 
عن  ليحدثنا  إيشارب صغير«  »هواجس 
لحظات  تنتقيان  اللتين  الفتاتين  ذاكرة 
بعض  وتــغــفــالن  الــذاكــرة  مــن  معينة 
اللحظات، فنرى المؤلف الضمني يحاول 
وعلى  العليم  الـــراوي  على  يتمرَّد  أن 
المؤلفة الحقيقية، ويعلن لنا أنه مستعّد 
لنا عما غفال  لالستقالل عنهما، ليكشف 
عنه من لحظات في حياة الفتاتين: »َلَمى 
تصران  للجنون،  تقودانني  وصوفي 
على اختيار دور ثانوي لي ألكون مجرد 
تكتفيان  أفكارهما.  بين  وسيط  راٍو 
في  لتصورهما  عرض  كوسيلة  بدوري 

لعبة مراجعة الوعي«.
على  زمنية  لفترة  ــروايــة  ال تـــؤرِّخ 
من  واالقتصادي  االجتماعي  المستوى 
الثمانينيات  فترة  وهى  مصر،  تاريخ 
كما  الماضي،  القرن  من  والتسعينيات 
األحداث،  فيه  تدور  الذى  للمكان  تؤرِّخ 

وتــرصــد حـــاالت الــحــزن والــفــقــد، فقد 
الــذي  األب  فقد  المستويات:  كــل  على 
التي  للمى  باالنسبة  األكبر  الوجع  َمثََّل 
تواصل الغوص داخل شجونها، أو فقد 

صوفي للتواصل مع محيطها.
ــَعــّد روايـــة »َمــَحــلــك ِســـْر« صرخة  ُت
واإلقصاء  التهميش  وجــه  في  مكتومة 
فصوفي  تجلياتها،  بشتى  والعنصرية 
إلى  تأتي  السمراء حين  القروية  الطفلة 
والدونية،  للتهميش  تتعرَّض  المدينة 
كذلك نرى شخصية سيد المجنون الذي 
يعاني بسبب خيانة أخوته له تتعاطف 
مــعــه ذاكــــرة  لــمــى الــتــي تــمــنَّــت وهــي 
كما  مثله.  مجنونة  تصير  أن  صغيرة 
تكشف الرواية المسكوت عنه في عالقة 
النساء بأجسادهن، فالزمن الذي تطرحه 
الذي  الديني  المد  تنامي  َشِهَد  الرواية 
مارس قهرًا على النساء وفرض الحجاب 
خالل  من  ذلــك  الكاتبة  تطرح  عليهن. 
وصديقاتها  بمريم  وصوفي  َلَمى  عالقة 

الالتي يفرضن الحجاب على البنتين.
تفيد سمر نور في نصها من التقنيات 
وعمل  المشاهد  تقطيع  من  السينمائية 
مونتاج لها. وساعدها على هذا المونتاج 
السينما  تحضر  ولــم  الــحــلــم،  تقنية 
بل  فقط،  التقطيع  تقنيات  عبر  فقط 
استخدام  في  واضحة  السينما  جــاءت 
مصطلحاتها من قبيل »ليل داخلي« »نهار 

خارجي« وغير ذلك .
يقف  آخـــر  نــصــًا  الـــروايـــة  تتضمن 
موازيًا للنص السردي في رواية »َمَحلَّك 
المصاحب  التشكيلي  النص  وهو  ِسْر«، 
لوحات  الــروايــة  ضمت  فقد  لــلــروايــة، 
بريشة  واألســـود  باألبيض  تشكيلية 
النص  يتوازى  محفوظ.  حنان  الفنانة 
فهو   ، الــســردي  النص  مــع  التشكيلي 
ويقدِّم  السردي،  للنص  امتدادًا  ُيعَتبر 

رؤى متوازية معه.

» الكرنفال والحلم يف رواية »َمَحّلك ِسْ

هويدا صالح 
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ناقدان  يخصص  أن  مصادفة  أهــي 
الجديدين  مؤلفيهما  رصينان  مغربيان 
القصة  منجز  عــلــى  ــضــوء  ال لتسليط 
أن  أم  »المحدثة«،  ب  الموسومة  العربية 
هذا االختيار أملته معطيات كمية وفنية 
بالدرس  لتناوله  دفعتهما  »موضوعية« 

والتمحيص عبر منهجين مختلفين.
الحجري  إبراهيم  الناقد  أصــدر  فقد   
كتابه »القصة العربية الجديدة : مقاربة 
تحليلية« ) دار النايا ومحاكاة، سورية، 
تحلياًل  دفتيه  بين  وجـــرَّب   ،)2013
عدد  بنيات  تشكُّل  لكيفية  موضوعاتيًا 
العربية  القصصية  النصوص  من  كبير 
الجديدة من شتى الجغرافيات، تلك التي 
للمتعارف  مغايرة  عناصر  على  تراهن 
عليه، وتطرح قضايا اإلنسان في تَمثُّالته 
والعالم  والمكان  الزمان  حول  الحالية 

المؤّطر لها.
وفقًا للباحث فإن قيمة دراسة اإلبداع، 
فقط  تكمن  ال  القصيرة،  القصة  ومنه 
السردي  األسلوب  اكتشاف جماليات  في 
وتحّوالته، ومدى استفادته من »النظائر 
على  مراهنته  في  بل  العليا«،  الكونية 
في  ــرح  ــم وال االســتــمــتــاع  أجـــواء  خلق 
على  الوقوف  في  وكــذا  القراء،  نفوس 
من  القاص  فيه  يفكر  الذي  اإلنسان  نوع 
ما  هم  ليسوا  »البشر  ألن  الكتابة  خالل 
بل  فيزيقية،  سمات  من  عليه  يظهرون 
هم ما يفكرون فيه من أسئلة وانتقاالت 

ومعايير قيمية تتحول بحكم نسبيتها«.
تناول  كبرى  مفاصل  خمسة  فعبر   
الكتابة  أسئلة  الحجري  إبراهيم  فيها 
النص  وموضوعات  التجديد  وأشــكــال 
ــاص والــمــرجــعــيــات  ــن ــت الــقــصــصــي وال
إلى  المينيمالية، خلص  القصة  وظاهرة 
العرب  القّصاصين  من  ظهور جيل جديد 
مغايرة،  وأفكارًا  جديدة  رؤى  يحملون 
كان  لما  مختلفة  بأساليب  مسلح  جيل 
سائدًا في السابق، وهي تغيرات أفرزها 

الكبرى  القيم  انــهــارت  حيث  العصر، 
راح  الــذي  البشري  للعنصر  المؤسسة 
مبتكرات  أفق  في  يوم  عن  يومًا  يتقزم 
نجم  وما  الهائلة،  التكنولوجية  الثورة 
جديدة  وســلــوكــيــات  أخـــالق  مــن  عنها 
دور  تنامي  مقابل  البشر  دور  َهمََّشت 
اآللة، وأمام ما يفرضه العصر من إيقاع 
»القصة  موجة  ظهرت  ومتسارع،  الهث 
كــأفــق نــصــي مختزل  ــدًا«  ــ الــقــصــيــرة ج
عصف بأقانيم وتقاليد الكتابة القصصية 
والنقد  القراءة  في  جديدة  أدبيات  مفرزًا 

واإلنتاج. 
فقد  الزكري  اللطيف  عبد  الناقد  أمــا 

القصة  »جماليات  جــديــدًا  كتابًا  أصــدر 
 : والمعاصرة  الحديثة  العربية  القصيرة 
دار   ( الفنية«  المكونات  فــي  ــة  دراسـ
 ،)2013 بــيــروت،  العربي،  االنتشار 
القصة  جماليات  الستقصاء  متنه  أفــرد 
مفاده  ر عام  القصيرة، منطلقًا من تصوُّ
العربية عرف  تربته  في  الجنس  هذا  أن 
خالل العقود األخيرة أشكااًل من الكتابة، 
لها خصوصيتها البنائية الجمالية،ولهذه 
الغاية سعى إلى وضع أسس وأطر نقدية 
تنفذ إلى جوهر النصوص، وتصنفها من 
قلب الكتابة ال من خارجها. وفقًا للمنهج 
 : بابين كبيرين  إلى  كتابه  قّسم  الجمالي  
ارتبطت  التي  التقليد«  »جمالية   : األول 
بنشأة القصة القصيرة العربية الحديثة، 
ثم بمرحلتها التأصيلية. أما الباب الثاني  
المرحلة  ــي  وه الــتــحــديــث«،  »جمالية 
»قــوى  ظــهــور  بعد  للتأصيل  التالية 
»التمرد  ونزعة  القصصية«  المعارضة 
على عروض القصة«، فانبثقت جماليات 
جديدة،  اكتست لبوس الواقعية الجديدة 
 / »القصة  أو  التجريب  أو  الرمزية  أو 
أو  العبث  أو  الالمعقول  أو  القصيدة« 

السريالية. 
 تتجسد أهمية المؤّلفين في إحالتهما 
رّجات  من  العربية  القصة  َمــسَّ  ما  إلى 
من  حــواريــات  على  وانفتاحات  فنية 
معلوم،انتقلت  هو  فكما  أخرى.  مجاالت 
»تــداخــل  محطة  مــن  الــعــربــيــة  الــقــصــة 
الفنون«،  »حوارية  مرحلة  إلى  األنواع« 
فأضحى الجنس القصصي مجااًل خصبًا 
لالنفتاح والتصادي والتنافذ مع خطابات 

وأساليب تعبيرية أخرى .
 وقد تم توظيف هذه العالئق بوصفها 
المتخيَّل،  شعرية  داخل  »انتهاكيًا«  فعاًل 
وِحَيل  تبالغية  شــروط  على  باالعتماد 
هوية  على  األثــر  بالغ  لــه  ــان  ك فنية. 
الــقــصــة، الــتــي غـــدت »اســتــوائــيــة في 

موضوعاتها وخالسية في شكلها«.

القصة العربية الخالسية!

أنيس الرافعي
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الثانية  المجموعة  ُيَشكِّل عنوان  بدايًة 
للشاعر مازن الخطيب، الصادرة 2013 في 
القصائد  تركيبة  إلى  فنيًا  الالذقية مدخاًل 
وتشكيلها، حيث يكمل في هذه المجموعة 
كتابة القصيدة التي تحاول تلمُّس الواقع 
يبدو  قد  نصًا  لينتج  الخاصة،  بأدواتها 
للوهلة األولى موغاًل في بساطته، لكنه 
في الحقيقة يكنز عمقًا يمنحه تلك األحقية 

بالوجود كنص مختلف.
وألن القصيدة الجديدة هي إحدى صور 
الواقع، أو ِلَنُقْل وبشكل أوضح، عليها أن 
تكون إحدى صوره التي إن لم نلمحها تمّر 
فاألمر، وبال شك، سوف  القصيدة،  في 
قد  أماكن أخرى كانت  إلى  القصيدة  يعيد 

نزحت منها ومنذ زمن بعيد.
لقضايا  ــود  وج ال  ــازن  م قصيدة  فــي 
عالم  ثمة  راٍء،  لشاعر  كبرى، وال وجود 
عن  رة  مصغَّ صورة  هو  وبسيط  صغير 
تفاصيله  الشاعر  يحكي  وعالم  وطــن، 
التي  الشاعر  ذات  العالم صار  وحكاياه. 
تعكس كمرآة كل ما يحيط به بكل قسوته 
وبكل حنانه.ويمكن القول إن نص مازن 
غير معني بالقضايا الكبرى، وفي الوقت 
نفسه ليست التفاصيل اليومية معبرًا إلى 
النص  أنسنة  يحاول  إنه  كونية.  حالة 
شعرية  ثمة  إنه  القول  يمكن  الشعري. 
جديدة يمكن أن نلمحها تركز على كل ما 

هو غير شعري، وهو اختيار صعب.
»أخـــي فــي الــبــالد /أخـــي فــي مقعد 
/ المقطوع  الراتب  في  /أخي  البولمان 
ه /أقّل ما يمكن/ال  أخي في القدم المشوَّ

تقتلني«.
في  حالة  يختصر  كيف  مــازن  يعرف 
ب كقضية االختالف وإلغاء  منتهى التشعُّ
حيز  إلى  بساطته  على  نقله  أمر  اآلخــر. 
القصيدة الشخصي الذي ينفتح هنا على 
العام بكل تفاصيله، حيث نلمح الشاعر 
غائب وحاضر  إنه  كاميرا،  يحمل  وكأنه 

المشهد أمامنا ينقل لنا  الوقت نفسه.  في 
رؤية الشاعر، لكننا سنعجز إذا ما حاولنا 

القبض على أثار مادية تدل عليه.
من  /أسماء  /أوراقــك  عنوانك  »خذ 
تحبهم /ال تنس األشياء القريبة منك /

َبلِّغ عنها أقرب مخفر للريح«.
تأسيس  إلى  بحاجة  يعد  لم  الشاعر 
أن  عليه  أصــبــح  بــل  ــع،  ــواق ال شعرية 
بالفعل،  موجودة  ألنها  فقط،  يكتشفها 
داخل  تندرج  أنها  عنا  يغيبها  ما  ربما 

شعرية،  غــيــر  ــات  ــالق ع
ننا من القول  وهذا ما يمكِّ
فعل  يعد  لــم  الشعر  إن 

خلق بل فعل اكتشاف.
أغــلــب  أن  نـــالحـــظ 
ــد ُمـــَعـــْنـــَونـــة  ــائ ــص ــق ال
بـــأســـمـــاء أشـــخـــاص، 
سابقًا  قصدته  ما  وهــو 
بأنسنة النص الشعري، 
إنسان  هو  هنا  فالنص 
مستعينًا  الشاعر  يشكله 
تــمــازج  ــي  ف بالطبيعة 
الفصل  يمكن  ال  ــي  أزلـ
واآلخــر،  واحدهما  بين 
على  ــد  يــؤكِّ بذلك  وهــو 

ذلك النقاء الذي ال يمكن أن 
العالقة  تلك  دون  من  اإلنسان  في  يكون 
وبين  وبينه  الــعــاديــة  وغــيــر  الحميمة 

الطبيعة.
شخص  باسم  ُمَعْنَونة  قصيدة  كل   
من  (تجعل  نجاح...إلخ  جمال،  )ياسر، 
هذا الشخص عالمًا بحّد ذاته، وفي الوقت 
نظر  وجهة  من  بالقصيدة  عالمًا  نفسه 
قصائد  إن  القول  يمكن  وهنا  الشاعر، 
مازن يكمن أن تندرج تحت قصيدة »وجهة 
بالخاص  القصيدة  تبدأ  حيث  النظر«، 
تكون  ألن  تسعى  وبذلك  تتجاوزه،  وال 
القارئ  إلى  القصيدة  تتوجه  ال  شخصية 

مباشرة لكنها تقبل التواصل معه.
ويمكن القول إن القصيدة تتأسس على 
االنطباعي  فالجانب  االنطباعي،  الحدس 
من الخبرة الشعرية صار عنصرًا مهيمنًا 
داخل النص الشعري، الشاعر يقدم وقائع 
حياته اليومية، ويختار الحيِّز الذي يتعلَّق 
تفصيالت  يشكِّلون  الذين  باألشخاص 
ال  ــذي  ال األكــيــد  الدليل  وكأنهم  حياته، 
لبس فيه على وجوده، أو بعبارة أخرى 
يمتلكها.  التي  الكبيرة  الحية  الشهادات 
وهو يبحث عن تلك األلفة المشتتة في ما 
آثارها من خالل  يلملم  أن  حوله محاواًل 

حسية عارمة.
بلون  وردًا  ــزرع  ــق/تـ األفـ »تــجــوب 
)بشمس(/تعمر حواكير الريحان والحياة 
/مستعجاًل /احجز لنا أبدًا/لنشعله /من 

فيض حبك«.
يعد  لم  النثر،  قصيدة  يكتب  كشاعر 
يهمه أن يطير عاليًا فوق اإلنسان ولم يعد 
الغيب  عالم  بفهم  مهتما 
والــمــجــهــول، إنــه فقط 
الحضور  ذلك  فهم  يريد 
ــذي يــحــيــط بــه بكل  ــ ال
تــنــاقــضــاتــه، والــتــقــاط 
العين.  أمــام  د  يتجسَّ ما 
إلى  يحتاج  ــك  ذل ــي  وف
البالغة  لغة تتخفف من 
تاليًا... يحتاج  والمجاز 
إلـــى لــغــة لــيــســت لغة 
االطمئنان إلى األجوبة، 
والبالغ  التوصيل  وال 
أو  الــتــدلــيــل  حــتــى  وال 
البرهنة، بل لغة السؤال 
وهي  والحيرة.  والشك 
لغة ناتجة عن إحساس اإلنسان المعاصر 

بالعزلة والوحشة.
/ فاجعة  توقع  من   / هربت  »كلما 

السلم  درجــات  ــأول  /ب قدمي  اصطدمت 
دومــًا/ /لكني  أحــب  ما  يومًا  أكــن  /لــم 

فكرة  ــل  /ألوصـ الــشــرح  فــي  أستفيض 
ساذجة/ وذاكرتي /تستنهض اشتعالي 

/ولم أشتعل«.
الخطيب  ــازن  م مجموعة  تقرأ  حين 
إشكاليًا  فنًا  الشعر صار  أن  تمامًا  تدرك 
يشكل  ال  لمتلقٍّ  إشكالي  شخص  يكتبه 

بحال من األحوال جمهورًا.

قصائد شخصية

روال حسن
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سنوات ليندون 
جونسون

 

السلطة«  »ممر  كتاب  يتتبع 
ــســون فــتــرات  ــيــنــدون جــون ــل ل
ــرات انــتــصــاره،  ــت إحــبــاطــه وف
وهو   .1964 حتى   ،1958 من 
المعركة  عن  لها  نظير  ال  رواية 
كينيدي  وجــون  جونسون  بين 
للرئاسة  بــالــتــرشــيــح  لــلــفــوز 
الدسائس  وكذلك   .1960 عام 
إعطاء  كينيدي  قــرار  وراء  من 
جونسون منصب نائب الرئيس، 
عن  وعجزه  جونسون  وإهانة 

القيام بهذه المهمة. 

بمهارة  ــمــؤلــف،  ال يكشف 
الكراهية  مدى  الرائع  القّصاص 
العنيفة بين جونسون وروبرت 
أقوى  إحــدى  رًا  مصوِّ كينيدي، 
في  السياسي  االنتقام  حــاالت 
وصف  في  نرى  فنحن  أميركا. 
 22 فــي  كينيدي  لمقتل  كــيــرو 
عام  الثاني  نوفمبر/تشرين 
عين  خــالل  جــرى  مــا   ،1963
أن  كيف  ونــالحــظ  جــونــســون. 
من  نته  مكَّ السياسية  عبقريته 
الــرئــاســة،  بمقاليد  ــاك  ــس اإلم
قليلة  أسابيع  خــالل  وجعلها 
خاضعة له، متغلبًا على عراقيل 
تحقيق  أجل  من  مسبوقة،  غير 

أسمى غايات هذا المنصب.
قصة  ــّد  ــَع ُي إذن،  الــكــتــاب، 
السردية  الطاقة  تظهر  ملحمية، 
إلى حّد دفع  المستنير  ر  والتبصُّ
لندن  فــي  )الــتــايــمــز(  صحيفة 
الكتاب  هــذا  إلــى  تشير  أن  إلــى 
باعتباره بحّق من أفضل السير 
السياسية في العصر الحديث.«. 
كيرو  أو.  روبـــرت  فــاز  لقد 
عن  بوليتزر  بجائزة  مرتين، 
ــه، لـــروبـــرت مــوزيــز  ــْي ــَرَت ســي
فاز  كما  جونسون،  وليندون 
للفنون  األكاديمية  من  بميدالية 

واآلداب في كتابة السير. 

القتال من أجل 
أفغانستان 

إن َتَمكُّن ويليام دالريبل 
 من الوصول إلى مصادر مباشرة 
أفغانستان،  من  محفوظات  في 
والهند،ما  وروسيا،  وباكستان، 
ــدِّم لــنــا أكثر  ــق جــعــل الــمــؤلــف ي
عن  ومباشرة  شمواًل  الــروايــات 
أجل  من  المعارك  أقــوى  و  أولــى 
بريطانيا  غــزت  أفغانستان.لقد 
عام  البعيدة  أفغانستان  مملكة 
شركة  مــن  ــوات  ق ومعها   1839
الهند،  من  انطالقًا  الشرقية  الهند 
لكي تعيد إلى العرش الملك شاه 
القوات  تلق  ولــم  الملك.  شجاع 

سوى القليل من المقاومة.
ــن عــامــيــن،  ــر م ــث ــكــن بــعــد أك ول
لدعوة  استجابة  األفغان  انتفض 
وانتهت  التمرُّد.  ووقــع  الجهاد، 
اإلنجليزية  األفغانية-  الــحــرب 
ذلك  في  أمة  أكبر  جيش  بوقوع 
على  وتدميره  الكمين  في  الوقت 
الذين  األفغان  القبائل  رجــال  يد 
بسيط. تسليح  سوى  يملكوا  لم 

وراء  ما  إلى  يأخذنا  دالريبل  لكن 
المعركة  لتلك  العريضة  الخطوط 
بتعمُّق  الضوء  ويلقي  المشينة، 
ــورُّط  ت بين  الشبه  أوجـــه  على 
األولى  المرة  في  الكارثي  الغرب 
اليوم.  والوضع  أفغانستان  في 
فهو يقدم الحقائق المجردة: شاه 
شجاع وحامد كرزاي يشتركان في 
المناوئون  وكان  القبلي.  اإلرث 
الرئيسيون لشاه شجاع هم قبائل 
اليوم  نــون  يــكــوِّ الــذيــن  ــزالي،  غـ
طالبان  لجنود  الرئيسية  الكتلة 
يحميها  كان  التي  نفسها  والمدن 
تحميها  التي  هي  البريطانيون 
والتي  األجنبية،  القوات  اليوم 
التالل  مــن  سلسلة  مــن  تهاجم 
البريطانيون  كان  حيث  وممرات 

يلقون الهجوم.

مجموعة من أحدث اإلصدارات العربية والعاملية اختارها مراسلو الدوحة من العواصم املختلفةمختارتنا

جميالت
في دبي

رواية  الجميالت«  »نسائي 
في  أحداثها  تدور  طلعت  أمنية 
فيها  عاشت  التي  دبــي  مدينة 
سنوات،  عشر  حوالي  الكاتبة 
نساء  أربــع  قصة  تــروي  حيث 
العربية  الــبــلــدان  مختلف  مــن 
المكان  وتأثير  مصر،  فيها  بما 
عليهن وما أحدثه من تغييرات 
الذي  الواقع  بين  حياتهن  في 
والتجربة  بلدانهن  من  به  أتين 
الجديدة التي يعشنها في دبي.

نساء  عــن  الــروايــة  تعّبر 
الوطن  في  المتوسطة  الطبقة 
من  منه  يعانين  ومــا  العربي 
وتقاليد  أخــالقــيــة  فــرضــيــات 
من  ــّد  ــح وت تسجنهن  عــرفــيــة 
حركتهن، حيث تتناول الرواية 
داخلها  تعيش  التي  التابوهات 
المرأة بفرضية أن المجتمع هو 
وتناقش  عليها،  يفرضها  الذي 
هذه  عن  يدافع  الرجل  كان  إن 
التابوهات الذكورية ويرغب أن 
تظل المرأة تعيش تحت وطأتها 
المجتمع  فرضية  بين  ال.  أم 
الذكوري المزعوم ومجتمع دبي 
أمنية  نساء  تعيش  المنفتح 
في  ويدخلن  الجميالت،  طلعت 

صراع مع أوهامهن.

محوريًا  دورًا  المكان  يلعب 
في الرواية كونه يسمح لهن بأن 
أنفسهن  عن  ويعبِّرن  يتحركن 
يستطعن  وبالتالي  بحرية، 
مشاكلهن  على حقيقة  يقفن  أن 
في  التقدم  عن  تعوقهن  التي 
مدينة  ــى  إلـ انــتــقــل  ــاة.  ــي ــح ال
دار  عن  صدرت  الرواية  دبي، 
وتعد  والتوزيع،  للنشر  روافد 
الكتاب الثالث ألمنية طلعت بعد 
»مذكرات  القصصية  مجموعتها 
دونـــا كــيــشــوتــا«، وروايــتــهــا 

األولى »طعم األيام«.

خدع خلق 
الموتى

ــة الـــروائـــي  ــ ــل روايـ تــشــكِّ
الجديدة  رزق  ممدوح  المصري 
ــن الــخــدع  ــداخــاًل م ــت مــزيــجــًا م
تعيين  ترفض  التي  السردية 
الحقائق  بين  فاصلة  حـــدود 
شخصية  خالل  من  واألكاذيب 
القرصنة  يــمــارس  عجوز  أب 
على  ويستولي  اإللكترونية، 
له  ليحوِّ اإلنترنت  منتديات  أحد 
من  يحكي  فــضــاء خــاص  ــى  إل
خالله ذكرياته عن نفسه وعن 
مــديــنــتــه وأســـرتـــه وصــديــقــه 
ــت نفسه  ــوق ال ــي  ف ــد..  ــوحــي ال
»عــازف  ــن  االب شخصية  تأخذ 
الترومبيت« مكان األب في هذه 
الرسائل بالتبادل مع شخصية 
الكاتب نفسه لمنع أي تأكيد من 
تثبيت حضوره عن طبيعة هذه 

الشخصيات.
ــة »مـــا  ــي ــن ــق ــة ت ــطـ ــواسـ بـ
الكاتب  حــقــق  الــســرد«  وراء 
ــي الــلــعــب بــاألزمــنــة  رغــبــتــه ف
وبالمقاطع المراوغة والشذرات 
ومصائر  وبقصص  المفاجئة 
استخدمها  كما  الشخصيات، 
الــهــوامــش  تحليل  ــي  ف ــضــًا  أي
من  وبكتابته  بحياته  الخاصة 
دون تورُّط في الكشف عن قصد 
ثابت يباعد بين الواقع والخيال 

أو يرسم مالمح جازمة لهما.
مؤخرًا  حصل  رزق  ممدوح 
بــوزفــور(  على جــائــزة )أحــمــد 
القصيرة،  القصة  في  المغربية 
عن قصته »إنقاذ جيروم«. وقد 
الجائزة  في  عــن  اإلعـــالن  تــم 
ختام فعاليات مهرجان »مشروع 
بلقصيري للقصة القصيرة« عن 
الوطنية  »التنسيقية  مشروع 

لجمعيات القصة بالمغرب«.
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»الثور« يخرج 
من الصين 

للكاتب  »الثور«  رواية  تدور 
على  الحائز   - بان  مو  الصيني 
في  العام  لهذا  اآلداب  في  نوبل 
يقوم  حيث  بينغ«  »تــاي  قرية 
اإلنتاجية  الوحدة  المسؤول عن 
ثالثة  لخصي  الطبيب  بطلب 
كلها  القصة  تتمحور  ثــيــران.. 
ــان والــثــور  ــ حـــول الــفــتــى روه
»شوانجين«، الذي ساءت حالته 
أربعة  خالل  المضي  بعد  كثيرًا 
ــة كلها،  ــرواي ال مــدة  ــام،هــي  أي
به روهــان والعم دو في  يــدور 
بطنه  على  يرقد  ال  حتى  القرية 
تكشف  الجرح.الرواية  ويتلوث 
الـــذي عاشه  والــبــؤس  الــفــقــر 
قبل  الفترة  تلك  في  الفالحين 
الشعبي  التحرير  جيش  توّلي 
ــالد حــيــث كــان  ــب مــســؤولــيــة ال
واللحوم  السلع  يجدون  الناس 
واألسماك بكثرة، قبل أن تصّدر 
لتحصل  الــخــارج  إلــى  جميعها 
الصعبة.  العملة  على  الصين 
تزداد حالة الثور سوءًا ويموت 
الطبية،  الوحدة  باب  على  لياًل 
يكتب  المسؤولية  من  بًا  وتهرُّ
موته  تقرير  في  الصحة  طبيب 
عــدوى  بسبب  حـــدث  ذلـــك  أن 
شديدة. إال أنه بعد فترة يصاب 
لجان  ــادات  ــي ق مــن  فـــرد   300
بالتسمُّم،  الشعبية  الكومونة 
وقائع   حول  التحقيقات  وتبدأ 
رجل  فيها  ُيتََّهم  حيث  التسمم. 
نتيجة  توفي  بالقلب،  مريض 
التحقيقات..  وتغلق  التسمُّم 
الفساد  عــن  ــة  ــرواي ال وتكشف 
البراقة  األفكار  داخل  الموجود 
أحالم  أو  الثورات  تقدمها  التي 
االجتماعية  والعدالة  الشيوعية 
التي ال يستفيد منها عبر التاريخ 
ويعاني  ــد،  واحـ قــطــاع  ــوى  س

باقي الناس في كل العهود.

بين  السيرة 
و التخييل 

عن المحكي والتخييل الذاتي 
ــؤال  وسـ التجنيس  ومــســألــة 
السرد  نظام  وعالقة  التخييل 
السياسية  الــتــحــوالت  بنظام 
ــة والــتــاريــخــيــة  ــاعــي ــم واالجــت
زهــور  الــنــاقــدة  كــتــاب  يتحدث 
السيرة  من  المؤلف  »ذات  كرام 
الــذاتــي«  التخييل  إلــى  الذاتية 
دار  )تــوزيــع  األمنية  مطبعة   (
الكتاب  يبحث  الرباط(   - األمان 
في التحوالت الجديدة  في النص 
السردي بدخول ذات المؤلف إلى 
مجال التخييل بشكل معلن عنه، 
االختفاء  أو  التحذير  ــدون  وبـ
وهي  وعالمات.  إشــارات  وراء 
وضــعــيــة انــتــبــه إلــيــهــا بعض 
خاصة  النقاد  قبل  الروائيين 
مما  المغربية،  التجربة  فــي 
في  النظر  إعــادة  إلى  بهم  أدى 
بـ»الرواية«  نصوصهم  تجنيس 
مثل  جديدة  تجنيسات  واعتماد 
الذاتي«  و»التخييل  »المحكي« 
ذلك  وغير  الــروايــة«  و»روايـــة 
كتابات  التجنيسات. تحضر  من 
كل من عبدالقادر الشاوي، وعز 
بــرادة،  ومحمد  التازي،  الدين 
علوش،  وسعيد  أنقار،  ومحمد 
ــد، ونــفــيــســة  ــ ــوزي ــ ــى أب ــل ــي ول
مجاالت  باعتبارها  السباعي 
السرد  تطورات  لمناقشة  نصية 
الروائي مع دخول ذات المؤلف، 
إلى استحضار نصوص  إضافة 
العزم، والروائي  أبو  عبدالغني 
في  ــاردي  ــب ال محمد  التونسي 
بين  العالقة  فــي  النظر  إطـــار 
واألنــا  األوتوبيوغرافية  ــا  األن
للنص  يــحــدث  ومــا  النصية، 
البناء  في  تحوالت  من  السردي 

واللغة والجنس األدبي.

هوليوود وهتلر
»1939 - 1933«

وستين  ثــمــان  مـــرور  بــعــد 
الرايخ ما زال  انهيار  سنة على 
وجودهم.  يفرضون  النازّيون 
ولكن كما يبين توماس دوهرتي 
»هوليوود  الجديد  كتابه  فــي 
كان   »1939  -  1933 وهتلر، 
الظهور النازي قويًا في السينما 
األمــيــركــيــة حــيــن كـــان وصــف 
كبيرة.لقد  فائدة  ذا  الوحشية 
منذ  ترى  االستوديوهات  كانت 
كان  التي  الفوضى  مبكر  وقت 
في  فيها  يتسبَّبون  الــنــازيــون 
أوروبا، حين قاد جوبيلز، الذي 
منصبًا  تــولَّــى  قــد  بعد  يكن  لــم 
كتيبة  ألــمــانــيــا،  ــي  ف رســمــيــًا 
لمنع  البّنية  القمصان  أصحاب 
للحرب  المعادي  الفيلم  افتتاح 
الجبهة  هــادئ على  »كــل شــيء 
الغربية« في برلين عام 1930. 
مسحوقًا  يستخدمون  وكــانــوا 
)فيلم  صائحين:  العطس  يثير 
حكومة  واستسلمت  يــهــودي(. 
فايمر الضعيفة، وألغت ترخيص 
جوبيلز  وفــاز  الفيلم،  عــرض 
الدعائية.  انــتــصــاراتــه  ــأول  بـ
بالفعل  النازيون  وصل  وحين 
بإصدار  أسرعوا  السلطة،  إلى 
قـــانـــون يــحــظــر عــلــى الــيــهــود 
األلمانية   األفــالم  في  المشاركة 
أكثر  إحــدى  تدمير  إلــى  أدى  ما 
في  إبــداعــًا  السينيما  صناعات 
فيها  العاملين  ودفــع  أوروبـــا، 
وامتد  أميركا.  إلــى  الفرار  إلــى 
يبين  كما  الثالث  الرايخ  نفوذ 
ألمانيا،  وراء  ما  إلى  دوهرتي 
نفسها. هوليوود  إلى  ووصــل 

الرقابة  لهذه  تبرير  إيجاد  وتّم 
قانون  فــي  ــًا  ــي ذات الــمــفــروضــة 
فــضــفــاض لــإلنــتــاج،وتــنــطــوي 
طريقة  عــلــى  ــاب  ــت ــك ال مــــادة 
معاملة قلة من األفالم المستقلة 
والمشروعات التي تجرَّأت على 

تحّدي هذا القانون.

دليل »مراكش« 
الحكائي

كيف يمكن لمدينة أن تطفو، 
وتكون راسخة؟

»أريج البستان في تصاريف 
المغربي  القاّص  جديد  العميان« 
العين-  )دار  الــرافــعــي  أنــيــس 
قصصي  تطواف  هو  القاهرة(. 
مدينة  ومــتــاهــات  فــي خــيــاالت 
فنانين  ــالل  خـ مــن  مـــراكـــش، 
فيها  أمضوا  معروفين  وأدبـــاء 
وأبــدعــوا  حياتهم،  مــن  جـــزءًا 
لوحة  يكون  قد  فنًا،  ولها  منها 
يلتقط  حكايات.  أو  مذكرات  أو 
عن  أعمالهم  من  أطيافًا  الرافعي 
بتخليقات  ويكسوها  المدينة، 
ــالت ضــافــيــة،  ــأويـ جــديــدة وتـ
ــلــهــا بــطــيــن وجـــدانـــه،  ويــشــكِّ
يجعل  ما  الخاص،  دليله  ليبدع 
)األريج( في واحد من تصاريفه 

تخيياًل على تخييل.
غالفه  على  الكتاب  يحمل 
حكائي  )دليل  بأنه  توصيفًا، 
للدليل  مقاباًل  ليكون  متخّيل(، 
وصفه  يمكن  ال  الــذي  ر  المصوَّ

بأنه متخّيل. 

أما  المكان،  ُتجّمد  فالصور 
يكون  أن  به  يليق  )الحكائي( 
تــأويــل  يمكن  حــيــث  ــاًل،  مــتــخــيَّ
معها.  ــجــريــب  ــت وال الــحــكــايــة 
وبالتالي تأويل المكان والمدينة 

نفسها.
ــواب  أب مــن  الــكــتــاب  يتألف 
القطط«،  »باب  بـ  تبدأ  سبعة، 
وفي  اآلخرة«.  »باب  بـ  وتنتهي 
أحجية،  تقابلنا  باب  كل  مدخل 
قد  سحري،  جدول  أو  وأرقية، 
يعرفه  ال  ســرًا  جميعها  تكون 
المحبة  على  تنويعات  أو  أحد، 

وسّرها.
سبع قصص، داخل مراكش 
هو  هل  تطفو.  وهــي  الراسخة 
اإلبداع ما يجعل مدينة ما، طافية 

وراسخة في الوقت نفسه؟ 
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دوحة العشاق

نزار عابدين 

الرجل الداهية وابنته العاشقة

ت عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان. فبينما هي ذات يوم  َحجَّ
الســتر وهي  أمرت جواريها فرفعـن  الَحّر،  اشـتد  جالسة وقد 
جالـسـٌة عليها شــفوٌف تـنظـر إلى الطريق، ومرَّ بها أبو َدْهـَبل 
فوقف  منظرًا،  وأحسـنهم  الناس  أجمل  من  وكان  الجمحي، 
ينظر إلى جمالها، فلما فطنت ســترت وجهها، وأمرت بطرح 

الـسـتر، وَشَتَمْته. فقال أبو َدهـَبل:

ـْــتــتـراً عـّني بـجـِلـبـــاِب ـْـنـه إذ َســّبـني ُمـدبـراً         ُمـس يـا ُحس

ُسـبحـان من وقـوِفهـا حـسـرًة         صّبـْت عـىل الـقـلـِب بــأوصـاِب

ـّــــــاِب ـْتـهــا         أٌب لـهـــا لـيـس بـوهـ ّـَـب يـذود عـنـهـا إن تـطـل

ـّــاب ّـَها قـرصاً َمــنـيـَع الــذرى         ُيـحـمـى بـأبــواٍب وُحــجـ أَحـل

 ، إنشادًا وغناًء حتى سمعتها عاتكة  األبيات بمكة  وشـاعـت 
الُرُسـل  وجرت  بكسـوٍة،  إليه  وأرسلت  وأعجبتها،  فضحكت 
بينهما، ثم خرج معها إلى الشـام ، حتى وصلت إلى دمشق ، 
فانقطعت عن لقائه، ولم يعد يراها، ومرض في دمشق مرضًا 

طوياًل، فقال في ذلك:

      َوهَي زَهـراُء ِمثُل ُلؤُلَؤِة الَغــّواص  ِميزَت ِمن َجوَهـِر َمكنوِن 

وإذا مـا َنـَسـبـَتـهـا مل تـِجـدهــا        يف َســنـاٍء ِمـَن الـَمـكـارِِم دوِن

ّـَبـُت لـيـلـتي يف ُفـنـوِن: ـْمـي        وتـقـل ولقد ُقـلُت إِذ َتـطـاَوَل ُسـق

ليَت ِشعري أِمن هوًى طاَر َنومي       أَم َبراين الباري َقصرَي الُجفـوِن؟

حتى  عنه،  فأمسك  معاوية  بلغ  حتى  فيها  شـعره  شـاع 
فأمر معاوية  أبو دهـبل،  الناس عـلى معـاوية وفـيهـم  دخـل 
أميـر  يــا  والـلـه  فــقــال:  وعاتبه،  بــه  خــال  ثــم  باستبقائه، 
إني أخاف  فقال معاوية:  لسـاني،  قـيل على  إنما  المؤمنين، 
أبو دهبل،  أن يهرب  أراد معاوية  عليك وثبات يزيـد، وإنما 
وتحقق هذا ، لكنه ظلَّ  يكاتب عاتكة، ومما كتب إليها قصيدة 

وقعت بين يدي معاوية: 

أتـنـَسـيـن أّيـامي بربـِعـِك ُمـدَنـفـاً     رصيعاً بأرِض الشام ذا جسٍد ُملقى

وأكبـُر َهـّمي أن أرى لـِك ُمـرســَـاًل     َفطوَل َنهاري جالٌِس أرُقُب الُطرْقا

فوا كِبـدي إِذ ليَس يل ِمنـِك َمجـِلٌس    فأشكو الِذي يب ِمن َهواِك َوما ألقى

فلما قـرأ معاوية الكتاب شاور ابنه يزيد الذي قال: إن الرأي 
منه،  فيريحنا  مكة  أزقة  في  له  يكمن  عبيدك  من  عبٌد  َلَهيَّـٌن: 
َفَعنَّفه معاوية. ومما قال له: أال تعلم أنك إذا فعلت ذلك صدقت 
قوله وجعلتنا أحدوثًة ؟ قال يزيد: يا أمير المؤمنين، إنه قال 

قصيدة أخرى تـناقلها أهل مكة، وسارت حتى بلغتني قال :

َحمى امللـُك الجّبـاُر عـّني لقاءهـا       فمن دوِنها ُتخىش املَتالُف والقـتُل

ـُُه       وال يف حـبيٍب ال يكوُن له َوْصـُل فال خـيـَر يف حـبٍّ ُيخـاُف َوبـال

فـواكـِبـدي إِّنـي ُشـهـِرُت ِبُحـبِّـهـا      ومل َيـُك فـيـام َبـيـَنـنـا ساَعـًة َبـذُل

وصل  قد  أنه  آمن  كنت  فما  عني،  رفـّهَت  لقـد  معاوية:  فـقال 
إليها، أما اآلن وهـو يشكو أنه لم يكن بينهما وصل وال بذٌل 

فالخطب فيه يسير.
كتب  الحج  أيام  انقضت  فلما  السنة،  تلك  في  معاوية  وَحجَّ 
أسماء وجوه قريش وفـيهم اسـم أبي دْهـَبـل، فأجازهـم جوائز 
فقال  معاوية  به  دعا  جائـزته  دْهـبل  أبو  قبض  فـلما  كثيرًة. 
له: يا أبا دهـبل، ما لي رأيت يزيد بـن أمير المؤمنين ساخطًا 
أنه مكذوٌب  ؟ فجعل يحلف له  عـليك في شــعٍر قد نطقـت به 

عليه.
 فقال له معاوية: أي بنات عمك أحّب إليك؟ قال: فالنة، قال: 
قد زوجتكما، وأصدقتها ألفي دينار،  ولك ألف دينار، فقال: 
دمي،  أبحت  فقد  مني  سـبـق  ما  معـنى  في  ببيت  نطقت  إن 
معاوية،  بذلك  فُسرَّ  ثالثًا.  طالٌق  زوجتنيها  التي  وفـالنة 
وضمن له رضا يزيد عنه، ووعده بأن يكون له كل سنة مثل 
الذي أعطاه. وقيل إن معاوية لم يحجج في تلك السنة إال من 

أجل أبي دهبل.
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قال  مصر  في  الماضي  العام  من  نوفمبر  أواخــر  في 
رئيس ديوان رئيس الجمهورية إنه »ال تراجع عن اإلعالن 
الدستوري قيد أنملة«. لو كان يعلم الذي تخبِّئه له األقدار 
لما قال ذلك! كلنا نعلم ما يعنيه ذلك التعبير، الذي غالبًا 
ما يستخدم في سياق عدم التزحزح عن أمٍر ما ولو قلياًل، 
ولو بمقدار حجم نملة. والنملة هي التي تتبادر إلى الذهن 
لدى سماع كلمة »أنملة«، بضم األلف. وعندما تسأل متحدث 
وْا َعَلْيُكُم اأَلَناِمَل ِمَن  العربية عن معنى اآلية القرآنية »َعضُّ
والمقصود  اآلية  معنى  يعرفون  الناس  أغلب  فإن  اْلَغْيِظ« 
الذي  اأَلْعلى  )المفصل  األصابع  أطراف  فاألنامل هي  منها. 
يسمى  والمفصل  أنملة.  ومفردها  اإِلصبع(  من  الظفر  فيه 
سالمى  »كل  الحديث:  وفي  السين.  بضم  »سالمى«،  أيضًا 
أيضًا  األصابع  أطراف  وُتسّمى  صدقة«.  عليه  الناس  من 
 ،» َبَناَنهُُ َي  َأن نَُّسوِّ َعَلى  َقاِدِريَن  القرآن »َبَلى  البنان، وفي 

.» َبَنانٍٍ ِمْنُهْم ُكلَّ  و»َواْضِرُبوْا 
القاف،  بكسر  هو  إنما  أنملة«  »قيد  في  »قيد«  إن  ويقال 
إنه  يقول  الجمهورية  ديوان  فرئيس  إذن،  المقدار.  ويعني 
لن يتزحزح عن اإلعالن الدستوري وال بمقدار رأس إصبع! 
»َفَمْن  القرآن  يقول  احتقاره،  وعدم  المقدار،  قلة  وعن 
َشّرًا  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن   * َيَرُه  َخْيرًا  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل 
العصر،  هــذا  في  الذهن  إلــى  تتبادر  التي  الـــذَّّرة  ــَرُه«.  َيـ
إلى  تــبــادرت  التي  الـــذَّّرة  هي  ليست  الصغير،  الــجــزيء 
اآلية  في  التي  ّرة  الــذَّ اآلية.  سماعهم  لدى  األولين  أذهان 
من  أخفى  الشرك  أن  الحديث  وفي  الصغيرة.  النملة  هي 
يتسرب  الشرك  أن  بمعنى  الذَّّرة(،  جنس  )اسم  الّذر  دبيب 
إلى النفس دون أن يحس به. لكن األولين استخدموا كلمة 
في  أدري  ال  دق.  ما  لكل  بل  أيضًا،  الغبار  لدقيق  »الــَذّرة« 
ــذَّّرة«  »ال استخدم  من  أول  كان  من  العربية  اللغة  تاريخ 
في  كان  ذلك  أن  أظن  أني  إال  الحديث  الفيزيائي  بالمعنى 

عصر الترجمة أيام المأمون عندما ترجمت الكتب الفلسفية 
الدوحة  معجم  مشروع  أن  وأظن  العربية.  إلى  اإلغريقية 
العربي لألبحاث ودراسة  )المركز  العربية  التاريخي للغة 
السياسات( عندما يرى النور سيرّد على مثل تلك األسئلة.
ينثر،  أو  يذرى  أن  يمكن  لما  مصدر  إذن  )كالذرو(  الذَّّر 
أن  وحيث  تذري.  التي  الرياح  هي  والذاريات  كالدقيق، 
الجليل  وللصحابي  الترك.  بمعنى  فهو  ُيتَرك  يــذرى  ما 
بذلك  ُكنِّي  إنما  أنه  ذلك  فمن  كنيته.  في  قصص  ذّر  أبي 
لتركه الدنيا وهجره الناس )إلى الربذة(، أو لهجره عبادة 
فطلع  خبزًا  خبز  ألنه  إنما  ويقال  إسالمه(.  )قبل  األصنام 
عليه الذّر )صغار النمل(. ومن ذلك مثاًل أن أبا ذّر لما أتى 
فأتاه  إلى قومه  النبي صلى اهلل عليه وسلم، ثم انصرف 
: يا  بعد مدة فتوهم اسمه فقال: أنت أبو نملة. قال أبو ذرّّ

رسول اهلل، بل أبو ذّر.
الــدوحــة  معجم  مــشــروع  عليه  يجيب  آخــر  ــر  أم ثمة 
التاريخي للغة العربية. لو أدرك األّولون أن أقوى قنبلة 
العجب:  الذّرّية ألخذهم  بالقنبلة  في عهود الحقة  ستسمى 
أن  إال  شــيء.  أقــوى  يكون  أن  شــيٍء  ألصغر  يمكن  كيف 
فالقنبل،  اآلن.  تعنيها  ما  تْعِن  لم  األخــرى  هي  »قنبلة« 
والقنبل،  والخيل.  الناس  من  طائفة  يعني  القاف،  بفتح 
أما  شــديــد«.  »غليظ،  بمعنى  للرجل  صفة  القاف  بضم 
براقش.  أبو  يسمى  طائر  بها  يصاد  مصيدة  فهي  القنبلة 
شجر  »أوقد  تعني  ما  ضمن  تعني  »َقْنَبَل«،  الفعل  أن  إال 
ما هي هذه  أدري  المحيط. وال  القاموس  الُقنبل«، بحسب 
المعنى  إلى  لالشتعال  قابليتها  أدت  ربما  التي  الشجرة 

للقنبلة. الحديث 
تعد  لم  والذَّّرة  األشداء،  للرجال  تعد صفة  لم  فالقنابل 
فقد  مصر  في  الديوان  رئيس  أما  الصغيرة،  النملة  تلك 

تراجع قسرًا أكثر من قيد أنملة.

ّ نملة أبي ذر

عبدالوهاب األنصاري
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صالح هاشم مصطفى

من أبرز األفالم التي خرجت للعرض 
التجاري حديثًا في العاصمة الفرنسية 
 La العظيم«  »الجمال  فيلم  بــاريــس 
اإليطالي  للمخرج   grande beauté
في  شارك  قد  وكان  سارنتينو  باولو 

مسابقة مهرجان كان 66 األخيرة.
يحكي الفليم عن حياة كاتب إيطالي 
من  الستين  أو  الخمسين  تجاوز  كبير 
بمفرده  ويعيش  أعــزب  وهــو  عمره، 
يعيش  فــقــط.  ــة  خــادم صحبة  وفـــي 
إحــدى  سطح  على  كبيرة  شقة  فــي 

الــبــنــايــات الــعــالــيــة الــتــي تــطــل على 
أثر جميل من تلك  »الكولوزيوم« وهو 
اآلثار األركيولوجية التاريخية الرائعة 
التي يتدفَّق السياح على مشاهدتها في 
العاصمة اإليطالية روما، والجميل أن 
أحد السياح اليابانيين يموت فجأة في 
األثــر.  ذلــك  يشاهد  وهــو  الفيلم  بداية 
جمال  فرط  من  القلبية  بالسكتة  يموت 
ــك الجمال  ــرط ذل ــن ف ــر، وم ــك األثـ ذل
الفيلم مع  اللذان ينسكبان في  والسحر 
في  وتتأمل  تدور  التي  الكاميرا  حركة 

اإليطالي  المخرج  وكــأن  األثــر،  جمال 
الجمال  ــن  )م أن  لنا  يــقــول  أن  يــريــد 
في  الكاتب  ذلــك  ويجعلنا  قــتــل(،  مــا 
وتجواله  ترحاله  في  نصطحبه  الفيلم 
ومالهيها  ــا  رومـ مدينة  شـــوارع  فــي 
ومراقصها وقصورها وحفالت الطبقات 
األرستقراطية وسهراتها التي تمتّد إلى 
الصباح الباكر، وتضم أجناسًا وأنماطًا 
لنا  البشر،ويتيح  من  غريبة  عجيبة 
والتعرَّف  بهم  االلتقاء  فرصة  هكذا 
بل  وأفكارهم،  وجنونهم  عوالمهم  إلى 

سينما

ال يشء يعادل الحياة
»الجمال العظيم«
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لنا  يبدو  ما  وبقدر  اطفالهم،  وحتى 
اإليطالية،  للبرجوازية  تشريحًا  الفيلم 
لمدينة  تشريح  كان  لو  كما  أيضًا  فهو 

روما.
مدينة  في  الكاتب  تجوال  خالل  من 
الحلوة« »الحياة  فيلم  نتذكر  رومـــا، 
 LA DOLCE VITA للمخرج اإليطالي 
فيلليني ــو  ــك ــردري ف الـــراحـــل  الــكــبــيــر 
FELLINI، وشخصية الصحافي - الذي 
اإليطالي  الممثل  الفيلم  في  دوره  لعب 
ماستروياني   مارشيلو  الراحل  الكبير 
المنغمس في الحياة الحلوةفي رومافي 
يبحث  وهو  وملّذاتها  الخمسينيات  فترة 
أيضًا  وعصره.نتذكر  لحياته  معنى  عن 

فيلم »ثمانية ونصف« للمخرج نفسه.
إحاالت  العظيم«  »الجمال  فيلم  في 
يبدو  بل  فيلليني.  أفالم  إلى  فقط  ليس 
األثير »ال  لفيلمه  لو كان استنساخًا  كما 

دولشي فيتا« أي الحياة الحلوة.
كأن الكاتب العجوز في الفيلم الجديد 
إليه  ْفنا  الذي تعرَّ الشاب  هو الصحافي 
لفيلليني،  الحلوة«  »الحياة  فيلم  في 
ولعب دوره ماستروياني، لكن بعد أن 
وهاهو  الجديد.  الفيلم  في  وشاخ  كبر 
وقد اقترب من الموت يتذكر أيام حياته 
الممثلة  وتظهر  مضت،  التي  »الحلوة« 
في  بشخصها  آردان  فاني  الفرنسية 
كانت  لو  كما  فتبدو  الفيلم،  من  لقطة 
تمثِّل »أيقونة« لذلك الجمال الحلو الذي 
الفتاة  تلك  ر  تصوِّ كما  واندثر،  مضى 
لمارشيلو  التي تظهر  الصغيرة  الشابة 
فيلم  في  لقطة  آخر  في  ماستروياني 
البراءة  عالم  ر  تصوِّ الحلوة«  »الحياة 

ح له بالوداع. وهي تلوِّ
تجواله  أثناء  الكاتب  يسترجع  كما 
الليلي في شوارع المدينة ذكريات أول 
حب، ويتذكر الرواية التي كانت نشرت 
شهرته  لــه  وحققت  سنة   17 منذ  لــه 
يحيل  الكتابة،   عن  يعزف  جعلته  ثم 
سيلين  مثل  ــاء  وأدب كّتاب  إلى  الفيلم 
وجيمس  بروست  ومارسيل  وفلوبير 
في  الوعي  تيار  من  مستفيدًا  جويس 
تداعي  ناحية  من  الحديثة،  الــروايــة 
الذكريات في الفيلم، بل إن الفيلم يبدأ 
إلى  »رحلة  رواية  عن  مأخوذة  بكلمة 
سيلين  الفرنسي  لألديب  الليل«  آخر 
هي  الحياة  أن  معناه  ما  فيها  يقول 
التي  السعادة  من  قليلة  لحظات  مجرد 

الحاضر.  في  خيالنا  بمحض  نصنعها 
الكاتب  لذلك  اصطحابنا  خــالل  ومــن 
روما  مدينة  في  وذكرياته  رحلته  في 
نكتشف  وأنــاســهــا،  وعوالمها  الــيــوم 
وجودنا  ونفلسف  أنفسنا،  أيضًا  نحن 
الحياة جديرة  كانت  إن  الحي، ونسأل 
حقًا بأن ُتعاش فقط اآلن وفي اللحظة، 
وما قيمة وجدوى الكتابة، ألنه من يقرأ 
اآلن ومن يسمع، ونحن نشهد كل تلك 
في حياتنا وعصرنا  الكبرى  التحوالت 

رحلة  وهي  والخراب؟  الدمار  باتجاه 
بالمعنى  التعبير،  صح  إن  »تنويرية« 
التنوير  فالسفة  لموسوعة  الفلسفي 
الفيلم مع كاتب  في فرنسا. رحلة عبر 
عجوز ال يريد أن يكتب، لكي تخرج بنا 
والعدم  الالشيء  نفق  من  النهاية  في 
الحياة  تساوي  ال  قد  أجل  النور.  إلى 
شيء  ال  لكن  الفيلم،  يقول  كما  شيئًا 

يمكن أن يساوي الحياة.
صوفية  تجربة  كذلك  الفيلم  يمثل 
الحياة  معاني  في  يبحث  روحانية، 
ــة«  ــي ــان ــروح ــك »ال ــل ــود، وت ــ ــوج ــ وال
معنى  ال  الــتــي   SPIRITUALITE
لحياتنا بدونها. ويجعلها سرانتينو هنا 
من  ضــرورة،  بل  »حاجة«،  فيلمه  في 
خالل سيمفونية سينمائية موسيقية، 
من  الفنية  العناصر  كل  فيها  تتضافر 
ومــونــتــاج  ممثلين  وإدارة  تــصــويــر 
فنية شمولية«،  »كلية  لتخلق  وإخراج 
ذلك  مشاهدة  وبعد  التو  في  تصبح 
منا  أكبر  تصبح  العظيم«،  »الجمال 
وقبل أن نخطو خلف واجهة الحياة إلى 

الالشيء والموت والعدم.

الفيلم تشريح 
للبرجوازية 

اإليطالية، وسرد 
لذكريات شخصية 

في مدينة روما.
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أفراح موزَّعة بالتساوي

محمد عاطف

»عشم« 

تنضم المؤلفة والمخرجة الشــابة »ماجي مرجان« إلى قائمة مبدعي موجة 
الواقعيــة المصريــة الجديدة من خــالل تجربتها الروائيــة الطويلة األولى 
»عشــم« برهافة المبدع الواعي بالتغيُّــرات المختلفة التي تدور من حوله، 
حيث يســرد الفيلم قصص ســت شــخصيات بالتــوازي، يتباينــون طبقيًا 
وعمريًا، ويجمعهم التعلُّق بـالـ »عشم« وتحقيق السعادة المرجّوة، سواء 
فــي الحصــول على طفل، أو في الترقي الوظيفــي، أو في الهجرة، أو في 

تغيير األمر الواقع، أو حتى في استمرار نعمة »الستر«.
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شخصيات فيلم »عشم« من لحم ودم، 
قد صادفها  يكون  ال  أن  لمصري  يمكن  ال 
هو  يكون  وقد  بل  طريقه،  في  ما  يومًا 
ال  فمن  الشخصيات،  تلك  أحــد  بالفعل 
يعرف »نادين/ أمينة خليل« التي تتمنى 
الحصول على طفل وتعلِّق كامل عشمها 
لها غريزة األمومة؟  على حّل طبّي يلبِّي 
ومن مّنا ليس لديه صديق مثل »شريف/ 
جهده  قصارى  يبذل  الــذي  سيف«  هاني 
ع  إليجاد فرصة عمل بالخارج، وال يتورَّ
أن يترك خلفه األهل واألحباب؟ ومن مّنا 
الذي  النجار«  مينا  »مجدي/  يكون  ال  قد 
والمباالة،  قبح  من  به  يحيط  بما  ضاق 
ويتطلَّع إلى تغيير عالمه عبر الهجرة؟ بل 
من  أناسًا  مرجان«  »ماجي  عين  وترصد 
حولنا قد ال نشعر بهم ، أو ال نكاد نراهم 
به  يقومون  الذي  الوظيفي  اإلطار  خارج 
منى  الممرضة/  »ابتسام  مثل  أجلنا  من 
الحمام/  نظافة  و»عــامــلــة  الشيمي«، 
-عامل  و»األراجـــــوز  ــونــس«،  ي نــجــالء 

المصعد/ عشم«.
تركت »ماجي مرجان« الحوار ينساب 
تجعل  بتلقائية  أبطالها  ألسنة  على 
شخصية  كــل  »عــشــم«  يعيش  المشاهد 
على حدة، ويتمنى أن يكون »عشم« كل 
منها، بينما اهتمَّت برسم مرهف للمشاهد 
»مجدي«  فنشاهد  الفيلم؛  لقطات  كل  في 
وكأنه  المراتب  أعلى  إلى  دائمًا  يتطلع 
عالم  إلــى  لحظة  كل  في  الطيران  يريد 
»شريف«  ونشاهد  وهــدوءًا،  جمااًل  أكثر 
وزحــام  صخب  إلــى  ظهره  يعطي  وهــو 
سطح  فوق  من  الخانق  رمسيس  ميدان 
حبيبته  محاوالت  متجاهاًل  عالية  بناية 
المستترة إلقناعه بعدم السفر. كما نتابع 
في  وهــي  الهادئة  »أمينة«  ص  تلصُّ في 
جارها  حديث  من  األمل  تستلهم  المطبخ 
»عادل/  الحياة  بحب  الممتلىء  العجوز 
أخرى  مشاهد  في  وكذلك  خــان«.  محمد 
التصوير  مدير  جمالها  رســم  في  ساعد 
رؤوف عبد العزيز بإضاءة طبيعية غير 
به  قام  التوليف  متقن  متَكلَّفة، ومونتاج 
السيد مع شريكه  المونتير أحمد عبد اهلل 

هشام صقر.
جاء األداء المبهر لفريق العمل الشاب، 
حبشي  وشادي  يونس  نجالء  وبخاصة 

ــروت فــي أول عــمــل روائـــي  ــروة ثـ ــ وم
من  جديد  بجيل  رًا  مبشِّ جاء  لهم،  طويل 
الثالثة  أدى  فقد  نجومًا،  ُولــدوا  ممثلين 

البساطة  مصدرها  بتلقائية  أدوارهـــم 
الكاميرا، ويبنبغي هنا عدم  أمام  والثقة 
المحبة  للزوجة  المتميز  الـــدور  إغــفــال 
»نادية« الذي لعبته باقتدار الفنانة »نهى 
الخولي«. وكذلك فإن مشاركة المخرجين 
اللوزي  ومحمود  خــان  محمد  الكبيرين 
من  حالة  بعثت  و»عماد«  »عادل«  بأدوار 
العمل  داخــل  تــوازنــًا  وأضفت  البهجة، 
»عشم«  حول  الالهث  الشباب  إيقاع  بين 
الناضجين  »عــشــم«»  وبين  منهم،  كــل 
الذي يغلب عليه الرصانة والسخرية من 
أن  االطمئنان  على  يبعث  كما  المعاناة، 
المجّدد  للشباب  الجديدة  الواقعية  تجربة 
الواقعية  جيل  من  قــوي  بسند  مدعومة 
على  الرائدة  التجربة  صاحب  الجديدة 
األولى  والسنوات  الثمانينات  عقد  مدى 
من التسعينات، الذي لوال أعماله ما كان 
للجيل الحالي الوصول إلى هذا المستوى 

من اإلبداع.
الــنــور بال  إلــى  »عــشــم«  فيلم  خــرج 
طمع  متحدِّيًا  ضخمة  إنتاجية  إمكانات 
وإصرارهم  الكبار  المنتجين  من  العديد 
نجم  »سينما  دعــم  في  االستمرار  على 
الشّباك« لما تدّره عليهم من أرباح، ليعضد 
يقودها  جديدة  سينما  مسيرة  »عشم« 
شباب ممتلىء بالتحدي يصنعون سينما 
حقيقية ُتعلي من شأن الفكرة والمضمون 
التجارية، وتكسر  على حسابات السوق 
من شوكة احتكار المنتجين الكبار لسوق 

التوزيع السينمائي.

الـ »عشم« هو الميكانيزم األول 
صعوبات  تحدى  في  للمصريين 
يوم  بعد  يومًا  تزداد  التي  حياتهم 
بفعل تفاقم األوضاع االقتصادية، 
التي  والسياسية  واالجتماعية، 
يمثِّل  ــذي  ال »الستر«  تــهــدِّد  باتت 
»الرضا«،  جوهر  المصريين  عند 
اختالف  على  األولـــى  وأمنيتهم 
ثقافاتهم أو طبقاتهم االجتماعية.. 
الدارجة  الكلمة  ترجمة  ويصعب 
المصرية »عشم«، فقد  العامية  في 
األخرى  اللغات  في  معها  تتناظر 
في   »Hope« كـــ  »أمــــل«  كــلــمــة 
إال  المثال،  اإلنجليزية على سبيل 
أنها ليست بالكلمة الدقيقة، فاألمل 
الـ  أن  إال  ما،  بشكل  تحققه  يمكن 
مرهون  ُمَعلَّق«  »أمل  يمثل  »عشم« 
بـ »ُجبران الخاطر« من ِقَبل محّل الـ 
»عشم«، ويكتظ الفلكلور المصري 
بكلمة »عشم« سواء في األمثال كـ 
يعكس  بما  اهلل«  في  »خّلي عشمك 
التديُّن الطبيعي للمصري البسيط، 
»عشمك  آلخــر  فــالن  يقول  أن  أو 
في محّله« بما يفيد بأنه يعد بتمام 

تحقُّق المصلحة إلى طالبها.
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تشكيل

بينايل فينيسيا »55«

صورة العالم الهّشة
فــي عام 1955 وضع الفنــان اإليطالي األميركي مارينو 
رًا لمبنى هائل األبعاد يكون بمثابة متحف  أوريتــي تصوُّ
يحوي كل االختراعات والمعارف اإلنسانية، من العجلة 
إلى مركبة الفضاء. ولسنواٍت، عكف أوريتي على صنع 
ــر لبرجه الذي بلغ 136 طابقــًا، وبطبيعة  نمــوذج مصغَّ
ره حبيس هذا النموذج، ولم يتحقق في  الحال بقى تصوُّ

الواقع. 

يوسف ليمود
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المنطلق جاءت تيمة بينالي  من هذا 
)افتتح  والخمسين  الخامس  فينيسيا 
ويستمر  يونيو/حزيران،  بداية  في 
الثاني(  نوفمبر/تشرين  نهاية  حتى 
لتكون المغزل الذي تدور حوله األعمال 
المشاركة ألكثر من مئة وخمسين فنانًا 
يمثِّلون أكثر من مئة بلد منها عشر دول 
تشارك للمرة األولى، من بينهم أنجوال 
الذهبي  األســـد  جــائــزة  الــتــي حــصــدت 
البحرين،  الــكــويــت،  جــنــاح،  ألحــســن 
باراجواي،  كوسوفو،  العاج،  ساحل 

والمالديف...
هذه  يــديــره  ــذي  ال فينيسيا  بينالي 
سنة(   35( جيوني  ميليسيانو  الــدورة 
البينالي  تــاريــخ  فــي  مشرف  كأصغر 
لينفتح  أوريتي  حلم  استلهم  العريق، 
ــى آفــــاق ومـــوضـــوعـــات تــالمــس  عــل
منها  العلمي  ســواء  العالم،  مــعــارف 
األعمال  تقتصر  لم  كما  الــروحــي،  أو 
بل  المعاصر،  الفن  على  المعروضة 
والنتاجات  الــتــجــارب  على  انفتحت 
ُأنِجزت  التي  والفنية  والفكرية  العلمية 
قبله.  ومــا  العشرين  القرن  مــدى  على 
الطباشيرية  اللوحات  مجموعة  فبين 
الفيلسوف  لنظريات  الشارحة  الملّونة 
رودولف  النمساوي  ف  المتصوِّ والفنان 
برسوم  األحــمــر«  و»الكتاب  شتاينر، 
عالم النفس السويسري كارل جوستاف 
كأرشيف  »الكتاب«  يحضر  يــونــج... 
أعمال  عليها  ُبِنيت  وكفكرة  وثيقة،  أو 
نجد  كما  لفنانين عديدين.  فنية مختلفة 
التاريخ  غشي  فنية  ألعمال  استحضارًا 
وأشكالهم  خطوطهم  تحكي  أصحابها، 
سكنتهم  التي  الغامضة  العوالم  عــن 
عبر  الروحي،  خالصهم  فيها  ووجــدوا 

كوٍن  في  الالمرئي  تجسيد  مــحــاوالت 
بأقالم  الملونة  الذاتية  الهندسة  مــن 
أو  كونتز،  إيما  كالسويسرية  الخشب، 
المسكونة  الرمزية  التشخيصية  عوالم 
روجــي  الفرنسي  كأعمال  بــاألشــبــاح 
األعمال  منسوجة  إن  بــل  ــوس...  ــاي ك
يكن  لــم  أعــمــااًل  لتشمل  أكــثــر  اتسعت 
فنية  تكون  أن  أنجزت  حين  بها  ُيقَصد 
بالضرورة، ولكن السياق الذي ُوضعت 

فيه، أدخلها، مفهوميًا، في حيز التناول 
الفني المعاصر.

يلفت المعرض زواره بعالم األشياء 
ما  أو  منها  االستهالكية  الملموسة، 
كثر  فنانون  النفايات.  إطار  في  يدخل 
األشياء،  عالم  على  أعمالهم  اعتمدت 
يخلقون منها عوالم بديلة، ويشحنونها 
بهمومهم وأسئلتهم الفنية. ومن النماذج 
في هذا اإلطار ما قدَّمه الجناح األميركي 

البينالي يشمل 
أعمااًل لم تكن 

فنية بالضرورة
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ســارا  الشهيرة  الفنانة  حّولته  الــذي 
الفراغية  التركيبات  إلى فضاء من  زي، 
فارغة،  علب  من:  نة  والمكوَّ خة  المدوِّ
كومات  طبخ،  ــي  أوان أقماع،  لمبات، 
فوتوغرافية،  ــور  ص ــالك،  أسـ رمـــل، 
شكلت  عناصر  وكلها  ورقي...  وكوالج 
حس  على  جماليته  تعتمد  موازيًا  كونًا 
وآيلة  مرهفة  توازنات  فوق  الهشاشة 
لالنهدام في أية لحظة. كذلك في جناح 
عربات  على  تكدَّست  حيث  الــبــرازيــل 
المفردات  كــل  الصنع  بدائية  خشبية 
الراحل  للفنان  الشخصية  ــاء  واألشــي
أرتور بيبسبو دو روساريو وقد صارت 
لتآكالت  باألحرى  أو  للرحيل  موضوعًا 

الزمن. 
وفي إشارٍة مرهفة وشاعرية، اندلق 
من  المستنَقذ  الطوب  كسارت  من  جبل 
الرئيسية  الغرفة  وسط  المباني  حطام 
أطرافه  وتــمــدَّدت  إسبانيا،  جناح  في 
في  التي ضمَّت  الجناح  غرف  باقي  إلى 
أولية  مــواد  من  صغيرة  تــالاًل  أركانها 
الُمَفتَّت،  ــزجــاج  وال ــراب  ــت وال كالرمل 
العالم  هشاشة  على  التعبير  أفق  تفتح 
وقابليته ألن يصير حطامًا. وفي الوقت 
في  الكامنة  الطاقة  على  تؤكد  نفسه 

األربعة.  الوجود  عناصر  كأحد  التراب 
كذلك يحضر الماء كعنصر وكقوة مهدِّدة 
الحوض  في  واليابسة  المدن  بابتالع 
جار.  ألفريدو  التشيلي  للفنان  المائي 
وتتكهرب قطع األثاث القديمة بالكهرباء 
وأعمدة النيون في أعمال النيوزيالندي 
بيل كولبرت. وترقد »الشجرة العاجزة« 
البلجيكي،  الجناح  بطول  الحجم  هائلة 
ويرتفع في فراغ الجناح األلماني تركيب 
معقد من مئات الكراسي الخشبية يحكمه 
بتعبيريَّته  يقلب  وعجيب  مرهف  توازن 
وتأخذ  عقب.  على  رأسًا  العالَم  الدفينة 
العين والنفس صدمًة صغيرة من لحظة 
داخل  متوقعة  وال  اختيارية  ال  ل  تأمُّ

الكوري  الجناح  في  المظلمة  الغرفة 
حيث الصمت والظالم. وتنتشر األجساد 
حديدية  هياكل  من  المصنوعة  البشرية 
رمادية  بالستيك  مواسير  حولها  ُلفَّت 
البولندي  الجناح  في  النار  بفعل  سالت 
كثيرة  أجــســاد  العالم.  نهاية  وكأنها 
واألشكال  الوسائط  متعددة  بتناوالت 
المعرض، من  أركان عديدة في هذا  في 
المنتشية  الضحمة  الخام  الطين  كتل 
بثقلها وانعدام المالمح البشرية فيها كما 
جوزيفسون،  هانز  الروسي  أعمال  في 
الــروح  بتسجيل  االنتشاء  حــدود  إلــى 
الشخصية في لوحات واقعية معاصرة 
كما في أعمال الفنانة الغانّية المولودة 

في لندن لينيت ييادوم بواكي.

الحضور العربي
التي  المصرية  المشاركة  عــدا  فيما 
وصفتها جريدة الدايلي نيوز بالهزلية، 
على  عمومه  في  العربي  الحضور  جاء 
هموم  مــن  نــاهــاًل  المعاصر،  مستوى 
الهوية،  حيث  المنطقة،  وإشكاليات 
االغــتــراب...  الجنس،  المرأة،  الدين، 
تثيرها  الــتــي  األســئــلــة  أبــعــاد  تشكل 

الحضور العربي 
ينهل من الهوية 
والدين والجنس 

واالغتراب
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متنوعة  األداءات  معها  تتالمس  أو 
الوسائط. فعلى غرار ُكتّيب ألبير كامي 
بعد  األلــمــانــي«  صديقي  إلــى  »خــطــاب 
أكرم  يكتب  الثانية،  العالمية  الحرب 
زعتري خطابه بالفيديو، كوسيط، إلى 
تفجير  رفض  الذي  اإلسرائيلي  الطيار 
اإلسرائيلي  االجــتــيــاح  أثــنــاء  مــدرســة 
لبيروت 1982. ويحضر الهّم الفلسطيني 
مخول  بشير  الفلسطينيَّْين  عمل  فــي 
َقدَّم مخول »الحديقة  إذ  وعيسى ديبي، 
احتل  تفاعلي  عمل  ــي  وه المحتلة« 
الكرتون  بصناديق  مألها  كبيرة  حديقة 
الزائرون  عليها  يحفر  بيوتًا  تمثل  التي 
كلمات،  أو  أشــكــال  مــن  ــدون  ــري ي ــا  م
ديبي،  أمــا  يــريــدون.  كما  ويرّصونها 
ال  والــذي  »المحاكمة«،  الفيديو  بعمله 
الواقع  من  السخرية  نبرة  فيه  تخفى 
السياسي المزري واألليم، فيدرك أبعاد 
يقدمها  التي  البديلة  الخيالية  المساحة 
فيه  يتساوى  إنساني  عالم  عن  الفن 

الجميع. 
في  البانورامية  أحصنتها  بصهيل 
طواًل(  أمتار  )ثمانية  الضخمة  لوحتها 
تترك مريم حاجي، في جناح البحرين، 
الُمشاهَد لخياله في محاولة فّك شيفرات 

لعنوانها  اختيارها  نخال  التي  لوحتها 
»النصر« ال يخلو من سخرية ونقد لثقافة 
ذكورية ولعالم قوانينه أقرب لتلك التي 

تحكم الغابة.
والمكانية  الثقافية  الذاكرة  وتحضر 
وخربشاته  زكريا  كاميال  كوالجات  في 
كّف  بحجم  الفوتوغرافية  صوره  على 
اليد التي صنع منها انستيليشن حائطيًا 
التي تشارك  الكويت  أما  مؤثِّرًا بصريًا. 
سامي  النّحات  مّثلها  فقد  األولى  للمرة 
بتمثاله  الوطني  فنه  من  بنماذج  محمد 
الميداني للشيخ عبد اهلل السالم الصباح 
سياسيًا  تتقاطع  أخــرى  قطع  وبعض 
ومفهوميًا مع حدث غزو العراق للكويت.

التي  المصرية  المشاركة  وتــأتــي 
زكي  خالد  الفناَنْين  من  كل  لها  اختير 
التراجع  على  لتبرهن  نبوي  ومحمد 
مــداه  ــذي بلغ  الـ الــحــزيــن والــمــؤســف 
الذي  فالعمل  األخــيــرة.  السنوات  في 
من  مزيج  انستيليشن  وهو  مصر  مّثل 
عبارة  القيمة  متوسط  التقليدي  النحت 
باللون  مطلي  ضخم  حديدي  جسد  عن 
فتحات  وبــه  المومياء  يشبه  الذهبي 
تمثااًل  داخله  فيرى  المتفرج  منها  ينظر 
منقوشًا  شفافًا  ولــوحــًا  آخــر  صغيرًا 
الكتلة،  ــذه  ه تــواجــه  ــار،  أصــف عليه 
برتابة  مــدالة  الموزاييك  من  شرائط 
الممشى،  أرضية  وحتى  الحائط  على 
وثمة تمثال آخر كبير لدرويش يرقص. 
خالد  العمل،  هــذا  فكرة  صاحب  غــرق 
اإلنسان  »دورة  فانتازياه  في  زكــي، 
على األرض« والتي أراد أن يحكي من 
خاللها، حسب نصه في كتالوج الجناح 
ماليين  معاناة  فيها  تتجسد  »ملحمة 
الذين  الهائمين  السائرين  الكادحين... 
الندى  قطرات  جباههم  على  اختلطت 
والعرق والدم بتراب الوادي وطميه...« 
ناسيًا اللغة البصرية التي من المفترض 

أنها األساس هنا.

الدايلي نيوز
 وصفت 

المشاركة 
المصرية بالهزلية 
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حلمي التوني

تجديد املضامني والعنارص

في  مــؤخــرًا  أقيم  الــذي  معرضه  فــي 
عنوان  تحت  بالقاهرة  مشربية  قاعة 
الــتــونــي  يقتصر  ال  ونـــســـاء«  ــول  ــي »خ
ما  غالبًا  التي  الــمــرأة،  موضوعة  على 
في  ُيقحم  وإنما  لوحاته،  على  هيمنت 
بما  الخيول،  موضوع  الجديدة  تجربته 
بالُمخيِّلة  وارتباطات  دالالت  من  يحمله 
مع  يتقاطع  الخيول  فتاريخ  والــذاكــرة، 
كما  والمالحم  الحروب  في  البشر  تاريخ 

فــي مجمــل تجربتــه التشــكيلية يقدم الفنــان المصــري حلمي التونــي حكاية واحــدة متعددة 
التفاصيل، حكاية تتآلف عناصرها زاهية ومبهجة على سطح اللوحة بعالمات الوشم وصور 
األبطال في الحكايات الشــعبية، كما باألســطورة. فالتوني فنان مولع بالموروث الشــعبي، 
ينقِّب عّما توارى في دهاليز الماضي، ويجمع مفرداته وعناصره من سجالت التاريخ وركام 
الذاكرة، من قالئد وأقراط، ووشوم، ونقوش منحوتة على أبواب البيوت القديمة، ويستدعي 
كل ذلك ليتخّطاه بالحذف تارة، وباإلضافة تارة أخرى، حتى تستوي العناصر جلّية وبّراقة 

ها من العدم.  كأنها ُوِلدت ِلَتوِّ

تشكيل

يارس سلطان

بشكله  الُقنُطور  ويجسد  األساطير..  مع 
صورة  إنسان(  ونصف  حصان  )نصف 
التقاطع الخرافية، وكذلك البيجاسوس، 
دماء  من  المولود  المجّنح،  الحصان  أو 
وهو  اإلغريقة،  األسطورة  في  ميدوسا 
ليلة  ألف  المسحور في حكايات  الحصان 
يديه  على  اللعنة  تحقَّقت  والذي  وليلة، 
المقيم  النعيم  من  الحكاية  بطل  وأخــرج 
الخيول  وتحضر  األرضــي.  كابوسه  إلى 

كرمز للقوة والرغبة، وهي مرتبطة أيضًا 
نجدها  التراث  وفي  والخيال.  بالطموح 
والخير  والخصب  المعبود  للبرق  ترمز 
لين  من  شيء  الخيل  في  كما  والطيران. 

المرأة وكبريائها. 
يقارب  المرجعية،  هــذه  من  انطالقًا 
التشكيلية  أعماله  فــي  التوني  حلمي 
محاواًل  والخيول،  المرأة  بين  الحديثة 
تلمُّس ما بينهما من تشابه والتقاء، ذلك 
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المثالية  الجمال  وعناصر  الصفات  أن 
معًا  يمتزجان  وهما  كليهما.  في  تتحقق 
األدوار،  ــبــادالن  ويــت الــلــوحــات  ــل  داخـ
يتهامسان حينًا ويفترقان. تستعير المرأة 
وتنافسها  الخيول،  من  الواسعة  عيونها 
األعضاء.  واّتــســاق  الشعر  خصالت  في 
جماليات  على  يقتصر  ال  األمــر  أن  غير 
وصفات فقط، بل يتعّداه إلى إيحاءات بما 
تحضر  فالمرأة  اليوم،  مجتمع  في  يدور 
ضدها.  التي  األصــوات  وتتحدى  بقوة، 
المرأة  رســم  قــد  كــان  وإن  التوني  لكن 
ورمزيتها،  جمالياتها  مستلهمًا  قبل  من 
المقاومة  عن  كتعبير  اليوم  يرسمها  فهو 
المرأة  أن  ذلــك  يــقــول(،  )كما  والتحدي 
عنده ليست مجرَّد شريك في الحياة بقدر 
على  ومحافظة  لرسالة،  حاملة  هي  ما 
قيم المجتمع وثقافته. يقول التوني: »كل 
رموز  دائمًا هي  أقدمها  كنت  التي  الرموز 
مستوحاة من التراث أو فن الوشم، مثل 
وغيرها  والهدهد،  والعصفور  السمكة 
تلك  من  رمز  ولكل  الشعبية.  الرموز  من 
الرموز دوره، إلى جانب المرأة التي تمّثل 
العنصر األساسي داخل العمل. ودائمًا ما 
آتي بهذه الرموز كعوامل مساعدة من أجل 
هذه  في  ولكن  وتأكيدها،  الفكرة  إظهار 
في  والمتمثِّل   - هنا  الرمز  أصبح  الحالة 
الحضور،  في  للمرأة  مساويًا   - الحصان 
وربما يتفوق عليها أحيانًا. لم يعد الرمز 
مجّرد عنصر ثانوي، ولكنه أصبح مرادفًا 
وللحصان  اللوحة.  في  الرئيس  للعنصر 
بالشموخ  متعلِّقة  أخـــرى  دالالت  هنا 

والكرامة واالعتداد بالنفس«. 

دالالت ومواقف
بما  التوني،  لوحات  في  المضامين 
انعكاس  هــي  ــوز،  ــ ورم ــرد  س مــن  فيها 
الحياة  تفاصيل  مع  واشتباكه  لتجربته 
هذا  وعلى  والــوطــن.  المجتمع  وقضايا 
يــدور  مــا  الفنية  أعماله  ُيضّمن  النحو 
الجمالية  للعالقات  إغفال  دون  حوله 
لهوى  الشعبي  الفن  اختار  اللوحة.  في 
شخصي كما يقول، ثم لرغبته في العودة 
رغم  وهــو  منها.  والــبــدء  ــول  األصـ ــى  إل
الفني وتميُّز مفرداته وأشكاله  استقراره 
إال  العين،  وعناصره بطريقة ال تخطئها 
التكرار،  أو  بالرتابة  َتتَّسم  ال  أعماله  أن 
د  يتردَّ ال  قناعة خاصة  عن  ينّم  فتجديده 
في قولها »الفنان الصادق البد له أن يغيِّر 

يستكين  وأال  باستمرار،  نفسه  ر  ويطوِّ
أبدًا أو يستسلم لألسر في إطار واحد مهما 
كانت روعة ذلك اإلطار، ومهما سمع من 
كلمات اإلطراء واإلعجاب. البد له أن يغيِّر 
نفسه، ألن التغيير هو سّنة الفن كما هو 

سّنة الحياة«.
التوني  حلمي  نظر  في  الفنانين  من 
َمْن يكبِّلهم النجاح اآلني، وتطفئ كلمات 
إبداعهم  وهــج  واالستحسان  اإلعــجــاب 
يقول:  الحالة  هذه  وصف  وفي  وتبدِّده، 
دون  الفخ،  هذا  في  وقعوا  الكثيرين  »إن 
أن يدركوا أن الفن في حقيقته هو دعوة 
أكثر  الفن  المستمر...  والتجدُّد  للتغيير 
حة  اتساعًا ورحابة من تلك الفكرة المسطَّ
هو  فيها.  حصره  البعض  يحاول  التي 
المتعة  أو  للترفيه  وسيلة  مجرد  ليس 
شمواًل  أكثر  هو  بل  والحسية،  البصرية 
هو  بل  رفاهية،  الفن  وليس  هــذا...  من 
الفن يعلي  ضرورة وجود وتقدُّم ورقي. 
من شأن قيمتين أساسيتين ال غنى عنهما 
في تقدُّم األمم والحضارات، وهما اإلتقان 

واالبتكار، وهما من أهم القيم التي تعتمد 
فالفن  لذا  اآلن.  الغربية  الحضارة  عليها 
مرادف للحضارة دائمًا. وال توجد حضارة 
الفن  وكــان  إال  العريقة  الحضارات  من 

ماتها. إحدى دعائمها ومقوِّ
الفنون  فــي  الــتــونــي  حلمي  تــخــرَّج 
الهالل  بــدار  وعمل   ،1958 عام  الجميلة 
إلى  تــخــرُّجــه،  ــور  ف لسنوات  المصرية 
عام  كّتابها  من  عدد  مع  مرغمًا  تركها  أن 
ويقيم  لبنان  إلى  بعدها  ليسافر   1973
عاد  متواصلة.  عامًا   12 من  ألكثر  هناك 
بعدها إلى القاهرة مرة أخرى في منتصف 

الثمانينيات.
في  الفردية  المعارض  من  العديد  أقام 
في  شــارك  كما  العربية،  ــدول  ال معظم 
المصرية  الجماعية  المعارض  من  الكثير 
ــي مــجــال اإلخـــراج  والــدولــيــة. عــمــل ف
في  الفنانين  أبرز  من  وُيَعّد  الصحافي، 
العربي.  العالم  في  الكتاب  مجال تصميم 
ر العديد من كتب وملصقات  كما َأّلَف وَصوَّ

األطفال التي ُنِشرت بعدة لغات.
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أنيس الرافعي

مبارك عّمان

مايض األيام اآلتية

مـن »ذاكـرة الجـدار« إلـى »ذاكـرة مـا 
قبـل التاريـخ«: عنـواٌن يمكـُن أن يكـون 
للتمثيـل لمقولـة مارتـن هايدغـر  مالئمـاً 
القائلـة بـأّن »كل عمـل فنـي يفتـُح َعالمًا 
علـى طريقتـه، ولكن هـذا العمـل يمضي 
المتبقيـة  صورتـه  إلـى  بعـد  مـا  فـي 
أن  يجـوُز  كمـا  فيهـا«.  ليسـتقّر  الكامنـة 
يكـون كافيـًا الختـزال ثنائيـة »الوعـي - 
مـة فـي التجربـة الجمالية  الفعـل« المتحكِّ
وهـو  عّمـان،  مبـارك  المغربـي  للفنـان 
التشـكيلي  معرضـه  مؤخـرًا  يقـدُِّم 
الجديـد، تحـت عنـوان: »جـذور« بـرواق 

الجديـدة. لمدينـة  الفرنسـي  المعهـد 
فمبـارك عّمـان الُمولـع بفكـرة »أصـل 
صفـٍة  حامـل  بوصفـه  الفنـي«  الشـيء 
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لة وشـكاًل ُمـدركًا، انتقل من  ومادًة ُمشـكَّ
الطفوليـة  مرجعياتـه  اسـتلهام  مرحلـة 
ذي  الضيـق  الشـخصي  نطاقهـا  ضمـن 
الذاكـرة،  بأضغـاث  الوطيـدة  الصلـة 
إلى محطـة البحـث فـي الذاكـرة الجمعية 

اإلنسـانية. 
التـي  الّلوحـات  فـإّن  هنـا،  ومـن 
تتخـُذ  المعـرض،  هـذا  بهـا  يزخـُر 
خّلفهـا  التـي  والعالمـات  اآلثـار  مـن 
الكهـوف  إهـاب  علـى  البدائـي«  »الكائـن 
لهـا.  مركزيـة  موضوعـة  والمغـارات 
هـذا  يتـراءى  قـد  األولـى،  للوهلـة 
النـزوُع كما لـو أّنـه عـودة ارتداديـة إلى 
النسـوغ األولـى النبثـاق الفن اإلنسـاني 
العفـوي  التشـبيه  علـى  القائـم  السـاذج 
والُمتَصـرف  المباشـرة،  والمقارنـة 
بيـد  تخطيـط،  أو  فكـرة  دونمـا  حيالـه 
ر مـن هـذا  أّن األمـر مخالـف تمامـًا لتصـوُّ
إلـى  يرتـّد  عّمـان  مبـارك  ألّن  القبيـل، 
»ماضـي األيـام اآلتية«، ويسـخر بمعنى 
)بنفـس  »الفطريـة«  مـن  المعانـي  مـن 
اإلدراك وتطويـع المـوروث صـار بابلو 
حداثيـة«(،  بطريقـة  »بدائيـًا  بيكاسـو 
النـزوع  هـذا  بـأّن  طريقتـه  علـى  ليقـول 
المعاصـر  اإلنسـان  لـدى  مقاومـة  فعـل 
الحيـاة،  قيـد  علـى  البقـاء  أجـل  مـن 
فـي  األشـياء  حفـظ  قصديـة  أجـل  ومـن 
تبعـًا  إزاءهـا  التصـرف  ال  الذاكـرة، 
وتأويلهـا  تفكيكهـا  بـل  مباشـر،  لباعـث 
لحظـة التمـاس معهـا، نفيـًا للعيـن التي 
تظهـر صـورة الشـيء نفسـه، وصـورة 
ر  كتصـوُّ أي  للفكـرة،  كجسـد  الفعـل 
لـه،  ـد  ومتعمَّ أصيـل  َخْلـٍق  ال  للشـيء 
فأعمـال مبـارك عّمـان الجديـدة تتصيـُغ 
إلـى  البسـيط  مـن  متدرجـة  بطريقـة 
ص إلـى المجـرد،  المركـب، ومـن المشـخَّ
سـواء علـى صعيـد الرمـوز )خربشـات، 
قـوارب،  خطـوط،  دوائـر،  نقـوش، 
ناحلـة،  أجسـاد  موسـيقية،  آالت 
أو  أعيـن  بـال  ميثولوجيـة  حيوانـات 
صعيـد  علـى  أو  واضحـة...(،  مالمـح 
طبيعيـة،  صباغـات  )تـراب،  المـواد 
صمـغ،  كلـس،  نحـاس،  خشـب، 
المتالشـيات  بعـض  أو  الحديـد،  بـرادة 

المفاتيـح  أو  القنانـي  سـدادات  مثـل 
يشـغل  ال  تـدرج  وهـو  القديمـة...(. 
اعتباطيـة،  بطريقـة  )القماشـة(  السـند 
الرمـوز  تفاعـل  يتيـح  وإّنمـا علـى نحـو 
والمـواد داخـل »مختبر الزمـن«، ُنشـدانًا 
بإمكانهـا  محتملـة  وأكسـدة  لحركيـة 
تحقيـق صدفـة العتاقـة والقـدم. فيصيـر 
هذا التفاعـل »الخيميائي« َبْعديـًا وطرازًا 
مقاومـة  األبعـاد:  ثالثيـة  المقاومـة  مـن 
الصمـت  مقاومـة  باألثـر،  البيـاض 
ومقاومـة  وسـننه،  التصويـر  بخطـاب 
سـاخرة  بمحـاكاة  الحاضـر  تجهُّـم 

للماضـي. »باروديـا« 
المعتَمـدة  التقنيـة  بخصـوص  أّمـا 
بيـن  تمـزُج  فهـي  الّلوحـات،  هـذه  فـي 

وتشـركهما  والكـوالج،  النحـت  مـن  كل 
ضمن طبقـات مضاعفـة تمحـو الموجود 
ن،  لينبجـس منه ما هـو فـي طـور التكوُّ
ليـس بهـدف إعـادة إنتـاج أو بعـث عالم 
لمسـاءلته  بـل  منقـرض،  أو  منسـّي 
كمتخيِّـل إنسـاني وكرؤيـة بديلـة للفـن.

فـي الحقيقـة، تلـك اآلثـار والعالمات 
التـي تظهر علـى لوحـات مبـارك عّمان، 
هي من ابتـكاره الخـاص آثـار وعالمات 
جـدًا«،  »معاصـرة  ومغـارات  وكهـوف 
»المتوحـش« لصاحبهـا  الخيـال  أن  غيـر 
فـي  مغرقـان  »االسـترجاعية«  وذائقتـه 
بـأّن  لنـا  ليقـول  البدايـات«،  »أسـطورة 
قيـد  باسـتمرار  يظـل  أن  عليـه  الفنـان 

والتجلِّـي.  النشـوء 

كهوف ورموز قيد النشوء
 في مختبر الزمن
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الحديثـة  السلسـلة  هـذه  أن  غيـر 
تسـتعيد سـيرورة الصياغـة التصويرية 
كامتـداد لتجربتـه السـابقة )بـاب الرواح 
األعمـال  أمسـت  إذ   ،)2007 بالربـاط، 
الجديدة تتشـكَّل بتراتبية بنائيـة متأنية 
التشـخيصية  الترسـيمات  مـن  تتخلَّـص 
ذلـك  نحـو  باألسـلوب  لتدفـع  الدالـة 
مطلقـة.  نورانيـة  مـن  القريـب  الصفـاء 
نتيجـة  ُيَعـدُّ  الـذي  االختزالـي  األسـلوب 
الفنـان  يوليهـا  التـي  التقنيـة  لتوليفاتـه 
أهميـة بالغة اسـتنادًا إلى بحثـه الحثيث 

علـى  دأب  التـي  مـواده  تطويـع  فـي 
تطويعهـا وفـق معالجاتـه الفنيـة )مـواد 
كربـون،  تـراب،  ومعدنيـة،  نباتيـة 
الجـوز...(.  مسـوق  المرمـر،  مسـحوق 
بينمـا الخلطـة الماديـة لهـذه المسـاحيق 
القاتمـة والداكنة فـي مجملهـا، ال تنتصر 
بالكيميـاء  تتمظهـر  وهـي  للبيـاض  إال 
التـي تمنحهـا حيـاة »ضوئيـة« جديـدة، 
»اآلرش«  وورق  الخشـب  علـى  ُمْثَبتـة 

.Papier Arches
الصفاء،البياض،النـور... هـي القيـم 

»جداريـات«  فـي  المهيمنـة  التشـكيلية 
مـن  بنـا  تقرِّ التـي  القيـم  جاريـد. ولعلهـا 
بـل  صـورة  ليـس  الخيـام  »عمـر  قولـه: 
أرسـم  أن  يهمنـي  يكـن  لـم  لذلـك  قيمـة. 
جيهـان  عشـيقته  صحبـة  لـه  مشـاهد 
رسـمي  ألن  ليـس  بورتريهاتـه...  أو 
فحسـب،  المضـادة  الحكائيـة  نـوع  مـن 
مضاعفـة  قيمـة  أيـة  أقـدم  لـن  ألنـي  بـل 
يشـدني  فالـذي  لتجربتـه.  أو  للخيـام 
هـو  الرجـل  هـذا  تجربـة  فـي  أكثـر  هنـا 
تهـّم  التـي  الحساسـية  تلـك  اقتسـام 

أحمد جاريد  .. ما وراء رباعيات الخيام

بنيونس عمريوش 

   تحــت عنوان »رباعيات عمر الخيــام«، َقدَّم الفنان المغربي 
أحمــد جاريــد مؤخــرًا مجموعة من آخــر إبداعاته التشــكيلية 
صــاالت  كبريــات  إحــدى   ،loft art gallery بفضــاء 
العرض بالدار البيضاء، وهي اإلبداعات التي يجدِّد من خاللها 
وفاءه للمتن الصوفي الذي طالما أسعفه في تسويغ تأمُّالته 
وتصريفهــا عبــر توليديــة بصريــة طريفة تذكرنــا بمعرضه 
»ترجمان األشــواق، 1987« المســتوحى مــن نصوص محي 

الدين بن عربي. 
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زهـده وتواضعـه وتهـّم شـفافية الـروح 
وهشاشـة الحب... بهذا المعنـى يعيدني 
سـالك  إنـه  األعمـاق.  إلـى   الخيـام 
بالمعنـى الصوفـي. يأخـذ بأيدينـا ليعُبر 
علـى  دواخلنـا.  إلـى  خارجنـا  مـن  بنـا 
زيارتـي  إعـادة  أعتبـر  األسـاس  هـذا 
عنـي  البحـث  مـن  نـوع  هـي  للرباعيـات 
الـذي  الخيـام  عـن  بحـث  أو  الخيـام  فـي 

فـي«. 
مقاربـة  يمكـن  المنظـور  هـذا  مـن 
 minimaliste اإلقاللـي  النـزوع  هـذا 
اإلبقـاء  تقنيـة  يعتمـد  ال  الـذي  المفـرط 
البيـاض  فراغـات  علـى  )اإلبقـاء  األولـي 
يقـوم  بـل   ،)support للسـند  العـذري 
علـى متواليـة البنـاء المتبوعـة بالمحـو 
بَصبغـة  ُمجّسـدة  ضوئيـة  تغطيـة  عبـر 
إطفـاء  علـى  يعمـل  الـذي  األبيـض 
حيـث  المختزلـة،  الشـكلية  العناصـر 
قواعـد  بحسـب  وتتالشـى  تنكشـف 
فيهـا  تتخـذ   )palimpseste( طرسـية 
بذلـك  عنفوانهـا.  أقصـى  الشـفافية 
مجـازات  فـي  المشـاهد  جاريـد  يضـع 
حـّد  علـى  روحهـا  وفـي  الرباعيـات 
تصريحـه، مضيفـًا: »كمـا يبقـي الخيـام 
فـي رباعياتـه علـى مـا فـي الحيـاة مـن 
لـب  علـى  الرسـم  فـي  أبقـي  صفـوة، 
إلـى  والتشـظي  التفكيـك  مـن  األشـياء. 
السـرد المضـاد مـن أجـل مديـح الصمـت 
الجاهـزة.  البصريـة  الجمـل  ونسـيان 
أقصـد  الخيـام،  وراء  مـا  أيضـًا  فهنـاك 
تبـدأ لوحتـي حيـث تصمـت الرباعيـات، 
تمحـو  حينمـا  عنـدي  اللوحـة  تكتمـل  إذ 

.» فكرتهـا
المنـذورة  المختلطـة  تقنياتـه  عبـر 
علـى  الفنـان  يعمـل  أرضيـة،  لمشـتقات 
حداثيـة   plasticité تشـكيلية  صنـع 
علـى  إن  الطبيعـة  بعناصـر  لـة  ُمَحمَّ
التـراب  التـي تنبثـق مـن  المـادة  صعيـد 
الوضـاء(  النـاري  )المرمـر  والمعـدن 
الـرذاذ  بتوظيـف  الموصـول  والهـواء 
أسـناد  مـع  المتفاعـل   )poussière(
الـذي  اإليحـاء  صعيـد  علـى  أو  الـورق، 
مشـهدية  عبـر  المـاء  عنصـر  يضيـف 
واإليحـاء  بالعمـق  اإليحـاء  بيـن  تجمـع 
باالنعكاس reflet واللمعان السـطحي، 
»مائيـة،  لوحتـه  فـي  الشـأن  هـو  كمـا 

.»2012
ضمـن هـذا المنحـى المـادي )الترابـي 

المغربـي  التصويـر  فـي  والمعدنـي( 
الفنـان  تجربـة  بخـالف  المعاصـر، 
بعجيـن  يشـتغل  الـذي  بورقيـة  حسـان 
جماليتهـا  إلبـراز  وسـمكها  المـادة 
»المتوحشـة« الكامنـة فـي َثقاَلتهـا وفـي 
طبيعتها األصليـة الخامة والمسـتعادة، 
جاريـد  أحمـد  الفنـان  تجربـة  تتوجـه 
حـّد  إلـى  المـادة  وتهذيـب  تذويـب  نحـو 
ـة  الِخفَّ درجـات  أقصـى  لبلـوغ  السـيولة 
transpar-  القمينـة بترجمـة الشـفافية

الجوهـري   المفهـوم  باعتبارهـا   ence
البصريـة  »الرباعيـات«  هندسـة  فـي 
التـي تتحـاور فيهـا األشـكال الالمكتملـة 
عالمـات،  وكلمـات،  حـروف  )أطيـاف 
زخرفيـة،  موتيفـات  ولطخـات،  بقـع 
غرافيتـي، بصمـات، نقط، خطـوط...(. 
في انقشـاع هـذه العناصـر الزاهـدة التي 
المونوكـروم،  اجتيـاح  علـى  تؤثـر  ال 
)أسـود،  شـديد  بتحفُّـظ  اللـون  ينطبـع 
باسـتثناء  أوكـر...(،  بنـي،  برتقالـي، 

األخضـر الـذي ينبعـث بتوريقـات ظلِّيـة 
الـذي  »الخيامـي«  البسـتان  ذلـك  ترسـم 
جديـرة  نباتيـة  بتعبيريـة  الفنـان  ألفـه 
بقـوة  المسـتحَضر  اللقـاء  بأجـواء 
»لحظـات  ِللوحَتْيـه  المشـترك  العنـوان 

.»2012 الخيـام،  مـع  أخيـرة 
يتسـامى  إذن،  األرضيـة  المـادة  مـن 
الفنـان أحمـد جاريـد بإبداعيتـه لتشـكيل 
غمـرة  وفـي  الباطنيـة،  سـماواته 
كونـه  إلـى  بقولـه  يشـير  شموسـها 
يسـعى دائمـًا إلـى أن يدفـع بحثـه الفني 
شـيء  كل  فيـه  ينزلـق  عالـم  فـي  بعيـدا 
نحـو الفـراغ والوحـدة، عسـى أن ينعـم 
صحبـة  وبلحظـات  والضـوء  بالصفـاء 
الكروان، صحبـة حكيم عمـر الخيام*.  

* حكيـم عمر الخيـام )1123-1050م(: شـاعر 
محسـوب  ورياضـي،  فلـك  وعالـم  وفيلسـوف 

والفارسـية. العربيـة  الثقافتيـن  علـى 



146

موسيقى

الكافية  بالشهرة  »ُأّم«  تحظى  ال  ربما 
جمهورًا  يقصد  من  حال  وهذا  بلدها،  في 
المهووسين  لكن  حال،  كل  على  نخبويًا 
يدركون  الموسيقى  عالم  في  بالتنقيب 
هذه  تقدمه  الذي  والثقافي  الفني  الحّس 
البداية  في  اختارت  المغمورة.  الفنانة 
األميركي  بالسول  متأثِّرة  غربًا  االتجاه 
األول  ألبومها  في  األسلوب  هذا  فقدمت 
»ليكم« )2009(، والثاني »سويرتي« )أي 
استقرت  وتدريجيًا   ،2012 عام  الحظ( 
الجديد  ألبومها  في  الموسيقية  تنقيباتها 
المغرب(  )روح   »Soul Of Morocco«

على توليفة غنائية فريدة تعبِّر عن الثراء 
الفني المحلي وقدرته على محاورة ألوان 
وبشكل  عالمية.  موسيقية  وإيقاعات 
من  خلطة  ألبومها  في  »ُأّم«  قدمت  عملي 
بإيقاعاته  الصحراوي  الحساني  التراث 
األميركية  السول  وموسيقى  المحلية، 
والجاز.  الغوسبل  عناصر  من  فيها  بما 
عت  وعلى غرار ألبومها الثاني »ليكم« َوزَّ
)أكوستيك(  نمط  على  األلبوم  أغاني 
وذلك  اإللكترونية،  المؤثراث  من  خاٍل 
أستوديو  في  مباشر  جماعي  بتسجيل 
على  اعتمادًا  الشهير،  الباريسي  دافو 

إيقاعات مغربية قّحة بالدربوكة والبندير 
»ُأّم«  تبّررها  عودة  وهي  والطار... 
بالصخب اإللكتروني الذي بات طاغيًا في 
تبررها  كما  الراهنة،  الموسيقية  السوق 
قناعة راسخة بكون ما هو روحي وإثني 
تترجم  وأصلية  حية  موسيقى  به  تليق 
حيوية التعدُّد في حوار اإليقاعات وحيث 

تأخذ كل آلة موسيقية حقَّها.
الموسيقية  الفلسفة  هذه  ووفق 
 »Soul Of Morocco« ألبوم  يستعيد 
جديدة  وأخرى   )best of( قديمة  أغاني 
منها  أغاٍن،  تسع  مجموعها  في  تشكِّل 

العــودة إلــى ُمدَّخــرات الهوية الموســيقية مســألة تجعل 
الفنان فوق العادة االستهالكية. ُأّم الغيث بنت الصحراوي 
المعروفة في الوسط الفني بـ »ُأم« صاحبة تجربة غنائية 
جنينيــة اســتطاعت بثالثــة ألبومات حتــى اآلن أن تضع 
صوتهــا فــي صلــب إشــكالية الهويــة الغنائيــة المغربية 
المتراوحــة بيــن التبعيــة للخــارج واختــزال فلكلــوري ال 

ينعش التراث الموسيقي.

محسن العتيقي

ُأّم الغيث عىل مقاس البلد
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التوالي: »هو، سالم، ليك )إليك(،  على 
هياللة )تهليلة(، منامة، تاراكالت )منطقة 
في صحراء المغرب(، مني ليك، آجي«. 
الحب  قضايا  إلى  مضامينها  وتتطرق 
والروح  واهلل  والكون  والمرأة  والسالم 
الحب  أغنيات  ففي  واألحالم.  والبالد 
يأخذ الحبيب بيد حبيبته، ويجعلها تعبر 
وفي  أجله.  من  وتكتب  فتغّني  الفصول 
والبالد  الكون  جمال  إلى  تحيات  السالم 
ونداء إلى الضمير اإلنساني، واهلل خالق 
األحباب والقمر والرغبات السعيدة، وباب 
لمحاميد  القديم  االسم  تاراكالت  الصحراء 
األحالم  وفي  الغناء.  تستحق  الغزالن 
سيجري  ما  أو  الطريق،  يعرف  أحد  ال 
وعلى  فقط،  للحياة  دعوة  هنالك  غدًا، 
الحبيبين حشد طاقاتهما مع كل ما لديهما 
دائمًا  المرأة  مضامين  وفي  حواس.  من 

هناك صرخات احتياطية لألعراس...
عن  »تاراكالت«  أغنية  إلى  بالعودة 
باب الصحراء، وهي االسم القديم لمنطقة 
قدمت  المغرب،  جنوب  الغزالن  محاميد 
»ُأّم« هذه األغنية كإهداء لمهرجان تاراكالت 
الموسيقي في دورته األخيرة باعتبارها 
ضيفة شرف، تماشيًا مع موضوع »نساء 
اعتمده  الذي  الشعار  وهو  صحراويات«. 
بأسلوب  األغنية  تستلهم  المهرجان. 
الصحراوية،  الحسانية  األشعار  إيقاعي 
وثقافة الرحل، وكانت »ُأّم«، ذات األصول 
الحسانية، قد َغنَّتها رفقة موسيقيين من 
مالي والجزائر وفرنسا في سهرة مشتركة 
المهرجان  ضيوف  باسم  رسالة  لتكون 
وقد  الثقافي.  والتعايش  السالم  تنشد 
محاميد  واحة  في  فرقتها  وجود  استغلت 
الكثبان  بين  أغنيتها  وصورت  الغزالن، 

وتحت قمر الصحراء.
في  الشبابية  المجموعات  من  الكثير 
الدارجة  إلى  االعتبار  أعادوا  المغرب 
طرق  من  ومنهم  أغانيهم.  في  المغربية 
تيسر  ما  منه  واجتزأ  التراث  أبواب 
األغنية  ذاكرة  في  المأثورة  الجمل  من 
الشعبية. ومنهم من اقتطف بعض الطبوع 
»الفيزيون«،  ما يسمى  والنغمات، ضمن 
الكثير  يمتلكه  لم  ما  امتلكت  »ُأّم«  لكن 
ذوق  عالية،  موسيقية  ثقافة  جيلها:  من 
كتابتها،  أو  النصوص  انتقاء  في  رفيع 
كليب  في  كما  األغنية،  تصوير  وفي 
رقصات  صحراوي،  هندام  »تاراكالت« 
صغيرة، صوت نافذ كسمرتها الخجولة، 

تمظهر عرافة ملّمة. وبين غنائها وكالمها 
على  يختلط  اإلذاعة،  أو  التليفزيون  في 
صوت  األنقى،  الصوت  مكمن  السامع 
تبدو  ما  وسرعان  تحدثها!  ُأّم  األغنية 

المقارنة غير حاسمة بين توأمين.
رسالة  صاحبة  فهي  هذا،  كل  وقبل 
موسيقي  ومشروع  وثقافية،  إنسانية 
مقدرة  على  بتؤدة  س  يتأسَّ مستوعب 
ما  إلى  األغنية  إيصال  على  تلقائية 
التفاخر  شيمها  من  وليس  الحدود.  وراء 
االبتذال  تتجنب  قصد  غير  فعن  والتباهي 
فيه  يسقط  ما  بذلك  فتتجنب  اإلعالمي 
بهم  َأدَّت  الذين  الفنانين  من  الكثير 
من  المفرط  وحّظهم  السطحية  حواراتهم 
األضواء إلى االبتذال والتنميط والجمود. 
وعلى عكس ذلك أينما وجدت تجربة فنية 
يضيء  الفكر  من  نصيب  ُوِجد  شأن  ذات 
شخصيتها الفنية واالجتماعية، و»ُأّم« من 
التجارب التي تستدعي إنصاتًا مضاعفًا، 
مرة لألغنية ومرة لمواقفها وتعبيراتها عن 
شغلها الموسيقي، فكما تعبِّر غنائيًا عن 
قضية أو عاطفة تنطوي حواراتها القليلة 
على إتقان الكالم وتضمينه آثارًا ثقافية، 
عن  الباحثين  الفنانين  زمرة  من  وهي 
والمعرفية  الموسيقية  ترسانتهم  تطوير 
األغنية  كانت  وإن  حتى  للنغمة  تأصياًل 
نشيد أطفال على مقام في غاية البساطة، 
شيء كالرسومات التي يمكن أن يرسمها 
الفكرية  الرسام  خلفية  لكن  أحد،  أي 
وصاحبها،  األلوان  بين  المسافة  ر  تجسِّ
ال  مسافة  وشخصيتها  »ُأّم«  أغنية  وبين 
يطالها نشاز. لقد وجدت نوع الموسيقى 
الذي يتصف بميزات ال تحصى، موسيقى 
من  هويات  تدوير  على  القادرة  الشعوب 
هوية واحدة، أو إنتاج هوية واحدة من 
اآلخر  الجانب  وعلى  متعددة،  هويات 

موسيقى تمّد أوتار التسامح والمثاقفة.

التحقت  عشرة  الرابعة  سن  في 
اإلنجيلي  الغناء  بجوقة  الغيث  ُأّم 
وعن  مراكش،  بمدينة  الغوسبل 
الفرنسي  الثقافي  المعهد  طريق 
أصل  من  أميركي  على  تعرَّفت 
فرقة  تأسيس  إلى  دعاها  جمايكي 
للغوسبل حيث ستساعدها  خاصة 
صوتها  تطويع  على  التجربة  هذه 
الغوسبل  بأغاٍن جامايكية وأغاني 

التقليدية.
المدرسة  تركت   2003 عام 
الوطنية للهندسة المعمارية لتستقر 
في الرباط نحو الدار البيضاء بحثًا 
أرحب  موسيقية  فضاءات  عن 
وخالل  الموسيقي،  حلمها  تحقِّق 
فرنسا  على  ترددت  الفترة  هذه 
باقتراح من فنانين فرنسيين بالدار 
البيضاء بحثًا عن آفاق أخرى، لكن 
الموسيقية  باألنواع  تأثُّرها  عدم 
تقرِّر   2004 عام  جعلها  الفرنسية 
العودة إلى المغرب حيث ستكتشف 
الصحراوية  الموسيقى  إمكانية 
التي  الحساني(  والتراث  )الغناوة 
في  فانطلقت  عروقها،  في  تجري 
يجمع  مبتكر  بأسلوب  استلهامها 
وموسيقى  الجذور  هذه  بين 
 2011 عام  وفي  األميركية.  السول 
السكسفون  عازف  عليها  عرض 
الكاميروني الشهير »مانو ديبانغو« 
أن تغني أغنية في ألبومه. وخالل 
على  سهرة  معًا  َقدَّما  نفسها  السنة 

مسرح »كازينو دي باريس«.
والدراما  للعاطفة  »ُأّم«  َغنَّت 
رفقة  َغنَّت  كما  اإلنسانية، 
ذي  »بليتز  الغاني  الراب  مغني 
الذين  األفارقة  عن  أمباسادور« 
يطمحون في الوصول إلى أوروبا. 
أغنياتها  العولمة. ومن  وَغنَّت ضد 
باالشتراك  »أمي«  )سينغل(: 
اهلل«  »الدايم   ،)2003( باري  مع 
 ،)2004( »إفريقيا«   )2004(
تيأس«  »ال   ،)2005( »اإلنسانية« 
 H. الراب  مجموعة  رفقة   )2008(
بيغ  دون  مع  و»ليك«   ،KAYNE

عام )2010(.
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مغامرات يف جماليات مسرح الهامش

مهرجان أفينيون 2013

إفـريـقـيـا يف فـرنـسـا

مسرح
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دورة هذا العام هي السابعة والستون 
من عمر المهرجان الذي ُولد عقب الحرب 
المهرجان  وفي  مباشرة.  العالمية 
مسرحيًا  عماًل   41 العام  هذا  الرسمي 
ُيعَرض كل منها ألكثر من مرة، وأحيانًا 
ألكثر من عشر مرات في أسابيع المهرجان 
مختلف  من  مسرحيًا  و21  الثالثة، 
في  ليوم  »فنانون  قسم  في  العالم  بقاع 
 Des Artists un Jour au المهرجان
Festival« يقدم كل منهم لقاء أو ورشة 
اإلخراجي  لمنهجه  ممثاًل  وعماًل  عمل، 
ره لجماليات العرض المسرحي،  ولتصوُّ
يعرض لمرة واحدة، في نوع من تجسيد 
التطبيق. فضاًل عن  النظرية في  الرؤى 
المفتوحة مع عدد من ضيوف  اللقاءات 
المهرجان، ومع مخرجيه المشاركين. ثم 
 Le األفكار برنامج »مسرح  أيضًا  هناك 
Théâtre des Idées« الذي يستضيف 
هذا العام تسعة من أعالم الفكر المعاصر 
وعلم  والتاريخ  الفلسفة  مجاالت  في 
منهم  كل  يناقش  االجتماع  الجمال وعلم 
ُمحاِور  مع  مفتوح  لقاء  أو  ندوة  ضمن 
أحد  الجمهور  مع  ثم  أواًل.  متخصص 

القضايا المهمة في الوقت الراهن.
هناك ندوة بعنوان »كيف نخرج من 
المنّظر  فيها  يشارك  الراهنة«  األزمة 
في  والمتخصص  سيتون،  إيف  األدبي 
هوبرمان،  ديدي  جورج  الفن  فلسفة 
خطاب  من  الخروج  كيفية  تتناول 

منطق  عن  والبحث  السائد،  التدهور 
وعن  ورؤاهم،  الشباب  فكر  شتات  في 
تتبلور  التي  الجديد  القرن  جماليات 
بعنوان  وأخرى  الشتات.  هذا  وسط 
فيها  يشارك  العالم«  ومستقبل  »إفريقيا 
بايار،  فرانسوا  جان  األنثروبولوجي 
والفيلسوف  ممبا،  آخيل  والمؤرخ 
األوروبي  اإلرث  عن  توندا،  جوزيف 

الفادح في إفريقيا وأثره على حاضرها 
ومستقبلها.  والسياسي  االجتماعي 
وثالثة عما »ستؤول إليه أزمة الضواحي 
عمق  على  تشهد  والتي  الفرنسية« 
المنذرة  والثقافية  االجتماعية  الفجوة 
الرأسمالي  المركز  قلب  في  بالخطر 
االجتماع  عالما  فيها  يشارك  ذاته، 
البيروني.  وديدي  كوكوروف،  ميشيل 

أفنيون: د. صربي حافظ

أصبح مهرجان أفينيون المســرحي، الذي ينعقد كل عام في شــهر يوليو/ تموز في هذه المدينة 
التاريخية العريقة، وبحق، أهم مهرجانات أوروبا المسرحية السنوية. ألنه باستمراره  وتراكم 
خبراتــه، وتطويــر طموحاتــه، وارتياده المســتمر ألصقاع جديــدة من التجريــب الفني وبرمجة 
ل إلــى مهرجان أوروبي بال منــازع. تفد إليه، أو باألحــرى ُتدعى إليه،  األنشــطة الثقافيــة، تحوَّ
فاالختيار الدقيق من أسرار نجاح المهرجانات، أهّم الفرق المسرحية األوروبية، وأهم المغامرات 
المســرحية الجديــدة فــي أوروبــا في المحــل األول. فضــاًل عن اهتمامــه بأبرز إنجازات المســرح 
المتميــزة في الكثير من الثقافات غير األوروبيــة، بما في ذلك الثقافة العربية بالطبع، وإن على 

نطاق ضيق.

»شيدا Shéda« عمل شبه ملحمي استغرق عرضه أكثر من أربع ساعات، 
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ثقافية«  مقاومة  »أي  عن  ورابعة 
يشارك فيها الفليسوفان فابيان بروجير 
الفكر  تتناول  داستريا،  وبولين كولونا 
لنظام  استشرافه  في  الجديد  الراديكالي 
دولي مغاير، وتأكيده لمفاهيمه الجديدة 
خريطة  صياغة  في  المثقف  دور  حول 
العالم،  متغيرات  في  الجديدة  التفكير 
باإلضافة  النقدي،  خطابها  وبلورة 
الخلل  في  نفكر  »كيف  بعنوان  لحوار 
المؤرخ  مع  العالمي«  النظام  في  الجديد 
مواجهة  كيفية  عن  ممبا  آخيل  اإلفريقي 
فكر ما بعد االستعمار للخلل البنيوي في 

نظام العولمة الراهن.
في  ندوتين  وجود  أن  والواقع 
يتسق  إفريقيا  عن  األفكار«  »مسرح 
على  العام  هذا  مهرجان  تركيز  مع 
قضاياها  وعلى  إفريقيا،  في  المسرح 
المهرجان  يستضيف  حيث  المختلفة. 
بالمخرجين  يدعوهما  مخرجين  عام  كل 
Associate Direc-  المشاركين 

tors، ويتيح لكل منهما تقديم أكثر من 
فضاءات  أفضل  في  أهمها  يكون  عمل، 
عادة فضاء  يتقاسمان  المهرجان، حيث 
المهرجان األكبر وهو»ساحة الشرف في 
من  ألكثر  تتسع  التي  القصرالبابوي« 
ألفي متفرج. فيقدم كل منهما عمله فيها 
لعشرة أيام. وكان مخرجا هذا العام هما 
Stan-  الفرنسي ستانيسالس نوردي 

عرضه  سأتناول  islas Nordeyالذي 
)من  والكونجولي  قليل،  بعد  الرئيسي 
الكونغو برازافيل( دييدونيه )عطية اهلل( 
 .Dieudonné Niangouna نيانجونا
وقدم أولهما عرضه في ساحة الشرف، 
الكبير  عمله  يقدم  أن  الثاني  آثر  بينما 
في »محجر بولبون« الشهير الذي َكرََّسه 
بروك  بيتر  الكبير  اإلنجليزي  المخرج 
من  أكثر  قبل  متميز  مسرحي  كفضاء 
على عرض  أصّر  حينما  عشر سنوات، 
عمله المسرحي الكبير عن )المهابهاراتا( 

الهندية فيه.
وهو فضاء مسرحي يتسع لما يقرب 
الثاني  الفضاء  ويعد  مشاهد،  ألف  من 
بعد ساحة الشرف من حيث مكانته في 
أفينيون.  في  العرض  تراتبات فضاءات 
ومخرج  كاتب  وهو  نيانجونا  فيه  قدم 
في  الخاصة  فرقته  َن  َكوَّ مسرحي 
الرئيسي  عمله   ،1997 عام  برازافيل 
»شيدا Shéda« وهو عمل شبه ملحمي 

استغرق عرضه أكثر من أربع ساعات، 
وكان من أوائل العروض التي شاهدتها 
يقّطر  عمل  العام.  هذا  مهرجان  في 
في  المسرحية  خبرته  نيانجونا  فيه 
معالجة الحياة اليومية المحيطة به في 
جماليات  لخلق  واستخدامها  الكونغو 
التي  تلك  عن  تختلف  جديدة.  مسرحية 
المسرحية في بلده منذ  الحركة  َستها  َكرَّ
لتقاليد  استمرارًا  ُتَعّد  والتي  االستقالل، 
المستعمر  أرساه  الذي  الغربي  المسرح 
الفرنسي بإخالصه للمبالغات التمثيلية، 
رنا  يذكِّ الذي  م  المفخَّ التهويلي  واإللقاء 
في مصر مثاًل بطريقة يوسف وهبي في 

التمثيل. 
المسرحية  الحركة  وواصلت 
الكونجولية اإلخالص له بعد استقاللها. 
تحدي  من  نيانجونا  تجربة  انطلقت  إذ 
أجرومية  وبلورة  المسرح،  هذا  تقاليد 
الكونجولي  االستعمار  مابعد  مسرح 
المسرحية  لغته  لصياغة  يسعى  الذي 
الفرنسية،  تستخدم  التي  المغايرة 
فقط  ليس  نفسه  الوقت  في  وتطّعمها 
Iari وهي  اإليارية   اللغة  من  بمفردات 
ولغة  الشفهية  الكونجو  لغات  أبرز 
بالكثير  أيضًا  ولكن  األصلية،  المخرج 
واستراتيجيات  اإلقريقية  األقنعة  من 
فنون العرض والفرجة الكونغولية. مما 
يذكر القارئ العربي بشيء مما حاول أن 
»الفرافير«،  في  إدريس  يوسف  يفعله 
وسعد اهلل ونوس في استلهاماته لمسرح 

الحكواتي بعده.
التقنيات  هذه  من  الكثير  وتتجسد 
عرضه  في  المسرحية  والجماليات 
إنه ظل يجتّر مشاهد  الذي يقول  الجديد 
على  يعمل  وظل  عامًا.   11 طوال  منه 
بين  تخايله  ظلت  التي  صوره  تركيب 
الفينة واألخرى طوال تلك المدة، وظل 
ماضي  عن  ويبحث  منها،  مقاطع  يكتب 

فيها من مشاهد وصور، كي  ما يخايله 
لبلده. ألن  يفهم ما جرى له، وما جرى 
مستويات  من  مستوى  في  المسرحية 
الحكايات  من  مجموعة  هي  تلّقيها 
المتجاورة والمتداخلة والمتقاطعة التي 
والحيرة  بالحب،  العنف  فيها  يمتزج 
والحكمة  باألمل،  واليأس  باليقين، 
والماضي  بالخيال،  والواقع  بالجنون، 
فسيفسائها  من  وتتكون  بالحاضر، 
ومواقفها المتجاورة والمتحاورة حكاية 
هذا العمل الملحمية، ومواجهاته الدامية 
حكاية  باألحرى  أو  الشخصيات.  بين 
األهلية  والحروب  القهر  مع  الكونجو 
منذ  االستعمار وحتى اليوم. وهي، في 
الغابة  في  الحياة  ملحمة  نفسه،  الوقت 
إنسانها  وبحث  اإلفريقية  اإلستوائية 
عليه  يجثم  عالم  في  الماء  عن  المستمّر 
على  والمعنوي  منه  المادي  الجفاف 
وما  الماضي  ثقل  تحت  ويرزح  السواء. 
أن  البد  أخطاء،  من  األسالف  اقترفه 

يدفع األخالف ثمنها الفادح.
وقد استخدم نيانجونا فضاء المحجر 
أن  سبق  فقد  َخالقة.  بطريقة  الشهير 
المحجر،  هذا  أكثر من عمل في  شاهدت 
كان آخرها ثالثية »نساء سوفوكليس« 
الكندي  اللبناني  المخرج  َقدََّمها  التي 
الموهوب وجدي معّوض فيه قبل عامين. 
صور  من  الكثير  أحال  نيانجونا  ولكن 
والحركة  باأللوان  جة  المتوهِّ األم  لغته 
إلى مشاهد تنبجس من قلب هذا الفضاء 
بعد  عن  بخشبته  تحيط  الذي  المهيب 
الصخر،  من  ُقدَّت  التي  المحجر  جدران 
اللعب  وقع  تحت  األحجار  فتتحول 
إلى  الجديد  الفيديو  وتقنيات  باإلضاءة 
صور وأشباح طالعة من أدغال إفريقيا. 
أصداء  الرحب  فضائه  في  وتتداعى 
أصوات األسالف من بين ثنايا الجروف 
حين  الحياة،  فيها  دبت  وقد  الحجرية، 

»طبول وحْفر Drums and Digging« لغة جسدية ومتمردة
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تخطر على بال الشخصيات التي تعتقد 
تظهر  أو  ناحية،  من  وقواها  بوجودها 
تستشرف  التي  أحالمهم  في  خياالتها 
عبرها المستقبل من ناحية أخرى، حتى 
ولو اتخذت تلك األحالم طابعًا كابوسيًا 
في  جانب  من  أكثر  في  الحال  هو  كما 

المسرحية. 
هذا  مهرجان  في  لنيانجونا  وكان 
المدهش  العمل  هذا  عن  فضاًل  العام، 
أخرى  أعمال  خمسة  وحركيًا،  بصريًا 
في فضاءات متعددة، أحدها مع المخرج 
المشارك اآلخر ستانسيسالس نوردي، 
إتاحة  هو  المهرجان  أهداف  أحد  ألن 
وتالقح  للمثاقفة  لمخرجيه  الفرصة 
الفرنسي  المخرج  مع  وآخر  الخبرات، 
نصين  عن  وعمالن  ديلور،  بول  جان 
له، ثم عمل أخير كان عماًل من الرقص 
الحديث. في نوع من تقديم كل إمكانياته 
يستضيف  حيث  واإلخراج.  الكتابة  في 
المهرجان المخرج األجنبي المشارك لمدة 
عام، ويتيح له أن يعمل مع أقرانه من 
التجارب  تالقح  من  نوع  في  المخرجين 
المسرح  تثري  التي  الخبرات  وحوار 
المخرج  تجربة  تثري  ما  بقدر  األوربي 
يكن  لم  نيانجونا  لكن  المستضاف. 
دعا  فقد  الوحيد،  اإلفريقي  المسرحي 
آخر،  كونجوليًا  مسرحيًا  المهرجان، 
سبق له أن كان مخرجًا مشاركًا فيه قبل 
الكونغو  من  المرة  هذه  ولكنه  عامين، 
فوستين  وهو  زائير:  أو  كينشاسا 

 .Faustin Linyekula  لينيكوال
»دير  باحة  في  لينيكوال  وقدم 
فضاءات  أحب  وهي  السيليستين«، 
بها  أن  حيث  لي،  المسرحية  أفينيون 
يضفيان  مهيبتين  معمرتين  شجرتين 
سحريًا،  جوًا  المسرحي  الفضاء  على 
ويجلبان بعمرهما المديد ومهابة المبنى 
يدور  ما  كل  على  الزمن  وطأة  العتيق 

الحديث   الرقص  من  جمياًل  عرضًا  فيه، 
 Drums and وحْفر  »طبول  بعنوان 
لغة  خلق  إلى  فيه  سعى   »Digging
استيعاب  على  قادرة  وحركية  جسدية 
أولى  شاهد  حيث  الصبا  من  رحلته 
وحتى  المحرمة،  اإلفريقية  الرقصات 
وفرقته  الخاص  عالمه  وبناء  النضج 
تعبيرية  لغة  عن  والبحث  المسرحية 
جديدة، وعن كيان وهوية فنية معًا. وقد 
ع استراتيجياته  استطاع العرض أن ُيَطوِّ
الحركية والمرئية معًا لجماليات الفضاء 
للبساطة  يلجأ  وأن  فيه،  ُيعَرض  الذي 
واالعتماد على غناء الراقصين وتطويع 
الجديدة  الحديث  الرقص  للغة  أجسادهم 
التي َبْلَوَر لها أجروميتها الخاصة القادرة 
الحركة  سيولة  من  بنا  االنتقال  على 
إلى  الطبيعة  مع  والتعامل  الغابة  في 
والجسدية  الحركية  التشكيالت  انضباط 
التي تفرضها المدينة بقوانينها الصارمة 
سالسة  ومن  إليها.  يفد  من  كل  على 
ْلم، إلى توترها وعنفها  الحركة أثناء السِّ
استطاع  وكيف  الحروب.  اندالع  إبان 
بالغة  بكلمات  لنا  يحكوا  أن  الراقصون 
الكثافة والتركيز، وبقليل من األغنيات، 
وقدر محسوب بعناية من إيقاع الحركة 
وتشكيالت المشهد الحركي، قصة مسيرة 

الكونغو المتعثرة صوب التحقق.
المخرجين،  هذين  إلى  وباإلضافة 
كانت هناك عدة عروض إفريقية أخرى 
هي  برازافيل  الكونغو  من  ثانية  لفرقة 
Dela Val- بيديفونو فاليه  ديال   فرقة 

عرض  قدمت  التي   let Bidiefono
في  الراقص   »Au-Delá وراء  »فيما 
دير السيليستين أيضًا. وفرقة نيجيرية 
الرقصات  ومصمِّم  المسرحي  يقودها 
Qudus Oni- أونيكيكو   كودوس 
»قادش  بعنوان  عرضًا  قدمت   keku
فاسو  بوركينا  Qaddish«. وثالثة من 

 Astride تارناجدا   أستريد  بقيادة 
مثير  بعنوان  عماًل  قدمت   Tarnagda
 Et si je وإذا ما قتلتهم جميعا سيدتي؟«
tuais tous Madame«. كما أن هناك 
عرض فرنسي ألحد تالميذ عالم االجتماع 
الفرنسي الكبير بيير بورديو وهو ميلو 
راو  Milo Rau بعنوان »راديو الكراهية 
Hate Radio« عن مأساة رواندا سوف 

أشاهده في آخر أيام المهرجان. 
إثارة  اإلفريقية  العروض  أكثر  لكن 
العرض  لغة  مع  ومغامرة   للتفكير، 
المسرحي كان العرض المسمى »مالئكة 
 Lagos األعمال  رجال  من  الجوس 
العرض  وهو   »Business Angels
بروتوكول  ريميني  فرقة  قدمته  الذي 
التي  األلمانية   Rimini Protokoll
معًا  عملوا  مسرحيين  ثالثة  من  تتكون 
األلماني  المسرح  معهد  في  تخرجهم  منذ 
في جيسين Giessen على خلق مسرح 
الخيط  محو  إلى  يعمد  جديد  تجريبي 
وبين  والفني،  الواقعي  بين  الفاصل 
التمثيل  وبين  والمخترع،  الوثائقي 
المسرحية.  التجربة  في  والمشاركة 
وعي  يرهف  مسرح  لتقديم  ويسعون 
حوله  من  العالم  في  يدور  بما  المشاهد 
على  له  يقدمون  فيما  المشاركة  خالل 
الخشبة، بعيدًا عن تقوقعه على مركزيته 
األوروبية. وقد سبق لي أن شاهدت لهذه 
مختلفين  بعرضين  جاءت  التي  الفرقة 
في  سابقًا  عرضًا  العام،  هذا  لمهرجان 
Ra- بالراديو »األذان  بعنوان   أفينيون 
استقدمت   2009 عام   »dio Muezzin
فيه خمسة مؤذِّنين محترفين من مختلف 
أنحاء مصر ليعرضوا علينا قصتهم مع 
األوقاف  وزير  اقتراح  ومع  أواًل،  األذان 
وقتها توحيد األذان وإذاعته من الراديو 
في ميكروفونات المساجد المختلفة. وقد 
وقتها،  بلغته  تجربته  منهم  كل  حكى 
وكيف تعتمد حياته على األذان، وكيف 
احترفه، وكيف أن توحيد األذان سيدمر 
حياته المستقرة إلى حد ما. بينما حكى 
األخير الذي كان من الحفنة القليلة التي 
نجحت في اختبارات الصوت لألذان في 
َوفََّرها  التي  المختلفة،  تجربته  الراديو 

له تعليمه وجمال صوته معًا. 
هذا  اإلفريقي  عرضهم  انطلق  وقد 
فيه  أعلنت  بسيط  تنبؤ  من  العام، 
الشهيرة  الدولية  االئتمان  مؤسسة 

»قادش Qaddish« عرض مسرحي أخرجه كودوس أونيكيكو 
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ستصبح  نيجيريا  أن  ساكس  جولدمان 
في  اقتصادات  عشر  أقوى  من  واحدة 
العالم بحلول عام 2050. فذهبت الفرقة 
إلى نيجيريا للبحث عن الحقيقة الكامنة 
طبيعة  إلى  والتعرف  التنبؤ  هذا  وراء 
الفرص االقتصادية الُمتاحة فيها، والتي 
العشرة  أحد  بحّق  تكون  ألن  لها  ستؤهِّ
الزمان.  من  عقود  ثالثة  بعد  الكبار 
األعمال  رجال  من  سبعة  لنا  وجلبت 
النيجيريين أو من العاملين في المجاالت 
من  وثالثة  المتنامية،  االقتصادية 
نيجيريا  في  يستثمرون  الذين  األجانب 
على  االقتصادي  نشاطهم  يعتمد  أو 
سوقها. وعلى العكس من عرض »األذان 
بالراديو« الذي دار كله أمامنا على خشبة 
المسرح في نوع من األصوات المتقاطعة 
أجزاء  عبرها  تتشكل  التي  والمتجاورة 
عرض  فإن  الدراما،  وتتخلَّق  الصورة 
العرض  تقنيات  َر  َطوَّ »مالئكة الجوس« 
الجمهور فيه. ألن  وعزز درجة مشاركة 
الجمهور احُتِجز خارج المبنى في طابور 
طويل لم يفتح له بابه إال قبيل العرض 
بدخول  فيها  ُسِمح  معدودات،  بدقائق 
تمنح  دفعات،  على  متفرج  عشرين  كل 
ويقودها  محدد،  بلون  شارات  منها  كل 
مرشد/ة إلى موقع من المواقع التسعة 
التي يدور فيها العرض، حيث تلتقي فيه 
بأحد »مالئكة الجوس« الذي يقدم نفسه 
للجمهور، ويحكي لهم قصته، وُيَقدِّم لهم 
بطاقته الشخصية كي يتصلوا به إذا ما 
أرادوا االستثمار في المجال الذي عرضه 
ما  بعض  منه  يشتروا  لكي  أو  عليهم، 

ينتج من بضائع. 
بالطبع  ذلك  النيجيريون  ويحكي 
باللغة اإلنجليزية بينما يترجم المرشد/ة 
وكان  بالفرنسية.  للجمهور  يحكيه  ما 
في  مغامرته  قدم  ألماني  مستثمر  هناك 
مكاسبه  فيها  حقق  وكيف  نيجيريا، 
مجال  في  سواء  باأللمانية  الضخمة 
جامعة  تأسيس  أو  النفط  عن  التنقيب 
بالطبع  معه  وكانت  فيها،  تكنولوجية 
مترجمة تترجم ما يقوله إلى الفرنسية. 
خاصة  األلماني  هذا  اختيار  كشف  وقد 
يلعبه في  الغرب  الذي اليزال  الدور  عن 
العالم، وكيف أنه حرص على أن يراقب 
ألبناء  وخبراته  معارفه  من  يتيحه  ما 
الهامش كي يتعلموه. وكأننا بإزاء نوع 
االستعمارية  مابعد  التجربة  تفكيك  من 

ونقدها في آن. وال يستغرق العرض في 
ينتقل  دقائق،  عشر  من  أكثر  موقع  كل 
بقيادة  آخر  موقع  إلى  الجمهور  بعدها 
لألعمال،  مستشارة  من  المرشد/ة: 
المالية  األوضاع  ُيَحلِّل  مصرفي  إلى 
للشركات، إلى رجل أعمال صغير يتاجر 
واألسماك  الممنوعة  الببغاوات  في 
أنشأت  نيجيرية  هندية  إلى  الملونة، 
سويسرا  في  اإلفريقي  للتطريز  مصنعًا 
لتصدير كل منتجاته إلى نيجيريا مسوقة 
بأنه  وتباهيه  الجنوب  ولع  عقدة  معها 
قّس  إلى  سويسرية،  منتجات  يستخدم 
للمسيحية،  المئات  اعتناق  في  ساهم 
تصبح  كي  كنيسته  ينمِّي  ألن  ويسعى 
عقارات  ر  ومطوِّ تاجر  إلى  كاتدرائية، 
الجمهور  .. وهكذا دواليك حتى يجتمع 
ُيَقدِّم  مسرح  في  العرض  نهاية  في  كله 
فيه العشرة خالصات تجاربهم بطريقة 
ص واقع الحياة في نيجيريا  غنائية تلخِّ

وآفاق التطور فيها. 
وقد وجدت أنني بإزاء عرض تعليمي 
ُيَقدَّم للمشاهد كأي عمل فني  ال درامي، 
ما  محسوسة  نماذج  خالل  ومن  جيد 
يغنيه عن قراءة الكثير من كتب التاريخ 
واالقتصاد وعلم االجتماع عن نيجيريا، 
أهلها وقيمهم ومعتقداتهم،  وعن عادات 
ومقاييس النجاح والفشل في مجتمعهم. 
مالمح  بعض  نفسه  الوقت  في  ويفكك 
اإلرث االستعماري فيها، ويكشف فداحة 
يسعى  عرض  مستقبلها.  على  باته  ترسُّ
يقدم  فيما  للمشاركة  المشاهد  إثارة  إلى 
له، ويطلب منه طرح األسئلة، أو ربط 
أو  الشخصية،  بخبرته  له  يحكى  ما 
اإلجابة على بعض تساؤالت النيجيريين 

عما يتصوره عنهم.
يمزج  مسرح  بإزاء  هنا  أننا  صحيح 
بين الواقعي والدرامي، ويكشف للمشاهد 
البلد  هذا  في  الحياة  حقائق  من  الكثير 

عنه  الكثيرون  يعرف  ال  الذي  اإلفريقي 
غير القشور. وقد بدأ القسم الجماعي في 
أن  عن  الجمهور  بسؤال  العرض  نهاية 
فلم  يَده،  منهم  نيجيريا  زار  َمْن  يرفع 
َصها  َلخَّ منهم،  قليلة  حفنة  األمر  يتعدَّ 
الممثل/ القس بأن أكثر من %90 منهم 
لم يُزرها، وأنه قد آن اآلوان ليتغيَّر ذلك 

األمر. 
وإذا كان مسرح األفكار قد َقدَّم ندوتين 
المهرجان  استقدام  بسبب  إفريقيا  عن 
فإن  عنها،  أو  منها  العروض  من  لعدد 
ندوته عن »مشاكل الضواحي الفرنسية« 
عنها:  بعرضين  األخرى  هي  ارتبطت 
أولهما بعنوان مثير للتأمُّل وهو »أسفل 
 Au Pied du Mur حائط ال باب فيه
sans Porte«  عن نص كتبه مسرحي 
فرنسي من أصول جزائرية يدعى الزار 
Lazare وهو أيضًا الذي قام بإخراجه. 
شفيفة  استعارية  بصورة  فيه  يتناول 
عليه  ُكتب  الذي  الفرنسي  »اآلخر«  حالة 
والتحيُّز  التمييز  صنوف  كّل  يعاني  أن 
بحتميات  مثقل  عالم  في  واالغتراب 
األفق المسدود، كما يقول العنوان حيث 
أسفل  فيه  البشر  من  كبيرًا  قسمًا  يترك 
ُيَعّد  عمل  فيه. وهو  باب  ال  حائط صلد 
تكتمل  لم  ثالثية  في  الثانية  الحلقة 
الفرنسية  الضواحي  تجربة  تكتب  بعد، 
الشهيرة والقريبة إلى حّد ما من تجربة 
العشوائيات في البالد العربية. مع فارق 
في الدرجة وليس في النوع. هو الفارق 
واالقتصادي  الحضاري  المستوى  بين 
استطاع  وقد  وفرنسا.  العربي  للعالم 
عرض  لغة  فيه  يطور  أن  المخرج  فيه 
على درجة كبيرة من الخصوبة والغنى 
بالدالالت. تلعب فيها تقنيات توشك أن 
تكون مستقاة من فكرة القرين وتقنيات 
لهما  خالقًا  تطويرًا  أو  الظل،  خيال 
يستفيد من إمكانيات اإلضاءة الجديدة، 

Lagos Business Angels عرض قدمته فرقة ريميني بروتوكول األلمانية
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االزدواجية  عن  الكشف  في  مهمًا  دورًا 
العمل:  موضوع  عليها  ينطوي  التي 
و»آخره«  ِظّله  »أنا«  فلكل  واآلخر.  األنا 
يعكسه  أن  على  العرض  يحرص  الذي 
والذي  المسرح،  جدران  على  بوضوح 
يختلف  ال  أنه  لوجد  قلياًل  تأّمَله  لو 
كل  في  اإلنسان  نفسه  إنه هو  بل  عنه، 
مكان. كما تلعب فيه عملية تطوير هذه 
التقنيات، من خالل مشهد االفتتاح الذي 
قفص  في  شخصياته  إحدى  فيه  يضع 
زجاجي َشّفاف يحدِّد حركتها، ويوشك 
ويعوق،  ويخنقها،  عليها  ينطبق  أن 
بالقطع، انطالقها. ولكنه لفرط شفايته 
التحيز  مراوغة  عن  كناية  مرئي،  غير 
الزعم  يمكن  التي  والقهر  والعنصرية 
ما  ثمة  ليس  وأنه  موجودة.  غير  بأنها 
هو  ولكنه  اآلخر،  من حرية حركة  يحّد 
ما  ثمة  فليس  الحركة،  على  القادر  غير 
بالقطع،  ذلك  الواقع غير  يكبِّله، ولكن 
ألن القفص الزجاجي برغم شفافيته بالغ 
المخرج  وأن  خاصة  والتحديد.  القسوة 
المسرح،  حائط  على  أيضًا  ظله  عرض 
لكل  وبارزة  مضخمة  فيه  الحركة  فبدت 

من له عينان.
آخرية  يجعل  أن  العرض  اختار  وقد 
اآلخر فيه ليست ناجمة عن أنه مختلف 
الديانة عن  أو حتى  اللغة  أو  اللون  في 
من  ُمصاغة  آخرية  ولكنها  الجميع، 
ق دراسيًا  ر الجمعي له بأنه ُمَعوَّ التصوُّ
ولكننا  آخر.  شيء  أي  قبل  واجتماعيًا 
أنفسنا  نجد  حتى  العرض  نشهد  إن  ما 
العمل  بطل  هل  نهايته:  في  نتساءل 
الذي  الكثير  هناك  أن  أم  فعاًل؟  ُمَعّوق 
ويمنعه  قدراته،  ويبدِّد  حركته،  ق  ُيَعوِّ
عرض  وهناك  والتحقق؟  االنطالق  من 
المرزوقي  لمريم  بعد  اشاهده  لم  آخر 
 La Debut de بعنوان »بداية شيء ما
الموضوع  حول   »Quelque Chose

أيامه  في  المهرجان  برمجه  فقد  نفسه، 
التغطية  هذه  أكتب  وأنا  األخيرة، 
أن  كما  المهرجان.  انتهاء  قبل  )للدوحة( 
لبنانيًا فرنسيًا هذه  هناك عرضًا عربيًا 
المرة حجزت له في آخر أيام المهرجان 
 »Wagons Libres حرة  »عربات  هو 

.Sandra Ich  لساندرا إيشا
لكن دعنا َنُعْد بعد هذه الجولة السريعة 
والعربية،  اإلفريقية  العروض  في 
في  المشارك  الفرنسي  المخرج  إلى 
نوردي  ستانيسالس  المهرجان  هذا 
لمسرحية  َقدََّمه  الذي  الجميل  والعرض 
كي  القرى«،  في  »تجوال  هيندكه  بيتر 
المهرجان،  في  األهم  الجانب  معه  نقدِّم 
المسرح  بمغامرات  المتعلِّق  وهو 
مهرجانًا  ليس  فالمهرجان  األوروبي. 
عن المسرح اإلفريقي أو العربي، ولكنه 
في المَحّل األول عن المسرح األوروبي، 
إنجازاته  بين  المستمّر  التالقح  وعن 
السنوات  في  الحظت  وقد  المختلفة. 
أن  المهرجان  لهذا  متابعتي  من  األخيرة 
كبير  عدد  لدى  مضمر  داخلي  وعي  ثمة 
بأن  األوربيين  من  فيه  المشاركين  من 
الدرامية  بأعمالهم  يشاركوا  أن  عليهم 
أو  الجديدة،  أوروبا  ثقافة  صياغة  في 
باألحرى في تعميق عرى العالقات بين 
نحتاجه  أمر  وهو  المختلفة.  ثقافاتها 
تتعمق  التي  العربية  ثقافتنا  في  كثيرًا 
طوال  المختلفة  تجلياتها  بين  الحدود 
وحدة  برغم  الماضية  القليلة  العقود 

اللغة. 
هذه   العام  هذا  برنامج  عزز  وقد 
الرقص  عروض  باستثناء  المالحظة. 
الشامل  المسرحي  أعمال  أو  الحديث، 
ويمثل  بل  ويخرجه،  نصه  يكتب  الذي 
روميو  اإليطالي  أمثال  من  أحيانًا  فيه 
  Romeo Castellucci كاستيلوتشي 
 Angelica ليدل  أنجيليكا  واإلسبانية 

نوردي،  أن  وغيرهما، سنجد   Liddell
يختار  ال  بارز  مسرحي  مخرج  وهو 
لهذا  رئيسي  عمل  لتقديم  يدعى  حينما 
المهرجان عماًل فرنسيًا، بل عماًل أوروبيًا 
األصل،  نمساوي  الثقافة  ألماني  لكاتب 
أنه  سنجد  أننا  كما  المحتد.  وسلوفيني 
باستثناء المخرج الفرنسي جان فرانسوا 
بيريه Jean François Peyret الذي 
هنري  هو  أمريكي  لكاتب  عماًل  اختار 
األوروبيين  المخرجين  أبرز  فإن  ثورو، 
الذين دعوا للمشاركة فيه اختاروا أعمااًل 
تنتمي ألصول أوروبية أخرى غير تلك 
التي ينحدرون منها. فقد اختار الفرنسي 
لودفيك لوجارد Ludovic Lagarde أن 
واختارت  لشكسبير،  لير«  »الملك  يقدم 
 Katie ميتشيل  كيتي  االنجليزية 
 Reise أن تقدم »قطار الليل Mitchell
Durch die Nacht« عن نص لأللمانية 
Friederike May-  فريدريكا مايروكر
البوالندي كريستوف  rocker، واختار 
 Krzysztof Warlikowski  فارليكوفسكي
جون  هو  هولندي  لكاتب  نصًا  ُيَقدِّم  أن 
 ،John Van Druten دروتين   فان 
يقدم  أن  نيكوالس ستيمان  اختار  بينما 
مسرحية »فاوست« لجوته التي تعرض 
من  ألكثر  يستمر  عرض  في  بجزئيها 
فضاءات  أحدث  في  ساعات  ثمانية 
نه هذا  المهرجان La Fabrica الذي يدشِّ

العرض الماراثوني. 
الكثير،  المهرجان  جعبة  في  مازال 
برنامج  قراءة  في  غارقًا  ومازلت 
الذي   Avignon Offالهامشي المهرجان 
يتجاوز عدد العروض فيه كل عام عدة 
 1230 العام  هذا  عددها  وبلغ  مئات، 
مرات  عدة  منها  الكثير  يعرض  عماًل. 
الفن  مجاالت  كل  وتغّطي  الشهر.  طوال 
اإلغريقية  المسرحيات  من  المسرحي 
الفرجة  الشارع وعروض  مسرح  وحتى 
العمل  صيغ  بكل  مرورًا  العفوية، 
المسرح  كالسيكيات  من  المسرحي 
األوروبي في مختلف عصوره. ولكنني 
أظن أنني قدمت للقارئ فكرة عما ينطوي 
الكبير، وعن بعض  المهرجان  عليه هذا 
ما يمكن أن تستفيد الحركة المسرحية أو 

المهرجانات العربية منه.

 »فيما وراء Au-Delá« عرض قدمته فرقة ديال فاليه بيديفون
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الذيول

عن  تكّف  لم  »المعجزة«  عاصفة    
العام  فــي  الهند  جنبات  كافة  اجتياح 
2002، وكانت تجذب نحوها حشودًا من 
المعابد  على  للتزاحم  الهندوس  بسطاء 
قد وصلتها،  »المعجزة«  أن  د  يتردَّ التي 
ــر ما  لــدفــع آخ وكــانــوا على اســتــعــداد 
يمتلكون من »روبيات« إللقاء نظرة على 
ذلك الطفل البالغ 11 شهرًا، ورؤية دليل 
حلول روح القرد المقدَّس »هانومان« في 

جسده الغض.
»المعجزة« كان جّده  الطفل حامل     
معبد،  إلى  معبد  من  به  متنقاًل  يحمله 
موسومًا بعالمة البركة الهندوسية على 
وثياب  رأس  غطاء  في  ورافــاًل  جبينه، 
الحارة،  الهندية  األلــوان  ثــراء  تعكس 
وحتى يستسلم الطفل لمعاينات النّظارة 
الغض،  جسده  من  الصاعق  الجزء  لهذا 
يلهيه  جده  كان  يدفعونها،  نقود  مقابل 
دائمًا بشيء يشغل انتباهه: مغلف فارغ 
خشب  من  مسبحة  أو  البخور،  ألعــواد 
الصندل،أو لقمة يعضعض فيها بأسنانه 
الجد  اّدعاء  للبزوغ. وبرغم  تجاهد  التي 
تقمُّص  تثبت  عالمات  تسع  هناك  أن 
أنه  إال  ابنته،  ابن  لجسد  روح هانومان 
لم يسمح ألحد إال باالطالع على العالمة 

الكبرى لهذا »التقمُّص«: الذيل!
الرضيع  بجلد  مكسّو  واضح  ذيل     
طري  سنتيمترات،  عشرة  طوله  يبلغ 
وثخين، يخرج من بقعة العصعص لكنه 
بوجود  تشي  التي  الصالبة  من  يخلو 

محمد المخزنجي

َمَجاز

بلبلت  ظاهرة  فيه.  غضاريف  أو  عظام 
ــزت االبــتــهــاالت وطلب  ــار، وحــفَّ ــك األف
البركات، وغّطت على مفارقة لم تتوقف 
أمامها حشود المبتهلين وطالب البركة، 
»إقبال  اسمه  الجّد مسلم  أن  في  وتتمثل 
قورياشي« Iqbal Qureshi وكان يدعو 
»باجرانجبالي«،  أو  »بــاالجــي«  الطفل 
وهــمــا مــن أســمــاء هــانــومــان! لتروج 
يبدو  ما  لكن  الهندوس،  لدى  بضاعته 
يحجب  يكن  لــم  األمــر  فــي  احتيال  مــن 
حقيقة مادية واقعة طالما شغلت علماء 
متجدد  قديم  بجدل  وعوامها  البشرية 
عنوانه »الذيل البشري«. فهل هناك بشر 

بذيول؟
في  األمـــر  علينا  اليختلط  حتى     
نتعرف  أن  البد  البشري  الذيل  موضوع 
يأتي  فهو  أواًل،  الحيواني  الذيل  على 
للحيوان،  الــفــقــري  للعمود  كــامــتــداد 
ومحاطة  ومتحركة  منفصلة  وفقراته 
ــعــضــالت واألعـــصـــاب  بــشــبــكــة مـــن ال
الذيل،  هــذا  تخّص  الدموية  واألوعــيــة 
ليظل نابضًا بالحياة وقادرًا على الحركة 
التي تصدر إليه أوامرها قادمة من المخ 
عبر األعصاب، فالحركة هي قوام وجود 
هذا الذيل في عالم الحيوان، دّفة توجيه 
في طيران الطيور، ومركز ثقل للتوازن 
واألفــاريــز  األغــصــان  على  تجثم  حين 
واألسالك، ودعامة لنّقار الخشب حينما 
وهو  األشــجــار  بجذوع  رأســيــًا  يتعلَّق 
بها  يخزِّن  التي  الثقوب  أو  عشه  يحفر 

لتقيه من  البلوط  بندق  ثمار  الربيع  في 
الموت جوعًا في الشتاء. 

األسماك والدالفين والحيتان  لدى     
في  دفٍع  وأداة  ُأخــرى  دّفة  الذيل  يكون 
يضرب  هائلة  مطرقة  ويــكــون  الــمــاء، 
بها حوت العنبر الذي يزن خمسين طنًا 
الحواتين  سفن  ليقلب  المحيط  سطح 
الهائل من  لقتل جسمه  الذين يطاردونه 
قليلة  كيلوجرامات  على  الحصول  أجل 
من العنبر، تلك المادة الشمعية السائلة 
أبهة  نكهة  كانت  التي  دماغه  حنايا  في 
فناجين الشاي والقهوة في القرن الثامن 
باذخ  كمثبِّت  تستخدم  والتــزال  عشر، 
هرمان  برواية  تذّكرنا  العطور،  ألثمن 
وصــراع  ديــك«  »موبي  الخالدة  ميلفل 
البّحار البشري الفاني مع سرمدية حوت 
للموج  ذيل هائلة  ثأره. ضربة  الينسى 
الحواتين  تثير تسونامي يعصف بسفن 
وتستخرج  مضى،  عصر  في  الضخمة 
من زرقة البحر ستارة هائلة بيضاء من 
تحفل  األصم  والوشيش  الماء  رشاش 
بها وتحتفل كاميرات المولعين بتصوير 

عجائب المحيط اآلن.
التمساح  يجرجره  آخر  هائل  ذيل     
في  بــه  ويخفق  الــبــر،  على  األمــريــكــي 
ورفــاص  ردع  أداة  الشمال،  بحيرات 
المعادل  بطوله  لكنه  الــمــاء،  في  دفــع 
ستة  البالغ  التمساح  هذا  طول  لنصف 
يشكِّل  إنما  السمين،  وبامتالئه  أمتار، 
مخزن الدهن الذي يستخرج منه صاحبه 
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هبطت  ما  إذا  البارد  دمه  لتدفئ  الطاقة 
مئوية   20 مــادون  إلى  الحرارة  درجــة 
الذيول  أما  الحركة.  عن  فيها  يكّف  التي 
الثدييات،  األقدام من  لرباعيات  الخفيفة 
اللحوح  الحشرات  لطرد  »منشات«  فهي 
كلمات  بال  لغة  أداة  أنها  كما  الالسعة. 
والحمر  والــغــزالن  الظباء  قطعان  لــدى 
الوحشية، فما إن يشعر فرد من القطيع 
حتى  قريب  خطر  بوجود  الحافة  عند 
تغيُّر نسق  يليه  من  فيلمح  ذيله  يحرك 
اإلشــارة  وتنتقل  الذيل،  حــول  ــوان  األل
ب القطيع  عبر توالي حركة الذيول ليتأهَّ
وللنجاة  للنجاة.  التماسًا  للفرار  كله 
والسحالي  الثعابين  بعض  تلجأ  كذلك 
وتركها  ذيولها  فصل  إلــى  واألبـــراص 
بها  ينشغل  اٍك  فتَّ مفترٍس  أمام  تتقافز 

فيما تفّر هي إلى َمأمن. 
   الحركة نعم، لكن السكون أيضًا له 
الحيوان،  لدى  الذيول  هندسة  في  شأن 
ذيله  على  باالتكاء  يكمل  فالكانجرو 
مثلث  الخلفيتين  قــدمــيــه  مــع  ــوي  ــق ال
ويطيل  واقفًا  ينتصب  عندما  الــتــوازن 
من  غريم  مع  يتشاجر  وحين  الوقوف، 
بني جنسه في مباريات مذهلة التطابق 
فيها  يتالكم  التايالندية  المصارعة  مع 
ــالت  ورك األذرع  بقبضات  الــغــريــمــان 

األقدام. أما ذيل السنجاب الجميل الغزير 
يجعله  »براشوت«  بمثابة  ينتفش  فهو 
ب قفزاته بدقة بالغة بين األغصان  يصوِّ
سطح  وعلى  األعــالــي.  في  المتباعدة 
االنهار المتجمدة في أقصى شمال العالم 
انتفاش  عظيم  الثلوج  ثعلب  يتحرَّك 
ما  متسمعًا  يسكن  صبور،  بمكر  الذيل 
عالية  قفزة  يقفز  ثم  البشر،  يسمعه  ال 
واسعة ليسقط بقوادمه ورأسه في بقعة 
محدَّدة يفتحها سقوطه في غطاء الجليد 
أكثر.  ال  بسمعه  رآهــا  سمكة  ليقتنص 
يستعرض  االنفتاح  إلى  االنتفاش  ومن 
الجمال ليخلب لّب  الطاووس ذيله باهر 
أنثى تختاره في موسم التزاوج، ومثله 
وأعجب يكون عرض الحب لطائر الجنة 

 !Bird of Paradise
طويلة  حكاية  الحيوانات  ذيــول     
بمفردات الحصر لها، لكنها تدور معظمها 

ر ذكره، مع اختالف في  في فلك ما تيسَّ
فهي  البشرية«  »الذيول  أما  التفاصيل، 
ذيول  رصدهما:  َتمَّ  لونين  على  تقتصر 
األولى  فيها.  العظام  وذيــول  عظمية، 
ه والدي«  »تشوُّ مجرد  أنها  وثبت  نادرة 
اليتحرك،  فهو  حــال،  بــأي  ذيــاًل  ليس 
وليس به فقرات منفصلة، وال عضالت 
ــه، بــل تــشــّوه في  وأعــصــاب خاصة ب
عظام العصعص التي ينتهي بها العمود 
ملتحمة  الحوض  دائرة  وتغلق  الفقري 

بعظامه، وجامدة كجمودها!
الهند  ــذي شغل  ال »بــاالجــي«  ذيــل    
الثاني األكثر  النوع  عام 2002 كان من 
شيوعًا بين »الذيول البشرية«. وبالرغم 
من أن علماء التشريح والجراحين قطعوا 
بأنها ليست ذيواًل بل محض أورام دهنية 
الجراحية  لإلزالة  وقابلة  بالجلد  مغلَّفة 
دون عواقب ُتذكر، إال أنها ظلت تومئ إلى 

ذيل التمساح االٔمريكي أداة ردع ودفع ومخزن للطاقة

ثعلب الثلوج ذيله بطانيته في عالم الصقيع

خيطا ذيل طائر الجنة 



156

جدل آخر حول حقيقة ذيول البشر بين 
»الَخلقيون«  أولهما  العلماء:  من  فريقين 
الذي  الخاص  الخلق  بنظرية  المؤمنون 
من  تتطور  لــم  المخلوقات  أن  يعني 
ُرَتب أدنى إلى أرقى، وإن كانت تتكيَّف 
بها،  المحيط  الوسط  تغيرُّات  لتواكب 
المعتنقون  »الــتــطــّوريــون«  وثانيهما 
للمفهوم العتيق لنظرية التطور، والذين 
يزعمون أن هناك ُسلَّمًا للتطور بدءًا من 
الخلية األولى في مياه البحر، وصعدت 
البحريات  من  المتطورة  الكيانات  عليه 
فالثدييات  الطيور  إلى  البرمائيات  إلى 
يكّف  لم  علمي  صراع  اإلنسان.  وأخيرًا 
عن االحتدام برغم مضّي ما يقارب قرنًا 
ودورانه  اشتعاله،  على  القرن  ونصف 

حول الذيول، »ذيول البشر«!
األحياء  عالم  في عام 1876 نشر     
مخططًا  هاسكل«  »إرنــســت  األلــمــانــي 
الرحم  من  منتزع  بشري  جنين  لصورة 
مفردات  ثــالث  وبــه  األول،  شهره  في 
قال هاسكل إنها تؤكد أن البشر يحملون 
إلى  يشير  مسردًا  المبكر  تكوينهم  في 
لتشابه  فإضافة  التطوري،  مشوارهم 
والدالفين  القطط  أجنة  مع  البشر  جنين 
حّد  على  فهناك  مبكرة،  مرحلة  فــي 
زعمه: كيس ُمح يشبه كيس مح جنين 
وفتحة خياشيم  البيضة،  داخل  الدجاج 
قرب العنق كما في األسماك، ثم »ذيل« 

يصل طوله إلى سدس طول الجنين في 
تمضي  أن  ضروريًا  وكان  الفترة.  هذه 
عدة عقود من التطور العلمي لحسم هذا 

الجدل في االتجاه اآلخر.
المتسارعة  األجنة  علم  مكتشفات     
داخل  التصوير  بتقنيات  والمدعومة 
خارجه  ومن  الطبية،  بالمناظير  الرحم 
وتحليل  ــاد،  ــع األب ربــاعــي  بالسونار 
بالميكروسكوب  المرئية  الخاليا  عينات 
الهندسة  مكتشفات  ثــم  اإللــكــتــرونــي، 
الحمض  تحليل  إلــى  وصــواًل  الوراثية 
الجينوم،  مكونات  وتحديد  الــنــووي 
ــاءات  الــتــام الّدعـ الــدحــض  وصلت إلــى 
في  مــح  كيس  تــصــّوره  فما  هاسكل، 
مستودعًا  إال  ليس  البشري  الجنين 
ــى  األول الـــدم  خــاليــا  ــد  ــوري وت لتكوين 
ن العظام وقيام نخاعها  للجنين قبل تكوُّ
بهذه المهمة، كما أن الجنين البشري الذي 
الحبل السّري  يصله غذاؤه من أمه عبر 
يتغذى  مح  كيس  إلى  حاجة  في  ليس 
أجنة  كما  الحياة  إلى  يخرج  حتى  منه 
البيض. وبالمثل ثبت أن ما  الطيور في 
خياشيم  يكن  لم  خياشيم  هاسكل  ظنه 
وال الذيل ذياًل، بل تكوينات عابرة الزمة 
لتشكيل ما يليها ثم االختفاء ألنها ليست 
لتكوين  وراثــيــة  برامج  بأية  مدعومة 
فالبشر  للبشر،  ــول  ذيـ أو  خياشيم 
ليسوا في حاجة عضوية ألية ذيول أو 

فهل  األرض.  على  حياتهم  في  خياشيم 
ثمة احتياج لذيول معنوية؟

السؤال أجاب عنه بطريقة هزلية     
إشيواتاري«  »شوتا  الياباني  المخترع 
أن  اســتــطــاع  فــقــد  ــام،  ــع ال هـــذا  مطلع 
الحالة  عن  يعبِّر  إلكترونيًا  ذياًل  يبتكر 
القلب  أن  قاعدة  على  لحامله  النفسية 
مرآة النفس، ويختلف إيقاعه باختالف 
اإلشارات  يلتقط  ذياًل  فصنع  االنفعال، 
 ( القلب  نبضات  لمرقاب  اإللكترونية 
لها إلى طاقة تحريك  مونيتور (، ويحوِّ
أو  الفرح  عن  تعبِّر  االصطناعي  للذيل 
بطريقة  الرفض،  أو  ب  التأهُّ أو  الخوف 
مقاربة لما تفعله الكالب والقطط عندما 
ذيولها!  بتحريك  عواطفها  عن  تعبِّر 
في  مخفيًا  القلب  مرقاب  يكون  وفيما 
أو  لمرتديه  ظاهرًا  الذيل  يكون  الثياب، 
األولية  التجارب  نجاح  ومع  مرتديته. 
هدفه  أن  َصرَّح شوتا  الذيل،  ذلك  على 
على  بسمة  يرسم  أن  هو  اختراعه  من 
بالفعل  حــدث  ما  وهــو  الناس،  وجــوه 
والفتيات  الفتيان  من  الذيول  لحاملي 
ذيولهم  ولمشاهدي  المراهقة،  عمر  في 

وذيولهّن المتراقصة في الطرقات. 
اختراعه  إلــى  أضــاف شوتا  وقــد     
الذيل  استجابات  يربط  جديدًا  طموحًا 
بــالــهــواتــف الــنــقــالــة الــذكــيــة ومــواقــع 
اإلنترنت  على  االجتماعي  الــتــواصــل 

ذيل إلكتروني ياباني يعبر عن انفعاالت حاملتهشرائط ذيل طائر الجنة االسترالي
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الذيول  وذوات  ذوي  لألصدقاء  لترسل 
المزاجية،  حاالتهم  عن  فورية  تقارير 
أو  المسرة،  فيها  يجدون  التي  واألماكن 
العكس، إضافة إلمكانية التعارف بينهم 
وقد  متقاربة.  أماكن  في  ُوجــدوا  ما  إذا 
إنتاج  اليابانية   WACKY شركة  تبنَّت 
وتطوير هذا الذيل اإللكتروني العاطفي، 
خالل  بريطانيا  في  النتشاره  ط  وتخطِّ
العام القادم، ومنها إلى أوروبا والعالم. 
فهل َكَفت هذه الذيول اإللكترونية حاجة 

بعض البشر المعنوية إلى ذيول؟
»جيمس  جعل  الفني  الجانب  في    
ناس  »أفــاتــار«  فيلم  مخرج  كاميرون« 
البشر  الـــذي غـــزاه  كــوكــب »بـــانـــدورا« 
تعبر  أزرق حاٍن وذيول  بلوٍن  يظهرون 
الطبيعة  مــع  الحميم  تواشجهم  عــن 
التسلُّطية  للنزعات  البكر، في معارضه 
قوا  واالستهالكية للبشر الغزاة الذين تفوَّ
علميًا وتقنيًا إلى درجة تالمس الخيال، 
إنسانيتهم  الوقت نفسه فقدوا  لكنهم في 
المتراحمة مع الحياة واألحياء، فصاروا 
من  مايزيد  وسلب  للغزو  نهمة  أدوات 
التقني، ويعبر  المادي وتشيُّئهم  غناهم 
يكون  يكاد  بالنقص شديد  إحساس  عن 
عالم  أسماه  لما  حداثي  مابعد  تجسيدًا 
النقص«،  »عقدة  أدلــر«  »ألفريد  النفس 
المرضي  تعويضها  وراء  تكمن  التي 
كله:  البشري  التاريخ  بــؤس  ثنائية 

االستبداد، والخنوع.
   دون َليٍّ ألعناق التأويالت النفسية 
بالمجاز  نعبِّر  أن  يمكننا  اعتساف،  وال 
لدى  »الــذيــول«  عــن  الــشــائــع  الشعبي 
األرض،  بلدان  معظم  في  البشر  معظم 
و»المازوكية«،  »السادية«  بمصطلَحي 
عن  المبتذل  التعبير  إطــار  خــارج  لكن 
جسديًا،  اآلخرين  بإيالم  كتلذُّذ  السادية 
وعن المازوكية كتلذُّذ باأللم الواقع على 
الذات من الغير، فهذا التعبير يكاد يكون 
من إفرازات اآلداب والفنون السطحية في 
الروايات واألفالم وعروض »البورنو«، 
لكن األوقع في فهم السادية والمازوكية 
النفس االجتماعي  إليه عالم  هو ماذهب 
»إيريك فروم« الذي شرح السادية كنوع 
دائرة  الوقوع داخل  الغير في  إكراه  من 
وتنفيذ  رغباته  لتحقيق  السادي،  نفوذ 
مخططاته بما يلغي الذات الفردية الحرة 
الشريرة  المعادلة  هذه  وفي  لإلنسان، 
في  الوقوع  نفسه  على  يقبل  من  يكون 
االنسحاق داخل دائرة نفوذ غيره »ذياًل« 
أو مازوكيًا، وَمْن يقبل أن يجعل غيره 
»ذياًل« له هو طاغية أو ُمستبّد أو ُمتسلِّط 

أو..سادي.
   في عصر يتكاثر على بشريته من 
في  وينقِّبون  حرف،  على  اهلل  يعبدون 
الغابر والداثر عما يالئم جنوح نفوسهم 
وتفريغ  الغير  على  للسيطرة  النّزاعة 

المرضي  العنف  من  ذواتــهــم  شحنات 
أحد  يلتفت  ال  يكاد  شتَّى،  تطرُّفات  في 
للرسائل المبثوثة في كتاب اهلل المنظور 
من  والكائنات  الــكــون  البشر،  لكافة 
وفينا،  منا  بالقرب  والحياة  حولنا، 
هاهو  تبصرون«.  أفــال  أنفسكم  »وفــي 
الجنين  طــرف  في  يبدو  ــذي  ال »الــذيــل« 
البشري عند أسبوعه الرابع أو الخامس 
في رحم األم، ثم يتالشى بعد ذلك كأن 
في  صارخة  برسالة  يسطع  يكن،  لم 
البشرية: »يامن عافاكم اهلل من الذيول، 
أرفع  وهو  عنها  مايغنيكم  فيكم  وخلق 
وأنفع، لماذا يقبل بعضكم على نفسه أن 
البعض  يقبل  ولماذا  لغيره؟  ذياًل  يكون 
البشر«.  من  غيره  استذيال  على  اآلخر 
كالهما مريض بداء فساد العالم واّتضاع 

البشرية!
   لقد كبر باالجي الذي كان جّده األّفاق 
يتربَّح من عرض »ذيله« الهانوماني في 
الثالثة  في  اآلن  صار  الهندوس.  معابد 
ذلك  إلــى  حاجة  في  يعد  ولــم  عشرة، 
الجد. ومن الواضح أنه لم يرضخ لرأي 
األطباء القائل بأن ذيله ليس ذياًل وإنما 
هو ورم دهني يمكن إزالته جراحيًا، فهو 
من  لخوفه  ربما  اليــزال،  بذيله  يحتفظ 
ب  الجراحة، وربما ألنه اليمتلك ما يتكسَّ
ذلك  إال  البشري  البؤس  زحــام  في  به 

الذيل!  

في فيلم »أفاتار« كائنات مسالمة زرقاء ذات ذيول تسمى نافي
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علوم

العمارة الخضراء

د. أحمد مصطفى العتيق

الحديثة  العمارة  ملهم   Sullivan سويفان  لويس  كتب 
عمارتنا  أن  األطفال«  روضة  »أحاديث  كتابه  في  األميركي 
فيها على  تمّعنا  لو  أنها مرآة، حتى  لو  تعكسنا بصدق كما 
انفصال عنا. وليست المدينة إال االنعكاس المادي لشخصية 
قاطنيها. إن العمارة التي تعكس شيئًا ما تشير إلى أبعد من 
. إن قوس النصر يبقى شيئًا  ذاتها، فهي انعكاس وهي تجلٍّ
كامل االختالف عن ُنصب ُمقام لقائد منتصر أو سور المدينة 

يظل شيئًا كامل االختالف عن حّد المدينة.

بمفهومين  العمارة  اقترنت  بالبيئة،  االهتمام  زيادة  ومع 
التي  الطاقة  وترشيد  البيئة،  مع  التناغم  هما:  أساسيين 
تستهلك منها الكثير عمارة المدن. ذلك أن احتياجات الطاقة 
على  ضخمًا  عبئًا  تفرض  )المدن(  الحضرية  المناطق  في 
االقتصاد والبيئة، فالمباني في البالد الصناعية تستهلك من 
معظمها  القومية،  الطاقة  ميزانيات  من   %  50 إلى   %  35
المياه والتبريد، واإلضاءة  األماكن وتسخين  لتدفئة وتبريد 
والطهي. وفي معظم بالد العالم النامي غالبًا ما يكون نصيب 
المباني من إجمالي الطاقة أعلى بكثير. ومن َثمَّ نشأت فكرة 
التي  تلك  أو  المتواصلة«  »الطاقة  اقتصاديات  عن  البحث 
يمكن أن نطلق عليها »الطاقة الخضراء«. وهي طاقة ليست 
حارقة بقدر ما هي طاقة رؤوفة تساعد على استمرار الحياة 

لزماننا والزمان القادم.

التقليدية،  وغير  التقليدية  الطاقة  هي  الخضراء  والطاقة 
فهي المتوافقة مع البيئة بكل أركانها. فالطبيعة غنية بالصور 
المتعددة لها، والقوى الطبيعية الموّفرة لها، كالهواء وحرارة 

باطن األرض واألمواج واألشعة الشمسية وغيرها الكثير.

العلماء  أطلق  العشرين  القرن  تسعينيات  بداية  ومــع 
دعوة  لتمثل  الخضراء«  »العمارة  مصطلح  والمعماريون 
للتصالح مع البيئة والتوافق معها. وما لبثت هذه الدعوة أن 
المعماريون الُخضر في  لت إلى فلسفة ونظرية يتبّناها  تحوَّ

جميع أنحاء العالم.

 وترتكز »العمارة الخضراء« على خمسة عوامل أساسية 
لشاغليها  والنفسية  الجسمية  الراحة  تحقق  أن  شأنها  من 

فضاًل على التناغم مع البيئة وترشيد الطاقة:

1- التعامل مع الظروف المناخية.

2- االقتصاد في الطاقة.

واالعتماد على خامات  البناء  مواد  مراعاة خصائص   -3
محلية مناسبة.

4- إشباع الحاجات األساسية لإلنسان.

البيئة  مع  متوافقة  حلول  لوضع  بشمولية  التفكير   -5
المحلية.
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تصميم  طريق  عن  المستخدمة  الطاقة  تقليل  بإمكاننا 
والصناعية،  السكنية  والميادين  والشوارع،  للمدن،  أفضل 
جديدة  تقنيات  عن  نبحث  أن  علينا  إن  وغيرها.  والتجارية 
ذلك  على  واألمثلة  الشوارع،  في  الحراري  الحمل  لتقليل 
كثيرة، فخلط اإلسفلت بالرمل الفاتح اللون يعكس الحرارة 

بداًل من االحتفاظ بها. 

المتحدة  بالواليات  القومية  العلوم  أكاديمية  وقــّدرت 
البيضاء  لألسطح  االستراتيجي  االستخدام  أن  األميركية، 
والتشجير والنباتات يمكن أن يوفر 2.6 مليون دوالر سنويًا 
من تكاليف الطاقة. من هنا تظهر أهمية الدعوة إلى الزيادة 

في التشجير ومن مسطحات الظل في المدن.

اإلضــاءة  مــن  يستفيد  للمباني  األخــضــر  التصميم  إن 
النوافذ  طــريــق  عــن  ــة  درجـ ألقــصــى  الصحية  الطبيعية 
طاقات  واستخدام  الطبيعية،  التهوية  كذلك  والفتحات. 
أن  الدراسات  أثبتت  فلقد  والطهي،  والتكييف  لإلنارة  بديلة 
مخلَّفات  العربية،  الــدول  في  المنازل  مخلَّفات  من   %  60
بالمدينة  الطاقة  مشكلة  حل  في  تساعد  أن  يمكن  عضوية 
العربية بما توفِّره من طاقة الوقود الحيوي )البيوجاز(. وإذا 
من  مجموعة  وحاجات  نشاط  عن  يعبر  بناء  العمارة  كانت 
البشر، ويوفِّر لهم بيئة نفسية واجتماعية وفيزيقية، حيث 
وصفها المفكر العربي الكبير حسن فتحي بقوله: إننا نبني 

لإلنسان »السيكوبيوفسيولوجي« عمارة تسمح له بممارسة 
بيئته متفاعاًل معها  الحياتية، وأن تكون جزءًا من  وظائفه 
طوال حياته. تحقق له الراحة الحرارية واإلضاءة المناسبة 
والسمع  والرائحة  البصري  والمجال  المناسبة  والتهوية 
والمعاني والرموز، تتناغم مع البيئة وال تسرف في استخدام 
الطبيعة  رمز  طياتها  في  تحمل  الخضراء«  »العمارة  الطاقة. 
رؤوفة  الطبيعة  مثل  مثلها  إليها،  والرجوع  معها  والوفاق 
حنونة كرحم األم خالية من التلوث، توفِّر كل سبل التواصل 
االجتماعي مع األسرة وخارجها، وتبقى دائمًا رمزًا للتعاطف 
والشوق  والرحيل  لالستقرار  ورمزًا  الطبيعة  مع  والتعانق 
إلى العودة: إن بيت أبي الذي فيه كل خطوة لها معنى، وكل 
متاعبي  فيه  وأنفض  ذاتي،  عن  فيه  أبحث  مغزى،  له  ركن 
وهمومي، وأستجمع فيه أفكاري، وأبحث فيه عن ذكرياتي. 

حتى األشياء المهملة صارت لها معنى.

وأخيرًا: »العمارة الخضراء« منشأة نصمِّمها متناغمة مع 
البيئة الطبيعية بكل ما فيها من إيجابيات تستخدم  عناصر 
على  كبيرة-  بدرجة  وتعتمد-  ممكنة،  درجــة  بأقل  الطاقة 
تقنيات  واستخدام  الطبيعية  واإلضــاءة  الطبيعية  التهوية 
صوره  بجميع  التلوث  من  خالية  الحرارية،  الراحة  توفِّر 
األسرة،  أفراد  بين  الداخلي  االجتماعي  التواصل  لنا  توفِّر 
والخارجي بين األسرة والمجتع.. إنها عمارة نظيفة من أجل 

بيئة نظيفة غير مستنزفة.
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في  يوليو   23 ثــورة  تاريخ  درســوا  من  جميع  يعرف 
 1954 عام  ــارس/آذار  م شهر  تصدره  الذي  الموقع  مصر 
من هذه الثورة، وُيعَرف أن التاريخ الذي تلى هذا الشهر، 
َغيََّر التاريخ الذي سبقه تمامًا، وربما تكون األحداث التي 
المصري  المشهد  في  تتحكَّم  مازالت  آنذاك  هذا  في  وقعت 
الحالي، وكانت األزمة في ظاهرها محتدمة بين أول رئيس 
على  وكــان  نجيب،  محمد  الــلــواء  وهــو  مصر  لجمهورية 
 23 لثورة  الفعلي  القائد  عبدالناصر  جمال  األخرى  الضفة 
يوليو، ولكن األزمة في امتدادتها جذبت كافة أطياف المشهد 

السياسي المصري.
معلومة  أصبحت  التي  التفاصيل  في  الخوض  ودون 
لجنة  وكانت  وشائكًا،  محتدمًا  الشهر  هذا  كان  للجميع، 
الدستور التي ضّمت بدورها نخبة منتقاة بعناية برئاسة 
يليق بمصر بعد ثورة  علي ماهر تجتمع لصياغة دستور 
الساخن  الجو  هذا  ظل  وفي  عظمى،  وآمال  طموحات  لها 
قررن  السيدات  بعض  أن  حدث  االنفجار،  على  والموشك 
على  الحصول  أجــل  مــن  الصحافيين  بنقابة  االعتصام 
في  واالشتراك  القادم،  الدستور  في  السياسية  حقوقهن 
الرائدة  بقيادة  مارس   10 يوم  في  ذلك  وكان  صياغته، 
دّرّية شفيق، ومعها كاتبات وصحافيات مثل سعاد فهمي 
سيدات،  تسع  إلى  عددهن  وصل  وغيرهن،  فريد  وأماني 
ولكن هذا أثار الدكتور طه حسين، فكتب مقااًل ناريًا في 16 
وساق  »العابثات«،  عنوان  تحت  المصري  بجريدة  مارس 
سلسلة من األخطار التي تحيط بالبالد مثل وجود الجيش 
المصريين  ببعض  يفعل  السويس  قناة  حول  البريطاني 
ومجلس  جهة،  من  المصري  الشعب  ومصير  األفاعيل، 
الثورة واألمة من جهة أخرى، وراح طه حسين يستعرض 
األزمات الحادة التي تعاني منها مصر، ثم كتب: »وفي أثناء 

لجنة الدستور
بني طه حسني ودّرّية شفيق

صفحات مطوية

شعبان يوسف

والراديو  البرق  الصحف في مصر، ويحمل  تنشر  كله  هذا 
إلى أقطار األرض أن جماعة يسيرة من السيدات واألوانس 
قد أزمعت أن تنصرف عن الطعام، حتى ُيَقرَّر حّق المرأة 
ما  بعد  تعرف  لم  التي  التأسيسية،  الجمعية  في عضوية 
هي! وما عسى أن تكون! وعلى أي نحو من األنحاء يمكن 

أن تكون«.
الفعل،  بهذا  قمن  من  تقريع  في  العميد يستفيض  وراح 
ليس ضد مطالبهن، ولكنه كان يرى أن الظرف ال يسمح، 
وأن من فعلن هذا التصرف طالبات شهرة، بل إن هذا تمثيل 
بالعابثات.  المقال  من  يتضح  كما  ووصفهن  تمثيل،  في 
وهنا ثارت ثائرة كثيرين، فكتب في اليوم التالي مباشرة 
حسين  وهما  الوقت  ذلك  في  الصحافة  أعمدة  من  كاتبان 
فهمي الذي وصف طه حسين بأنه جائر عن طريق الحرية 
الذي ألفه، ومخاصم للمرأة في حقوقها السياسية، محافظ 
بخدمة  رة  مسخَّ الحقوق  مضيَّعة  الــمــرأة  تظل  أن  يــرى 
عابث  بأنه  حسين  طه  واصفًا  اإلمام  عميد  وكتب  الرجل، 
السياسية  بالحقوق  عابث  بل  السياسية،  المرأة  بحقوق 
ردَّ عليهما  التالي 18 مارس/آذار  اليوم  أيضًا، وفي  كلها 
الدكتور طه ردًا حادًا وعنيفًا، وطبعًا كتب في هذا الصدد 
آخرون، كان أبرزهم أحمد بهاء الدين، مقااًل قصيرًا تحت 
في  الصادرة  اليوسف  روز  مجلة  في  »الصائمات«  عنوان 
22 مارس/آذار: »حتى طه حسين، صاحب الدفاع القديم 
عن حق الفتاة في دخول الجامعة، وصف صيام السيدات 
بأنه عبث« واسترسل بهاء موضحًا أهمية حصول المرأة 
على كافة حقوقها السياسية، وأنهي حديثه بقوله: »ففي 
مثل هذا المجال يجب أن نبحث عن أثر إعطاء المرأة حقوقها 
قصدن  وصاحباتها  شفيق  درية  أن  أظن  وال  السياسية، 
بالصيام إرغام الحكومة إرغامًا مباشرًا على إعطاء المرأة 



161

بهذه  الجدي  االهتمام  إثارة  إلى  قصدن  ولكنهن  حقوقها، 
القضية«.

اًل وعنيفًا على طه  وكتبت دّرّية شفيق بنفسها رّدًا مطوَّ
حسين في العدد ذاته جاء فيه: »فإذا سمح الدكتور لنفسه 
أن يسمَّي موقفنا تمثياًل في تمثيل، فكيف يسّمي إذن موقف 
الشخص الذي عندما كان بعيدًا عن مقعد الحكم والسلطان 
تكلَّم عن المعذبين في األرض، وأسهب في الكالم حتى ما 
وصل به كالمه إلى منّصـة الحكم والسلطان، اندفع يمدح 
إلى مصاف  أيامه  الطاغية والطغيان، ويرفعه في أواخر 
هذا  من  أبدع  تمثياًل  الدكتور  يذكر  فهل  والقديسين،  اآللهة 
مركزه  يجعله  شخص  عن  صدر  إذا  خصوصًا  ؟  التمثيل 
يحتذيه  الذي  والمثل  الصالحة  القدوة  المرموق  الرسمي 
شباب هذا البلد، وصدر عنه من أعلى منارة للعلم والخلق 
في مصر، وعلى األخص إذا كان الكل يعلم أن هذا المديح 

لم يصدر إال التماسًا لجاه زائف، ولقب زائل«.
عن  خرج  أنه  إذ  جــدًا،  حسين  طه  الكالم  هذا  وأغضب 
حدود الرّد الموضوعي، إلى النهش في النزاهة الشخصية، 
رئيس  إلى  ووّجهه  التالي،  العدد  في  عنيفًا  ردًا  فكتب 
وموضحًا:  المقال،  كاتبة  عليَّ  متهّكمًا  مباشرة،  التحرير 
ما  أن يفرض على  إنسانًا يستطيع  بعد  لم يخلق  اهلل  »أن 
ال أحب، وأن يضطّرني إلى ما ال أريد.«. معتبرًا أن ماجاء 
ممهورًا بتوقيع دّرّية شفيق، ماهو إال كتابة لشخص آخر، 
ونصح دّرّية شفيق التي وضعت توقيعها على المقال أن 
تنتقي كاتبها بعناية فيما بعد، ثم ساق حديثًا طوياًل عن 
مواقفه الكثيرة، منتهيًا إلى حديثه إلى الملك فاروق الذي 
َهت عنه الكاتبة، وجاء فيه: »وأنا بهذا الكالم لم أكسب  نوَّ
من فاروق مااًل وال جاهًا، فقد كنت غنيًا عن ماله وجاهه، 
الداخلية،  حياتهم  في  أهلها  نفع  ما  لمصر  كسبت  وإنما 

مصر  نفع  وما  أمورهم،  لهم  َر  وَيسَّ التعليم،  لهم  فأباح 
في العالم الخارجي، فأنشأ لها معهدًا في مدريد، وكرسيًا 
العربية  للغة  وكرسيًا  نيس،  في  األبيض  البحر  لثقافة 
في جامعة أثينا، وكاد ينشئ لها معهدًا في شمال أفريقيا 
جميعًا  والناس  الثقال،  وكوارثها  السياسة،  خطوب  لوال 
يعلمون أني لم أفرح بلقبه ذاك حين ُأهِدي إلّي، ولم آس 
عليه حين صرف عني، ولم أحفل به حين أقبل وال حين 
أدبر، ولم أطلبه إلّي، ولم يطلبه إليه لي أحد، واهلل يشهد 
عني،  ُألِقَي  ولقد ضحكت حين  تلقيته،  لقد ضحكت حين 
والناس يعلمون ما هو أعظم من ذلك خطرًا وأبعد منه أثرًا 
في حياتهم، فلم يخاصم أحد من الكّتاب والمفكرين فاروقًا 
قاومتهما،  كما  أحد  يقاومهما  ولم  خاصمتهما،  كما  وأباه 
الجامعة،  أباه أخرجني من  لتذكر إن كنت ذاكرًا أن  وأنك 
أن  وأراد  يفلح،  فلم  الــجــوع  إلــى  يضطّرني  أن  وأراد 
يضطّرني إلى الصمت فلم يفلح أيضًا، وأنك لتذكر إن كنت 
أنزل  حين  المعارف  وزارة  من  أخرجني  فاروقًا  أن  ذاكرًا 
حكومة الوفد عن السلطان سنة أربع وأربعين، وأراد أن 
يضطرني إلى الجوع والصمت فلم يبلغ مما أراد شيئًا ألن 
اهلل هو الذي يرزق الناس على رغم الملوك والحّكام، وألن 
اإلرادة  وقوة  العزم  صدق  من  الناس  يمنح  الذي  هو  اهلل 
الكوارث  من  وينفذوا  للخطوب،  يثبتوا  أن  من  نهم  يمكِّ ما 
والنائبات مهما يبلغ بهم التعقيد«. ولم تتوقف المساجلة، 
ولكن بهاء الدين َعقََّب تعقيبًا مهذَّبًا على السيد العميد، مقدِّرًا 
لتاريخه ولمكانته في الثقافة العربية، ولكن سلطان اللفظ 
يأخذه أحيانًا إلى ما ال يقصده بالضبط، ثم كتبت السيدة 
كافة  تكتمل  االعتصام حتى  يوميات  بعد  فيما  فريد  أماني 
تاريخ  في  مرحلة  أخطر  تحت  دارت  التي  المعركة  زوايا 

مصر المعاصر.

درية شفيق: طه حسين يمدح الطاغية والطغيانطه حسين: المعترضات عابثات ال يدركن األخطار
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قد يبدو عنوانًا »وقحًا« وسورية غارقة في دماء أبنائها، 
هذه  لكن  التصديق!  وصعب  »ُمضحكًا«  عنوانًا  يبدو  وقد 
تقرأ  أن  ويمكنك  بالبارات،  تزدهر  فالالذقية  الحقيقة  هي 
الفتات عمالقة )مطعم وبار( أشعر وأنا أتسكَّع في شوارع 
أجزاء  لحم  عن  يعجز  من  ذهول  دومًا،  بالذهول  الالذقية 
روحه المتصدِّعة، إن لم أقل المتناحرة! أحاول أن أنفصل 
عن ذاتي وأن أستعرض حياة تلك المرأة -نموذج إنسان 
أطــرد شعوري  أن  أحــاول   - الالذقية  في  يعيش  ســوري 
أن  المستميت  اإلحساس  وذلك  والذهول،  بالتمزُّق  الدائم 
التي ضاعت منا، نحن  الحياة  الخيط: خيط  أمسك طرف 
السوريين. أجدني دومًا أتذكر الرواية الرائعة لجبرا إبراهيم 
جبرا ) شارع األميرات ( حيث ارتبط لديه التفكير بالمشي. 
َنبََّهني هذا المبدع العظيم إلى حقيقة توليد األفكار من خالل 
اسمه  وهذا  زكريا  مع  بدأ  الذي  يومي  أستعرض  المشي. 
التقيته  سنة،   12 عمره  حلب  من  نازح  زكريا  الحقيقي. 
في العيادة العينية في المشفى الوطني، كان برفقة رجل 
عيني  في  الحزن  كثافة  لكن  األولى،  للوهلة  أباه  اعتقدته 
زكريا جعلتني أحزر -دون أن أسأل - أن هذا الرجل ليس 
والد زكريا. كان زكريا مع ُمحسن، هكذا قدم نفسه بعد أن 
قال لي أن أم زكريا وأباه ماتا في حلب بعد أن سقط عليهما 
صاروخ. لم تتحرك عضلة في وجه زكريا! وجدتني أردد 
كببغاء: زكريا والصاروخ! وكي أهرب من وطأة المأساه 
التي صهرتنا ليس نحن الثالثة فقط - زكريا والُمحسن وأنا 
- بل صهرت كل َمْن في العيادة العينية من مئات النازحين 
ال  والتي  العابثة  الليمون  زهر  رائحة  إلى  العاملين  إلى 
رائحة خاصة  كلنا صهرتنا  النافذة.  من  وتتسلل  تستحي 
الوقح والذي ال يستحي من شدة  الموت  بسورية، رائحة 
عشقه لسورية. كي أهرب من وطأة المأساة وجدتني أسأل 
؟  زكريا  يا  أنت  صف  أي  في  زائفة:  تفاؤل  بلهجة  زكريا 
فردَّ بصوت َكبََّره الحزن: لقد ضاعت علّي السنة الدراسية. 
المأساة. زكريا  أكبر  زكريا يحتاج لنظارة ليرى بوضوح 
ولديه  ُمحسنًا  كان  إن  أعرف  ال  ُمحسن،  مع  اآلن  يعيش 
عوا على ُمحسنين، ال يعيش زكريا تحت  أربعة إخوة توزَّ
ولم  عينه،  من  دمعه  تسقط  لم  إخوته،  مع  واحد  سقف 

بارات الالذقية!

يتذمر، كأنه أذعن أن الحياة هي وحش ال طاقة لطفل على 
ردِّه، لعل زكريا يتمنى لو كان في حضن أمه أو أبيه حين 
قهم الصاروخ شظايا من لحم بشري تطايرت كفراشات  مزَّ
النازحين  من  عشرات  أفحص  احترقت.  ثم  ودم  لحم  من 
الذين ينافسون مصطفى في مآسيهم، أود أن أصرخ حتى 
تتقّطع حبال حنجرتي: تعالوا يا صّناع السينما، وسجلوا 
لن تحتاجوا ألبطال وال  أفالمًا وثائقية حّية في سورية، 
البيت  إلى  أعود  سورية،  في  متوافر  شيء  فكّل  ممثلين. 
ذاكرتي، وأجدني أعجز  ووجه زكريا محفور كالوشم في 
عن إسكات صوت: زكريا والصاروخ الذي يضج في أذني 
باستمرار. عند العصر أفّر من المنزل ومن روحي وأتسكَّع 
في شوارع الالذقية، هل اعتدت على منظر الحواجز التي 
تفاجئني كل مرة بجديد. اآلن الحواجز أصبحت جدارًا من 
الشاحنات  دواليب  من  طبقة  وفوقها  الضخمة  البراميل 
مغلقة  شــوارع  ثمة  الرمل،  من  أكياس  وفوقها  الضخمة 
من  ثلة  تعبرها،  أن  للسيارات  يمكن  وال  بالحواجز  تمامًا 
المجنَّدين يحملون البواريد، يشربون المّتة والشاي. أتابع 
السير وأتوقَّف أمام بناء فخم شديد البذخ وقد تقدمته يافطة 
اسم  قــرأت  أن  يسبق  لم  يا ســالم!  وبــار(  )مطعم  عمالقة 
بار قبل سنتين ونصف! اآلن هذا االسم يلعلع، يصفعني 
خيالي بوجه زكريا والصاروخ وبكلمة بار، وُتصاب عيناي 
وبــار(،  )مطعم  األنيقة  الالفتة  تتفحص  فعين  بالَحَول: 
وريف حلب.  دمشق  وريف  القصير  في  هناك  تهيم  وعين 
تتأمل  وعين  أشكاله،  وأوحــش  بأفظع  الدمار  ترى  عين 
كلمة بار!. ال يساعدني المشي على لحم تصدعات روحي 
ووجه  المشي  أتابع  جبرا.  إبراهيم  جبرا  يفعل  كان  كما 
زكريا والصاروخ - أعجز عن فّك التالحم الوثيق بين اسم 
زكريا وكلمة صاروخ - يحتّل خيالي، ويلتصق بكل مشهد 
أن  لزكريا  يمكن  بار.كيف  بكلمة  التصاقه  ويزداد  حولي، 
يحتمل تلك المأساة الفظيعة، لعله شاهد الصاروخ يفتت 
معهما  بنفسه  يقذف  أن  أراد  لعله  والده.  أمه وجسد  جسد 
صارخًا: خذوني معكما، لكن يدًا امتدت وأبعدته. هل على 
آالم  ليخدِّر  الالذقية  في  بــارًا  يقصد  أن  البار  االبن  زكريا 

روحه؟

هيفاء بيطار
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العمل الفني: سلملن المالك - قطر
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