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الغابة والصحراء

توفيق صالح
رحيل آخر

أم الجمال 
البقاء للريح 

العمل الفني: فرج دهام - قطر
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نصير المعذبين
حياة ثانية

فرانز فانون

مجانًا  مع العدد  كتاب:
مرايا يحيى حقي





رئيس الهيئة االستشارية

د.  حمد بن عبد العزيز الكواري

وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د.علي أحمد الكبيسي 

مدير التحرير

عزت القمحاوي

الهيئة االستشارية

أ.  مبارك بن ناصر آل خليفة 

أ.د.  محمد عبد الرحيم كافود

أ.د. محمد غانم الرميحي

د. علي فخرو

أ.د. رضوان السيد

أ. خالد الخميسي

مكتب القاهرة:
34  ش طلعت حرب، الدور الخامس،

شقة 25  ميدان التحرير
تليفاكس: 5783770

البريد اإللكتروني: 
aldoha.cairo@gmail.com

رئيس  باسم  ترسل  المشاركات  جميع 
البريد  عبر  ترسل  أن  ويفضل  التحرير 
االلكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 

حدود 1000 كلمة على العنوان اآلتي:
تليفون : 44022295 )974+( 

تليفون - فاكس : 44022690 )974+(
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد اإللكتروني: 

   aldoha_magazine@yahoo.com

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.

حكـم  أركان  قّوضـت  قـد  العربـي  الربيـع  ثـورات  أن  فـي  أحـد  يجادلـك  ال 
االسـتبداد والقهـر، واسـتبدلت بثقافتـه التقليديـة ثقافة جديدة أحدثـت تغييرًا في 

نمـط التفكيـر والنظـرة إلـى المسـتقبل. 
وهـذا الحـراك الثقافـي حمـل لـواءه أساسـًا مجموعـة مـن الشـباب الواعـي 
الـذي يطمـع فـي أن يفتـح صفحـة جديـدة فـي تاريـخ األمـة العربيـة يبـدأ معهـا 
تفكيـر ثقافـي جديـد قائـم علـى التغييـر واألخـذ بمفاهيم وقيـم كانـت محّرمة أيام 

االسـتبداد والقهـر. 
ولقـد أصبـح جليـًا إسـهام هـذه الثقافـة فـي رفـع الوعـي العـام بقضايـا مهمـة 
سياسـيًا واجتماعيـًا وثقافيـًا ونجاحهـا فـي تشـكيل وعـي ثقافـي جديـد، لكنه ما 

زال فـي بداياتـه، وتتطلـب ممارسـته وتطبيقـه وقتـًا غيـر قصيـر. 
ـد أن التغييـر ال ينجـح إال بدافـع الرغبـة فيـه وحسـن إدارته لضمان  مـن المؤكَّ
تحقيـق أهدافـه. وعمليـة التغييـر نفسـها مرتبطـة دائمـًا بقواعـد ومبـادئ يلـزم 
التنبُّـه لهـا، ألن عـدم مراعاتهـا يـؤدي إلى الفشـل فـي التغيير. والمشـكلة الكبرى 
التـي تواجههـا ثـورات الربيـع العربـي ليسـت فـي إرادة التغييـر بـل فـي إدارتـه. 
والتغييـر ال يفـرض بالقـوة كمـا يريـد البعـض بـل مـن خـال اتفاق جماعـي قائم 
كثيـرة  معـه، ويهيِّـئ فرصـًا  الجميـع  تفاعـل  يعـزِّز  الـذي  البنَّـاء  الحـوار  علـى 
وكبيـرة لنجاحـه. ثـم إن التغييـر ال يحـدث فجـأة، بـل يحتـاج إلـى وقـت، وال 
يكـون بالـكام والُخَطـب بـل بالممارسـة والتطبيـق. ولـن تنجـح ثـورات الربيـع 
العربـي فـي التغييـر المطلـوب إال إذا تعاضـد الجميـع من أجله، وأخلصـوا النّية 

للوصـول إليـه. 
أمـا المطالبـة بتطبيـق النظـام الديموقراطـي فـي البـاد العربيـة فهـي قائمـة 
علـى إشـكاالت كبيـرة منهـا تعـدُّد وجهـات النظـر واختافهـا حـول هـذا النظـام 
وأفضـل السـبل لممارسـته وتطبيقـه، وعـدم توافـر الشـروط الازمـة لتحقيـق 
الديموقراطيـة فـي كثيـر مـن البلـدان العربيـة، وصعوبـة الوصـول إلـى صيغـة 
مرضيـة لجميـع األطـراف ومناسـبة لظـروف كل مجتمـع عربـي. وبرغـم هـذه 
المعوقـات هنـاك اتفـاق عـام علـى ضـرورة األخـذ بهـذا النظـام بوصفـه أفضـل 
صيغـة إلدارة التغييـر المطلـوب بوسـائل سـلمية ولـو تحقَّـق ذلـك بعـد زمـن 

طويـل. 
والمطالبـة بالحريـة حـّق أصيـل يحفـظ لإلنسـان كرامته، لكن الحرية نفسـها 
أو ضابـط،  مقابـل  بـا  ُتمَنـح  ال  المسـتويات،  متعـدِّد  المدلـول  واسـع  مفهـوم 
والـذي يقيِّدهـا ويعلـي مـن شـأنها هـو المسـؤولية بحيـث ينتـج منهـا مـا يسـمى 
بالحريـة المسـؤولة التـي تلتـزم بما يضمـن بناء الوطن ورعايـة مصالحه وأمنه 

واسـتقراره، والحـرص علـى حقـوق مواطنيـه بـا تمييـز. 
هل سـتنجح ثورات الربيع العربي في ترسـيخ قيم ثقافتها الجديدة وتمكين 
المواطـن العربـي مـن ممارسـتها فـي واقـع حياتـه الجديـد؟ هـذا مـا نرجـوه، وإن 

طـال انتظاره. 

ثقافة الربيع العربي 



مسلسل »ذات«  يعلن حضوره الطاغي على الفيسبوك 

»تويتر« تخسر لصالح الجمعية اليهودية بفرنسا 

صفحة »تمرُّد« السودانية بين الرفض والقبول 

طفلة يمنية تهرب من الزوا 

هاشتاج »نريدها علمانية« يثير جداًل

فيسبوك تونس  يرفع صور الشهداء

»يوتيوب« يطلق مهرجانًا للخيال العلمي

»آيفون 5 « متهم بالقتل

على موقع التدوين الصيني 

جوجل تنحاز  للكتابة باليد 

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السادسة - العدد الواحد والسبعون 
شوال 1434 - سبتمبر 2013

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  األول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــددًا  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة  العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة اإلمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة واإلعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة ُعمان 
- مؤسســة ُعمان للصحافة واألنباء والنشــر واإلعان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة واإلعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة األهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد الســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية اإلفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

االشتراكات السنوية

ترســل قيمة االشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 األفراد                     120 ريــااًل

 الدوائر الرســمية                   240 ريااًل 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

ر 7يــو 5 دول االتحاد األوروبي 

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دوالر    

150دوالرًا واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

األسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

اإلمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 رياالت

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 رياالت

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 دينارًا
15 درهمًا
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة األردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول االتحاد األوروبي

الواليات المتحدة األميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريااًل

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دوالرات

5 دوالرات

رئيس قسم التوزيع واالشتراكات

عبد اهلل محمد عبداهلل المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد اإللكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

متابعات
روسيا السمراء ) منذر بدر حلوم(

المغرب.. ربيع الصحافة اإللكترونية ) عبدالحق ميفراني(

الجزائر.. بحثًا عن ناشر مستقل )نّوارة لحـرش(

فرنسا.. اليسار والعرب ) أوراس زيباوي(

شعارات التأسيس في الثورة السورية ) عمر كوش(

ميديا

4
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مجانًا مع العدد: الغالف:

مرايا يحيى حقي
تقديم:صبري حافظ

Ronald Brooks Kitaj 
 أمريكا  )1932 - 2007(

50

أم الجمال

أدب الغابة والصحراء.. 

البقاء للريح 
والحجر

السودان هوية 
مشروخة

68
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60
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154

160

مقاالت

االحتكام إلى األرقـام )مرزوق بشير بن مرزوق(

جين أوستن على العملة )أمير تاج السر(

القهوة مدفوعة والبيتزا على »8« )إيزابيلا كاميرا(

الكولومبري ) ستفانو بيني(

في السيموالكر )عبد السام بنعبد العالي(

ثقافة الصورة ) د. محمد عبد المطلب(

القنادس تظهر في الجنوب )محمد المخزنجي(

تمثال الوعي الجمعي )عاء خالد(

102نصوص

يومان للغضب أو كم الساعة اآلن؟ )رضا البهات(
زهرة الزنبق )يونس محمود يونس(

طفولة )حسين عبدالرحيم(
أريد حياتي كّلها )زياد آل الشيخ(

في مواجهة شون كونري )أحمد عبد المنعم رمضان(
ثاث قصائد )علي عطا(

117كتب

أبواب السندباد )أحمد لطف اهلل(
في الحياة هناك أشياء أهّم من جمع المال )د. محمد الرميحي(

اللغة العربية ليست وحيدة في جزيرة خالية )عبداإلله المويسي(
في ضرورة االحتجاج )مروة رزق(
كتابة لعاج اآللم )سعيد بوكرامي(

رات أصغر راقصة باليه في العالم )د. رياض عصمت( مذكِّ
الحنين إلى العراق ولو إلى مقبرة )إيلي عبدو (

وقائع األيام السبعة )محمد العباسي(
األطلس الساحر: ماٌء،وموسيقى، وسرٌد آسر )ياسين عدنان(

62أدب
خليل كلفت بعد »50« عامًا من األعمال الشاقة )حوار - محمد بركة(

العودة إلى ِسنَّار نشيد المدينة )محمد عبد الحي(
بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنِت )محمد المكي إبراهيم(

طائر الشؤم )د. فرانسيس دينق(
في الذكرى العاشرة لرحيل عبداهلل الطيب.. )عبدالغني كرم اهلل(

اإلصابة بالشغف )ديمة الشكر(

18 رحيل
توفيق صالح ورفيق الصبان.. وداع في يوم قائظ )رياض أبو عواد(

شيركو بيكه س .. شاعر كردستان )مروان علي(

90ترجمات

ليديا دافيز ..الحبكة أهم من الشخصيات واللغة )ترجمة محمد عبد النبي(
البقعة للكاتبة اإليرانية زويا بيرزاد ) ترجمة يد اهلل مايري - سمية آقاجاني(
في الحياة لغز ما للكاتب التركي تَشتين ألتان )ترجمة صفوان الشلبي(
حلم ال تعكسه المرايا- قصائد إسبانية )د. محمد محمود مصطفى(

علوم

الحمية المناخية ضرورة إلنقاذ الكوكب )د.أحمد مصطفى العتيق(

156

مسرح

اآلن وهنا..»عـائـد إلى حـيـفـا« )راشد عيسى(

152

دراما

الدراما العربية .. تدوير الماضي بحبكة مملة )لنا عبد الرحمن(

148

158صفحات مطوية
صفحة من الدجل باسم الدين )د. أحمد زكريا الشلق(

132تشكيل

شيماء صبحي.. نقد العقل الهجين )ياسر سلطان(

رحيل رائد الحداثة الفنية في المغرب )أنيس الرافعي(
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الرباط ـ عبدالحق ميفراني

شـهدها  التـي  األخيـرة  األزمـة  خـال 
المغـرب، أو مـا اصطلـح علـى تسـميتها 
اإلسـباني  ملـف  فـي   ،)DanielGate(
 11 باغتصـاب  المـدان  كالفـان،  دانيـال 
طفـًا مغربيـًا، والمحكـوم عليـه بثاثيـن 
فقـط،  منهـا سـنتين  سـنة سـجنًا قضـى 
فـي  اإللكترونيـة  الصحافـة  اسـتطاعت 
للمعلومـة،  مصـدرًا  تشـكِّل  أن  المغـرب 
الصحافـة  فـي  الـواردة  األخبـار  وتزاحـم 
مـن  العديـد  أن  رغـم  اليوميـة.  الورقيـة 
الصحافـة  أن  أثبتـت  السـابقة  الدراسـات 
اإللكترونيـة تواجه صعوبة في الحصول 
علـى المعلومة، وسـبق لدراسـة للمنظمة 
اإلسـامية للتربيـة والعلـوم التأكيـد، في 
تقييـم  ميدانـي أنجزتـه الرابطـة المغربية 
للصحافـة اإللكترونيـة، أن جـّل الفاعليـن 
طالبـوا  الرقميـة  الصحافـة  مجـال  فـي 
بضـرورة إصـدار قانـون منّظـم للقطـاع.

مثـل  إلكترونيـة  جرائـد  تمكنـت  لقـد 
كيفـاش   ،20 الزنقـة  كـود،  »لكـم، 
السـبق  حيـازة  مـن  وهيسـبريس،...« 
ومتابعـة  »العفـو«،  إثـارة موضـوع  فـي 
حيثيـات القضية، التـي هّزت الرأي العام 
وتويتـر،  الفيسـبوك  وتحـّول  بأكملـه، 
لاحتجـاج  فضـاء  إلـى  كامـل،  ألسـبوع 
العفـو،  بمراجعـة  المطالبـة  وتأجيـج 
وزادت الوقفـة التـي نظمت أمـام البرلمان 
الملـك مـن تحـّول  لاحتجـاج علـى عفـو 
اإلنترنـت  ومواقـع  اإللكترونيـة  الجرائـد 

إلـى مصـدر أقـرب إلـى الحقيقـة ومتابعـة 
الملـف. لتفاصيـل  قريبـة 

تراجع الملك عن العفو، وطالب بفتح 
تحقيـق، وأقيـل مديـر مديريـة السـجون. 
وألول مـرة يحـدث أن تتراجـع المؤسسـة 
الملكيـة عـن عفـو من هذا القبيـل، بل وأن 
الموضـوع،  فـي  يوميـة  باغـات  تصـدر 
وتزامـن هـذا الموقـف مـع حـراك الشـارع 
والـذي  الضحايـا،  أسـر  ومطالبـات 
اسـتطاعوا أن يخلقـوا رأيـًا عامـًا، سـاهم 
الفضاء الرقمي في نشـره، بل اسـتطاعت 
أن  اإللكترونيـة  الجرائـد  مـن  واحـدة 
للمعلومـة  إلـى مصـدر متواصـل  ل  تتحـوَّ
اإلخباريـة  القنـوات  ألهـم  حتـى  وللخبـر 

)فرانـس24(. مثـل 
يبـدو أن مرحلـة النضـج التـي تعرفهـا 
الصحافـة اإللكترونيـة فـي المغرب، يدفع 
فـي اتجـاه تبّنـي موقف خاصات دراسـة 
ال »إيسيسـكو« الداعيـة إلى إصـدار قانون 
سيشـكِّل  مـا  وهـو  القطـاع،  هـذا  ـم  ينظِّ
القانونـي  الفـراغ  لمـأ  عاديـة  نتيجـة 
المواقـع  َفُجـّل  بالقطـاع،  والتنظيمـي 
بهـا  والعامليـن  اإللكترونيـة  والصحافـة 
صحفهـم  »محتـوى  أن  مـن  فـون  يتخوَّ
الازمـة«  الفكريـة  بالحمايـة  يتمتـع  ال 
ناهيـك علـى الصعوبـات التـي تواجههـم 
فـي الحصـول علـى المعلومـة. لكـن، فـي 
المقابـل، يجـب االعتراف أننـا نتحدث عن 
التهيـكل وغيـر  فـي طـور  يـزال  ال  قطـاع 
عامليهـم  يعاملـون  الكثيـرون  ممأسـس، 
لـم  وبعضهـم  عـي،  تطوُّ أسـاس  علـى 

يخضـع ألي تكويـن، والكثيـرون جـاؤوا 
ويعاملـون  الورقيـة،  الصحافـة  مـن 
الصحافـة الرقميـة بالعقليـة نفسـها وكأن 
المغـرب  فـي  يوجـد  ال   . تغيَّـرَ شـيء  ال 
مقـاوالت فعليـة للصحافـة اإللكترونيـة، 
هـذه  ببنيـات  التـام  الجهـل  عـن  ناهيـك 
الصحـف  هـذه  جـّل  أن  كمـا  الصحافـة. 
غيـاب  ظـل  فـي  ذاتـي،  بتمويـل  تحظـى 
هـذا  علـى  كليـًا  انفتاحـه  وعـدم  اإلشـهار 
القطـاع. فـي المقابل، شـهد المغرب خال 
األلفيـة  مـن  وابتـداء  األخيـرة،  السـنوات 
القطـاع.  هـذا  فـي  فعليـة  ثـورة  الجديـدة 
وحسـب إحصائيـات سـابقة عـرف إنشـاء 
الصحـف اإللكترونيـة، منـذ بدايتـه قفـزة 
سـنة  المئـة  فـي  بــ17  قـدرت  نوعيـة 
 2010 سـنة  ذروتهـا  ووصلـت   ،2009
بــ 25 فـي المئـة بإنشـاء أكبـر عـدد مـن 
الصحـف اإللكترونيـة »66 صحيفة« التي 
تمتـد فـي عـدد كبيـر مـن المـدن المغربيـة، 
وأحيانـًا حتـى فـي مدن صغيـرة أو قرى. 
فـي الوقـت الـذي أجمـع فيـه إعاميون 
الورقيـة  الصحافـة  أوضـاع  تـرّدي  علـى 
مهـا  فـي إطـار سلسـلة النـدوات التـي تنظِّ
منظمـة حريـات اإلعـام والتعبير، أسـهم 
األطفـال  مغتصـب  علـى  »العفـو  ملـف 
للصحافـة  حقيقيـًا  محـّكًا  اإلسـباني« 
وجعلهـا  المغـرب،  فـي  اإللكترونيـة 
ـع قاعـدة قّرائهـا، بـل ودفعـت الدولة  توسِّ
إلـى  والامركزيـة  المركزيـة  بأنظمتهـا 
التفكيـر الجـدي فـي هذا الاعـب الصحافي 

الجديـد. المحـوري 

المغرب 
ربيع الصحافة 
اإللكترونية
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الجزائر: نّوارة لحـرش

واقـع النشـر فـي الجزائـر ليـس بخيـر. 
ُتحـَرم  ُتمَنـع، ودور نشـر  ُكُتـب  سـنويًا، 
مـن الدعـم. مـع ذلـك، كثيـر مـن التجـارب 
وفتـح  القطـاع،  مركزيـة  كسـر  تحـاول 
آفـاق جديـدة، للكتاب وللمبـدع في الباد.

منشـورات فيسـيرا، واحـدة مـن الـدور 
السـنوات  فـي  حضـورًا  أثبتـت  التـي 
األخيـرة، سـتصدر عناوين كثيرة شـهري 
وأكتوبر/تشـرين  سـبتمبر/أيلول، 
األول، ومـن المرتقـب أن تتدزامـن بعـض 
األدبـي.  الدخـول  موسـم  مـع  األعمـال 
دعـم  مـن  اسـتفاد  كتبهـا  مـن  وبعـض 
الـوزارة، وهـذا مـا َصـرَّح بـه مديـر الـدار 
دار  اسـتفادت  لقـد  »نعـم  ومـان:  توفيـق 
فيسـيرا مـن دعـم نسـبي مـن طـرف وزارة 
الثقافـة، وهـذا ما يعطي الدار نفسـًا جديدًا 
ومواصلـة نشـر كل مـا هـو إبـداع أدبـي، 
نحـن نراهـن علـى األصـوات الشـابة التي 
أثبتـت تألُّـق قلمهـا فـي السـاحة الجزائرية 
والعربيـة، وهـذا الرهـان بحاجـة إلى دعم 
التمويـل كـي يكتمـل«. لكـن يبـدو أن دعـم 
التـي  المشـاكل  بعـض  ينهـي  ال  الـوزارة 
الجزائـر،  فـي  النشـر  دور  منهـا  تعانـي 
وهـذا مـا يقوله ومـان صراحة: »بالنسـبة 
مشـاكل  تعترضنـا  طبعـًا  للمشـاكل، 
التوقيـت والطبـع، وهـذا بسـبب الضغـط 
عندمـا  خصوصـًا  المطابـع،  علـى  الـذي 
يقتـرب موعد الصالـون الدولي«. ويضيف 
أكبـر  التمويـل  »طبعـًا  مسـتطردًا:  ومـان 
الـوزارة عـن الدعـم،  عائـق حيـن تحجـم 
التكاليـف،  باهـظ  النشـر  أن  نعلـم  نحـن 
ومـع هـذا صمدنـا لحـّد اآلن. ومـن خـال 
التزامنـا وعملنـا الجيـد والملتـزم انتزعنـا 
لنـا على الدعم،  ثقـة وزارة الثقافـة وتحصَّ
جرعـة  ونعتبرهـا  يكفـي،  ال  هـذا  لكـن 
أوكسـجين كـي نتنفـس بها فقـط«. ويختم 
تصريحـه قائًا: »المشـكل الوحيد التمويل 
طبعـًا، وكذلك المخرجـون أصحاب العمل 
المتقـن والفنـي الرفيـع، هناك نقص في 

الفنيين. كل دار نشـر تشـتكي من ضعف 
الفنييـن الجزائرييـن، ولهـذا نحـن نأخـذ 
وقتـًا أطـول فـي إصـدار العناويـن. وهذا 
يرجـع بالسـلب علـى اإلنتـاج مـن ناحيـة 
ناحيـة  مـن  وكذالـك  )الزمـن(  الوقـت 
الجـودة التـي تضاهـي اإلنتـاج العربـي 

العالمـي«. واإلنتـاج 
مـن جهتهـا، تصـرِّح مديرة منشـورات 
االختاف آسـيا موسـاي: »نعم، نتوقع 
أن تكـون لنـا كتـٌب مدعومـة مـن الـوزارة 
لترقيـة  الوطنـي  الصنـدوق  إطـار  فـي 
تعتـرف  جهـة  ومـن  واآلداب«.  الفنـون 
أن العراقيـل كثيـرة وموجـودة، إذ تقول 
فـي هـذا السـياق: »أما عـن العراقيل فهي 
محـدودة  إمكاناتنـا  باألسـاس.  ماليـة 

للغايـة، وال تلّبـي جميـع طموحاتنـا«.
أمـا الناشـر أحمـد ماضـي، مديـر دار 
الحكمـة للنشـر والتوزيـع ورئيس نقابة 
فـي  صـرح  فقـد  الجزائرييـن  الناشـرين 
أكثـر مـن مناسـبة أن سياسـة صناعـة 
الكتـاب فـي الجزائـر لـم تشـهد ازدهـارًا 
مقارنـة بالـدول األخـرى، وأنهـا تـراوح 
مكانهـا، وهـذا راجـع للسياسـة الرجعية 
التـي تنتهجهـا الـوزارة الوصيـة معتبـرًا 

الجزائـر  فـي  المكتبـات  انتشـار  قلـة  أن 
وإهمـال البعـض منهـا سـاهم فـي تراجع 
دار  أن  َصـرَّح  ماضـي  الكتـاب.  سـوق 
كتـب  سلسـلة  إلطـاق  تسـتعّد  الحكمـة 
ابتعـدت  الـدار  بـأن  واعتـرف  لأطفـال، 
المجـال،  هـذا  عـن  ولسـنوات  كثيـرًا 
نفسـه  المتحـدث  بقـوة.  سـتعود  وأنهـا 
»منـذ  الدعـم:  إلشـكالية  أيضـًا  َق  تطـرَّ
دعـم،  أي  مـن  دارنـا  تسـتفد  لـم   2007
فـي  كتبنـا  قائمـة  نقـدِّم  مـرة  كل  فـي 
الموعـد المحـدِّد، وكذا مشـروع العناوين 
ال  الـوزارة  لكـن  عليهـا،  نشـتغل  التـي 
الحكمـة،  دار  لمشـاريع  اهتمامـًا  تولـي 
وتقابلهـا بالامبـاالة والـاّ رّد. لأسـف 
وصلـت  الثقافـة  وزارة  مـع  مشـاكلنا 
إلـى حـد التخمـة. شـخصيًا نسـيت تمامـًا 
أن هنـاك )وزارة(، ونحـن كـدار نشـر، 
ونحـاول  الخاصـة،  بأموالنـا  نعمـل 
كل  وفـي  المسـتوى  فـي  نكـون  أن 
أننـا  لـم نعـد نشـعر  المواعيـد، وصدقـًا 
بحاجـة إلـى دعـم وزارة الثقافـة، فدارنا 
حقَّقـت مشـروعها، وهـذا بفضـل حكمتهـا 
وسياسـة العمـل المنتَهجـة منـذ انطاقهـا 
وبروزهـا فـي ميـدان النشـر والتوزيـع«.

الجزائر
بحثًا عن ناشر مستقل
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تونس- عبد المجيد دقنيش

هـذا العام، جاء صيـف تونس الثقافي 
باهتـًا. حادثة اغتيال المناضل السياسـي 
تموز/يوليـو(  البراهمـي)25  محمـد 
تسـببت فـي تعليـق كثيـر مـن النشـاطات 
صدمـة  وخلَّفـت  الفنيـة،  الفعاليـات  و 
تلويناتـه  بـكل  التونسـي  المجتمـع  فـي 
مـن  موحـدة  فعـل  وردود  وأطيافـه، 
المواطن البسـيط إلى األحزاب السياسـية 
و الطبقـة المثقفـة، والذيـن هّبـوا سـريعًا 
إلى الشـارع مندِّدين بمحـاوالت وأد ثورة 
2011، ومعبِّريـن عـن أسـفهم عـن حجـم 
وأن  خاصـة  لهـم  حصلـت  التـي  الرّجـة 
بعـد  يفـق  لـم  مـازال  التونسـي  المجتمـع 
مـن حادثـة االغتيـال األولـى التـي وقعـت 
قبـل حوالـي سـبعة أشـهر وراح ضحيتها 
المناضـل اآلخـر شـكري بلعيد.ولتأصيـل 
هـذه الظاهرة)ظاهـرة االغتيـال( الغريبـة 
واالقتـراب  التونسـي  المجتمـع  عـن 
المبدعيـن  بعـض  أفعـال  ردود  مـن  أكثـر 
والمثقفيـن التونسـيين، ومـا تركتـه هـذه 
الحادثـة األليمـة فـي نفوسـهم ووجدانهـم 
عاطفيـًا ومعرفيـًا وثقافيـًا، كان لنـا هـذا 

االسـتطاع..

الروائـي إبراهيـم درغوثي: لحظة 

فارقـة وأجـواء ملبَّدة 
وصلنـي  الماضـي  شـباط   6 يـوم 
بلعيـد.  شـكري  الرفيـق  استشـهاد  نبـأ 
كان الخبـر رهيبـًا حتـى أننـي مـا قـدرت 
 . األولـى  الوهلـة  فـي  تصديقـه  علـى 
فمنـذ االغتيـال الشـهير للنقابـي فرحـات 
االغتيـاالت  دوّي  ظـل  حشـاد)1952( 
السياسـية خافتـًا فـي تونـس ) خاصـة 
بدايـة  فـي  جـرت  التـي  االغتيـاالت  أن 
وابـن  بورقيبـة  أنصـار  بيـن  االسـتقال 

يوسـف بمـا فيهـا اغتيـال هـذا األخيـر لـم 
تجـد الصـدى الكبير وقتهـا( إال أن ما وقع 
صبيحـة 6/فبرايـر شـباط الماضـي كان 
لـه وقـع الصاعقـة. بلعيـد رجـل سياسـة 
بامتيـاز. ولكـن مـا دعانـي لاسـتغراب 
فـي واقعـة محمـد البراهمـي هـو أن هـذا 
الرجـل من طينة أخـرى، فهو يبدو هادئًا 
فـي  حتـى  ويتصـرَّف  مواقفـه،  كل  فـي 
أحلـك الظـروف بحكمـة. فهـذا الناصـري 
العروبـي المناضـل فـي الجبهة الشـعبية 
بإصـرار ظـل بعيـدًا عـن صخـب الظهـور 
فـي  السياسـية  السـاحة  فـي  المشـهدي 
تونـس، ولـم أكـن أتوقـع أبـدًا أن تمتـد 
لـه يـد القتـل. ولكـن َظَهـر أن تخميناتـي 
لـم ترتـِق إلـى مقاصـد المعتديـن فـي كتم 
كل األصـوات التـي تختلف معهم، سـواء 
أكانـت صاخبـة هـادرة كصـوت شـكري 
بلعيـد أم كانـت هادئـة رصينـة كصـوت 

البراهمـي. محمـد 
تعتـد  لـم  التـي  الجميلـة  تونسـنا  إن 
بغيـوم  الملبَّـدة  األجـواء  هـذه  علـى 
العنـف تعيـش اآلن لحظـة فارقـة. ولئـن 
أن  دون  األولـى  االغتيـال  لحظـة  مـرت 
تحـدث الصدمـة الكبـرى لـدى كل الفرقـاء 
الثانـي  االغتيـال  فـإن  السياسـيين، 
السياسـية  السـاحة  فـي  كبيـر  لمناضـل 
التونسـية لـن يمـّر مرور الكـرام. فتونس 
مـا قبـل 25 يوليـو لـن تكـون أبـدًا تونس 

تونس:
صيف ساخن

إبراهيم درغوثي
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التاريـخ.  مـا مـا بعـد ذاك 

الفنانـة الملتزمـة أمـال الحمروني: 

الغـد أفضـل مهما كانـت الصعوبات 
األسـئلة  مـن  الكثيـر  انتابتنـي  لقـد 
بعـد  ذهنـي  َش  وتشـوَّ واألحاسـيس، 
البراهمـي،  محمـد  اغتيـال  حادثـة 
فاالغتيـال كان متوقعـًا ولكـن بقـي فقـط 
التنفيـذ.  وتاريـخ  المقصـود  الشـخص 
توتـر  مـن  نعيشـه  لمـا  نتيجـة  وهـذا 
بالقصيـرة. ليسـت  فتـرة  منـذ  وعنـف 

بالخـوف  أصابتنـا  المؤشـرات  وهـذه 
سـيحدث،  مـا  شـيئًا  بـأن  واإلحسـاس 
باغتيـال  شـبيه  آخـر  اغتيـال  وسـيقع 
بلعيـد،  وشـكري  نقـض)2012(  لطفـي 
وبـان بالواضـح أن الدولـة ومؤسسـاتها 
تعـد  ولـم  واالنفـات،  الوهـن  أصابهـا 
قـادرة علـى حمايتنـا وحفـظ أمننـا. وهذا 
كلـه طبعـًا نتيجة طبيعية للزلـزال الكبير 
الـذي وقـع في تونـس والمنطقـة العربية 
تمنـيِّ  كانـت  الشـعوب  أن  رغـم  ككل 
النفـس بمرحلة اسـتقرار وتـوازن وواقع 
الحكومـة  وديموقراطيـة.  حريـة  أكثـر 
توحيدنـا.  وعـن  حمايتنـا  عـن  عجـزت 
شـخصيًا لـم أفـق بعـد مـن صدمـة اغتيال 
الشـهيد شـكري بلعيـد إلـى أن نـزل علـيَّ 
الفقيـد  اغتيـال  فـي  متمثـًا  أخـر  زلـزال 
الـذي  شـكري  البراهمي.وعكـس  محمـد 
محمـد  الشـهيد  فـإن  قـرب  عـن  أعرفـه 
البراهمـي التقيتـه فـي مـرات قليلـة وهـو 
شـخص خلـوق ومعتـدل كثيرًا وبشـوش 
ـل  ومدافـع عـن الحـق وربمـا هـذا مـا َعجَّ
ل باغتيـال شـخصيات  باغتياله،وسـيعجِّ
أخـرى معروفـة بدفاعهـا عن المـد الثوري 

والحريـات.
عمـل  ظهـور  إلمكانيـة  وبالنسـبة 
إبداعـي عـن هـذا الحدث أعتقـد أن اللحظة 
اإلبداعيـة متوقفـة اآلن، والتفاعـل صعب 
مـن  القصيـرة  الفتـرة  هـذه  بعـد  يتـم  أن 
مسـافة  هنـاك  تكـون  أن  االغتيال،يجـب 
جيـد  عمـل  إلنتـاج  يكفـي  بمـا  فاصلـة 
كنـت  فأننـي  صراحـة  وبـكل  ومتقـن، 
بصـدد التحضيـر لعمـل فنـي عـن الشـهيد 
اللمسـات  فـي  وهـو  بلعيـد،  شـكري 
االغتيـال  حادثـة  بعـد  ولكـن  األخيـرة، 
ومـا وقـع لجنودنـا فـي جبـل الشـعانبي 
أحسسـت أنـه البـد مـن التريُّـث، والبد من 
تعديل هذا العمل بما يتماشـى واألوضاع 

المتسـارعة. والمسـتجّدات  الراهنـة 
فـي  نكـون  أن  مصيرنـا  أن  أعتقـد 
المركـب نفسـه والقطـار نفسـه مهمـا كنـا 
مختلفيـن، ويجـب أن نسـعى للتعايـش 
األمـان. َبـّر  إلـى  القطـار  يصـل  حتـى 

وآمـل أن يكـون الغـد أفضـل مهمـا كانـت 
نؤكـد  مـا  وهـذا  والعراقيـل.  الصعوبـات 
عليـه فـي كل أغانينـا ومشـروعنا الفنـي 
كلـه ولعلنـي هنـا أسـتحضر هـذا المقطع 
مـن أغنيتـي »هيـا هيـا يـا مطـر« التـي 
كتـب كلماتهـا الشـاعر المتميـز آدم فتحي 
حيـث يقـول: »َقْطـرْة قْطـَرة َع الـُدُروْب/

ْتخاِفـي  الُقُلوْب/ومـا  ِلْعَطـش  ـي  َغنِّ
َبْعـد  ِمـْن  خْضرا/الَصْفـو  يـا  الَسـحاْب 
ي  يِنـي وِبلِّـي ِلـي ِريِقي/وَغطِّ الكَدْر/ُضمِّ

ْرِنـي َطِريِقـي/ ِبْلحاِفـْك َرِفيِقي/َمْهَمـا َعثَّ
َتْسـتمّر...«. الَمِسـيَرْة 

قـدرة  الخالـدي:  محمـد  الشـاعر 

الوعـي  بـّث  علـى  المثقفـة  النَُّخـب 
المناضـل  اغتيـال  خبـر  وقـع  مـا  بقـدر 
محمـد البراهمـي علّي وقـع الصاعقة فإنني 
لـم أتفاجـأ مـع ذلـك بالنبـأ، فقـد كانـت كل 
الدالئـل تشـير إلى وقـوع مثل هـذه الجرائم 
نظـرًا ألن المنـاخ العام مهيَّـأ لها.وهذا أيضًا 
نتيجـة طبيعيـة لمـا أحسسـناه والحظنـاه 
األماكـن  فـي  العنـف  علـى  تحريـض  مـن 
العامـة وفـي بعـض وسـائل االعام.عملية 
االغتيـال هذه تسـتهدف القضـاء على ثقافة 
والتسـامح  المعرفـة  ثقافـة  هـي  كاملـة 
الجرائـم   هـذه  مثـل  فمرتكبـو  والحـوار، 
عـادة مـا يكونون مسـكونين بقوة تدميرية 
والغـاء  العنـف  إلـى  دائمـًا  تقـود  هائلـة 

الظاميـة. هاتهـم  لتوجُّ المغايـر  اآلخـر 
الفقيـد عـن قـرب،  لـم أعـرف  شـخصيًا 
الفكـري  هـه  ولكننـي أعـرف سـيرته وتوجُّ
مـن  والقريـب  المعتـدل  األيديولوجـي 
بثقافـة  يؤمـن  إنسـان  كل  وفكـر  فكـري 
والديموقراطية.ويبـدو  والنقـاش  الحـوار 
القوميـة  البراهمـي  محمـد  خيـارات  أن 
العروبيـة المنفتحـة علـى الثقافات األخرى 

الغتيالـه. المباشـر  السـبب  كانـت 
المبـدع  علـى  مطـروح  التحـدي  اليـوم 
الظامـي  المـد  هـذا  يقـاوم  كـي  والمثقـف 
وأعمالـه  وكتاباتـه  ومواقفـه  موقعـه  مـن 
وانخراطـه فـي النضـال المعرفي والسـلمي 
المدني.نشـر  المجتمـع  منظمـات  ضمـن 
الوعـي فـي المجتمـع ومقاومـة كل أشـكال 
خدمـة  الظاميـون  يزرعهـا  التـي  المـوت 
ألجندات مشـبوهة. ومثل هـذه المجموعات 
والتنظيمات الظامية، تسـعى إلى تقسـيم 
األقطـار العربيـة أفقيـًا وعموديـًا، وإذا لـم 
يتوافـر عامـل التقسـيم هـذا كتعـدُّد األعـراق 
والطوائـف عمـدوا إلـى تقسـيم المجتمعـات 
اإلشـارة  مـن  وكافرة.والبـد  مسـلمة  إلـى 
هـذه  مثـل  ومناهضـة  مقاومـة  أن  إلـى 
المشـاريع السـوداوية تتوقـف علـى قـدرة 
الّنَخـب المثقفـة علـى بّث الوعـي والممانعة 
وثقافيـة  إبداعيـة  مشـاريع  خـال  مـن 
المجتمـع  قـدرة  علـى  واضحة،وكذلـك 
المدنـي التونسـي والمجتمـع العربـي علـى 

والصبـر. ـد  التوحُّ

محمد الخالدي

 أمال الحمروني
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وبشعاراتها  عة،  متنوِّ بمشهديات  السورية  الثورة  تميَّزت 
السياسية والمطلبية واالجتماعية، واختلفت لغتها باختاف 
مراحل أو أطوار الثورة، التي بدأ حراكها الشعبي سلميًا، ثم 
نات وأطر تنظيمية وسياسية وإعامية  بات لها مركبات ومكوِّ
وعسكرية، وتحولت من ثورة تنشد الحرية إلى ثورة التحرر 

أيضًا. 
السلمية  التظاهرات  في  المحتجين  حناجر  وصدحت 
ر فيها في غالب األحيان، لكنها  بشعارات عفوية أحيانًا، ومفكَّ
إلى  اليومية  التظاهرات  ل  تحوُّ مع  عديدة  حموالت  اكتسبت 
فيها  تمازجت  فنية،  وتشكيات  وجسدية،  بصرية  مشهديات 
الموروث  يختزنه  ما  مع  الجديدة  الثورة  وأغاني  شعارات 
الشعبي من أغاني وأهازيج وعراضات، محلية شعبية، مع 
الحديث  العالم  ثورات  سائر  تشهد  لم  جديدة،  فنية  ابتكارات 

مثيًا لها. 
والحرية، حيث  الكرامة  المرفوعة على  الشعارات  وركَّزت 

انطلق شعار »الشعب السوري ما بينذل« بوصفه أول شعار 
في الثورة السورية هتفت به جموع من السوريين في منطقة 
في صيغة  درعا  في  نفسه  الشعار  وتأقلم  بدمشق،  الحريقة 
»الموت وال المذلة«، بعد سقوط عدد من الشهداء، ثم تحولت 
لغة الشعارات، من رفض المذلة وإعاء قيمة الكرامة وتفضيل 
مقام  وجعلها  بالحرية،  المطالبة  إلى  الخضوع  على  الموت 
في  االستمرار  رفض  مع  بالتازم  وذلك  الثوار،  للغة  تشييد 
سورية،  »اهلل،  شعار  وبات  القائم.  الوضع  ظل  في  العيش 
با  حرية وبس«، يكمل ثنائية الكرامة والحرية، بوصفهما مركَّ

التأسيس للثورة السورية.
الشوارع  في  الدم  وسيان  الشهداء  سقوط  تزايد  ومع 
النظام  بإسقاط  لتطالب  الشعارات،  تغايرت  والساحات 
ورحيل رمزه، وإلظهار التضامن والتعاضد مع مختلف المدن 
المكّون  بروز  وعند  الشديد.  للقمع  تعرَّضت  التي  والبلدات 
العسكري من منشقِّين عن الجيش النظامي ومتطوعين، راحت 

شعارات التأسيس 
في الثورة السورية

عمر كوش
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الشعارات تطالب بالتدخل وحماية المدنيين، وتحّيي الجيش 
الحّر، وتطالب بالتسليح، وسوى ذلك.

إلى  السورية  الثورة  في  السياسي  الشعار  لغة  وتشير 
رمزية خاصة، وإلى تحّولها وتجّسدها في ثنايا خطاب يتوّجه 
للتواصل  أساسيًا  مكونًا  باتت  حتى  السوريين،  عموم  إلى 
الثقافية  للمفاهيم  وإطارًا  العام،  والجمهور  المحتّجين  بين 
ِلْمْأَسسة  ظاهرة  شّكل  الذي  األمر  واالجتماعية،  والسياسية 
وراحت  والخارج،  الداخل  جموع  ومخاطبة  الثورة،  مفاهيم 
وتعكس  وذاكرتهم،  وعيشهم  الناس  حياة  معين  من  تنهل 
تفاعاتها  ولها  وتطلعاتهم،  وآمالهم  ومطالبهم  طموحاتهم 

الداخلية والخارجية. 
وقد نظر الفيلسوف األلماني مارتن هايدغر إلى اللغة كأحد 
بين  للتواصل  وسيلة  تشكِّل  ال  التي  األساسية،  نات  المكوِّ
الثقافية والسياسية  المفاهيم  الناس فحسب، بل إطاًرا يحدِّد 
واالجتماعية التي تشكِّل المنظومة الفلسفية لمجتمع ما. ومن 
»رمزية«  بمسألة  ما  حّد  إلى  يرتبط  ما  المفاهيم  هذه  ضمن 
أو  إدراك  دون  من  الناس  فيها  يغوص  مسألة  وهي  اللغة، 

بشكل ال واٍع. 
وفي شعارات التأسيس للثورة، اخُتِصر الشعار السياسي 
رها  يؤطِّ »حرية«،  هي  واحدة،  كلمة  في  صوره،  أبسط  في 
حناجر  بها  وتصدح  واألجساد،  األيادي  وحركات  الترداد 
اقتضاب  ويستمد  ورجااًل.  نساء  وكبارًا،  صغارًا  المحتجين، 
الشكل روحيته من تركيب المعنى، بالنظر إلى أن هذا اللفظ 
البسيط يحيل في البداية إلى معرفة ثقافية خاصة في اللغة 
الدائرة  تمثِّله  ما  حدود  تتجاوز  المعرفة  هذه  لكن  العربية، 
والفضل  عالميًا.  بعدًا  ثم  عربيًا  بعدًا  اكتسب  ألنه  اللسانية، 
له  مفهوم  إلى  الشعار  ل  تحوُّ في  العربية  الثورات  إلى  يعود 
باتت  حتى  القراءة،  مستوى  على  متنوعة  إجرائية  أبعاد 
كلمات مثل »حرية« و»ارحل« مقروءة عالميًا، وغدت كل منها 
عامة من غير تركيب، تقترح خطابات عالمية، وتدرك ضمن 

المقوالت المشكلة.
وال يغيب عن لغة شعارات الثورة عنصري الذات والذاكرة، 
فـ »أنا« المحتج ليست حاضرة في صرخاته فقط، بل حاضرة 
في أكثر من خطاطة وشعار. وتحّول العديد منها إلى مقوالت 

مفهومية في الثورة، وحّولت أصحابها إلى أيقونات. 
وقد جرت اإلحالة في أكثر من شعار إلى الذاكرة السورية 
مثًا،  درعا،  في  المحتّجون  راح  حيث  السوري،  والتاريخ 
بها  تزخ  التي  األهازيج،  وقع  على  شعاراتهم  يردِّدون 
و»الدرازية«،  و»السحجة«،  »الميحة«،  من  حواران،  منطقة 
و»الشمالية«  و»الحورانية«،  و»الشعرافية،  و»الجوفية«، 
ومختلف  والعراضات  األهازيج  ولعبت  و»النسورانية«. 
المباشر  التأثير  في  الخاص  دورها  والرقص  الدبكات  أنواع 
الناس، وفق طبيعة تعبيرية خاصة. وباتت تتحكم في  في 
تضيء  شعلة  بوصفها  للمفاهيم،  تكترث  وال  االنفعاالت، 
ارتبطت  لذلك  اإلنسان،  يفكر  ال  االنفعال  ظامًا. وفي حاالت 
المتحرك.  والجسد  الفاعل،  بالجسد  واألهازيج  الموسيقى 
وهذا ما يميز طبيعة الهوى، بوصفه تجاوز الحدود العادية 
تتحقق  وقد  االتجاهات.  كل  في  به  والدافع  لانفعال  المحّرر 

ذلك في التظاهرات التي عّمت مختلف المدن والبلدات والقرى 
في  المتظاهرين  أجساد  أمواج  تاطم  خال  من  السورية، 
السنة  طوال  وذلك  قبل،  من  سوريا  تعرفها  لم  مشهديات، 

األولى من عمر الثورة السورية. 
ولعل الجديد الذي قدمته الثورة السورية في حركات الجسد 
لها،  المرافقة  والكرنفاالت  األجساد،  تسونامي  مشهدية  هو 
حيث، وبتنظيم متناغم ومدروس، تصطّف أجساد المتظاهرين 
بشكل خطوط وصفوف أو دوائر في ساحة أو شارع، ثم مع 
ترداد الشعارات يجلسون دفعة واحدة، وحين تشتّد الحماسة 
األجساد  تنهض  األغاني،  أو  الشعارات  من  معيَّن  مقطع  في 
دفعة واحدة، يليها االرتفاع ثم االنخفاض في حركات تشبه 
أجساد  تسونامي  لة  مشكِّ متناغم،  بتسارع  المتتالية  األمواج 

بشرية.
وال شك في أنه ال يمكن للمحتجين أن يتظاهروا لساعات 
وأيام وشهور دون أن يغنوا، وينتجوا أغانيهم الخاصة بهم 
وقع  لها  شعارات  ويرددوا  بلدة،  أو  حي  أو  منطقة  كل  في 
المرافقة  الدبكة  أن  وباعتبار  العقل.  قبل  األذن  في  وتأثير 
اإلنسان،  من  الحسي  الجانب  تطاول  والعراضات  لأهازيج 
فإن هذا الجانب عندما يتجسد في الجسد الثائر، فإنه يحتاج 
إلى طاقة روحية، لكي يستمر، ويفرز كل طاقاته ومكنوناته، 
ألول  وأصواتهم،  أجسادهم  اكتشفوا  المتظاهرين  من  فكثير 

مرة في حياتهم في ميادين التظاهر وفسحات الحرية.
تعبيرية تسعى  تختزن طاقة  االنفعال  كانت مشهدية  وإن 
التي  الثورية  اللغة  فإن  وترويضها،  تنظيمها  إلى  الكلمات 
وميادين  التظاهرات  في  السوري  الشباب  حراك  وظفها 
مختلفًا  جديدًا،  ثوريًا  فكرًا  أنتجت  المختلفة،  الميداني  العمل 
أفكار وأحزاب  األمس، ثورّيي  لغة ثورّيي  االختاف عن  كل 
وجود  ر  يفسِّ أمر  وهو  بعدها.  وما  البادرة  الحرب  ومخّلفات 
السوريين وخطاب مختلف  الثائرين  بين خطاب  كبيرة  هّوة 
ويبدو  بل  السورية،  المعارضة  وهيئات  وتنظيمات  مجالس 
المتقادمة،  المعارضة  شخصيات  بعض  خطاب  أن  أحيانًا 
ويقترب  بل،  الجديد،  الثورة  جيل  خطاب  عن  تمامًا  يفترق 

ويلتقي في أجزاء منه مع خطاب السلطة االستبدادية. 
مدار  على  أنتجت  االستبدادية  السلطة  فإن  المقابل،  وفي 
أربعة عقود لغة استبدادية، بحيث باتت اللغة العربية التي 
االستبداد  نتيجة  قمعية،  تسلُّطية  لغة  الحكم  أهل  بها  يتكلم 
المتعدِّد المركبات والحوامل. ويمكن تتبُّع الدور الذي مارسته 
التي رفعتها، وأسهمت  الفارغة  الشعارات  السلطة، عبر  لغة 
وفي  الخوف،  ثقافة  ونشر  وهيمنتها،  سطوتها  تثبيت  في 
صناعة أسطورة الزعيم األوحد، وتعزيز ديكتاتوريته، وفي 

شّل قدرة اآلخرين على المقاومة والرفض. 
غير أن زمن الثورة حطم جميع دوائر الخوف، وكسر كل 
كشف  في  ساهمت  السياسي،  للشعار  لغة  وأنتج  الحواجز، 
طبيعة لغة السلطة، التي ُتعّد نموذجًا للخداع والتضليل، وفي 
الوقت ذاته، أداة القهر األساسية. وقد فقدت السلطة القامعة 
أصحابها  وبات  الناس،  أفعال  على  السيطرة  في  قدرتها 

يدركون أن ال مكان لهم في العالم الجديد الذي خلقته الثورة.



12

موسكو: منذر بدر حلوم

عبـارة )السـمر فـي موسـكو(، تصلـح 
اجتماعـي-  أو  فنـي  عمـل  ألي  عنوانـًا 
سياسـي، أو غيرهما. فثمة تحت العنوان 
آمـال وآالم. كان السـمر ذات يـوم إخوانـًا 
للبيـض، وإذا بهـم يتحولـون، بيـن يـوم 
أحسـن  فـي  فقـراء،  أقربـاء  إلـى  وليلـة، 
الحـاالت، ومهاجريـن وإلـى مـا هـو أسـوأ 
الواقعـي  التعاطـي  معظـم  فـي  ذلـك  مـن 
الحـي معهـم. بحسـب مدير مركـز البحوث 
لفـوف،  سـتيبان  السياسـية  االجتماعيـة 
الموسـكوفيين،  مـن   %  77 نسـبة  فـإن 
أجريـت  للـرأي  اسـتبانة  علـى  وبنـاء 
بتشـديد  يطالبـون  العـام،  هـذا  بدايـة 
قواعـد الهجـرة، و 75 % منهـم يطالبـون 
بتشـديد العقوبـات علـى المهاجريـن غيـر 
يـرون  فقـط   %  12 مقابـل  الشـرعيين، 

اإلجـراءات. تخفيـف  ضـرورة 
قـد ال تكـون العلـة فـي اللـون، فاللقمـة 
بحـد ذاتهـا لـون. كانـت ذات يـوم هويـة، 
هـي )مواطـن سـوفياتي(. وكانـت هويـة 
حقيقيـة. فلـم يكـن الطاجيكـي يختلف عن 
الجورجـي عـن األرمنـي عـن األذري.. أو 
الروسـي، فـي الحقـوق والواجبـات أمـام 
اشـتغال  ثمـة  وكان  السـوفياتي.  الوطـن 
القـول  تعـادل  متوازنـة  تنميـة  علـى 
التـي  الفـروق  تلـك  وأّمـا  تحاولـه.  أو 
الجمهوريـات  سـكان  بيـن  قائمـة  كانـت 
تكـن  فلـم  روسـيا،  وسـكان  السـوفياتية 
أقاليـم  بيـن  الفـروق  عـن  كثيـرًا  تختلـف 
وعاصمتهـا  وأريافهـا  نفسـها  روسـيا 
األحـوال،  جميـع  وفـي  الكبـرى.  ومدنهـا 
كانـت روسـيا طـوال العهد السـوفياتي أّمًا 
لـأم مـن سـلطة  لهـا مـا  للجميـع، وكان 
فروقـًا  فكانـت  الفـروق  أّمـا  وحظـوة. 
رغـم  والثقافـات،  العيـش  أنمـاط  فـي 

روسيا السمراء

الجامعـة  السـوفياتية  الثقافـة  طغيـان 
مـن  فرضهـا،  ووسـائل  وأيديولوجيتهـا 
سـتالين )1879 - 1953( إلـى بريجنيـف 
فـي  فروقـًا  وكانـت   ،)1982  -  1906(
تاريـخ تنميـة األطـراف السـوفياتية عـن 
كانـوا  الجميـع  الروسـي. ولكـن  مركزهـا 
مواطنيـن سـوفياتيين. واألهـم أن اللكنـة 
تسـتدعي  كانـت  شـعب  لـكل  المميـزة 
ابتسـامة ال نفـورًا أو رهبـة، وكان الفـرق 
الحـاالت.  مـن  األعـم  الغالـب  فـي  جذابـًا 
وكان يتـم التركيز على إيجابية العامات 

سـلبيتها.  وليـس  الفارقـة 
القوقـاز«  »أسـيرة  فيلـم  يذكـر  فمـن ال 
العـادات  تبـرز  التـي  المرحـة  وروحـه 
القوقازيـة فـي اختطـاف العـروس وحيل 
فيلـم  أو  بالوصـل،  طمعـًا  التـودد، 
المعّبـر  الصحـراء«  فـي  بيضـاء  »شـمس 
وجماليـات  اآلسـيوية  الشـرق  روح  عـن 
خصوصيتهـا،  علـى  بالمـرأة  العاقـة 
يصعـب  كلـه،  ذلـك  )الحريـم(؟!  وتعـدد 
تعبيـرًا  )طاجيكـي(،  بكلمـة  يقـارن  أن 
الفائـت  الربيـع  عرضـت  حيـة  مـادة  عـن 
بموسـكو،  »بوشـكين«  متحـف  فـي 
تمثلـت برجـل مسـتلق علـى أرض القاعـة 
علـى  معروضـة  أخـرى  مـواد  وسـط 
المعـرض  زوار  ببعـض  وإذا  الجـدران. 
المنحوتـة  رفـع  ويطلبـون  ينفـرون، 
المسـتلقي  الرجـل  ويصفـون  الحيـة، 
مـا تحملـه هـذه  بالـ»طاجيكـي«، مـع كل 
الموسـكوفي  االسـتخدام  فـي  الكلمـة 
الطاجيكـي،  دونيـة!  مـن  اليـوم  الشـائع 
السـوفياتية  طاجيكسـتان  ابـن  هـو 
السـابقة، هـو حامـي الحدود السـوفياتية 

األقطـان. وزارع  أفغانسـتان،  مـع 
قـدم طلعـت األوزبيكـي مسـرحية فـي 
المسـرحي  الذهبـي«  »القنـاع  مهرجـان 
عـن  قليـل  غيـر  أثـرًا  وتركـت  الشـهير، 
إلـى  السـمر  القادميـن  تكيـف  معانـي 

بيضـاء  يومـًا  تكـن  لـم  التـي  روسـيا 
ففـي  ليـس عـن بياروسـيا(.  )والحديـث 
روسـيا نفسـها مـا قبـل السـوفياتية كان 
يعيـش علـى الـدوام أكثـر من مئة شـعب، 
وفـي القوقـاز منهـا وفـي داغسـتان علـى 
تتحـدث  قريـة  كل  تـكاد  التحديـد،  وجـه 
بلغـة ال تفهمهـا القريـة المجـاورة. ليـس 
رسـول  كتـاب  تركـه  الـذي  األثـر  قليـًا 
الشـاعر  بلـدي«،  »داغسـتان  حمزاتـوف 
الـذي بقـي رئيسـًا التحـاد كتاب داغسـتان 
نصـف قـرن، وهـو مـن الشـعب اآلفـاري، 
الـذي يعجـب الليزغينييـن أن يضعـوه في 
المرتبـة الثانيـة، قائليـن إن الثقافـة لهم، 
وهـم جيـران القوقـاز الجبلـي، فـي ما هم 

السـهل. علـى  األذرييـن  خصـوم 
فتـرة  فـي  موسـكو،  كادت  مـا  وفـي 
حـرب الشيشـان، تخلـو من السـمر، فإنها 
نفسـهم  السـمر  إنهـم  اليـوم.  بهـم  تكتـظ 
واألقربـاء  المواطنـة  فـي  األمـس  أخـوة 
الفقـراء اليـوم. قد ال تحتاج أرقام رسـمية 
عـن أجـور عمـال البنـاء فـي موسـكو إلـى 
مـا  دالالت  ذات  هنـا  فالتراتبيـة  تعليـق. 
بعـد لونيـة. ففـي عمالـة البناء السـوداء، 
يل الروسي على أجر شهري  يحصل الشغِّ
يبلـغ بالمتوسـط 31 ألـف روبـل )حوالـي 
ألـف دوالر(، والبياروسـي واألوكرانـي 
علـى  والمولدوفـي  روبـل  ألـف   25 علـى 
هـذا  ينخفـض  وهكـذا  روبـًا،   17.500
الرقـم ليصـل إلـى 13.500 روبـًا يتلقاها 
األوزبيكـي والطاجيكـي، وأدنـى من ذلك 

ألفـًا( للقيرغيـزي.  13(
وقـد يكون للوقع النفسـي الـذي يتركه 
تأثيـر  الـروس  حيـاة  فـي  السـمر  وجـود 
فـي األرقـام التـي تعلـن للتعبير عن نسـب 
تواجدهـم. فثمـة من يقول بوجـود ما بين 
8 و12 مليونـًا مـن المهاجريـن مـن آسـيا 
رقـم  وكمثلـه  موسـكو.  فـي  الوسـطى 
المليـون الـذي تذكـره الحكومـة للتخفيـف 

متابعات
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حيـاة  علـى  السـمر  وجـود  وقـع  مـن 
االشـتغال  عـن  يترفعـون  موسـكوفيين 
فـي أعمـال البنـاء والتنظيف وسـواها من 
العمالـة  تنتظـر  التـي  السـوداء  األشـغال 
العمـل  لقسـوة  هنـا  والسـواد  السـمراء. 
يـوري  يقـول  أجـره.  وشـح  وظروفـه 
المسـؤول  السـكرتير  موسكوفسـكي، 
فـي  االجتماعـي  االستشـاري  بالمجلـس 
إدارة الهجـرة الفيدراليـة إن فـي موسـكو 
العمـل،  القادريـن علـى  مـن  مليـون   3.2
وبالتالـي فمـن المضحـك القـول إن بينهـم 
مليونيـن مـن آسـيا الوسـطى، ويـرى أن 
عـدد األخيريـن ال يتجـاوز الثمانمئـة ألف.
األرقـام،  تفـاوت  مـن  الرغـم  وعلـى 
االجتماعيـة  البحـوث  مركـز  مديـر  فـإن 
السياسـية بموسـكو، يؤكـد بلـوغ نسـبة 
 %  25 موسـكو  فـي  المهاجريـن  العمـال 
مـن سـكان المدينـة، ويؤكـد أن هـذا الرقـم 
فـي  بالمتوسـط  هـو  ممـا  بمرتيـن  أكبـر 
باقـي روسـيا. إنمـا المشـكلة، كمـا يـرى 
الموسـكوفيين  نظـرة  فـي  تكمـن  لفـوف 
يـرى  بـأن معظمهـم  فناهيـك  األمـر.  إلـى 
أهـم حتـى مـن  السـمراء  العمالـة  مشـكلة 

االنسـدادات  رغـم  المواصـات،  مشـكلة 
الـذروة، بـل فـي  المروريـة فـي سـاعات 
تعرفهـا شـوارع  التـي  السـاعات،  معظـم 
موسـكو، وما تسـببه من يـأس وجنون!. 
»وبالتالـي  لفـوف:  سـتيبان  ويضيـف 
الهجـرة  لتقييـد  مبـادرة موجهـة  أي  فـإن 
قبـواًل  تلقـى  سـوف  اإلجـراءات  وتشـديد 
شـعبيًا. إننـا نسـير نحو نقطـة الاعودة. 
فـإذا لـم تحـل المشـكلة فـي غضـون ثاث 
علينـا  سـيكون  أقصـى  كحـد  سـنوات 

اجتماعيـة«.  اضطرابـات  انتظـار 
صغـرت  أم  األرقـام  كبـرت  سـواء 
العمـل  ظـروف  طبيعـة  تعكـس  ال  فهـي 
والمعانـاة. وقـد نشـر موقـع »روسـيا مـا 
وراء العناويـن« التابـع لــ »روسيكسـاكا 
غازيتـا« التابعة بدورهـا إلدارة الرئيس، 
من فترة قريبة مقااًل يناقش قرارًا أميركيًا 
األميركيـة  الخارجيـة  »وزارة  إن  يقـول 
الثالثـة  المرتبـة  فـي  روسـيا  أدرجـت 
)األدنـى( فـي اتجارها بالبشـر. فالحكومة 
تبـذل  لـم  التقريـر،  حسـب  الروسـية، 
جهـودًا كافيـة لامتثـال للمعاييـر الدنيـا، 
وأحـرزت  بالبشـر،  االتجـار  مـن  للحـّد 

التقـّدم األدنى فـي الجهود لحماية ضحايا 
االتجار بالبشـر ومسـاعدتهم خال الفترة 
التـي شـملها التقريـر. وقد ذكـر التقرير أن 
فـي روسـيا يتعرضـون  مليـون شـخص 
أمـا  العمـل.  فـي  »االسـتغال«  لظـروف 
منظمـة  رئيسـة  غانوشـكينا،  سـفيتانا 
المسـاعدة  بتأميـن  غيـر حكوميـة معنيـة 
فتعتقـد  والاجئيـن،  المهاجريـن  للعمـال 
أن هنـاك فـي الواقـع مـا يسـّوغ انتقـادات 
وتـرى  األميركيـة،  الخارجيـة  وزارة 
سـيكون  العقوبـات  فـرض  تأثيـر  أن 
قليـًا«. وأضافـت: »عندمـا يظهـر الضباط 
المسـؤولون عـن تنفيذ القانـون في موقع 
الموضـوع  ينتهـي  المصنـع،  أو  البنـاء 
يسـتخدمون  الذيـن  قبـل  مـن  برشـوتهم 
أخـرى  حـاالت  وفـي  بعبوديـة.  العمـال 
تعاقـب السـلطات الضحايـا بسـبب عملهـم 
أقـّر  وقـد  عمـل«.   تصاريـح  دون  مـن 
المجلـس  رئيـس  فيدوتـوف،  ميخائيـل 
فـي مقابلـة  اإلنسـان،  الرئاسـي لحقـوق 
مـع »صـوت أميـركا«، بأنـه »مـن الصعـب 
العمـال  يسـتخدمون  الذيـن  إحضـار 

المحاكمـة«. إلـى  عبوديـة  بطريقـة 

روسيا ماوراء العناوين
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بعـد سـنة ونصف من وصول اليسـار 
إلـى قصـر اإلليـزي مـازال مسـلمو فرنسـا 
اليميـن  كوابيـس  وقـع  علـى  يعيشـون 
بضعـة  قبـل  السـاركوزية.  والحقبـة 
أسـابيع، حركت قضيـة النقاب بضاحية 
»تراب« الباريسـية المياه الراكدة، بعدما 
إظهـار  منقَّبـة  امـرأة  مـن  شـرطي  طلـب 
الضاحيـة  لتشـتعل  الثبوتيـة،  وثائقهـا 
مسـبوقة  غيـر  غضـب  بموجـة  نفسـها 
ورمـوز  الشـرطة  تجـاه  معلـن  وعـداء 
فرانسـوا  الحالـي  الرئيـس  السـلطة. 
هوالنـد يـدرك فضـل العـرب والمسـلمين 
واألجانـب عمومـًا عليـه، ومسـاندتهم لـه 
خصمـه  مواجهـة  فـي  الماضيـة  السـنة 
اليمينـي، ووعـوده بتحسـين وضعيتهم 
تـزال  مـا  التـي  البلـد  فـي  وصورتهـم 
تعانـي، مـع العلـم أن الحضـور الثقافـي 
يرقـى  باريـس  فـي  العربـي واإلسـامي 
العاقـة  ويعكـس  قديـم،  زمـن  إلـى 
التاريخيـة لفرنسـا مـع العالـم العربـي. 
فمنـذ القـرن التاسـع عشـر توافـد طـاب 

باريـس  فـي  دراسـاتهم  لمتابعـة  عـرب 
مـع  الفرنسـية.  المـدن  مـن  وغيرهـا 
دول  مـن  القادميـن  ألـوف  اسـتقرار 
المغرب العربي في فرنسـا، ال سـيما بعد 
الثانيـة. ومـوازاة مـع  العالميـة  الحـرب 
النشـاطات الفرديـة لعـدد ال يحصـى مـن 
الكّتـاب والفنانيـن واألكاديمييـن العـرب 
المسـتقّرين في باريس، هناك نشـاطات 
تقـوم بهـا ومنذ سـنوات المراكـز الثقافية 
التـي تعنـى بالتعريـف بالعالـم العربي، 

اإلسـامية. والحضـارة 
يرّكـز المركـز الثقافـي المصـري علـى 
النشـاطات المتعلِّقـة بمصـر، أمـا المركـز 
يتعّلـق  مـا  فيعنـى  الجزائـري  الثقافـي 
بالجزائـر، وهكـذا فـإّن مثـل هـذه المراكـز 
السياسـة  لاعتبـارات  تخضـع  الثقافيـة 
تتوجـب  كمـا  دولـة.  لـكل  الخارجيـة 
السـوري  الثقافـي  المركـز  إلـى  اإلشـارة 
تأّثـر  وقـد  اليمنـي،  الثقافـي  والمركـز 
برنامجهمـا الثقافي بمـا يحدث منذ اندالع 
الثـورات العربيـة، بل وغدت النشـاطات 
الثقافيـة فيهمـا شـبه متوقفـة. مـن جهـة 
أخـرى، ُأعِلـن منـذ عـام فـي باريـس عـن 

الفرنسـي-  الثقافـي  المركـز  تأسـيس 
لفلسـطيني. ا

واألبـرز  األهـم  الثقافـي  المركـز  أمـا 
العربـي«.  العالـم  »معهـد  بالتأكيـد  فهـو 
منـذ تأسيسـه فـي الثمانينـات مـن القـرن 
الماضـي، لعـب دورًا مهمـًا فـي التعريـف 
ببعـض أوجـه الثقافـة العربيـة وسـعى، 
اإلداريـة  مشـاكله  مـن  الرغـم  علـى 
والماديـة وعلـى الرغم مـن رزوحه تحت 
وطـأة التمثيـل الرسـمي، إلـى أن يكـون 
وفرنسـا،  العربيـة  الثقافـة  بيـن  جسـرًا 
بـل بيـن الشـرق والغـرب. ويشـهد المعهد 
ثقافيـة  ونـدوات  لقـاءات  باسـتمرار 
ـاب ومبدعـون ومثقفـون  يشـارك فيهـا كتًّ
أن  ومعـروف  الجنسـيات.  مختلـف  مـن 
المعهـد مّر بأزمـات ماليـة وإدارية عديدة 
منـذ تأسيسـه، فهـو مؤسسـة فرنسـية، 
الفرنسـي  التمويـل  علـى  تعتمـد  لكنهـا 
والعربي في آن. وما زاد من تعقُّد األمور 
غيـاب الدعـم العربـي المنتظـم حتـى إّن 
بعـض الـدول العربيـة متوّقفـة عـن دفـع 
االشـتراكات السـنوية. كمـا أّن التحوالت 
السياسـية الكبيـرة التـي عرفتهـا بعـض 
الثـورات،  ربيـع  عقـب  العربيـة،  الـدول 
وطرحـت  المعهـد،  إدارة  علـى  انعكسـت 
مشـاكل جديـدة علـى إدارتـه فـي العامين 
األخيريـن. غيـر أّن المعهـد يسـعى ومـع 
رئيسـه الحالي، االشـتراكي جـاك النغ، 
إلـى إطالـة تّتسـم بديناميـة جديـدة. وال 
بـد مـن التوقُّف أخيـرًا عند »معهـد ثقافات 
اإلسـام« فـي باريـس وهـو تابـع لبلدية 
باريـس، وتـّم افتتاحه عام 2006، ومن 
اإلسـامية  بالثقافـات  التعريـف  أهدافـه 
عهـا بعيدًا  الحديثـة مـع التركيـز علـى تنوُّ
عـن الصـور النمطيـة السـائدة عـن العالم 
مـن  فرنسـا.  فـي  واإلسـامي  العربـي 
العناصـر  إظهـار  أيضـًا  المركـز  أهـداف 
الثقافيـة واإلسـامية في المشـهد الثقافي 
الباريسـي وتأثيـر الحضـارة اإلسـامية 

علـى اإلبـداع الغربـي المعاصـر.

فرنسا 
اليسار والعرب
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مرزوق بشير بن مرزوق

االحتكام إلى األرقـام

والتي  البريطانية،  سي«  بي  »بي  الـ  إذاعــة  برامـج  في 
د  الجمهـور في قضية ما، دائمًا يؤكِّ تعتمد على استبانة رأي 
المشاركين  فقط  ويمثل  علمية،  ليست  االستبانة  بأن  المذيع 
في تلك الحلقة، وهذا أسلوب تتبعه المؤسسات التي تحترم 
عقل المتلقي، بحيث ال تكون النتائج مرجعية لموضوع ما، 
ال  رات  مؤشِّ مجرد  إنها  علمية،  إحصائيات  وكأنها  وتستخدم 

أكثر وال أقل.
خافًا لذلك هو ما يحدث اليوم في شوارع وميادين الربيع 
حشدها  بــأن  أخــرى  مع  مختلفة  فئة  تدعي  حيث  العربي، 
الميداني من الجماهير أكثر عددًا من حشد غرمائها في الميدان 
مرجعية  أو  علمية،  منهجية  لها  ليس  تقديرات  وهي  اآلخر، 
علوم  في  المعروفة  بالمعايير  استبانتها  تتم  ولم  مستقلة، 
وسائل  تتوّلى  عندما  والضرر  واإلحصائيات،  االستبيانات 
األرقــام  لتلك  بالترويج  معينة  فئة  مع  المتعاطفة  اإلعــام 
الوهمية، أو التمادي في إدعاء أرقام من لدنها، وكذلك تفعل 
الفريق  مع  المتعاطفة  وغير  المختلفة  اإلعامية  المؤسسات 
من  مختلفة  أرقــام  واّدعــاء  ــام  األرق تلك  من  بالتقليل  اآلخــر 

صنعها.
لم يتعود الوطن العربي في معظمه على المنهجية العلمية 
وجود  عدم  بسبب  ليس  وذلك  الجماهيرية،  االستبانات  في 
المئات  لديها  العربية  فالدول  القيام بذلك،  قادرة على  جهات 
لتتوّلى  األهلية  وحتى  والعلمية  األكاديمية  المؤسسات  من 
تلك المهمة بشكل علمي ومنهجي، لكن األمر يعود إلى غياب 
بطريقة  استبانات  إجــراء  تتوّلى  التي  المستقلة  األجهزة 
المجال  في  التقنيات  أحدث  وتتملك  ومنهجية،  موضوعية 
المسؤولة عن اإلحصاء معظمها جهات  اإلحصائي، فالهيئات 
ترضي  ألرقام  وتروج  بأمرها،  تأتمر  الحكومات  إلى  تابعة 
تتجنب  بحيث  العام،  الرأي  بها  تخدع  لكي  الحاكمة،  الجهة 
جهة  تغضب  قد  قضايا  عن  وصريحة  صحيحة  أرقــام  تقديم 

رسمية معينة، أو تخفي األرقام بحجة المحافظة على األمن 
القومي.

تصدره  ما  ومساًء  صباحًا  العربي  المواطن  يتابع  لذلك 
جهات عديدة من أرقام وإحصائيات غير صحيحة ومتناقضة 
في معظم األحيان، وهي أرقام ال يجوز أن يعول عليها القائم 
على تخطيط برامج معينة، فقد تؤدي النتائج المتوقَّعة من 
إلى  واإلحصائيات  االستبيانات  تلك  على  يعتمد  ما  مشروع 
فشل المشروع، ليس بسبب نقص موارده المالية، أو التقنية، 
أو حتى البشرية، وإنما بسبب المدخات الوهمية، واالحتكام 
إلى أرقام غير مرتبطة بواقع المشروع، وبالتالي تهدر األموال 
ألن  مخرجاتها سلبية  مشاريع  في  والوقت  والجهود  العامة، 

)ما ُيبنى على باطل فهو باطل(.
طون للمشاريع الوطنية على  في دول عديدة يعتمد المخطِّ
إمكانيات مادية وتقنية  َتِرُدهم من جهات مستقلة ذات  أرقام 
مصنعة،  وغير  منحازة،  غير  أرقامًا  تورد  عالية،  وعلمية 
على  القائم  المخطط  مــزاج  حسب  مفّصلة  أو  مفبركة  وغير 
مشاريع تصرف عليها الدول المايين من األموال، وبالمحصلة 

تكون مخرجات تلك المشاريع إيجابية في معظم األحوال.
وزارة  أو  هيئة،  أو  مؤّسسة،  يتوّلى  مسؤول  كل  أنصح 
ألول مرة أن يبدأ أواًل بإنشاء جهاز علمي مستقّل يقدم له األرقام 
سة،  المؤسَّ مجريات  عن  الصادقة  والدراسات  واإلحصاءات 
ويحفظ  وصريحة،  واضحة  سياسات  رسم  من  يتمكَّن  لكي 
سة، وقبل كل  المال العام، وجهود القائمين على تلك المؤسَّ
ذلك يؤمن بشكل جازم بأن المنهجية والعلمية والشفافية هي 
أحد الطرق الصائبة لنجاح عمله ولتحقيق األهداف واألغراض 

سة من أجلها.  التي ُأنشئت المؤسَّ

تأمالت
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عن  المأخوذ  »ذات«  مسلسل  عرض 
في  إبراهيم  اهلل  صنع  للكاتب  رواية 
شهر رمضان على شاشات الفضائيات، 
كثيرة  وتعليقات  واسعًا  صدى  والقى 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
الموضوعات  من  الكثير  إلثارته 
مع  مصرية  كبنت  »ذات«  تواجه  التي 
سن  وارتفاع  اإلناث  كختان  مشكات 
بجانب  والحجاب  الفتيات  بين  الزواج 
 1952 سنة  من  السياسية  األحداث 
خلق  ما  وهو  الجديدة،  األلفية  وحتى 
البطلة  بين  الشديد  التماس  من  حالة 
على  فتاة  علقت  حيث  والمشاهدين، 
صفحتها قائلة: »أنا مبقتش عارفة أنا 
وال  »ذات«  مسلسل  أحداث  على  بعيَّط 
فيه«،  عايشين  إحنا  الّلي  الواقع  على 
عليك  صعبان  أنك  تعرف  آخر:  وقال 
وثورة  أكتوبر  حرب  مشهد  لما  بلدك 
يوليو في مسلسل »ذات« يخليك تعّيط، 
وعقبت سيدة أخرى: »ذات« طلع عندها 
أنها  المتوقع  من  طبعًا  الثدي  سرطان 
عشان  استئصال  عملية  هتعمل  مش 
متبقاش ناقصة قدام جوزها، المسلسل 

ده فشخ كل جروح المجتمع.

مسلسل »ذات« 
يعلن حضوره 

الطاغي 

رضــخـــــــت شــبـكــة التـــــواصل 
للحكـــم  االجتماعي»تويتـــر« 
ـــة  ـــه المحكم ـــذي أصدرت ـــي ال القضائ
بتســـليم  وقامـــت  الفرنســـية، 
الســـلطات هنـــاك البيانـــات التـــي 
تكشـــف عـــن تفاصيـــل المســـتخدمين 
المتهميـــن بنشـــر تغريـــدات عنصريـــة 

للســـامية. ومعاديـــة 
يأتـــي ذلـــك بعـــد  شـــهور مـــن 
الطعـــون القانونيـــة بيـــن »توتيـــر« 
و»جمعيـــة الطـــاب اليهـــود بفرنســـا« 
المنظمـــات  مـــن  آخـــر  وعـــدد 
فـــي  تويتـــر  ألزمـــت  الحقوقيـــة.. 

البيانـــات.  بتســـليم  النهايـــة 
مضيفـــًة أنهـــا ســـتتخذ اإلجـــراءات 
المناســـبة لتحســـين نظـــام اإلشـــعار 

»تويتر« تخسر لصالح
 الجمعية اليهودية بفرنسا 

فلسطيني يقرصن
 حساب مارك زيكربيرغ

بهـــدف  فعاليـــة  أكثـــر  ليكـــون 
إزالـــة المحتـــوى غيـــر الشـــرعي أو 
خطـــاب الكراهيـــة بســـرعة، وذلـــك 
ــاغ  ــتخدمين باإلبـ ــام المسـ ــد قيـ عنـ

عـــن ذلـــك.

ميديا

نوعها،  في حادثة غريبة من 
تعرض حساب مارك زيكربيرغ، 
نهاية  الفايسبوك،  مخترع 
القرصنة.  إلى  الماضي،  الشهر 
الى   صحافية،  تقارير  واشارت 
فلسطينيا،  شابا  كان  الهاكر  ان 
وظف  شريتح،  خليل  يدعى 
تقنيات حديثة، الختراق حساب 

واحدة  عن  والكشف  زيكريبرغ، 
يعرفها  التي  الحماية  هفوات  من 
ادارة  وتمكنت  االزرق.  الموقع 
الموالي،  اليوم  في  الفايسبوك، 
المقرصن،  الحساب  استرجع  من 
مع  االمنية،  الهفوة  وتصليح 
الموقع،  حماية  انظمة  تجديد 

وحسابات المشتركين.   
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بيت  من  األهدل«  »ندى  اليمنية  الطفلة  هربت 
الطفولة  سن  في  تزويجها  أرادت  التي  أسرتها 
وظهرت  المال،  مقابل  بكثير  منها  أكبر  رجل  من 
سوا،  راديو  بثه  يوتيوب  موقع  على  فيديو  في 
تسامح  لن  إنها  فيه  قالت  البشر  مايين  وشاهده 
الحماية  بتوفير  مطالبة  إليهما،  تعود  ولن  أبويها 
الزواج  ظاهرة  من  اليمن  في  القاصرات  للفتيات 
القسري. ورفضت العودة للمنزل، وتقيم حاليًا في 

مبنى تابع التحاد نساء اليمن.
وعلى صفحتها على الفيسبوك وضعت صورة 
والدي  أن  إال  اإلرادة«  »وانتصرت  عليها  كتب  لها 
الطفلة مازاال يصران على عودتها للبيت وتزويجها 

من خطيبها.

علمانية«  »نريدها  هاشتاج  انتشر 
الفيسبوك،  على  الماضية  األيام  بكثرة 
الذي  الصعب  للوضع  نتيجة  وذلك 
التيار  وصول  بعد  مصر  إليه  وصلت 
الديني للحكم وحتى خلع محمد مرسي 

في 30 يوينو. 
السخرية،  بين  التعليقات  تراوحت 
دعمًا لفكرة فصل الدين عن الدولة، وما 
بين مهاجمة أنصار التيار الديني للفكرة. 

هاشتاج »نريدها علمانية« يثير جداًل 

علق شاب على حسابه قائًا »أسيب 
الفيسبوك يومين أرجع أالقي العلمانية 
لكي  علمانية  نريدها   / كدة  منتشرة 
 / السياسة  في  ألحد  قدسية  يكون  ال 
تحافظ  الدولة  عشان  علمانية  نريدها 
المايوه  لبس  في  واحدة  حق  على 
وحق التانية في لبس النقاب من غير 

تريقة وكره وتحرش وتميييز.

طفلة يمنية تهرب من الزواج 
في  لتبدأ  وتونس  مصر  من  تمرد  حركة  انتقلت 
السودان حيث انتشرت استمارات برتقالية في الشارع 
السوداني إال أن الفيسبوك لم يرِّحب بها كثيرًا. وعلَّق 
مستخدم سوداني قائًا: على من تتمردون والسودان 
ليس  والبشير  اإلخوان،  ليس  والكيزان  مصر،  ليس 
مرسي وعبد الرحيم ليس السيسي واإلعام السوداني 
ليس اإلعام المصري المزيف غير الوطني، وقال آخر: 
المصريين يعملوا كلنا خالد سعيد.. ناسنا يعملوا كلنا 

المغتصبة صفية اسحق! 
ناسنا  التحرير..  ميدان  في  يعتصموا  المصريين 
المصريين  المولد!،  ميدان  في  باالعتصام  يطالبوا 
حملة  يعملوا  ناسنا  أزرق..  لونا  تمرد  حملة  يعملوا 
فأنا أعرف  إن كنت أعرف شيئًا   ! تمرد لونا برتقالي 

أنه ال توجد ثورات كوبي أند بيست.

صفحة »تمرُّد« السودانية بين 
الرفض والقبول 
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»يوتيوب« يطلق 
مهرجانًا للخيال 

العلمي 

»يوتيـــوب«  موقـــع  أطلـــق 
للمحتـــوى  جديـــدًا  مهرجانـــًا 
المرئـــي األصلـــي تحـــت اســـم 

.Geek Week
المـهـرجـــــان  هـــــــذا  ركــــــــز 
ـــذي اســـتمر ألســـبوع  ـــراضي ال االفـتـ
علـــى المحتـــوى الخـــاص والموجـــه 
العلمـــي،  للخيـــال  للمحبيـــن 
واألبطـــال الخارقيـــن، والعـــروض 

واأللعـــاب.  الهزليـــة، 
ــام  ــد أقـ ــع كان قـ ــر أن الموقـ ُيذكـ
فـــي وقـــت ســـابق مهرجانـــًا خاصـــًا 
والكوميـــدي  الخفيـــف  بالمحتـــوى 
 Comedy اســـم  عليـــه  أطلـــق 
الجديـــد  الحـــدث  ولكـــن   ،Week
بحســـب  للمســـتخدمين،  أتـــاح 
المسلســـل  مشـــاهدة  »يوتيـــوب«، 
 ،Game of Thrones األميركـــي 
ــا  ــر«، وغيرهمـ ــاري بوتـ ــم »هـ وفيلـ

الكثيـــر.

الصينية  األنباء  وكالة  أعلنت 
»ما  وفاة  عن  »شينخوا«  الرسمية 
من  تبلغ  طيران  مضيفة  وهي  آيون« 
العمر 23 عامًا عندما كانت بصدد الرد 
المحمول  هاتفها  على  مكالمة  على 

»آيفون 5«.
مع  تغريدة  بنشر  أختها  وعلقت 
الصيني  المصغر  التدوين  موقع 
انهارت  أختها  إن  فيها  قالت  »سينا« 
»آيفون  هاتف  استخدام  جراء  وماتت 
موصواًل  كان  عندما  خاصتها   »5
بالشاحن، وناشدت باقي المستخدمين 

أخذ الحيطة والحذر. 
إنها  »آبل«  قالت  جهتها،  ومن 

دعم  إضافة  عن  »جوجل«  شركة  أعلنت 
خدمة  من  الويب  صفحة  على  باليد  للكتابة 
.Google Translator الترجمة التابعة لها

حيث يتيح أسلوب اإلدخال بالكتابة باليد 
المكتوبة،  العبارات  ترجمة  للمستخدمين 
وذلك في حال لم يكن المستخدم يعرف كيف 

يقوم بإدخالها إلى الحاسب.
تأتي هذه الميزة لتعزز الشركة من خدمة 
الشركة  قامت  حيث  لها،  التابعة  الترجمة 
 2012 الماضي  العام  من  يناير  شهر  بداية 
باليد على نسخة تطبيق الكتابة  بدعم ميزة 

Google Translator على األجهزة العاملة 

جوجل تنحاز  للكتابة باليد 

أعلنت  ثم  »أندرويد«،  بنظام 
مفاتيح  لوحة  إضافة  مؤخرًا 
سطح  نسخة  إلى  افتراضية 

المكتب من المترجم.

فيسبوك تونس  يرفع صور الشهداء 

»آيفون 5 « ُمتَّهم بالقتل
على موقع التدوين الصيني 

شعرت بالحزن الشديد عندما علمت 
على  المأساوية،  الحادثة  بهذه 
بأحر  تتقدم  وإنها  تعبيرها،  حد 
وأضافت  الفقيدة،  لذوي  التعازي 
لديها  ما  كل  ر  سُتسخَّ إنها  قائلة 
للتحقيق والتعاون مع السلطات في 

هذه القضية. 

بعد اغتيال »محمد البراهمي« عضو المجلس 
الوطني التأسيسي بـ »11« طلقة نارية وضع 
كثير من المستخدمين صورة جمعته والشهيد 
شكري بلعيد وعّلقوا أن 11 طلقة ليس اغتيااًل 
بأنهم  أحدهم  وعلق  وانتقام،  سادية  وإنما 
اختناقهم  زاد  كلما  العنف  إلى  سيلجأون 

وكلما زادت عزلتهم السياسية وكلما تقلصت 
يستهدفون  لماذا  آخر:  وتساءل  شعبيتهم.. 
بلعيد  شكري  البارحة  تونس،  في  القوميين 
براهمي! وتساءل آخرون: هل  واليوم محمد 
أنه  أم  تونس  في  اإلرهاب  أوباما  سيدين 

مشغول فقط اآلن بما يحدث في مصر؟!.
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أمير تاج السر

جين أوستن على العملة

أعلن مصرف إنجلترا المركزي مؤخرًا، أنه سيضع صورة 
العملة  على  أوستن  جين  المعروفة  اإلنجليزية  المؤلفة 
البريطانية من فئة عشرة جنيهات، منهيًا بذلك غيابًا طويل 
المصرف  وقال  النقدية.  األوراق  على  المرأة  لتمثيل  األجل 
وتحامل«،  »كبرياء  مؤلفة  أوستن،  إن صورة  له،  بيان  في 
ستحّل  العالمي،  األدب  في  الروايات  أشهر  إحدى  و»إيما«، 
التي  دارويــن  تشارلز  ر:  التطوُّ نظرية  صاحب  صورة  محّل 
الذكرى  في  أي  الفئة، وذلك عام 2017،  تزال تحتل هذه  ما 

المئتين لرحيل الكاتبة. 
لجين  كبيرًا  تكريمًا  ليست  الخطوة،  هذه  مثل  أن  أعتقد 
التي  وللثقافة  كافة،  األدباء  و  لأدب  وإنما  أوستن وحدها، 
لم تعد تحتل مكانة كبيرة، وال حتى حيزًا محدودًا في أذهان 
الناس، خاصة هذه األيام، وما تشهده فعاليات مباريات كرة 
القدم مثًا، في أي زمان ومكان، من هوس وجنون وتقليعات 
المتداولة حاليًا: أن  النظرة  غريبة، فاقت كل حد، يدعم تلك 
جدًا،  وقريبًا  المتحفية،  نحو  تنتقل  قدمته،  ما  بكل  الثقافة 
لربما ال يعثر كاتب على قارئ يقرؤه، وال شاعر، في أمسية 
شعرية، على مصفِّق يتكبَّد عناء ضرب يديه، بعضهما ببعض 
انبهارًا أو مجاملة. وقد قمت بزيارة لملعب »ساتيرو« في مدينة 
ميانو، بدافع الفضول، ورأيت كيف يتحول ملعب عادي، إلى 
بأزياء  ممتلئ  ومتحف  وكاميراتهم،  السياح  تشد  أسطورة 

الاعبين وصورهم، وتوقيعاتهم على الكرة.
لقد عرف عن العمات الخاصة بالدول، أنها غالبًا ما تتبع 
ساهم  زعيم  صورة  عليها  توضع  أن  وهي  معروفًا،  نهجًا 
مناضل  أو  وبرفاهيتها،  بها،  ارتقى  أو  دولته،  تأسيس  في 
تاريخي، حصد مجدًا، في زمن ما، ونادرًا ما تضم ناشطين 

في مجاالت أخرى، مثل الثقافة واألدب. ولقد َأَشْدت من قبل 
حين  أعوام،  عدة  منذ  إفريقيا  جنوب  خطتها  التي  بالخطوة 
وضعت صورة للكاتبة الشهيرة: نادين غورديمر، على عملة 
وقد  للجدل.  المثيرة  آرائها  من  بالرغم  الدولة،  لتلك  ذهبية 
حصلت غورديمر على جائزة نوبل في اآلداب، و عرفت أيضًا 
لنظام  العنصري، ومناهضتها  الفصل  الطويل، ضد  بنضالها 
للبيض وحدهم، مغفًا  الحياة  الذي جعل  السابق،  بريتوريا 
أبسط حقوق اإلنسان. وذكرت أن ذلك يعتبر، بادرة جديدة 
إليها، وتحويل  االعتبار  لها، ورّد  اليد  لمّد  الثقافة،  لمصادقة 
أذهان األجيال الجديدة، إلى محور مهم من محاور الحياة، بل 
ومن المحاور التي ترتكز عليها الحياة بشكل كبير. حين تكون 
لتلك العمات وجوهًا مغايرة، حتمًا ستشد التساؤل عن تلك 

الشخصيات التي تحتلها.
الروائي خاصة، من بين متعاطي الثقافة، جدير باالحتفاء 
به، بغّض النظر عن آرائه الخاصة التي تفسد أحيانًا نهج عمله 
السياسة  ينخرط روائي في  أن  أحبذ  اإلبداعي، وشخصيًا ال 
بشكل مباشر، أو يتخذها ركيزة، للشهرة غير اإلبداعية. أقول 
إن الروائي يصوغ العالم كما يتصوره، وهو أقدر على ابتكار 
طرق جديدة في المعرفة، وتوجد أنواع من الروايات، خاصة 
رواية البحث والتحري، ساهمت في اكتشافات جديدة، لمعرفة 
جين  لــروايــات  والــقــارئ  الثناء،  كّتابها  واستحق  جديدة، 
أوستن، وغيرها من كّتاب ذلك العصر، يكتشف متعة فريدة، 
وهكذا كلما تقّدمت العصور، وتجّددت أساليب الكتابة، أتى من 

يصوغ لنا العوالم، ويستحق التكريم في كل مكان.

ضغط الكتابة
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ثــالث ســنوات لم تكتمل على مــا يوصف بالربيع العربي شــهدت رحياًل صامتًا لعدد من أعمــدة الحياة الثقافية 
المصريــة والعربيــة، دون أن يحــس بهم أحــد، ودون أن يحصلوا على تكريم الئق بالقيمــة الحقيقية التي تليق 
س لمرحلة وعي جديد يأمل في عالم عربي جديد يتسع  بقاماتهم إثر رحيلهم، وتركوا وراءهم وجعًا، فهم من أسَّ
لمســاحات مــن الحرية والعدالــة والديموقراطية الحقة، التــي قصرتها بعض دول الربيــع العربي على صناديق 

انتخابية.

الثاث  السنوات  هذه  خال  رحل  فقد 
التي لم تكتمل بعد قامات كبيرة في الثقافة 
العربية وفي الرواية المصرية والعربية، 
يرى  الذي  البساطي  محمد  بينهم  ومن 
أحد  أنه  الجديين  النقد  رجال  من  الكثير 
ق  والمتفوِّ العربية  الرواية  كّتاب  أفضل 
على أبناء جيله مصريًا، وإبراهيم أصان 
صاحب الحضور الثقافي الكبير، وخيري 
شلبي صاحب النكهة الخاصة في الرواية 
العالم  إلى  المهمشين  نقل  الذي  العربية 

الرحب.
النصف  فخال  الموت.  يتوقف  ولم 
الثاني من الشهر الفائت ووسط األحداث 
أيضًا  رحل  مصر  تشهدها  التي  الساخنة 
مصر  في  الفنية  الحركة  أعمدة  من  اثنان 
أعماله  حوصرت  الذي  المخرج  هما 
أفامًا  وتقديمه  السائد  على  العتراضه 
الكبير  المخرج  هو  السرب  خارج  تغرد 
رحل  ذاته  اليوم  وفي  صالح،  توفيق 
السوري  الدراما  وكاتب  السينمائي  الناقد 
رفيق  والعطاء  اإلقامة  المصري  المولد 

الصبان.
يناهز  عمر  عن  صالح  توفيق  رحل 
يبدع سوى  أن  يستطع  ولم  عامًا   87 الـ 
سبعة أفام روائية طويلة نتيجة الحصار 
إلبداعاته،  السوق  وحصار  الرسمي 

بدليل اختيار ثاثة منها من بين أهم مئة 
وهي  المصرية،  السينما  تاريخ  في  فيلم 
األبطال«  و»صراع  »المتمردون«  أفام: 
إلى  األرياف«،  في  نائب  و»يوميات 
يعتبره  الذي  »المخدوعون«  فيلم  جانب 
السينمائيون العرب أهم فيلم عربي عالج 
»درب  األول  فيلمه  الفلسطينية.  القضية 
المهابيل« مأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ 
الحرافيش  شلة  في  وشريكه  صديقه 
الراحل أحمد مظهر  التي ضمَّتهما والنجم 
والفنان  عفيفي  محمد  الساخر  والكاتب 
الفيلم  هذا  وبعد  التشكيلي جميل شفيق. 
قبل  من  مشدَّدة  لرقابة  أفامه  تعرضت 
األجهزة فلم تسمح الحكومة بعرض فيلمه 
إنتاجه  من  عامين  بعد  إال  »المتمردون« 
بعد أن فرضت عليه تغيير نهايته وحذف 
الفيلم  تضمنها  التي  المشاهد  من  العديد 
وهو مأخوذ عن رواية تحمل االسم نفسه 
د المرضى في  رت تمرُّ لصاح حافظ صوَّ
مستشفى أمراض صدرية يقّدم من خالها 
عن  ويعبِّر  مصر،  في  االجتماعي  الواقع 
الفيلم  وينتهي  فيها،  الطبقي  الصراع 
ومواجهات  التمرُّد  من  حالة  في  الرواية 
األمنية  واألجهزة  المستشفى  إدارة  مع 
نتيجة  المرضى  د  تمرُّ لقمع  وصلت  التي 
المعاملة السيئة التي يتعرضون لها. في 

حين تعرَّض الفيلم الثالث »يوميات نائب 
توفيق  رواية  عن  المأخوذ  األرياف«  في 
الريف  أوضاع  فيها  يصف  والتي  الحكيم 
المصري أيام الملكية والتي استمرت إلى 
معاداة  إلى  يوليو   23 ثورة  بعد  ما  حد 
االشتراكي،  لاتحاد  المركزية  اللجنة 
الراحل  المصري  الزعيم  يتدخل  لم  ولو 
لكان  كامًا  لَعرِضه  الناصر  عبد  جمال 
وحتى  كبير.  بشكل  الفيلم  تشويه  تم 
فيلم »المخدعون« الذي أنتجته المؤسسة 
رواية  عن  سورية  في  للسينما  العامة 
الروائي الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني 
بحادثة  شقيقته  وابنة  استشهد  الذي 
يخرج  لم  بيروت  في  سيارته  تفجير 
واجه  فقد  تنغيصات،  بدون  النور  إلى 
تنته  ولم  عليه،  االعتراضات  من  الكثير 
الذهبي(  )التانيت  الفيلم بجائزة  إال بفوز 
السينمائي  قرطاج  مهرجان  جوائز  كبرى 
عرض  ُيَتح  لم  ذلك  جانب  إلى  التونسي 
مصر،  في  المخرج  جمهور  أمام  الفيلم 
من  للكثير  بالنسبة  مجهواًل  الزال  فهو 
بعض  يقول  كما  أنه-  رغم  المصريين 
توفيق  أعمال  أهم  من  السينمائيين- 

صالح.
ويبدو أن صالح المحسوب على تيار 
في  كبيرًا  مجهودًا  بذل  مصر  في  اليسار 

توفيق صالح ورفيق الّصّبان 
وداع في يوم قائظ

القاهرة رياض أبو عواد

رحيل
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هجرته  بعد  جاء  الذي  الفيلم  هذا  إخراج 
من مصر إثر توّلي الرئيس أنور السادات 
الكثير من  باعتقال  الرئاسة وقام  منصب 
على  المعترضين  والمثقفين  الفنانين 
سياسته في االنفتاح االقتصادي ووضع 
الواليات  أيدي  في  كلها  المنطقة  أوراق 
المتحدة األميركية حيث انتهى من إبداعه 

هذا الفيلم عام 1972 .
أخرج صالح »المخدعون« في سورية 
العراق  في  الطويلة«  »االيام  فيلم  وبعده 
السينما،  لتدريس  إليها  َه  توجَّ أن  بعد 
أن  حالمًا   1984 عام  مصر  إلى  وعاد 
يستطيع تقديم أفام جديدة إال أن الفرصة 
لم ُتَتح له في سينما تعتمد على السوق 
وشباك التذاكر، فقضى وقته في تدريس 
مادة اإلخراج في المعهد العالي للسينما، 
القائل  المخرجين  من  كان  فعًا  ولكنه 
الذين أّثروا في الحياة الفنية المصرية في 
حين ُأتيحت الفرص لكثير من المخرجين 
الحركة  تاريخ  من  أسماؤهم  سقطت 

الفنية المصرية والعربية.
ببضعة  صالح  رحيل  َسَبق  وكان 
والناقد  السيناريو  كاتب  رحيل  ساعات 
الموسوعي المعرفة في الفنون وتاريخها 
واإلقامة  الهوى  مصري  النشأة  السوري 
عيد  يوم  نفس  في  راحًا  الصبان  رفيق 

ناهز  عمر  عن  آب/أغسطس   17 مياده 
المسرحية  الحركة  خالها  منح   ،82 الـ 
السينما  ومنح  كبيرًا  زخمًا  السورية 
أجيااًل  وقدم  إبداعاته،  مجمل  المصرية 
من كتاب السيناريو للسينما المصرية عدا 
الثقافية  الحياة  في  الواسع  تأثيره  عن 

والفنية المصرية.
دمشق  في  ُوِلد  الذي  الصبان  ورفيق 
في  العليا  دراساته  وأنهى   1931 عام 
الدكتوراه  شهادة  على  بحصوله  فرنسا 
رواد  بين  من  وكان  سورية  إلى  عاد 
أيضًا  وعمل  السوري،  القومي  المسرح 
على تأسيس فرقته الخاصة »فرقة الفكر 
فرقة  تأسيس  على  عمل  ثم  والفن«، 

مسرح التليفزيون السوري. 
للمسرح  أخرجه  ما  أهم  من  وكان 
لسوفكليس  »انتغونيا«  الفترة  هذه  في 
و»يوليوس  و»ماكبث«  البندقية«  و»تاجر 
لناظم  حب«  »وحكاية  لشكسبير  قيصر« 

حكمت و»الزير سالم« أللفريد فرج.
وفي عام 1972 يبدو أنه بدأ يتعرض 
إلى  العودة  فقرر  النظام  من  لمضايقات 

فرنسا الستكمال حياته هناك .
وخال رحيله َمرَّ بالقاهرة حيث التقى 
فعرض  شكري  ممدوح  الراحل  المخرج 
الذي  الفجر«  العمل على فيلم »زائر  عليه 

ما  إلى  يتطرق  مصري  فيلم  أول  يعتبر 
التي  الحركة  وهي  القوى  بمراكز  عرف 
من  بالتخلص  السادات  الرئيس  بها  قام 
وكذلك  الناصر،  عبد  جمال  مؤيدي  كل 
إلى الدور القمعي لأجهزة األمنية في عهد 
النظام  فإن  حقيقتها  ورغم  الناصر.  عبد 
استفاد من هذا الفيلم ومن فيلم آخر لحق 
شن  في  »الكرنك«  سنوات  ثاث  بعد  به 
والمرحلة  الناصري  الفكر  على  حرب 

الناصرية في مصر.
وقد جذبته أجواء القاهرة فاستقر بها، 
وصلت  التي  السينمائية  إبداعاته  وبدأ 
مصريًا  فيلمًا   25 سيناريو  كتابته  إلى 
ُعِرض  تليفزيونية  وسهرة  مسلسًا  و17 
بعضها في سورية، والقسم األكبر ُعِرض 
التي  األفام  بين  ومن  مصر.  في  منها 
و»الرغبة«  الحرية«  عن  »الباحثات  كتبها 
األعداء«  و»اإلخوة  ساخنة«  و»ليلة 
و»اذكريني« و»حبيبي دائمًا« و»قطة على 

نار« و»البؤساء« و»الرغبة«.
المقاالت  من  المئات  الصبان  وترك 
النقدية في السينما والدراما التليفزيونية 
والموسيقى،  المسرحية  والعروض 
على  درسوا  الذي  التاميذ  من  وجيًا 
يديه في المعهد العالي للسينما فن كتابة 

السيناريو.

توفيق صالحرفيق الصبان
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برحيلــه المباغت، ترك شــيركو بيكه س الشــعر الكردي وحيــدًا ويتيمًا.. 
علــى األقل فــي هذه المرحلة الشــعرية والسياســية العاصفــة من تاريخ 

كردستان. 
ــعر الكردي  وال يختلف النقاد الكرد على أن الشــعر الكردي وخصوصًا الشِّ
الصوراني )الكردية الصورانية أو الســورانية التي تكتب بحروف عربية، 
بينمــا الكرديــة الكرمانجيــة تكتب بحــروف التينيــة من ثالثينــات القرن 

المنصرم( بعد شيركو بيكه لن يكون أبدًا كما قبل وفاته.

الكردي  الشاعر  العرب  القراء  عرف 
أواخر  في  س  بيكه  شيركو  الكبير 
دمشق  في  صدرت  أن  بعد  الثمانينات، 
مجموعته الشعرية »مرايا صغيرة« التي 
لفتت االنتباه إلى تجربة شعرية مغايرة 
وموغلة في الدهشة، تضمنت المجموعة 
الكردي  الشاعر  قصائد  من  مختارات 
وأشرف  و1985(   1975( بين  كتبها 
العربية  إلى  ترجمتها  على  شخصيًا 
وقام  الكرد،  األدباء  من  نخبة  بمساعدة 
وترجمة  تحرير  وأعاد  بمراجعتها، 
فاحتفظت  بنفسه،  القصائد  من  الكثير 
عادة  تضيع  التي  نضارتها  من  بالكثير 

عند الترجمة.
كردية  لعائلة  بيكه  شيركو  ُوِلد 
فقيرة، كان والده فائق بيكه س شاعرًا 
انتفاضة   قاد  صلبًا  ومناضًا  معروفًا 
كردية كبيرة في مدينة السليمانية سنة 
سيسير  الذي  ابنه  والدة  قبل   1930
والسياسة  الشعر  في  والده  على خطى 

والحياة..
)وناشط  كمعلم  الوالد  عمل  وبسبب 
بيكه  فائق  عائلة  تنقلت  سرًا(  سياسي 
س بين المدن والقرى والجبال الكردية، 
األمر الذي أتاح لشيركو بيكه وهو طفل 
وتضاريسها  كردستان  جغرافية  رؤية 
ووديانها  وجبالها  وأشجارها  وبيوتها 
في  وشمسها  ونجومها  وأنهارها 
قصائده  في  وخصوصًا  قصائده، 
والفتنة  الدهشة   في  الموغلة  القصيرة 
والخطابية  المزمنة  الباغة  عن  بعيدًا 
القصيدة  التي وسمت  والمباشرة  الفجة 
الكردية، خصوصًا  في الفترة التي تلت 
تسلُّل  وبسبب  الثانية  العالمية  الحرب 
الكردي  األدب  إلى  االشتراكية  الواقعية 

شعرًا ونثرًا:

عندما ماتت ورقة شجرة، مات أحد 
حروفي

كلمة  ماتت  الجبل،  نبع  مات  عندما 
من كلماتي 

حدائق  من  حديقة  ماتت  عندما 
رؤياي

ماتت جملة
يا صبية السنوات العشر

شيركو بيكه س .. 
شاعر كردستان

مروان عيل
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يا صبية قرية )هْه لْه دْن( 
عندما قتلوِك

ماتت عشٌر من قصائدي 
دفعة واحدة.

تمثل مجموعة )مرايا صغيرة( تجربة 
شيركو بيكه س وانحيازه إلى القصيدة 
القصيرة التي ظهرت في الشعر الكردي 
وحققت  السبعينيات،  فترة  خال 
حضورًا كبيرًا على يد شيركو بيكه س، 
وإذا  بيشو.  اهلل  وعبد  هلمت،  ولطيف 
على  للسياسي  انحازا  قد  األخيران  كان 
حساب الشعري فإن شيركو بيكه س ظل 
الصغيرة   وللتفاصيل  للطبيعة  مخلصًا 

المشحونة بطاقة شعرية هائلة:

حين ركبنا الحافلة
سبقتني وقطعت لي تذكرة

وفي المحطة األخرى
نزلت قبلي

لُت التذكرة بعدها.. تأمَّ
رأيتها تخضّر في كفي وتزهر

والزهور ترقص مع حركات أصابعي
وفي المحطة األخيرة حين نزلُت

التفّت وإذا بالحافلة 
قد تحوَّلت إلى حديقة

  
كتب  س  بيكه  شيركو  أن  ورغم 
الروائح«  »سفر  مثل  طويلة  نصوصًا 
ُترجمت  و»الكرسي«  األلوان«  و»إناء 
فيها  تمتزج  طبعًا.  العربية  إلى  كلها 
وباألسطورة  بالمسرح  القصيدة 
والحكاية، لكن القصيدة القصيرة والتي 
الهايكو  لقب  عليها  النقاد)الكرد(  أطلق 
شاعرنا  عند  األثيرة  هي  الكردي ظلت 
الكبير حيث )االختزال واصطياد البرهة 
والسرد،  الشعر  بين  والدمج  العابرة 
من  نوع  إلى  القصائد  تتحول  بحيث 

الحكاية المعّبرة أو األقصوصة(:

إذا استطعت أن تعدَّ 
أوراق تلك الحديقة

إذا استطعت أن تعدَّ
كل األسماك الكبيرة والصغيرة

في هذا النهر الذي يجري أمامك
وإذا استطعت أن تعدَّ

الطيور في موسم الهجرة
من الشمال إلى الجنوب

ومن الجنوب إلى الشمال
وقتها أعدك بأنني 

سوف أعدُّ شهداء وطني كردستان..

قصائد عربية لشاعر كردي
القراء  يتوقف  لم  الشديد  لأسف 
التي  الكثيرة  القصائد  النقاد عند  وحتى 
الحرية  وحلم  العربي  األلم  عن  كتبها 
باإلضافة  العرب  مع  الكرد  يجمع  الذي 

إلى التاريخ والجغرافية
غسان  قصة  غادرت  سعد(  ف)أم 
كنفاني لتسكن في قصيدة شيركو بيكه 

س :

إنها ال تعرف الهدوء
تلك  في  الناعورة  تلك  مثل  تدور 

الضفة
وال تهدأ لحظة

عجيبة هي أم سعدنا
إنها ألم يقف دومًا

وال يعرف أحد متى تنام.

إن  النيل  فيسأله  المصري  خالد  أما 
هذه  صيصان  يضع  أن  يستطيع  كان 

الكلمات في جمل ويجعلها عشًا لها:

1- األهرام 
2- العاصفة

3- فرعون
َحكَّ خالد رأسه، ثم قال:

1- لن يستطيع أحد أن يرفع األهرام 
2- العاصفة ال تنحني

أما عن الثالثة
فقد خالد ذيل السمكة
التي صرعها الصغار

كتب فوق صفحة الرمل التي أمامه: 

فرعون
يمحوه 
الموج.

برسالة   الكردي  الجبل  ويرسل 
للشاعر البحريني الشاب سعيد عويناتي 
الذي غاب وترك القصائد خلفه تنتظر، 
دون  رسالة  إرسال  يمكن  كيف  ولكن 

عنوان؟ وهل هناك من يعرفه؟

هو ابن البحر
فاسأل أية موجة

تدلُّك على ضفافه الجديدة
هو أغنية

فاسأل الطير 
يدلُّك على عشه الجديد

هو التمر
فاسأل نخلة

تدلُّك على سعفه الجديد
وأين منزله ؟

في محارة أرجوانية اللون.

بطاقة شخصية

مواليــد  س  بيكــه  شــيركو 
أهــم  مــن   1940 الســليمانية 
صغيــرة«،  »مرايــا  أعمالــه 
قصــب«،  مــن  »ســاعات 
»إنــاء  الروائــح«،  »ســفر 
»الكرســي«،»مضيق  األلــوان«، 

الفراشــات«.  
أصــدر  أن  لــه  وســبق 
»كاوا  شــعريتين  مســرحيتين 
و»الغزالــة«   ،1971 الحــداد« 

1 9 7 6
ترجــم »العجــوز والبحــر« مــن 

العربيــة إلــى الكرديــة.
توخولســكي  جائــزة  حــاز 

لــأدب.  الســويدية 
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رسوم الملف: Ronald Brooks Kitaj -  أمريكا )1932 - 2007 (
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فرانز فانون

أدرك مبكرًا  للكلمة،  الغرامشي  بالتعريف  هو مثقَّف عضوي، 
القوى  مع  المباشرة  المواجهة  في  وانــخــرط  الحرية،  معنى 
االستعمارية، عاش مناضًا ومنظرًا وطبيبًا نفسانيًا، ورحل في 

سن مبكرة.
 1925( فانون  فرانز  رحيل  على  سنة  خمسين  من  أكثر  بعد 
نلتمس  وأطــروحــاتــه،  أعماله  أهــم  إلــى  وبالعودة   ،)1961  -
العربي..  الربيع  تعرُّجات  بعض  وشرح  فهم  في  ومنطقًا  رؤية 
مواجهة  في  السوداء  البشرة  ذوي  عن  الدفاع  من  انطلق  فانون 
سنوات  الجزائرية  القضية  يتبّنى  أن  قبل  األوروبيين،  البيض 
النضال  أن  خاصة  إلى  النهاية،  في  ويتوصل،  الخمسينيات، 
ال  جزء  هو  إنما  والعنصرية  اإلمبريالية  ومواجهة  المجتمعاتي 
عايشها  التي  السياسية  الظروف  الثقافي..  النضال  من  أ  يتجزَّ
تختلف  ال  وتهميش،  وإقصاء  أنانية  من  َميَّزها  ما  مع  فانون، 
عن الظروف المحيطة ببعض األنظمة التي حكمت و تحكم دول 

الربيع العربي.. 
المارتينيكي  المفكر  وبأعمال  بذكرى  تحتفي   » »الدوحة  مجلة 
صاحب  قــراءة  إعــادة  أن  باعتبار  االنتماء،  الجزائري  المولد، 
مواجهة  وأساليب  أشكال  في  تفكير  إعادة  هي  األرض«  »ُمَعذَّبو 
التحرُّرية  الفكرية  فانون  فمرتكزات  المسيطر،  األحــادي  الفكر 
تاريخية  لحظة  في  وال  واحــدة،  جغرافية  رقعة  في  تنحصر  ال 
الت  التحوُّ اليوم، في ظل  الزمان والمكان..  تمتّد في  بل  معينة، 
التي تشهدها المنطقة العربية، تبرز ضرورة إعادة بعث قناعات 

فانون. ليس فقط نظريًا، بل أيضًا على أرض الواقع.

حياة ثانية
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هناك  اإلنساني  التفكير  مسارات  في 
والجغرافيات،  للعصور  العابر  التفكير 
عابر للعابر ومخترق للظاهر، ومنه تفكير 
ماتيو  الفيلسوف  بوصف  وهــو  فانون. 
رينو »نظرية متنقلة«. تفكير يتجدد بأفقه 
إنسانيته..  تصوغه  أفق  ينسّد،  ال  الــذي 
التي  الت  التحوُّ سياق  في  ربما  فانون، 
نعرفها حاليًا، يعتبر األكثر حضورًا، وفي 
عام2011 اقترنت ذكرى رحيله الخمسينية 
بوزيد  سيدي  من  انطلق  عالمي  بحراك 
ليصل بروكلين. حراك شعوب ثارت ضد 
»الشعب  ببيانات  الهامش  اإلقصاء، حراك 

يريد.. !«.
ر  المفكِّ جعلت  منحنيات  الحراك  عرف 
هيجل  أطروحة  إلى  يعود  صالح  هاشم 
يحدث  ما  وفي  لتمّثلها،  التاريخ  مكر  عن 
في  حــفــر  ــذي  الـ ــانــون  ف ــات  ــي أدب تحضر 
العودة  فكانت  المتصارعين،  نفسيات 
نص  ــرورة،  ضـ »الفانوني«  النص  إلــى 
الفكر،  بحيوية  نابض  وخصب،  متوهج 
والحضور  حضورًا،  ليتجّلى  غاص  فكر 
السالفة،  السنين  طيلة  عالميًا  ممتدًا  ظّل 
في اشتغاالت الدراسات والتفكيرات حول 

الكولونيالية  وحــول  والعنف،  التحرُّر 
ــول حــركــات الــتــحــرُّر  وتــأثــيــراتــهــا، وحـ
لنضال  إنجيل  إلى  ل  تحوَّ ه  نصُّ الوطني.. 

السود في الواليات المتحدة األميركية.
قراءة فانون لن تستوي بدون موضعته 
نه.  تكوُّ ومرجعية  له،  تشكُّ سياق  فــي 
ته  وكما كتب أزراج عمر: »إن أهميته وقوَّ
قلب  قد  كونه  من  اعتقادي،  في  تنبعثان، 
الكولونيالي  الفكري  النسق  على  الطاولة 
وبجهاز  الغربي  الفلسفي  الفكر  ــأدوات  ب
التحليل النفسي الغربي أيضًا«. وبالعودة 
كملهم  بيننا  يحضر  ومساره،  إرثــه  إلى 

يظل نابضًا بالحيوية وسخيًا بالعطاء.
ــون الــمــنــطــق اإلمــبــريــالــي  ــان ــك ف ــكَّ َف
الممنهج  التوظيف  واالستعماري، وفضح 
للعلم وللطب النفسي في التدمير المعنوي 
قرأ  كما  المستعمرات.  لشعوب  والنفسي 
الشعوب  ــوز  ورمـ خصوصيات  فــانــون 
تحليله  مثل  حريتها،  أجل  من  المكافحة 
المرأة  ترتديه  كانت  ــذي  ال »الــحــايــك«  ل 
للريف  فأسند  الحيثيات  وقرأ  الجزائرية، 
األهمية في الكفاح، وكان له دائمًا أثر في 
َكثََّف  فانون  الوطنية.  الدولة  أيديولوجية 

حشدها  التي  بماحظاته  معرفته  ذخيرة 
حين انتقل إلى الجزائر، وكانت الحصيلة 
مساره،  في  تحواًل  ــَل  َمــثَّ ــذي  ال اختياره 
لتجربة  ومراكمًا  سبق  بما  متصًا  تحواًل 
عدة  عبر  ُيقَرأ  أن  يمكن  طرح  إلى  أفضت 
ذاته  مع  تصالح  ربما  ففانون  مستويات. 
وأصوله حين دخل عبر الثورة الجزائرية 
الذي  طرحه  وبلور  اإلفريقية  القارة  إلى 
تتداول  المنابر  كانت  ظرف  في  به  تميََّز 
)الزنوجية(.  النيقريتيد  نزعة  عن  الحديث 
الحداثة  نــقــدوا  الــذيــن  ــان مــن  وفــانــون ك
الكولونيالية  تجلِّياتها  فــي  ــة  ــي األوروب
لآلخر،  الُمقِصية  األنوية  تمركزاتها  وفي 
بوعيه  المتورِّط  اليسار  فضح  وفانون 
الشقي في التناقضات التي جعلته يتموقع 
الفانوني  النص  وفي  اليسار.  مبادئ  ضد 
وتفكيك  ناته  لمكوِّ وتحليل  للعنف  تفكيك 
لاستبعاد وما ينتجه نفسيًا من سلوكات 
ــود عبد  ــ ونـــزعـــات.. فــانــون قـــال: »األس
واالثنان  قه.  لتفوُّ عبد  واألبيض  لدونّيته. 
ويقول  ُعصابي.«.  ه  لتوجُّ وفقًا  يتصرفان 
الزنجي  أن  أدرك  إن  »ما  آخر:  في سياق 
نفسي  أضبط  فإنني  الخطيئة،  رمز  هو 

النّص الحّي

محمد بن زيان 

الــذي يعنينــا في ســياق اســتحضار فانون راهنــًا هو اســتحضار نموذج 
المثقــف المتفاعــل مــع محيطــه، المســتوعب للحيثيات والممــارس لجدل 
الصياغــة، صياغــة الفكــر والســلوك، جدل يســتوعب النظــري بالمنجز 
ــس  ل، ويؤسِّ ــرة للواقعي المتحوِّ المتراكــم، ويمــارس المالحظة المتبصِّ

انطالقًا من االستيعاب والمالحظة الموقف.
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متلبِّسًا بكراهية الزنجي. لكنني أدرك فيما 
بعد أنني زنجي. وهناك طريقان للخروج 
من هذا الصراع: إما أن أطلب من اآلخرين 
أوّد  أن  وإما  لبشرتي،  انتباهًا  يعيروا  أال 
أجد  أن  أحــاول  وهنا  إليها،  التفتوا  لو 
بأن  مقتنع  أنني  بما  سيئ،  هو  لما  قيمة 
الرجل األسود هو لون الشر. ولكي أنتهي 
من هذا الموقف العصابي الذي أجد نفسي 
اختيار حل غير صحي،  إلى  فيه مضطرًا 
حل صراع قائم على الوهم والعداء، وهو 
هنا  ليس  إنساني،  غير  موقف  باختصار 
إال حل واحد: أن أتعالى على هذه الدراما 
يلعبها اآلخرون من حولي،  التي  العبثية 
غير  فهما  معًا،  المصطلحين  أرفــض  أن 
مقبولين بالدرجة نفسها، وذلك للوصول 
إلى كائن إنساني كوني واحد«. وما حدث 
َنته كتابات  ويحدث يفصح عن قوة ما تضمَّ
فيتشعب  العنف،  يلد  فالعنف  فــانــون، 
العنف ليكون منه العنف المشروع، العنف 
بتدمير  العنف  إزالــة  ينشد  الــذي  الثوري 

العنف. 
ــن ثقل  ــون ع ــان ــز ف ــران ــا َبـــْلـــَوَره ف م
الرواسب، رواسب التعرض للعنف نقرؤه 

صاحب  ما  نتابع  عندما  مشهديًا  اليوم 
بعض حركات التمرُّد في فضائنا اإلفريقي 
والعربي. ويقول صاحب )ُمَعذَّبو األرض(: 
عنيف  حــدث  هو  إنما  االستعمار  »محو 
تامًا.  تبديًا  الكون  يبدل  ذلك  ألن  دائمًا 
لذلك ال يمكن أن يكون ثمرة تفاهم ووّد«.. 
النشوة  انفعالية  من  متخلِّصًا  النص  كان 
اللحظوية، كان النص منخرطًا في الجدل 
للمؤشرات،  ومفّككًا  للحجب  ومخترقًا 
مزدوجًا  النقد  وكان  بامتياز،  نقديًا  كان 
الكبير  عبد  المغربي  المفكر  َعــْنــَون  كما 
الخطيبي كتابًا له. لهذه االعتبارات يحتل 

الدراسات  في  محورية  مكانة  فانون  إرث 
في  ويــقــول  الثقافي.  بالنقد  المرتبطة 
يقاتل  أن  للمرء  ينبغي  »ما  آخــر:  موقع 
وإنما  فحسب،  شعب  حرية  سبيل  فــي 
المعركة  هذه  ظلت  ما  أيضًا،  له  ينبغي 
أخرى،  مرة  الشعب  هذا  يعلِّم  أن  قائمة، 
حقيقة اإلنسان، يجب أن يسير في دروب 
الذي  اإلنسان  تاريخ  جديد،  من  التاريخ 
حكم عليه البشر بالعذاب، وأن يدعو إلى 
التقاء شعبه بسائر البشر، وأن يجعل هذا 
اللقاء ممكنًا«. وختم كتابه الشهير »ُمَعذَّبو 
األرض«: »يجب علينا- يا رفاق- أن نلبس 
أن  جــديــدًا،  فكرًا  ننشئ  أن  جــديــدًا،  جلدًا 
كان  ففانون  جديد«.  إنسان  خلق  نحاول 
يستشرف اآلتي، ويستبق الزمن بتنبيهات 
على  ست  تأسَّ التي  السلطات  بها  تأخذ  لم 
إرث حركات التحرُّر الوطني. ومثل فانون 
كان المفكر اآلخر مالك بن نبي الذي كتب 
المراهقة  من  الوثن،  الفكرة  من  مــحــذِّرًا 
النفسية، من التكديس، وقبل الثورة كتب 
الفجر  شعاع  عن  النهضة«  »شــروط  في 
يتربَّص  ما  إلى  نبه  اإلشارة  المقبل,وبعد 
قد  هــم  »هــا  المتلقي:  مخاطبًا  قــائــًا  بــه 

محو االستعمار 
حدث عنيف، وال 

يمكن أن يكون 
ثمرة تفاهم ووّد
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بدأت  التي  المدينة  بباب  ينصبون  أخذوا 
الماهي  تفيق من سباتها، سرادق سوق 
صوب  القادمين  لتلهية  مسّلياتها،  مع 
خطاك ومنعهم من اللحاق بك. لقد أقاموا 
المشعوذون  ليعلوها  والمنابر  المنصات 
ضجيجهم  يغطي  حتى  والــبــهــلــوانــات، 
أوقــدوا  لقد  ــدوك.  شـ نــبــرات  وعجيجهم 
بها  يحجبوا  حتى  الخادعة  المصابيح 
النهار المقبل، ويلفوا مامحك بالقتام في 
السهل حيث تسير. لقد َزيَّنوا الوثن ليهينوا 
الفكرة، لكن الكوكب المثالي يواصل سيره 
المحالة،  سيضيء  وهو  ينثني،  ال  الذي 
أفــول  ويــبــرز  المنتصرة،  الفكرة  قريبًا 

األوثان كما تم ذلك قديمًا في الكعبة«.
تشكُّل  إرهـــاصـــات  فـــانـــون  ــش  ــاي ع
وإرهاصات  إفريقيا  في  الوطنية  السلطة 
إلى  الوطني  التحرُّر  حركات  من  ل  التحوُّ
خطوات بناء الدولة الوطنية، وببصيرته 
والتجربة،  المعرفة  برصيد  لة  المتشكِّ
استشرف وكتب الذي سيحدث فقال مثًا: 
تتسّلم  التي  الوطنية  البورجوازية  »إّن 
السلطة في نهاية النظام الكولونيالي هي 
االقتصادية  وقدرتها  متخّلفة.  بورجوازية 
تكاد تكون معدومة، وهي بجميع األحوال 

بلدانها  في  البورجوازية  بقدرات  تقارن  ال 
الحلول  يمكنها  أنها  تفترض  والتي  األم، 
البورجوازية الوطنية  اقتنعت  مكانها. لقد 
اإلرادويـــة،  نرجسيتها  بسبب  سريعًا، 
مكان  الحلول  على  بسهولة  قــادرة  بأنها 
لكن  األم.  ــدان  ــل ــب ال ــي  ف ــة  ــورجــوازي ــب ال
االستقال الذي يضعها حرفيًا أمام مواجهة 
فعل  ردود  داخلها  سيثير  الصعوبات، 
نداءات  إطاق  على  وسيرغمها  كارثية، 
هذه  القديم.  المستعِمر  بلد  باتجاه  قلقة 
هة بكاملها نحو نشاطات  البورجوازية موجَّ
يتجاوز  ال  مصيرها  أن  ويبدو  وسيطة. 
وجودها في حركة النظام )العالمي( وفي 
التركيبات. البورجوازية الوطنية تتصرف 
وفق نفسية رجل األعمال وليس كقباطنة 

الصناعة«. 
ه  قراءة فانون تبدع بالتحرُّر من التوجُّ
األيديولوجية  القولبة  مــن  العصابي، 
ه بدالالته التي  المغلقة، تتجدَّد بتجدُّد نصِّ
إال  مثمرة  تكون  لن  وقراءته  والدة.  تظل 
ق. وتلك هي خصوصيات  بالتجاوز الخاَّ

الفكر المبدع، الفكر اإلنساني األفق.
شخصية  ظــهــوره  منذ  فــانــون  وظــل 
وذلك  والجدل.  للسجال  مثيرة  إشكالية 
باستمرار.  القلقة  الشخصيات  كل  شأن 
فانون تضاربًا  اآلراء حول  ولقد تضاربت 
بقيمة  االعــتــراف  حــول  يتقاطع  متصًا 
المفّكر ومؤلفاته: هناك من درسوا فانون 
الفكري،  له  تشكُّ ســيــاقــات  عــن  بمعزل 
منتج  إلى  تحويله  إلى  ذهبوا  من  وهناك 

تضاربت اآلراء حول فانون: هناك من 
له،  درسوه بمعزل عن سياقات تشكُّ

وهناك من اعتبروه منتج أيديولوجية 
الثورة الجزائرية 
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أيديولوجية الثورة الجزائرية، َفردَّ عليهم 
أخرون كمحمد الميلي الذي عرفه عن قرب، 
وكتب كتابًا بعنوان »فرانز فانون والثورة 
الجزائرية«، وتوقف عند المسألة المرحوم 
مالك بن نبي فقال: »ويتَعيَّن علّي أن أشير 
التأثُّر  هنا إلى قضية فرانز فانون مع كل 
بهما كل جزائري  اللذين سيشعر  والتقدير 
الذي  فانون  فعمل  ــم.  االس هــذا  ذكــر  عند 
سيبقى في نظرنا ذا قيمة ال تقّدر ال يقدِّم، 
والعمل  النضال  نشيد  يقدِّم  أن  يمكنه  وال 
إلى  يغوص  ال  ــه  ألن الــجــزائــري  للشعب 
الجذور العميقة في ذاتية هذا الشعب، وهو 
االجتماعية  موضوعيته  كلية  يعاني  ال 
طاقة  يشحذ  الــذي  فالنشيد  والتاريخية. 
الشحنة  المكشف  يشحذ  كما  الــشــعــب، 
الكهربائية، ال يمكنه أن يتشكَّل على سجّل 
د  األجنبي«. ويكمل الفكرة بقوله: »والمؤكَّ
القادر  العظيم  موسيقى  يمثِّل  فانون  أن 
الثورية  النبرات  أصفى  استخراج  على 
رائع  فنه  كــان  فقد  اإلفريقية  ــروح  ال من 
دائمًا  الجزائري  السياق  وفي  الحمّية«. 
والسوسيولوجي  نبي  بن  مع  فانون  قدم 
ومن  زاويته  من  )كل  األشــرف،  مصطفى 
بالقراءة  جدير  هــو  مــا  اشتغاله(  حقل 
يسعف  لما  المنتجة  القراءة  المتجاوزة، 
وفي  الته.  بتحوُّ الواقع  ومفهمة  فهم  على 
كل فترة تتجدَّد حيوية فكر فانون. وتلك 
ميزة كل فكر إنساني األفق.و الذي يعنينا 
هو  راهــنــًا  فانون  استحضار  سياق  في 
مع  المتفاعل  المثقف  نموذج  استحضار 
محيطه، المستوعب للحيثيات، والممارس 
لجدل الصياغة، صياغة الفكر والسلوك، 
المتراكم،  بالمنَجز  النظري  جدل يستوعب 
للواقعي  رة  المتبصِّ الماحظة  ويمارس 
س انطاقًا من االستيعاب  المتحّول، ويؤسِّ

والماحظة الموقف.
إيمي  قاله  مــا  نستحضر  الختام  فــي 
الفرنسية:  »لير«  لمجلة  حوار  في  سيزير 
بأّن دورنا  التجربة، وأعي  »نحن صنعنا 
حاجة  في  آخر  عالمًا  هناك  وأّن  انتهى، 
أن  يجب  كشفه،  أجــل  مــن  الكشف.  إلــى 
زمن  يوجد.  ولما  تّم  لما  مخّطٌط  يوضع 
اسُتنِفد.  قد  االختزالية  اإليديولوجيات 
يجب أن توجد إفريقيا أخرى، وعالم آخر« 
وأضاف: »أعرف كّل التعاسات التي حّلت 
كّل  تمامًا  مدرك  وأنا  أنفيها،  ولست  بنا، 
األمل علينا.  أن نقطع  أرفض  لكّني  ذلك، 

يجب علينا حماية اإليمان.«.
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أوليڤيي فانون لمجلة »الدوحة« :

تلقين الثورة

ألول مــرة، يقــدم أوليفيــي فانــون، نجل الكاتــب والمناضل فرانــز فانون، شــهادة عن حياة 
والــده خــارج الكتابــة وحركــة المقاومــة، وبعيدًا عن دوائــر الجــدل والنقاش، ورغــم َتَيتُِّمه 
صغيرًا، يستحضر أوليفيي في حواره مع »الدوحة« شيئًا من الذاكرة التي جمعته مع الوالد، 
واللحظــات الحميمة القصيرة التي عاشــها صبّيًا، ويعيد بعض ما ســمعه الحقــًا من والدته، 
ومن المقربين من فرانز. وعلى غرار صاحب »من أجل الثورة اإلفريقية« أوليفيي أيضًا يعيش 
بهويــة جزائريــة، يتحدث العربيــة والعامية، ويواصل الدفاع عن أرشــيف وإرث الوالد، بعد 

مرور أكثر من خمسين عامًا على رحيله. 

سعيد خطيبي
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أشهر  ثمانية  ــد  ُوِلـ فــانــون  أوليفيي 
 27( الجزائرية  التحرير  ثورة  اندالع  بعد 
حزيران/يونيو 1955(، ويتذكر: »انخراط 
ورغبته  الجزائرية،  القضية  في  ــدي  وال
من  النفسي  التحليل  مجال  تخليص  في 
حوالي  بعد  دفعته  الُمَسلَّمات،  بعض 
السنة ونصف من والدتي، أي شهر كانون 
من  االستقالة  إلى   ،1957 الثاني/يناير 
بالمستشفى  لمصلحة  كرئيس  منصبه 
 60( البليدة  بمدينة  )جوانفيل(  النفساني 
كلم جنوبي الجزائر العاصمة(«. ويضيف: 
السلطات  نفتنا  قــصــيــرة،  فــتــرة  »بــعــد 
الفرنسية من الجزائر، وانتقلنا إلى العيش 
في تونس، أبي وأمي وأنا، والتحق الوالد 
مباشرة بصفوف جبهة التحرير الوطني، 
ارتباطه  من  الرغم  وعلى  علني«.  بشكل 
يهمل  لم  الثورة،  مع  والجسدي  النفسي 
فرانز حياته العائلية. »عاقته مع الوالدة 
طبيبًا  ــًا،  أب كان  قوية.  جّد  كانت  ومعي 
انخراطه  إن  ثم  آن.  في  للثورة  رًا  ومنظِّ
تهديدات  تحت  وضعه  الثورة  في  العلني 
جسدية«. في تونس، التحق فرانز فانون 
بالجيل األول المؤسس لصحيفة »المجاهد 
El Moudjahid« لسان حال الثورة. وهي 
العربية  باللغتين  تصدر  كانت  صحيفة 
التحريرية  هيئتها  وَضمَّت  والفرنسية، 
في  المعروفة،  الوطنية  األسماء  من  عددًا 
)الذي  مالك  رضا  نجد  الفرنسية  الطبعة 
صار الحقًا رئيسًا للحكومة( والبروفيسور 
بيار شولي وغيرهما، أما الطبعة العربية 
أسماء  بين  فجمعت  نفسها  الصحيفة  من 
وعيسى  الميلي  محمد  منها:  نذكر  أخرى، 
مسعودي )أول مدير لإلذاعة والتليفزيون 
فترة سيبدأ  المستقلة(، وهي  الجزائر  في 
فيها فرانز حياة العمل السري، ومطاردات 
الفرنسية.  االستعمارية  الحكومة  أعين 
من طرف  لمضايقات شديدة  تعرض  »كما 
صريحة  ولدعوات  الحمراء،  اليد  منظمة 
عن  ومعروف  أوليفيي.  يقول  الغتياله« 
اإلجرامي،  طابعها  الحمراء«  »اليد  حركة 
عديد  وتبينها  الخمسينيات،  ســنــوات 
استهدفت،  التي  والتفجيرات  العمليات 
التي  واألفراد  الجماعات  األولى،  بالدرجة 
إفريقيا  شمالي  بتحرير  تطالب  كــانــت 
الهيمنة  من  وتونس(  الجزائر  )المغرب، 
عملية  فــي  ُمتََّهمة  وهــي  االستعمارية، 
فرحات  الشهير  التونسي  النقابي  اغتيال 
 ،)1952 األول  ديسمبر/كانون   5( حشاد 

جزائرية  سياسية  لقيادات  استهدافها  مع 
سويسرا،  الغربية،  )ألمانيا  الخارج  في 

إيطاليا وهولندا(.
األحـــداث، ودخــول ثورة  ومــع تطور 
المواجهة  فــي  الـــذروة  مرحلة  التحرير 
المباشرة، »تضاءلت عاقات فرانز فانون 
مع محيطه وأصدقائه، وصار ال يجالس 
في  كلّيًة  المنخرطين  المناضلين  سوى 
الحركة الوطنية« يقول أوليفيي. بداية من 
1959، انتقل صاحب »ُمَعذَّبو األرض« إلى 
كممثل  الثوري،  العمل  من  أخرى  مرحلة 
لجبهة التحرير الوطني في ندوات إقليمية 
أواًل  ــارك  وش إفريقية،  حكومات  ولــدى 
الغانية  بالعاصمة  اإلفريقي  المؤتمر  في 
)أحد  لومومبا  باتريس  التقى  حيث  آكرا، 
جمهورية  فــي  التحريرية  الــوجــوه  أهــم 
الكونغو(، أحمد سيكو توري )أول رئيس 
المستقلة(، وغيرهما من  لجمهورية غينيا 
زعماء التحرُّر في القارة السمراء، وأصدر 
الخامسة  »السنة  كتاب  نفسها  السنة  في 
سفيرًا  ُعيِّن  ثم  الجزائرية«،  الثورة  من 
آكــرا،  في  المؤقتة  الجزائرية  للحكومة 
الــقــرآن،  نــص  تحليل  فــي  هناك  ــرع  وش
وَخّط بعض الماحظات، التي لم تكتمل، 
كافيًا  وقــتــًا  صاحبها  العمر  يمنح  ــم  ول

لتوثيقها في كتاب.
الست  أوليفيي عاش مع والده حوالي 
سنوات ونصف، لم تكن فترة كافية لطفل 
إليه من حنان  ما يصبو  ينال  بأن  صغير 
أب َكرََّس جّل وقته للعمل النضالي، كما إن 
فرانز فانون نفسه عاش حياة جّد قصيرة 
واشنطن  بضواحي  توفي  سنة،   36(
حياة  ولكنها  اللوكيميا(،  ــداء  ب مــتــأّثــرًا 
شخصية  »كان  نجله.  يقول  كما  »مكثَّفة« 
مثالية في وقته. الجزائر كانت في ثورة، 
جبهة التحرير ُينَظر إليها باعتبارها حركة 
لها«،  سفير  منصب  يشغل  وهو  إرهابية. 
كان  الذي  أوصديق،  عمر  مع  َق  َنسَّ حيث 
المؤقتة في  الحكومة  يشغل منصب سفير 
من  مــادي  دعم  على  للحصول  كوناكري 
والتأسيس الحقًا  اإلفريقية،  الدول  بعض 
مالي  جبهة  تسميته  على  اصُطِلح  لما 
عبد  الحالي  الرئيس  الحقًا  فيها  )انخرط 

العزيز بوتفليقة(. 
لفرانز  الــوحــيــد  ــن  االبـ هــو  أوليفيي 
فانون، وأرملته السابقة خوزي، حبلت به 
في الجزائر، وولدته في ليون الفرنسية، 
لوالدي  ــان  »ك نفسه:  المتحدث  ويعلِّل 

صديق طبيب مختص، تعرَّف به سنوات 
الدراسة في ليون، يقوم بمساعدة النساء 
الحوامل على الوضع دونما ألم. في تلك 
ألم يعتبر تقنية  الوضع با  الحقبة، كان 
ب على والدتي أن تتنقل إلى  حديثة، وتوجَّ
إلى  مباشرة  العودة  ثم  للوضع،  هناك 
الجزائر«. عاقات فرانز الوّدية في تونس 
الصغيرة،  عائلته  في  تنحصر  تكاد  كانت 
الحراك  في  المنخرطين  األصدقاء  وبعض 
السياسي، وبعض المحسوبين على هيئة 
يذكرهم  الذين  »المجاهد«،  تحرير صحيفة 
محمد  رمــضــان،  عــبــان  »مــثــل  أوليفيي: 
ومحمد  شولي  بيار  مالك،  رضا  حربي، 
فرانز  يفرضه  كان  أساسي  شرط  يزيد«. 

ّية في العمل«.  على من يجالسه: »السرِّ
فرانز  عاشها  التي  التقلبات  كل  رغم 
فانون، وتنقُّاته من الجزائر إلى تونس ثم 
غانا، فهو لم يتخلَّ عن الكتابة والتنظير، 
»كان  والدته:  لسان  على  نجله  ويتحدث 
المتقلِّب  الوضع  للكتابة.  وقتًا  دائمًا  يجد 
ــان من  الــتــي تــعــرَّض لها ك والــتــهــديــدات 
الممكن أن تقف حاجزًا أمامه، ولكن حدث 
كان  له.  محفِّز  إلى  لت  تحوَّ فقد  العكس، 
أحيانًا يقضي ليلة كاملة يملي علّي فصًا 
خوزي  توقف«.  دونما  كتبه  فصول  من 
رافقت فرانز طويًا. فقد تعرَّف بها، للمرة 
األولى، عام 1949 في الجامعة، وارتبطا 
رسميًا بعقد زواج عام 1952، لُيرَزقا بَوَلد 
بعد ثاثة أعوام، حياتهما معًا دامت اثنتي 

عشرة سنة. 
بشكل  ــِرح،  ُط واالنتماء  اللغة  ســؤال 
أب  بين  فــانــون.  عائلة  داخــل  مباشر، 
قادم من جزيرة »فور دو فرانس« )منطقة 
بين  يعيشان  فرنسية،  وأم  الكاريبي( 
»في  أوليفيي:  يقول  وتونس،  الجزائر 
الفرنسية«.  يتكلم  الجميع  كــان  البيت، 
والدي  كان  النفسانية  عيادته  في  »ولكن 
العربية والتحدُّث بها مع  يجتهد في تعلُّم 
الممرضين،  وبعض  وزمائه  المرضى 
تعلُّم  على  بقدرته  حينها  تفاجأوا  الذين 
اللغة في وقت قياسي«. ويختتم أوليفيي 
فانون  فرانز  أن  »أعتقد  والده:  حديثه عن 
قد وصل إلى الجزائر في الوقت المناسب، 
في وقت كانت تعيش فيه مواجهة مباشرة 
ف  بين الكولونيالية ونمو الوعي«.. ليوظِّ
مناهج الغرب لنقد الغرب وفضح مؤامرات 
اآللة الكولونيالية بأدوات اخترعتها سلفًا 

بنفسها.
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خصوصًا  فانون،  فرانز  عمل  يشّكل 
كتابه »معذبو األرض« )1961(، واحدًا من 
فعلها  مارست  التي  األساسية  التأثيرات 
األدبي  ر  والمنظِّ ر  والمفكِّ الناقد  عمل  على 
الفلسطيني األميركي إدوارد سعيد )1935 
بتنظير  يتعّلق  فيما  ــواٌء  س  ،)2003  -
أو  واإلمبريالية،  الثقافة  حــول  سعيد 
حول أدوار المثقفين، أو من خال سعيه 
فوكو  ميشيل  نظرية  لتجاوز  الحثيث 
حول العاقة المثلثة بين الخطاب والقوة 
والمعرفة، وذلك عبر حقنها ببعض أفكار 
التغّلب  وإمكانّية  المقاومة  حول  فانون 
الكائن  قدرة  السلطة وعدم  إكراهات  على 
في  يتبّدى  كما  المقاومة،  على  اإلنساني 
عمل فوكو. لقد وجد سعيد في عمل فانون 
ترياقًا لسّم فكر الفيلسوف الفرنسي الذي 
السلطة  عمل  آلليات  بتتبُّعه  لّبه  خلب 
وقدرتها على االنسراب في ثنايا الخطاب. 
الحوارات  من  واحد  في  سعيد،  يقول 
ثمانينيات  منتصف  في  أجريت معه  التي 
لرؤية  تفضيله  موّضحًا  الماضي،  القرن 
فانون المؤمنة بإمكانية المقاومة: »يقوم 
ل  التحوُّ فكرة  على  بكليته  فانون  عمل 
بمقدور  يكون  حيث  الحقيقي  التاريخي 
المضطهدة أن تحرِّر نفسها ممن  الطبقات 
التي  األشياء  بين  من  إنه  يضطهدها... 
عمل  في  األهمية  شديدة  أجدها  زلت  ما 
التحول  عن  فانون  يتحدث  لم  فــانــون. 
ــادرًا على  ــ الــتــاريــخــي فــقــط، بــل كــان ق

تاريخيًا  االضــطــهــاد  طبيعة  تشخيص 
كان  ثــّم  ومــن  وثقافيًا،  وسيكولوجيًا 
النقطة  إلزالته.  طرق  اقتراح  على  قادرًا 
أن  هي  أوضحها  أن  أوّد  التي  الثانية 
المتضمنة في عمل فانون  فكرة التضامن 
مع  ناهضة،  طبقة  مع  التضامن  تخص 
حركة نامية ال مع تلك الطبقة أو الحركة 
أن  إحساس  ولــدي  المستقرة.  المنجزة 
للدولة  السنوات األولى  فانون لو عايش 
التعقيد،  شديد  موقفه  لبدا  الجزائرية 
لربما  هناك.  سيبقى  كان  أنه  أظن  وال 
حدث  فما  آخر،  مكان  إلى  سيغادر  كان 
التحرير  جبهة  مناضلي  من  للكثيرين 
الوطني الجزائرية أنهم أصبحوا موظفين 
منه،  تطلع  لــم  ــذي  ال الــدولــة  جهاز  فــي 
على  تحافظ  المثقفين  من  طبقة  بعامة، 
مسافة نقدية من الدولة. إن من بين األمور 
المقلقة بالنسبة للتضامن أنك قد تصبح 
والسهولة  التضامن  عن  خطابك  سجين 
التي قد تنزلق فيها ضمن خطاب السلطة. 
إنه أمر ال مهرب منه. لقد جاء فانون من 
طبقة مناضلين أصبحوا فيما بعد منفذين 
)السلطة  بيدها.«  وأدوات  الدولة  لسلطة 
إدوارد  والثقافة: حوارات مع  والسياسة 

سعيد، 53 - 54(.
نظرة  عــن  السابقة  الــفــقــرة  تكشف 
بفكرة  المهمومة  فانون  كتابة  إلى  سعيد 
التحرر وتحليل طبيعة اإلمبريالية واآلثار 
على  االستعمار  يتركها  التي  الــمــدّمــرة 

وكذلك  وأرواحهم،  المستعمرين  أجساد 
إليها  ينبه  التي  المخاوف  على  تشديده 
فانون الطليعَة الثورّية بعد أن تتمكَّن من 
ويرى  االستعمار.  من  والتخلُّص  التحرُّر 
سعيد أن »القوة االستثنائية التي تمتلكها 
كتابة فانون تكمن في كونها تمّثل سردّية 
سرّية تنقض وتنفي القوَة المعلنة للنظام 
ال  مهزوم  أنــه  يشدِّد  الــذي  الكولونيالي 

محالة«. )الثقافة واإلمبريالية، 283(.
األرض«  »ُمــَعــذَّبــو  في  فانون  يصور 
الثابتة  والثنائّية  المانوّي  الصراع  طابع 
الكولونيالية  من  كلُّ  فيها  تتواجه  التي 
والقومّية، متخّوفًا من اآلثار التي تحملها 
في أحشائها حركُة التحرُّر من االستعمار 
والبوليس  البيروقراطّية  تــحــّل  حين 
االستعماري  الجهاز  مــحــّل  الــوطــنــّيــان 
أعوانه  خلفه  وتــرك  رحاله،  شــّد  الــذي 
يعيدون  ممن  الوطنّية  البرجوازّيات  من 
إنتاج العالم الكولونيالي بأيٍد محلّية. إن 
المستعَمر  أن  هو  فانون  منه  يتخّوف  ما 
الظلم  من  يتخلص  وهو  نفسه،  يجد  قد 
»نظامًا  يبني  االستعماريين،  والطغيان 
من أنظمة االستغال« يتخذ، هذه المّرة، 
بمامح  »وجهًا  نفسه  فانون  وبكلمات 

سوداء أو عربّية«. )329 - 330(.
أّول  سعيد،  حسب  فانون،  كــان  لقد 
ر بارز من المعادين لإلمبريالية يدرك  ُمَنظِّ
أن الحركات الوطنّية التقليدية المتعّصبة 
لها  شقتها  التي  نفسها  الطريق  تسلك 

فخري صالح

فانون في تأويل إدوارد سعيد

لقــد كان فانــون، حســب إدوارد ســعيد، أّول منّظــر بــارز مــن المعاديــن 
لإلمبريالية يدرك أن الحركات الوطنّية التقليدية المتعّصبة تسلك الطريق 

نفسها التي شقتها لها اإلمبريالية.
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تنسحب  الــذي  الوقت  ففي  اإلمبريالية. 
السلطة  عن  متخلّية  اإلمبريالية  هذه  فيه 
في  تقوم  فإنها  الوطنية  للبرجوازية 
وتعزيز  مجددًا  سيطرتها  ببسط  الحقيقة 
فانون،  يأمله  ما  لكن  هيمنتها.  عناصر 
حركة  إلــى  ل  التوصُّ هو  سعيد،  حسب 
التغّير  على  قــادرة  االستعمار  من  تحرُّر 
للبعدين  متجاوزة  قوًة  لتشّكل  والتحّول 
نفسه.  اآلن  فــي  والــوطــنــّي  الشخصّي 
الخّاق  الرؤيوّي  الطابع  سعيد  ويفّسر 
قدرته  ــى  إل ــك  ذل بــإرجــاع  فــانــون  لعمل 
ونقيضها  االستعمار،  ثقافة  تشويه  على 
تحقيق  إلــى  سعيه  في  كذلك،  الوطني 

فكرة التحرُّر. 
المستعِمر  ثــنــائــيــة  معضلة  ِلـــَحـــلِّ 
في  واآلخــــر  الــــذات  أو  والــمــســتــعــَمــر، 
مقالته  فــي  سعيد،  يقوم  فــانــون،  فكر 
المرتحلة«،  النظرية  على  »استدراكات 
المجرّي  الفيلسوف  كــتــاب  ــر  أث بتتبع 
جورج لوكاش »التاريخ والوعي الطبقّي« 
)1922( على عمل فانون المركزّي »ُمَعذَّبو 
الفهم والتحليل  األرض«، والتحّوالت في 
على  فــانــون  أجــراهــا  التي  واالستقبال 
التي تتصل  أفكار لوكاش خصوصًا تلك 
الــتــاريــخ. يشدِّد  الــوعــي فــي  بــأولــوّيــة 
أولوية  فانون هو  يهّم  ما  أن  سعيد على 
أولوية  ثّم  ومن  التاريخ،  في  الجغرافيا 
اآلن  فــي  ــذات  والـ الــوعــي  على  التاريخ 

نفسه.

مثله  األوروبـــي،  المستعمر  جاء  لقد 
من  أوديسيوس،  اإلغريقي  سلفه  مثل 
المركز إلى أطراف العالم ليستغل األرض 
والشعب، ويقوم بتشكيل ذاته العدوانّية 
ومن  األصليين.  المواطنين  حساب  على 
ثّم فقد جلبت الحضارة والثقافة الغربيتان 
والثبور،  والــويــل  ــعــذاب،  وال المعاناة 
بين  العاقة  ليست  األصــلــي.  للمواطن 
ذات  عاقة  إذن،  والمستعَمر،  المستعِمر 
بموضوع، بين طبقات مستِغلة وطبقات 
مستَغلة، كما يرى لوكاش، بل هي عاقة 
جهة  من  وعالمه  المستعِمر  أرض  بين 
جهة  من  وساكنيها  المستعَمرة  واألرض 
عنفًا  بل  حــوارًا،  أو  هنا  لقاَء  ال  أخــرى. 
األبد.  إلى  المستعِمر  يرحل  حتى  متباداًل 

)تأمُّات في المنفى، 446 - 447(. 
والعنف  المرارة  رغم  أنه  سعيد  يرى 
فإن  فانون  عمل  عليهما  ينطوي  اللذين 
المركز  دفــع  هــو  لــه  األســاســي  الشاغل 
إلعادة التفكير بتاريخه جنبًا إلى جنب مع 
تستيقظ  بدأت  التي  المستعمرات  تاريخ 
من سباتها الذي فرضه التسّلط والهيمنة 
سردّيات  فانون  اتهم  لقد  االستعماريان. 
التنوير والتحرر الغربّية بالنفاق والكذب 
الحضارة  تمثال  تصدََّع  حتى  الطّنان، 
غبار،  إلى  وتحّول  الاتينية  اإلغريقية 

حسب تعبيره. 
فانون  لرؤية  الفهم  هــذا  من  انطاقًا 
واألطــراف  الغربي  المركز  بين  للعاقة 

التي استعمرها، يستنتج سعيد أن فانون 
يسعى في النهاية إلى القول إن على كّل 
معًا  المشاركَة  ومستعمراتها  أوروبا  من 
في عملية التحرر من االستعمار. ومن ثّم، 
فإن النموذج الذي يقترحه فانون لعالم ما 
جمعّية،  فكرة  على  قائٌم  االستعمار  بعد 
الغربي  البشري،  للنوع  جماعي  ومصيٍر 
الجميع  يــنــدرج  بحيث  الغربي،  وغير 
في  )تأمُّات  المظّفر.  التحرر  خطاب  في 

المنفى، 314(. 
يعثر سعيد في فكر فانون، وتأمُّاته 
الرؤيوية والشعرّية في »ُمَعذَّبو األرض«، 
المؤقت  المستقبلّي  الحّل  من  نــوٍع  على 
ومطرود  منفي  كفلسطيني  لمعضلته 
الصهيونية  القوة  بواسطة  أرضــه  من 
ورغم  هذا،  ومع  الغاشمة.  الكولونيالية 
المضاد  المستعَمر  عنف  يقّدم  فانون  أن 
المستعِمر  لعنف  وحــاًّ  نتيجة  بوصفه 
للمواطنين  ونفيه  وهيمنته  وقسوته 
حلم  يلتقط  إدوارد  أن  إال  األصليين، 
البشر  يدرك  أن  ضرورة  ورؤيــاه  فانون 
جميعًا )المستعِمر قبل المستعَمر( مخاطَر 
اإلمبريالية وميراَثها المّر لتجاوز الماضي 
عبر تقديم قراءة طباقّية لتجربة االستعمار 
البشرّية  تاريخ  كلِّيَّتها، بحيث يصير  في 
تاريخه  بل  وحــده  الغرب  تــاريــَخ  ليس 
كذلك.  استعمرها  التي  الشعوب  وتاريخ 
من  الغربية  المركزية  سعيد  ينقض  هكذا 

خال االستعانة بفرانز فانون.

إدوارد سعيد: مشاركة في تحرير اإلنسانفانون: العنف وإعادة تدويره
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يعتبر الكاتب والباحث الكاميروني أشيل 
أحد   ،)Achille Mbembe(1957مبامبي
وما  الكولونيالية  لقضايا  رين  المنظِّ أبرز 
الدكتوراه  على  حاصل  الكولونيالية،  بعد 
ــســوربــون  ــخ مــن جــامــعــة ال ــاري ــت فــي ال
بجامعتي  درس   ،1989 ــام  ع بباريس 
وكولومبيا،  بشيكاغو  واسترن«  »نورث 
بواشنطن،  بروكينس  بمركز  التحق  ثم 
وله  بنسلفانيا.  جامعة  إلــى  هناك  ومــن 
الفرنسية  باللغتين  المؤلفات،  من  العديد 
واإلنجليزية، حول تاريخ القارة السمراء، 
وسوسيولوجيا  ــاق،  ــ واألف السياسات 
والنظام  »الشباب  منها:  نذكر  العرقيات، 
السياسي في إفريقيا« )1986(، و»السياسة 
من األسفل«)1991(، كما يعتبر، في الوقت 
في  المختصين  ــم  أه مــن  واحـــدًا  نفسه، 
أدبيات وفكر فرانز فانون، والذي استلهم 
باللغة  الصادر  كتابه  وأفكاره  رؤاه  من 
»الخروج  بـ  الُمَعْنَون  الفرنسية عام 2010 
إفريقيا  حول  دراســة  الطويل:  الليل  من 
المتحررة«، كما وقَّع آشيل مبامبي مقدمة 
فانون«  لفرانز  الكاملة  »األعــمــال  كتاب 
لوفاته  الخمسين  الذكرى  بمناسبة  الصادر 

عن دار »ال ديكوفيرت« بباريس. 

الطويل«  الليل  من  »الخروج  كتابك   §
هو  ما  فانون،  فرانز  إلى  مباشرة  يحيلنا 

فضله عليك؟

- لفرانز فانون الفضل في إيماني بفكرة 
الاجموح،  من  شيء  إنسان  أي  داخل  أن 
السيطرة   أن  كما  بطبيعته،  ن  ُيَدجَّ ال  وأنه 
يمكنها  ال   - أشكالها  عــن  النظر  بصرف 
القضاء عليه وال احتواؤه وال قمعه، على 
جاهدًا  فانون  سعى  هنا  من  كلّيًا.  األقــل 
الكفيلة  الوسائل  فهم وإدراك  إلى محاولة 
بانبثاق هذا الشيء ضمن سياق استعماري 
كّلية  شبيهًا  ليس  الواقع  في  وهو  محدد. 
العنصرية  في  المتمثِّل  اآلخر  ووجهه  بنا، 
بالنسبة  الوحش  المؤسسة يمثِّل ما يشبه 
أصبحت  بفضله  الذي  السبب  هو  هذا  لنا. 
الُمضطَهدين  لجميع  بالنسبة  تمثِّل  أعماله 
من  وســاحــًا  م  المتفحِّ الخشب  من  شكًا 
الصوان. ما يعطي القوة والطاقة لهذا الفكر 
الدفع  في  الصلب  الَنَفس  هذا  هو  الحديدي 
لة طبيعية.  نحو االنتفاضة بوصفها محصِّ
لإلنسانية،  ينضب  ال  ــذي  ال المنجم  إنــه 
والذين يتدربون على االقتباس منه أولئك 
الذين واجهوا االستعمار باألمس، وهؤالء 

الذين يحاولون اليوم معانقة الفجر.

بعد  »مــا  السابق  كتابك  في  د  تؤكِّ  §
الكولونيالية« أنك )مع وضد( فانون، ماذا 

يعني ذلك؟

- هذا يعني أن هناك فرقًا كبيرًا بين كام 
فانون  قــراءة  نعيد  أن  واإلنجيل،  فانون 
اليوم، هو أن نتعلَّم، بشكل من األشكال، 
كيف نستعيد حياتنا وعملنا ولغتنا ضمن 
التاريخ الذي أنجبه، والذي حرص بجد من 
مساره.  تطوير  إلى  والنقد  النضال  خال 
بالنسبة لفانون، أن نفكر هو أن نبتعد عن 

الذات، هو أن نضع حياتنا في الميزان. 
ترجمة  عملية  كذلك  فانون، هي  قراءة 
والتي  عصرنا،  لغة  إلى  الكبرى  للقضايا 
وأن  النهوض،  إلى  تدفعنا  أن  شأنها  من 
نمشي مع اآلخرين في طريق جديد، يجب 
على الشعوب المستعمرة أن ترسمه بقوتها 
بها،  الخاصة  اإلبداعية  بطاقتها  الذاتية، 

وبإرادتها التي ال ُتَقهر.

 - ــان  ــي األح مــن  كثير  فــي  ــرت  أشـ  §
متحدِّثًا عنه دائمًا- إلى فكرة »الصعود نحو 
توضيح  تقديم  يمكنك  هل  اإلنسانية«، 

أكثر؟
يندرج  الذي  االستعماري  السياق  في   -

حوار مع آشيل مبامبي،
 أحد أبرز المختصين في فكر فانون 

حياة في الميزان

ـّـر ترجمة: بوداود عمي
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نحو  »الصعود  يشّكل  فــانــون،  فكر  فيه 
التي ُفِرض  اإلنسانية«، بالنسبة للشعوب 
على  باالعتماد  االنتقال  االستعمار،  عليها 
الذاتية، صوب مكان أعلى من ذلك  قوتها 
الذي ُأجِبرت قسرًا على االرتكان له بسبب 

العرق، أو نتيجة للتبعية.
الركوع،  على  المجَبر  المكّمم،  اإلنسان 
محكوم عليه أن يتمالك نفسه، وأن يتسلَّق 
المنحدر بنفسه ومع اآلخرين، إذا لزم األمر 
عن طريق العنف، وهو ما يعبِّر عنه فانون 
بمصطلح »التغيير المطلق«. هكذا سيفتح 
وللبشرية  بذلك،  قيامه  طريق  عن  لنفسه 
إقامة  إمكانية  بَجّاديه،  مبتدئًا  جمعاء 
حوار جديد وحّر بين إنسانين متساويين، 
تربط  العاقة  ذلك  قبل  كانت  حيث  هناك 
)مستعمر(  إنــســان  بــيــن  شـــيء  كــل  قــبــل 
لن  وبالتالي،  األنــديــجــان(.   ( وبضاعته 
فقط  بل  أبيض،  وال  أســود  هناك  يكون 
عالم تخلََّص أخيرًا من عبء الِعْرق، والذي 

سنصبح جميعنا َوَرثته.
 

فانون  بعودة  يطالب  من  برأيك،    §
اليوم؟

- الحركات التي تناضل من أجل تحرير 

ذاكرته  استحضار  فــي  تستمر  الشعوب 
نفسه  الشيء  وينطبق  إليه،  ــارة  واإلشـ
تكافح من  التي  الجماعات  العديد من  على 
ممارسات  أجل  من  العرقية،  العدالة  أجل 
العنف،  مناهضة  أو  جــديــدة،  نفسانية 
النظام  على  الناقمون  إليهم  ويــضــاف 
وحشية،  يزداد  الذي  العالمي  االقتصادي 

ويتعامل مع الواقع بدون مسؤولية.

عن  فانون  يلقِّننا  أن  يمكن  مــاذا    §
العالم المعاصر؟

عالمنا.  تمامًا  ليس  العالم  أن  يبدو   -
االستعمارية  الحروب  أن  ذلك  من  األكثر 
أو شبه االستعمارية، بعد كل الذي حدث، 
الوافر  نصيبها  مع  االنتعاش،  في  أخذت 
من التعذيب في معسكرات دلتا، والسجون 
مواجهي  العسكرية،  الخلطات  السّرية، 
مسألة  الموارد.  نهب  ومع  االنتفاضات، 
تقرير مصير الشعوب ربما َغيََّرت شكلها، 
بات  بحيث  الطرح،  في  مستمرة  ولكنها 
األفارقة على سبيل المثال يفهمونها جيدًا، 
في عالم أصبح ينحو من جديد إلى البلقنة، 
ويحيط نفسه باألسوار والجدران والحدود 
وحيث  مكثَّفًا،  عسكريًا  وجودًا  تشهد  التي 

لفئات  أكثر  مقيِّدًا  التنقُّل  في  الحق  أصبح 
عرقية محددة. النداء الكبير لفانون من أجل 
»فتح العالم المتقوقع« ال يمكن إال أن يلقى 
صداه الواسع، ناحظ ذلك جليًا من خال 
األشكال الجديدة الذي اتخذتها سبل النضال 
خايا،  بشكل   - العالم  أنحاء  جميع  في 
بحيث   - جانبية  تنظيمات  أفقي،  تنظيم 

أصبحت تتناسب وروح العصر الرقمي.

فانون؟  فرانز  هوية  برأيك  ماهي    §
أم  إفريقي؟  جزائري؟  مارتينيكي؟  هو  هل 

أسود؟

- كل ذلك في وقت واحد، بما في ذلك 
األهم من ذلك كله، هو  الفرنسي.  االنتماء 
الحياة  أخذته  لقد  العالم.  من  إنسان  أنه 
إفريقيا،  نحو  هناك  بعيدًا  واالختيارات 
في  ــدة«  جــدي »والدة  تجربة  شهد  حيث 
الجزائر. ولكن إعادة التجذُّر هذه على أرض 
كشهادة  خصوصًا  يريدها  كان  إفريقية، 
هذا  سيما  ال  جمعاء،  البشرية  لمخاطبة 
الجزء من البشرية الذي كان يعاني اأَلَمرَّين. 

)نقًا عن صحيفة تيليراما الفرنسية(

أشل مبامبي: أهم ما في فانون أنه إنسان
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إيمي سيزار أبو األدب الزنجي لم يجد سبياًل إلقناع مواطنه فانون بتبنّي 
قناعاته، وسيدار سنغور ساهم في تعميق الهّوة بينه وبين كّتاب آخرين 
سي األدب الزنجي في الدفاع  من بني جلدته. وعلى الرغم من حماسة مؤسِّ
عن خياراتهم، والمجاهرة عاليًا بأحّقية مشروعهم، والتأكيد أكثر من مرة 
علــى أصالــة تّيارهم، فقد وجد فرانز فانون ســببًا إلعــالن قطيعة معهم، 
وإثارة تساؤالت حول جوهر التزامهم بخط المطالبة باالستقالل القومي، 
ومســألة تحرير اإلنسان الزنجي، تســاؤالت ما تزال مستمّرة حتى اليوم. 
صاحب »بشــرة ســوداء، أقنعة بيضاء« رفض التقوُقــع داخل حركة رأى 
فيهــا ضبابيــة وليونة خطــاب في التعامــل مع المحتــل: الرجل األبيض، 

الغربي.

ألوان زنجية

سعيد خطيبي
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التقدير،  ســوء  ريها  منظِّ على  عــاب 
الموقف  فــي  ــاذاًل  ــخ وت ــطــرح،  ال محلِّية 
ما  وعارض  المستعمر،  تجاه  الراديكالي 
تعريفه  في  سارتر  بول  جان  إليه  ذهب 
نظيرًا  فقط  باعتبارها  نفسها  للحركة 
ًا أن ينأى  لمفهوم اإلنسان الزنجي، مفضِّ
في  األكاديمي  عمله  ويــواصــل  بنفسه، 
االستعمارية  الحركة  ومناهضة  تحليل 
تطّور  معيقات  وتحديد  ونفسانّيًا،  عملّيًا 

السود، داخليًا وخارجيًا. 
الزنجية،  الــحــركــة  نــشــأة  ســيــاقــات 
العالميتين،  الحربين  بين  ما  فترة  في 
الشأن  مع  تــداخــات  من  لتخلو  تكن  لم 
مفهومي  بين  مباشر  وربــط  السياسي، 
في  وضــوح  عدم  مع  وااللــتــزام،  الكتابة 
ر العام حول العاقة مع المستعمر  التصوُّ
المواجهة  على  تــقــوم  هــل  ــي.  ــ األوروبـ

المباشرة أم على الحوار الثنائي؟
 ،)2008  -  1913( ســيــزار  ــي  ــم إي
الحقًا  انخرط  )الذي  المارتينيكي  الشاعر 
تبّني  في  السبق  له  كان  السياسة(،  في 
حالة  عــن  تعبّيرًا  »الزنجية«  مصطلح 
السوداء،  البشرة  لذوي  األدبية  الكتابة 
من المستعمرات اإلفريقية إلى مستعمرات 
استخدمه،  مصطلح  الوسطى.  أميركا 
األســود«  »الطالب  مجلة  في  مــرة،  ألول 
مجموعته  فــي  ثــم  بــبــاريــس،   )1935(
العودة  »مذكرات  واألهم  األولى  الشعرية 
الحقًا  واقتبسه   ،)1939( األم«  البلد  إلى 
والرئيس  الشاعر  النضالي  دربــه  رفيق 
 1906( ليوبول سيدار سنغور  السنغالي 
- 2001(، في مجموعته الشعرية األولى 
مصطلح   .)1945( الظل«  »أغاني  أيضًا 
الهوّية  عــن  ــاع  ــدف ال معنى  يحمل  كــان 
الزنجية وثقافة السود، ومواجهة مساعي 
»الَفْرَنسة« والتغريب التي حاول المستعمر 
والتراث  المحلية  اللغات  بمحو  فرضها، 
َحدَّدت  فقد  بالتالي،  الشفوي.  اإلفريقي 
الحركة، ومن البداية، خطوطها العريضة 
الثقافي،  الشق  على  والتركيز  باالشتغال 
الشفهي  التراث  ولملمة  الهوياتي  والبعد 
السوداء  العرقية  للمجموعات  والمكتوب 
المباشر  االحتكاك  تجنُّب  مع  المختلفة، 
المطالبة،  أو  االستعمارية،  اإلدارة  مع 
وتحرير  باالستقال  واضحة،  بصيغة 
القارة السمراء وجزر الكاريبي من هيمنة 
التّف كّتاب سود،  ما  االحتال. وسرعان 
متعددة  وحساسيات  مختلفة،  دول  من 

خصوصًا  وسنغور،  سيزار  تيار  حول 
 Presence africaine« بعد إطاق مجلة
َسها  التي أسَّ إفريقي« )1947(،  - حضور 
 -  1910( ديوب  أليون  السينغالي  الكاتب 
1980(، وكانت ُتطَبع، في الوقت نفسه، 
أعمدتها  واستقطبت  وداكــار،  باريس  في 
وصفحاتها أهّم األسماء من أنتيليجانسيا 
بعد  وما  الكولونيالية  مرحلتي  وكتاب 
الشيخ  المؤرخ  غرار  على  الكولونيالية، 
أنتا ديوب )صاحب »حضارة وبربرية« - 
الغوياني ليون غونتران  1981(، الشاعر 
داما )صاحب »قصائد زنجية على إيقاعات 
المارتينيكي  الناقد   ،)1948  - إفريقية« 
المالي  اإلثنولوجي  غليسان،  إدوارد 
وحظيت  وغيرهم.  بــا،  أمباتي  أحــمــدو 
الحركة نفسها بدعم من مثقفين فرنسيين 
معروفين: آندري جيد، آلبير كامو، وجان 
لها  يقّدم  لم  دعم  وهو  مثًا،  بول سارتر 
ضمانات، بقدر ما أثار حولها حساسيات 
جديدة، فبين »راديكالية« فرانز فانون في 
وتركيز  االستعماري  الفكر  ونقد  تحليل 
في  النقاش  حصر  على  الزنجية  رمــوز 
الشقين الثقافي والهوياتي برز االختاف 
عن  الــبــدايــة  فــي  ــَر  ــبَّ َع ففانون  بينهما، 
ما  سرعان  لكنه  للمبادرة،  استحسانه 
ومنسحبًا  ضمنّيًا،  إياها  منتقدًا  تراجع، 
أكثر فأكثر نحو خدمة القضية الجزائرية، 
التنظير  في  منها  وانطلق  تبّناها  التي 
لقضايا التحرُّر، وذهب بعيدًا، في تحليله 
للعاقة أسود - أبيض حين طرح مصطلح 
عنصرية  عن  تعبيرًا  »الزنوجوفوبيا«، 
زنوج  من  نظرائهم  تجاه  الزنوج  بعض 
فرنسيين  مثقفين  بعض  وانتقد  آخرين، 
قضية  مع  تعاملهم  سطحية  بسبب  بحّدة 
سارتر:  نقد  في  مرة  كتب  حيث  السود، 
حماسة  يحطم  ــري  ــســارت ال »الــخــطــاب 
الزنوج«، وذلك رغم العاقة الجيدة التي 
والذي  »الذباب«،  بصاحب  تربطه  كانت 
فراش  على  وهو  له  يقرأ  كاتب  آخر  كان 
عام  واحــدة  مــرة  التقاه  حيث  الــمــرض، 
تاريخية  وتذكر مصادر  روما،  في   1960
في  كاملة  أيــام  ثاثة  قضيا  الرجلين  أن 
أيــام  »ثــاثــة  الــحــر،  والــتــبــادل  النقاش 
كاملة شرح فيها فانون مواقفه، واستمع 
سيمون  ذكرت  كما  باهتمام«  سارتر  إليه 
دوبوفوار. ففي تحليله للعاقة ُمستعِمر- 
أن  ضــرورة  إلى  فانون  يشير  مستعَمر، 
يسترد المستعمر إرثه التاريخي الحقيقي، 

وأن ال يكتفي فقط باإلحاطة بقيم معينة، 
التي  ــديــن،  وال والــتــاريــخ  العائلة  مثل 
ما  إلى  االستعمار،  بعد وصول  لت،  تحوَّ
يشبه الفلكلور. اليوم، بعد أكثر من نصف 
خها  قرن على تبلور فكرة الزنجية، وترسُّ
يبدو  التاريخ،  كتب  وفي  الذهنيات  في 
لها.  موضوعي  تقييم  وضع  الصعب  من 
رت  التي ُسطِّ األهداف  تمامًا  تبلغ  لم  فهي 
ومند  إنها  كما  أجلها.  من  ووجــدت  لها، 
فئة  من  شديدة  معارضة  القــت  بداياتها 
اإلنجليزية،  باللغة  ــة  ــارق األف الــكــّتــاب 
)صاحب  سوينكا  وول  النيجيري  أمثال 
تشينوا  ومواطنه   )1986  - لآلداب  نوبل 
أتشيبي )1930 - 2013(، )وبعض كتاب 
 Mbari Club تسمية  عليهم  يطلق  ما 
والجنوب  النيجيرية(،  إيبادان  بمدينة 
إفريقي إيزشيل مفاليلي )1919 - 2008(، 
في  االنــخــراط  عــدم  جميعًا  فضلوا  حيث 
األسبق  السينغالي  الرئيس  هات  توجُّ
السياق  في  منتقدين،  سنغور،  سيدار 
إياه  واصفين  الزنجية،  مفهوم  نفسه، 
إلى  بالنظر  خصوصًا  الخطير،  بالمفهوم 
التوجيه  معارضي  بحسب  َنه-  تضمَّ ما 
نرجسية  رومــانــســي،  بعد  مــن  ــًا-  ــم دائ
السمراء  القارة  لجعل  ميل  مع  وذاتية، 
كما  والصفاء،  وللبراءة  لليوتوبيا  مرادفًا 
تغليبهم  الزنجية  سي  مؤسِّ على  عابوا 
في  إفريقيا  الفرانكفوني، وحصر  الجانب 
فقط،  الفرنسي  االستعمار  مع  عاقتها 
والذي يختلف - بحسبهم - في تعامله مع 
ثقافة وهوية الشعوب األصلية عن منطق 

االستعمار اإلنجليزي. 
وأخـــرى  سياسية  ــداث  ــ أح الــيــوم، 
اجتماعية، تجعل من »الزنجية« مصطلحًا 
الكاتب  فهموم  الراهنة،  اللحظة  خــارج 
قضايا  فــي  محصورة  تعد  لــم  اإلفريقي 
من  الــقــادم  واألدب  واالنــتــمــاء،  التحرُّر 
بواقعه  مشغواًل  صــار  الكاريبي  جــزر 
االهتمام  مــن  أكثر  بــالــداخــل،  وعاقاته 
بالقوى الخارجية المؤثرة، وضع لم يكن 
اليوم، فهو  ليستحسنه ربما فرانز فانون 
من  الزنجي  الفرد  تحرير  في  يــرى  كــان 
ليست  ولكن  أساسية،  مرحلة  االستعمار 
نهائية، في سبيل تحقيق الذات الزنجية، 
ومحو  بها،  للسمو  أخــرى  مراحل  تليها 

الفوارق بينها وبين الجنس األبيض.
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)الُمَعذَّبون  كتابي  قارئ  يجد  لن  ربما 
حسين  ــطــه  ل 1955م(  األرض-  فـــي 
 The األرض  و)ُمَعذَّبو   )1973  -  1889(
صدر  الذي   wretched of the earth
فانون  لفرانز  1961م(  عــام  بالفرنسية 
)Frantz Fanon )1925 -1961 عاقًة 
تشابه  ســوى  بينهما  ومــبــاشــرًة  جلّيًة 
العنوانين فحسب، الذي ُيشبه وقع الحافر 
ثمة  لكّن  القدماء.  يقول  كما  الحافر  على 
منذ  مخّيلتي  في  تسكن   - قديمة  عاقة 
)الُمَعذَّبون  كتابي  بين  تجمع   - سنوات 
في األرض( لطه حسين و)ُمَعذَّبو األرض( 
يجّسدها  ال  عاقة  وهــي  فانون،  لفرانز 
فقط عنوانا الكتابين، بل إننا نجد الّروح 
بلدة  فانون  فرانز  بها  التي وصف  نفسها 
الصورة  تفيض  كانت  وما  »المستعِمر«، 
به من بؤس وشقاء، ماثلًة في كتاب طه 

حسين بطريقة أو بأخرى.

- 2 -

ولوحاٌت  صوٌر  حسين  طه  كتاب  في 
د عذابات اإلنسان  قصصيٌة وحكاياٌت تجسِّ
بعد  عامًة،  والعربي  خاصًة،  المصري 
أقصد  الثانية،  العالمية  الحرب  وقائع 
كثير  ذاقــهــا  التي  ــرارة  ــم ال تصوير  ــى  إل

ابتائه  ــان  إّب المصري  الشعب  أفــراد  من 
عشر  الحادي  الفصل  في  الكوليرا  بوباء 
عنوان  يحمل  ــذي  ال كتابه  مــن  واألخــيــر 
»مصر المريضة«. »الُمَعذَّبون في األرض« 
من  ن  تتكوَّ قصص  أو  حكايات  مجموعة 
عن  تحكي  حكاية  أو  قصة  عشرة  إحدى 
والمرضى  والمعدمين  الفقراء  معاناة 
تعكس  بحيث  الحياة  ظلمتهم  َمــْن  وآالم 
ربوع  في  تفّشت  عــّدة  أزمــات  المجموعة 

مصر في فترة األربعينيات.
ينهض كتاب طه حسين »الُمَعذَّبون في 
النشر  تاريخ  في  األسبق  وهو  األرض«، 
تقريبًا،  سنوات  بسّت  فانون  كتاب  على 
الذي  البّين  الطبقي  التفاوت  كشف  على 
يوليو  ــورة  ث قبل  مصر  فى  ســائــدًا  كــان 
بها  أرهصت  التي  التغّيرات  ومدى   1952
العمل  وقوانين  الزراعي  اإلصاح  قوانين 
األمر  بقليل،  الثورة  قيام  بعد  والعّمال 
األمر  إلــى  يلتفت  حسين  طه  جعل  الــذي 
االجتماعي  العدل  وتيرة  على  ويضرب 
ــده بــعــبــارات نــاريــة صـــّدر بها  الـــذي أّكـ
أسكنت  التي  الحالة  على  متأّسيًا  كتابه، 
بعيدًا  عاجّية  أبراجًا  المتنّعمين  األغنياء 
الفقراء والبائسين والمظلومين  أعين  عن 
العدل  مدّونة  من  والساقطين  والمهمَّشين 
الشوق  يحرقهم  الذين  »إلى  االجتماعي: 
الخوف  يؤّرقهم  الذين  وإلى  العدل،  إلى 
جميعًا  وهــؤالء  أولئك  إلــى  الــعــدل.  من 

أسوق هذا الحديث. إلى الذين يجدون ما ال 
ينفقون، وإلى الذين ال يجدون ما ينفقون، 

ُيَساق هذا الحديث«.
تلتقي فصول الكتاب، أو لنقل قصصه 
وحكاياته، مع بعضها، حيث تصّور كلها 
تغيب  حين  الدنيا  وحــال  الناس  عذابات 
وتنعدم  الناس،  دنيا  عن  العدل  فضيلة 
المساواة بين بني البشر، فيرسم المؤّلف 
الذي  المصري  للمجتمع  تمثيليًة  صــورًة 
لهما:  ثالثة  ال  اثنتين  إلى طبقتين  ينقسم 
الغالبة،  وهي  محرومة،  بائسة  إحداهما 
وتعيش  باآلخرين،  تحفل  ال  واألخـــرى 
بين قصص  من  دائمين.  ونعيم  ترف  في 
الكتاب يحكي طه حسين عن أسرة ريفية 
قبيحة  عجوز  ــرأة  ام من  ن  تتكوَّ بائسة 
المنظر هي »أم تمام«، كانت تجمع روث 
البهائم من الطرقات وتصنع منه أقراصًا 
تجّففها وتبيعها وقودًا تستعين بثمنه على 
الريف  أهل  عادة  على  الحياة  ضــرورات 
يشتغان  وولــديــن  البسطاء،  المصري 
أيامًا،  في بناء األكواخ يومًا، وينقطعان 
في  يتصارع  عشرة  الثالثة  فــي  وبــنــٍت 
وجهها سيماء القبح وخجل الجمال. كانت 
ورثاثة  المدقع  فقرها  رغم  األســرة،  هذه 
حالها، تعتصم بكرامتها فا تمّد يدها إلى 
أحد وال تقبل معونة من أحد، مما أكسبها 
احترام الناس وكراهيتهم في آٍن. وعندما 
ألّم وباء الكوليرا بالقرية كما هو حاصل 

طه حسين و فانون
خطاب النهضة في أزمنة الثورة

د. محمد الشحات

ناقد وأكادميي مرصي

»إذا كانت الرأســمالية هي التي خلقــت ماركس، والفقر المدقع في صقلية 
هو الذي أنتج غاليبالدي، واألوتوقراطية الروسية هي التي شّكلت لينين، 
واالســتعمار البريطانــي هو ما أبــدع غاندي، فإن فانون لم يخلقه ســوى 

الرجل األبيض... كأنه جيفارا القارة السوداء«.
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في مدن مصر وقراها آنذاك، تغدو أم تمام 
في طليعة َمْن يفجعهم الوباء الذي ينشب 
أظفاره في ابنيها في أقل من خمسة أيام، 
ُمْطِرقًة  ساكنة  هادئة  ذلــك  رغــم  فتظّل 
كمن  وابنتها،  هي  األرض  إلى  بجسمها 
تتبّدل  ثم  طائل،  غير  من  الموت  ينتظر 
في  الموت  نسائم  تتّبع  فتروح  أحوالها، 
للناس  تقول شيئًا  ال  ذاك،  أو  البيت  هذا 

لها، بل تبكي وتبكي،  وال يقولون شيئًا 
حتى إذا ما بلغت حاجتها من البكاء هنا أو 
هناك تركت هذه الدار إلى دار أخرى ثم إلى 
دار ثالثة، وهكذا حتى ينقضي النهار كله. 
إغراق  تمام  أم  بمحاولة  القصة  وتنتهي 
اإلبراهيمية،  ترعة  في  وابنتها  نفسها 
يد  لكّن  إنقاذها،  إلى  القرية  أهل  فُيْسِرع 
الموت تسبقهم إليها، ويسبقونها هم إلى 

ابنتها التي ُتصاب بالجنون فيما بعد.

- 3 -

والناقد:  والنص  )العاَلم  كتابه  في 
 The World, The Text and The
 E. W. سعيد  إدوارد  يصف   ،)Critic
بأنه  األرض«  »ُمَعذَّبو  فانون  كتاب   said
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وبعضه  مقالة،  بعضه  ن،  مهجَّ كتاب 
قومي،  مجاز  وبعضه  متخيَّلة،  حكاية 
تاريخ  وبعضه  فلسفي،  تحليل  وبعضه 
حالة سيكولوجية، وبعضه تساٍم رؤيوي 
للتاريخ. وفانون طبيب نفسّي وفيلسوف 
اجتماعي أسود، قادم من جزر المارتنيك، 
الحرية  أجل  من  نضاله  عنه  ُعــِرف  حيث 
والعنصرية.  التمييز  أشكال  ومقاومة 
في  فرنسيًا  فانون  كون  من  الرغم  وعلى 
فرنسا  جيش  فــي  حـــارب  إذ  األســـاس، 
قد عمل طبيبًا  فإنه  النازيين،  الحرة ضد 
الفرنسي  الجزائر في فترة االستعمار  في 
المطالبين  صــفــوف  فــي  وانــخــرط  لــهــا، 
عام  وفي  فرنسا.  عن  الجزائر  باستقال 
1955 - وهو العام نفسه الذي صدر فيه 
كتاب طه حسين! - انضّم فانون إلى جبهة 
فيها، ثم  الجزائرية وعمل طبيبًا  التحرير 
ُنِفي إلى تونس وعمل بها صحافيًا لفترٍة. 
للحكومة  سفيرًا  صــار   1960 عــام  وفــي 
وتوّفي  غــانــا.  فــي  المؤّقتة  الجزائرية 
فانون عن عمر يقارب 36 عامًا، حيث ُدِفن 

بالجزائر.
»معّذبو  هما  أساسيان  كتابان  لفانون 
بيضاء  أقنعة  ســوداء،  و»بشرة  األرض« 
 ،»Black Skin, White Masks
فيهما - كما في أغلب نصوصه - تنسرب 
الكثير من المقوالت التي أصبحت متداولًة 
المغترب  العربي  »إن  بعد ذلك، من مثل: 
بصفة دائمة عن بلده يعيش في حالة من 
يرى  أنه  كما  المطلق«،  الشخصية  تفّكك 
في »االغتراب تجربة فردية أواًل وتجربة 

جمعية ثانيًا«.
كتبوا  َمْن  أبرز  من  واحــدًا  فانون  يعّد 
القرن  )المستعِمر( في  عن مناهضة اآلخر 
التونسي  مع  جنب  إلى  جنبًا  العشرين، 
وإدوارد   ،Albert Mimi ميمي  آلبير 
 Homi Bhabaha بابا  وهومي  سعيد، 
ومواقفه  كتاباته  ألهمت  بحيث  وغيرهم، 

العالم  فــي  التحّرر  حــركــات  مــن  الكثير 
خــال الــقــرن الــفــائــت، وهــو األمــر الــذي 
عّدة،  بصفات  وصفه  إلى  الكثيرين  دفع 
العنف«  و»نبّي  العالم«  »شاعر  بينها  من 
وغير  الــمــقــهــورة«،  الثقافات  و»مسيح 
حديدي.  صبحي  يقول  كــان  كما  ــك،  ذل
من  الكثيرين  مــع  فــانــون  أفــكــار  تلتقي 
دافيد  عنه  فيقول  ومجايليه،  أســافــه 
فانون«  »فــرانــز  المهّم  كتابه  فــي  كــوت 
الذي ترجمه عدنان كيالي إنه يشبه إيمي 
مواطن  »كاهما  أشياء:  ثاثة  في  سيزار 
وأســود«.  المارتنيك،  جزر  من  فرنسي، 
الرأسمالية  كانت  »إذا  قائًا:  يضيف  ثم 
المدقع  والفقر  ماركس،  خلقت  التي  هي 
غاليبالدي،  أنتج  الــذي  هو  صقلية  في 
التي شّكلت  الروسية هي  واألوتوقراطية 
لينين، واالستعمار البريطاني هو ما أبدع 
غاندي، فإن فانون لم يخلقه سوى الرجل 
السوداء«.  القارة  كأنه جيفارا  األبيض... 
حياته  أواخـــر  فــي  ــانــون  ف أصــبــح  لقد 
القصيرة ثوريًا مثاليًا متصّلبًا كأمثاله من 

الرجال الذين ال يعرفون طعم الراحة.
التي  السردية  الصور  أبــرز  من  لعّل 
ــتــوّقــف عــنــدهــا مــقــارنــة فــانــون  يــجــب ال
بلدتي  بين  األرض«  »معّذبو  كتابه  في 
فضاء  من  منطلقًا  والمستعَمر،  المستعِمر 
باستمرار،  يخلق  كولونيالي،  بعد  ما 
وبطريقة متزامنة، صورتين متجاورتين 
Colo- والمستعَمر Colonizer  للمستعِمر

nize، أو لنقل: التابع والمتبوع. وعلينا 
أن ناحظ كيف يتّم إسقاط صورة المرأة 
المدلَّلة على بلدة المستوِطن، والصورة/ 
النقيض على بلدة المواطن: »إن المنطقة 
المحّليون  الــمــواطــنــون  يقطنها  الــتــي 
ِقَبل  من  المأهولة  بالمنطقة  ملحقًة  ليست 
والمنطقتان  لها.  لًة  مكمِّ وال  المستوطنين 
الذي يخدم  التقابل  لكنه ليس  متقابلتان، 
وحدًة أسمى. فالمنطقتان كلتاهما تتبعان 

المحض  األرسطي  المنطق  لقواعد  طبقًا 
مبدأ العزلة المتبادلة. وال يمكن التصالح 
بينهما، فأحد التعبيرين ]يقصد المستعِمر 
بلدة  إن  له.  لزوم  وال  زائد  والمستعَمر[ 
المستوطنين بلدة ذات بناء راسخ مصنوع 
إنها  المسّلح،  والحديد  الحجارة  من  كله 
بلدة تتأأل فيها األضواء وشوارعها مغّطاة 
تبتلع  المخلَّفات  نقل  باإلسفلت، وعربات 
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كل الفضات، وتعبر الشوارع غير مرئية 
وغير معروفة، وبالكاد تخطر على البال. 
أبدًا إال،  المستوِطن فلن تراهما  وأما قدما 
لن  هناك  حتى  ولكنك  البحر،  في  ربما، 
تكون على مقربة كافية منه حتى تراهما، 
إذ هما محمّيتان في حذاء قوّي على الرغم 
ومستوية  نظيفة  بلدته  شــوارع  أن  من 
إن  األحجار.  أو  الحفر  من  حتى  وخالية 

وفير،  بلدة خير وطعام  المستوطن  بلدة 
وهي بلدة آمنة مطمئنة، ومعدتها مملوءة 
المستوِطن  بلدة  الطيبة.  باألشياء  دائمًا 
الغرباء.  بلدة  البيض،  الناس  بلدة  هي 
المستعَمر  الشعب  التي تخّص  البلدة  وأما 
Colonized أو على األقل البلدة الوطنية 
 ،The Negro Village فهي قـرية السود
االحتياطية،  البلـدة   ،Medina المدينة 

رجـال  يسكنه  السمعة  سّيئ  مكان  وهي 
هنا.  مولودون  إنهم  سّيئ،  صيت  ذوو 
فأمران  ــدوا  ـــ ُوِل وكيف  ُولـــدوا،  أيــن  أمــا 
يموتون هناك.  أنهم  كما  األهمية.  ضئيا 
فأمران  يموتون  وكيف  يموتون،  أين  أما 
ال يخطران على البال. إنها عالم من دون 
أية سعة أو رحابة، الناس فيه يعيشون 
مبنّية  وأكواخهم  بعض،  فــوق  بعضهم 
بلدة  الوطنية  البلدة  بعض.  فوق  بعضها 
جائعة تتضّور جوعًا، تلهث خلف الرغيف 
البلدة  والنور.  والفحم  واألحذية  واللحم 
الوطنية قرية ذليلة، تجثو على ركبتيها، 
السود  بلدة  إنها  الــوحــل،  فــي  وتتمّرغ 
واألعراب القذرين. النظرة التي تنظر بها 
هي  المستوطن  بلدة  إلى  الوطنية  البلدة 
نظرة اشتهاء، نظرة حسد، ونظرة تعّبر 
أنواع  كل  بالتمّلك،  المواطن  أحام  عن 
التمّلك: أن يجلس إلى منضدة المستوِطن، 
كان  إن  زوجته،  مع  في سريره  ينام  أن 
إنسان  المستعَمر  اإلنسان  ممكنًا.  ذلــك 
المستوِطن  يعرفه  الشيء  وهذا  حسود. 
نظراتهما  تتاقي  فحين  جيدة،  معرفة 
يتأكد من ذلك بحسرة، ويظل دائمًا متحفَّزًا 
للدفاع عن نفسه. »إنهم يريدون أن يحتّلوا 
هنالك  ليس  إذ  صحيح،  وهذا  مكاننا«. 
من مواِطن ال يحلم، ولو لمرة واحدة في 
موضع  نفسه  بوضع  األقــل،  على  اليوم 
 The :المستوِطن« )نقًا عن إدوارد سعيد
.)World, The Text and The Critic
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ــردات »الــعــدل« و»الــحــريــة«  ــف لــعــّل م
بين  يجمع  ما  هي  الظلم«  ضد  و»الثورة 
فضًا  فانون،  وفرانز  حسين  طه  كتابي 
الذين  والكّتاب  المفّكرين  من  غيرهما  عن 
خطابهم  دعائم  شّيدوا  ممن  إليهم  أشرنا 
على  التاريخي  أو  الــســردي  أو  الفكري 
خطورة  من  ُتْعِلي  واستراتيجيات  آليات 
أزمنة  في  النهضة«  »خطاب  بـ  الوعي 
األيام  هذه  مثل  في  أحوجنا  وما  الثورة. 
وإدوارد  فانون،  أمثال:  استعادة  إلــى 
بابا،  وهومي  ميمي،  وألــبــرت  سعيد، 
ومالك بن نبي، وغيرهم ممن أدركوا قدّيمًا 
ضرورة تخّلصنا من »القابلية لاستعمار« 
قبل السعي إلى مواجهة كل آخر »محتّل أو 

مستعِمر«. 
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رشف الدين شكري
تجربة ُمَحلِّل نفساني

تحرير الّشعوب
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رفيقة  شرقي  أليس  الدكتورة  تقول 
فرانز فانون منذ عهد تكوينه األول في مدينة 
ليون الفرنسية - على يد طبيب األمراض 
اإلسباني  النفساني  ــب  ــّط وال العقلية 
نظام  مــن  الــهــارب  توسكال،  فرونسوا 
األخيرة  أيامه  وحتى   - الفاشي  فرانكو 
بعد نفيهما إلى تونس: في مقّدمتها، حول 
تكوين فرانز: »لقد وجد نفسه في الجزائر، 
األمـــراض  ــّب  ط مــواجــهــة  فــي  فقط  ليس 
ولكن  الماجئ،  في  الكاسيكي  العقلية 
أيضًا في مواجهة نظريات أطباء األمراض 
المتعّلقة ببدائية  العقلية لمدرسة الجزائر 
األهالي - األنديجينا«. يمكننا أن نقرأ هنا، 
أنطوان  لدى  ورد  المدرسة  لهذه  تعرّيفًا 
النفسانية  الجزائر  مدرسة  س  مؤسِّ بور، 
فيه:  جــاء  االستعمارية(  الحقبة  )إبــان 
هو،  متشّدٌق  إفريقي  الشمال  »األنديجينا 
مسلم  إفريقي،  الشماُل  وكسول،  سارٌق 
عنصٌر  وهستيري،  غبي  بكونه  يتمّيُز 
إجرامية غير  سخيف، عرضٌة ألحاسيس 
متوّقعة. اإلنديجينا الشمال إفريقي يمتلك 
بدائي  كائن  وهو  متخّلفة،  دماغية  قشرة 
يعتمد في حياته الغريزية على النباتات«، 
نفسه،  السياق  في  نعود،  أن  ويمكننا 
فريديريك  أخت  ذكرتها  التي  الكلمات  إلى 
مع  تواطأت  التي  ف  إليزابيت.  نيتشه 
السامي،عبر  الجنس  نفي  في  هتلر  نظام 
التجارب العنصرية الخاصة بعلم النسالة 
جنوب  في  زوجها  بها  يقوم  كــان  التي 
أجل  من  األصليين،  السكان  على  أميركا 
باقي  على  اآلري  الجنس  رفعة  إثــبــات 

كانت  والتي  البشرية األخرى،  األجناس 
البحث  عبر  اإلنساني،  الّطمس  في  قمة 
اإلنــســان  لشكل  مثالي  بروتوتيب  عــن 
اآلري، وتحديد معالمه وأشكاله حتى يتم 
تمييزها عن باقي األجناس األخرى، عبر 
استحداث مجّلدات جرد شامل كمالي لتلك 
المميزات، يتم تطبيقها فيما بعد بشكل آلي 
المختلفة،  األخرى  األجناس  أدمغة  على 
عبر  وآخــر  بشريِّ  بين  بفضلها  مميزين 
شكل الدماغ، لون السحنة، حجم األنف، 
ولون العين… إلخ، من المزايا التي مأت 
ومهّدت  االستعمارية،  العنصرية  معاجم 
لفلسفة عزل اآلخر، مشّكلة بذلك نصوصًا 
استعان  مراجع  كانت  لطالما  عنصريًة 
بها المستعِمر في تكوين إبستيمي ثنائية 

)المستعِمر- المستعَمر( على حّد سواء.
قائلة:  حديثها  شرقي  أليس  تواصل 
بالجزائر،  وهــو  حينها  فانون  »اكتشَف 
المقاربة االستعمارية. سوف يصبُّ تباعًا 
لذلك، وفي المرحلة األولى كل جهده في 
كانت  التي  والوحدات  المصالح  تحويل 
تحت إدارته، عبر إدخال التحليل النفسي 
االجتماعي اقتداء بما تعّلمه عن توسكال. 
لن يّدخر جهدًا في تحويل عاقة المريض 
مع  وخاصة  األوروبيين،  مع  بالطبيب، 
إعــادة  عن  بحثًا  المسلمين،  األنديجينا 
لغِتهم،  الثقافية،  مرجعيتهم  صياغة 
كان  ما  كل  االجتماعية،  حياتهم  تنظيم 
بإمكانه أن يمنح المرضى معنى لحياتهم. 
هذه الثورة الصغيرة التي حدثت في مجال 
الّطب النفسي اعُتِرف بها من ِقَبل األطباء 

تلك  إلى  أغلبهم  انتمى  الذين  المشرفين، 
القضية سياسيًا«.

مــراِفــقــة  حــديــث  خـــال  ــن  م نستشف 
فانون، بأن الهوية في نظر فانون، وفي 
لها  يمكن  ال  النفسي،  للتحليل  ممارسته 
ثقافة  تركيب  »إعادة  عن  بمنأى  تقوم  أن 
تلك  في  تقابلنا  سوف  المضَطهد« وحتمًا 
المرحلة مدارس جديدة لعلم النفس، بدأت 
تقوم على التحاليل الجريئة التي قام بها 
كّل اللذان من الكان وفوكو آنذاك، والّلذين 
الضاّلْين  الطفلين  بكونهما  بعد  فيما  ُعرفا 
للمدرسة  َسْين  المؤسِّ البنيوية،  للمدرسة 
المعارضة فيما بعد لمدرسة علم النفس، 
العشرية  نهاية  مع  كتاباتهم  من  ابتداء 
كتاب  عبر  العشرين،  للقرن  الخامسة 
والــذي  مــثــًا،  لفوكو  الجنون«  »تــاريــخ 
جاءتا  مهّمتين  بكلمتين  العصف  فيه  يبدأ 
كحوصلة ذكّية جدًا لما سيجيء في بناء 
تلك المدرسة الهّدامة لكاسيكيات األنوار 
التي لم يستطع جانبها المضيء أن يجعل 
ظلمة العنصرية تخبو في ثقافة الخطاب 
لمخيال  بذلك  مؤّسسة  ذاتـــه،  الغربي 
لطة القمعية المحلِّّية من جهة، وحتمًا  السُّ
المتداد ذلك المخيال خارج أسوار الرقعة 
الغربية، نحو باد الجنوب التي تخضع، 
ليس فقط لهيمنة الغرب العسكرية، وإنما 

أيضًا لقّوة الهيمنة الثقافية.
هنا، نقف على أخطر هدف ُيَعدُّ بمثابة 
التي  القاصمة  للجدلّية  الــرابــط  الماط 
)المستعِمر/ فانون  فرانز  عليها  اشتغل 
الــمــســَتــعــَمــر( والــتــي لــم يــشــأ الــطــرف 

وعي التحرير من االستعمار ال يمكن حصره فقط في صراع قطَبي )شمال- 
جنوب(، بل يظلُّ قائمًا بذاته وبحاجة مستمّرة إلى تغذية، بدل ترك الحبل 
دومًا للعسكري أو للسياسي اللذين أصبحا يمثالن جهاز السلطة، وأصبح 

عندهما الثقافي بمثابة ضيف الّشرف.
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لمواطنيه  بنقدها  يسمح  أن  المستعِمر 
أنفسهم الواقعين تحت سيطرته، إال نادرًا 
عالمي.  وثقافي  سياسي  ضغط  تحت 
عن  بعيدًا  ُتفَهم  أن  يجب  جدليٌة  وهــي 
دعاة  يحبُّ  مثلما  لثنائيتها  الّزمني  الّربط 
يقوموا  أن  الهستيرية  للوطنية  التنظير 
بمرحلة زمنية  الجدلية  تلك  به، محّددين 
الذي  الفكرة  سفر  عن  متغافلين  بعينها، 
ال يهدأ في عالم الممارسات الخطابية لكل 
طالما  حسب تطبيقاته  مكان،  وكل  زمان 

أن هناك سلطة.
إّن هذا الباب الذي اشتغل عليه فانون 
بشّدة عبر كل أعماله وكتبه- بشكل خاص 
نفساني-  وطّبي  سوسيولوجي  طبعًا- 
تحرير  نظرية  تمهيدي لمياد  اجتهاد 
الّشعوب، والتي تستمدُّ معناها من تفاعل 
األرض،  كانت  أينما  الجدلية  لتلك  قطبي 
أو قمع  وأينما كانت هناك سلطة تعذيب 
أو تعنيف، يكن هناك شعب يخضع لهذه 
أمٌر  وهــذا  القانون-  قــّوة  ضمن  السلطة 
لسلطة  يخضع  شعب  وأيــضــًا  طبيعي- 
الباب  بّين ذلك في  العنف كما  أو  القمع، 
األّول من »ُمَعّذبو األرض«. ويمكن تناول 
كموضوعة  ــانــون  ف عند  األرض  تيمة 
إلى  أنثروبولوجية دامغة لإلشارة  نقدية 
الّلَذين  األصــل(  وغير  )األصــل  عنصَري 
التمييز  في  المفكر  رؤية  عليهما  اعتمدت 
دائمًا بين )المستعَمر والمستعِمر(. »القيمة 
األرض،  هي  إنما  للمستعَمر،  األساسية 
الملموسة.«  المحسوسة  القيمة  هي  ألنها 

َكَتب. 
إذن،  الثقافي،  شقِّه  في  الصراع  يّتقد 
 27 الشباب  فترة  أوج  في  عمل  أول  عبر 
لين  المشكِّ القطبين  )بين  ســنــة/1952 
ثاقٌب  ٌل  تأمُّ مع  أعاه.  المذكورة  للجدلية 
بآثار  أصيَب  وقد  الجبهة  من  عائد  لفتى 
لما  شاملة  ومراجعة  جهة،  من  القتال 
المستعَمر  في  المستعِمر  ثقافة  أّسسته 
األنتيلي خاصة، واإلفريقي الملّون عاّمة(. 
صميم  في  العنصرية  تشكُّات  نفذت  لقد 
ثقافته  ينبني في  فغدًا كل شيء  الملّون، 

المحتّل،  األبــيــض  اإلنــســان  ذائــقــة  على 
ترتبط  الحياة  معايير  جعل أغلب  مما 
ممّهدة  الداخلية،  البناءات  بتلك  حتمًا 
كوعي،  الملّون  اإلنسان  لــزوال  جهة  من 
إلى  نعود  أن  يمكننا  )وهنا  كوجود  أي 
للوجودية،  المؤسس  األول  األب  تعريف 
في  أنا  هي  الوجودية  كيركغارد:  السيد 
يفقد  ذاتــه،  يفقد  أّن مــن  أي  ذاتــي،  نظر 
وجوده(، وتأبيد اإلنسان األبيض كوعي، 
أي كوجود أبدي، وكسيطرة مطلقة على 
المستويات. سوف  المعايير، على جميع 
بيضاء،  »بشرة  كتاب  صميم  في  نقرأ 
يقع  شعب  يلي: »كل  ما  ســوداء«  أقنعة 
تحت االستعمار، أو بقوٍل آخر، كل شعب 
يعاني من عقدة الدونية بسبب دفن ثقافته 
األصلية، يجد نفسه في مواجهة مع لغة 
األمة المتحضرة. أو باألحرى في مواجهة 
اإلنسان  ويرتقي  األّم..  البلد  ثقافة  مع 
ثقافة  يعتنق  حين  االحتال  تحت  الواقع 
لإلنسان  اقــرب  يصبح  أن  إلى  األم  البلد 

األبيض حين يهجر ثقافته وأدغاله«.
مفهوم  على  المشتغلون  عـــّرف  لقد 
الحداثة، هذا المفهوم في عمقه، اختزااًل، 
أن  قبل  الصميم،  في  الحداثة وعيًا  بكون 
أصبح  المادية.  للحياة  عصرنة  تكون 
ثقافة  في  اليوم  به  مسّلمًا  التعريف  هذا 
مسّلمًا  وأصبح  الحديث.  النقدي  المجتمع 
عن  الثقافي  بأسبقية  وعُينا  أيضًا  به 
الحضاري، في إنشاء أي مجتمع حديث، 
لكون الماّدة الخاّم للوعي ال ترتبط شرطًا 
بالتجهيز الرفاهي الذي تمنحه الحضارة، 

إال أنها تكون الشرط االبتدائي له.
تحت  وقعت  التي  المجازر  خّلفت  لقد 
والبرتغالي  الفرنسي  االستعمار  طائلة 
والكونغو  الــجــزائــر  فــي  والبريطاني، 
والفيتنام والهند وقلب إفريقيا، بعد الحرب 
الكتلة  في  فالقًا  وعيًا  الثانية،  العالمية 
الباد  كتلة  وفي  عامة،  العالمية  المثقفة 
المستعَمرة خاصة، التي بدأت في إعادة 
حسابات ارتباطها مع ذلك الُعنصري الذي 
من  وبين  بينه  الفروقات  من  بحرًا  خلق 

إذن  نشأ  أرضه.  باستغال خيرات  ينعم 
ل  التأمُّ فالق  فانون  فرانز  الفتى  في  ذلك 
بعد عودته مصدومًا من عاقته الّصدامية 
لوالدته  كتَب  وقد  »الفرنسيس«،  بالعسكر 
على  ندم  فيها بأنه  يخبُرها  بذلك  شهادة 
انتمائه إلى مثل هكذا عسكر، وبأنه راهن 
كانت  الرسالة  هذه  الخطأ.  الخيار  على 
بينه  الطاق  إلى  يشير  وّضاحًا  َمْعَلمًا 
وجب  ــذي  ال اآلخــر  الّظالم.  اآلخــر  وبين 
التخلُّص من ثقافته التي شّوهت اإلنسان 
غير األبيض في لغته، في سلوكه، وفي 

انتمائه إلى ثقافة غير ثقافته.
ومن أجل إبعاد شبح تقمُّص السلوك 
جعل  الــذي  الغربي  لإلنسان  الحضاري 
ذوي البشرة السوداء أو العرب يعيشون 
أغلب  بها  يشّكلون  بيضاء  قلوب  بمعايير 
المادية،  حياتهم  ومعالم  أحاسيسهم 
ثقافة  مسحت  التي  ثقافتهم  وبالتالي 
ولم  بتنميتها  تسمح  لم  أنها  أو  الّسلف 
تغذِّها كي تعيش حداثة الفعل في مواجهة 
ضغط معايير ثقافة المستعِمر، لجأ فانون 
تحليات  حربية،  بيانات  استصدار  إلى 
إلى  خصّيصًا  موّجهة  قاصمة  نفسية 
الطبقة المثقفة التي اعتبرها سليلة ثقافة 
الحسية  بانتماءاتها  متواطئة  بورجوازية 
أخــرى،  تــارة  بصمتها،  ــارة،  ت المتبّناة 
الذي  المسّلح  العمل  تبني  عن  بتقاعسها 
كنتيجة  والعسكري،  السياسي  إليه  لجأ 
تكون  أن  قبل  المحتّل  ارتضاها  حتمية 
العبارة  يشير بصريح  ففانون  خيارهما، 
إلى أن الُمستعَمر هو صنيعة المستعِمر ، 
إلى  ــادى  ن ــذي  ال هو  العنف  فــإن  ولذلك 
لم  منطقية،  كنتيجة  المضاد،  العنف 
لم  ولكنه  طبعًا،  المستعِمر  يتمناها  يكن 
ممارستها  عن  نفسه  يمنع  أن  يستطع 
الحرية  مطالب  لمجابهة  ثانية  جهة  من 
الثورة  رفعتها  التي  والمساواة  والعدالة 
االمتداد  في  تفلح  ولم  ذاتها،  الفرنسية 
نحو جشع منطق المستعمرات الذي جعل 
مناسبة،  من  أكثر  في  يصّرحون  ممثليها 
في الجمعية  ماير  مسيو  يفعل  كان  كما 

ص أصحاب البشرة السوداء  من أجل إبعاد شبح تقمُّ
للسلوك الحضاري األبيض لجأ فانون إلى استصدار 

بيانات حربية، تحليالت نفسية قاصمة للمثقفين
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الوطنية الفرنسية، قائًا: »علينا أاّل نلّوث 
الجزائري  الشعب  بــإدخــال  الجمهورية 
على  وتفسد  تتسم  القيم  أن  ذلك  إليها، 
نحو ال يمكن إصاحه متى جعلناها تحتكُّ 

بالشعب المستعَمر«.
للطبقة  الـــاذع  الفانوني  الّنقد  كــان 
الثقافة  بمعالم  تشّبعت  التي  المثقفة 
تشاء،  متى  إنسانية  تكون  التي  الغربية 
في  تشاء،  كما  إنسانيتها  عن  وتتخّلى 
حقيقة األمر، بمثابة الّدافع النفسي الّداعي 
األخــرى  هــي  تــشــارك  ألن  الطبقة  لتلك 
تلك  داخــل  الــصــراع  مشهد  صناعة  فــي 
منطق  عن  تتخلى  وأن  الجدلية،  الكتلة 
كون  بحكم  اليدين،  تلويث  من  الخشية 
هي  طبعا-  المفروض  من   - الطبقة  تلك 
لتغيير وعي  واألساسي  الرسمي  المدخل 
يتولى  أن  بــدل  المستضَعف،  الجمهور 
الّسياسي  أو  األّمي  العسكري  المهّمة  هده 

الجاهل المنبثق من موقف الّضغط ال غير، 
صفوف  في  الشديد،  لأسف  حدث،  كما 
المنظمة الجزائرية التي طغى عليها منطق 
حرب الريادة والسيادة بين زعمائها، بدل 
العقاني  البناء  منطق  عليها  يطغى  أن 
ووقف  شاهده،  ما  وهــذا  العقل.  لثورة 
نفُيه  تــّم  حين  تونس  فــي  فــانــون  عليه 
في غير  بمرارة  الجزائر، وحكى عنه  من 

موضع لمقّربيه.
ــراءة مــجــمــوع )الــبــيــانــات(  ــ ويــمــكــن ق
إذا شئنا-،  النصوص  أو   - تلك  الفانونية 
رغم  عالمية،  بعين  النفسانية  والتحليات 
مباشرة،  جسدية  تجربة  معين  من  نقعها 
فكتابات  تنظيرية.  تجربة  كونها  من  أكثر 
ارتباطها  رغم  مناسباتية  تكن  لم  فانون 
بتجارب حياة معينة، من هنا ينفتح جرح 
الظرفية  المناسبة  على  يرتكز  عكسي  باب 
لملء أجندة ثقافة عابرة، ال تحسن التفكير 

ملّيًا وبهدوء في إنتاج خطاب ثقافي مستمّر، 
يقف سّدًا في وجه سيطرة عنف السلطة من 
لها كبنية سوسيولوجية  جهة، والمفّعلين 
القائم،  المشهد  تشّكل  أيضًا،  هي  ظرفية 
وتصّدُر نفسها على أنها هي الخالقة لقيمه 
الّتابعة حاتمًا من جهة أخرى. من هنا أيضًا، 
مثلها  ُتحّد  ال  التي  فانون  رسالة  نستشف 
مثل حياة أي مصدر وأي نّص يمتلك زمنًا 
مسرحية  فشخوص  للموت.  وزمنًا  للحياة 
القديمة ربما  المستعَمر(  جدلية )المستعِمر- 
التحرير  وعي  ولكّن  اليوم،  الحياة  فارقت 
فقط  اآلن  حصره  يمكن  ال  االستعمار  من 
ويظّل  جنوب(،  )شمال-  قطَبي  صراع  في 
تغذية  إلى  مستمّرة  وبحاجة  بذاته  قائمًا 
الحبل  تــرك  بــدل  مضاد،  بوعي  مجابهته 
دومًا للعسكري أو للسياسي اللذين أصبحا 
عندهما  وأصبح  السلطة،  جهاز  يمثِّان 

الثقافي بمثابة ضيف الّشرف.
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عزت القمحاوي 
وداعًا للثنائية

 مرحبًا بالتعدُّد
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لظاهرة  ــحــداثــي  ال ــطــور  ال ــو  ه هـــذا 
نظام  قــفــاز  ــدت  ارتـ أن  بعد  االستعباد 
حقوقًا  نــظــريــًا  يضمن  ــذي  الـ العولمة 
واألمـــوال  ــراد  األفـ انتقال  فــي  متساوية 
قًا  ق تفوُّ والسلع، لكن التطبيق زاد المتفوِّ

والمنسحق انسحاقًا. 
حديثة  االســتــغــال  ظــاهــرة  وليست 
بداية  مع  االستغال  تــازم  فقد  العهد، 
عن  اإلنسان  تخّلى  البشرية،  الحضارات 
الطبيعية  الحرية  مطلقات  مــن  بعض 
ــعــض األمـــــان بــالــعــيــش في  ــل ب ــاب ــق م
مجتمعات منظمة. لكن هذا التنازل لم يكن 
بالتساوي، إذ َوَجدت قّلة من السكان في 
الحصول  حقِّها  من  أن  بشري  تجمُّع  كل 

على جهد الكثرة التي تراها أقل عقًا.
أية  اليونانية  الــحــضــارة  تجد  ــم  ول
ــي هـــذه الــقــســمــة، وعــرفــت  غــضــاضــة ف
األحـــرار  بين  الــمــســاواة  مــبــدأ  فلسفتها 
ر  فحسب. وبعد استغال ذوي القربى تطوَّ
االستيطاني  االستعمار  إلى ظاهرة  األمر 
الشعب  وإبــادة  آخر  محّل  شعب  بإحال 

الحدود،  أقصى  إلى  تهميشه  أو  األصلي 
الذي  العسكري  االحتال  ظاهرة  وكذلك 
في  السكانية  البنية  تغيير  يستهدف  ال 
السيطرة  فقط  تضمن  بل  المحتل،  البلد 
في  المدنيين  من  وقليل  بالقوات  عليه 
المواد الخام  المهمة لتأمين نقل  الوظائف 
البلد  إلى  االحتال  تحت  الواقع  البلد  من 
األعم  النوع  هو  وهذا  باالحتال،  القائم 
الذي شهد فرانز فانون أفوله، لتبدأ بعده 
حقبة  والعسكرية  الوطنية  البرجوازيات 
كانت  المستعمرات،  في  الحكم  ل  تحوُّ من 
من  تحرز  مما  أكثر  اإلخفاقات  من  تحقِّق 

النجاح.
وعندما نستعيد »ُمَعذَّبو األرض« اليوم 
نكتشف سمتين من سمات ذلك االستعمار 
وقد  َكُمَسلََّمتين،  فانون  معهما  يتعامل 
اختفتا في عصر ما بعد اإلخفاق الوطني 

من دون أن يختفي االستعمار ذاته:
»الــعــنــف«،  السمتين  هــاتــيــن  ــى  أولـ
عنيف.  عمل  فــانــون  حسب  فــاالحــتــال 

والتحرير عمل عنيف كذلك في الفعل وفي 
اللغة التي تتحدث عن »المحو«. )... إنكار 
حقوقية  عاقات  وإقامة  القومي،  الواقع 
جديدة، ونبذ السكان األصليين وعاداتهم، 
واستعباد  أماكهم،  من  األهالي  وتجريد 
هذه  مًا.  ُمَنظَّ استعبادًا  والنساء  الرجال 
قد  االستعمار  إليها  عمد  التي  كلُّها  األمور 
أتاحت ذلك الطمس الثقافي شيئًا فشيئًا(. 
شاملة  محو  عملية  االستعمار  كان  وإذا 
وعنيفة، فالتحرر الوطني له ذات الشمول 
محل  إنساني  ــوع«  »نـ )إحـــال  والعنف 

»نوع« إنساني آخر، إحااًل كليًا(. 
التي  ــروزًا  ــ ب األكــثــر  ــرى  األخـ السمة 
»المستعِمر  ثنائية  هي  فانون  فكر  تحكم 
واحدة  كتلة  عنده  فالشعب  والمستعَمر« 
ذلك  من  تخفف  وال  كذلك،  والمستعمر 
من  المستعمر  يستخدمها  التي  اآللــيــات 
كاإلصاحات  القبول  بعض  حيازة  أجل 
االستغال  أشــكــال  وتخفيف  اإلداريــــة 
تعاون  منها  يخّفف  ال  كما  بدائية،  األكثر 

ضمــن تغطيتهــا لكارثــة مصــرع 1027 بنجالديشــي فــي مجمــع مصانع 
المالبس في مايو الماضي نشــرت قنــاة CNN األميركية، وليس غيرها، 
إحصائيــة مخيفــة تضمنت مقارنــة بين أجــر العامل البنغالديشــي وأجر 
األميركــي، إذ يحصــل األول على بضع ســنتات عن تصنيــع قميص ثمنه 

ثالثون دوالرًا بينما يحصل نظيره األميركي على ستة عشر دوالرًا. 
العامل في العديد من دول العالم الثالث يقوم بتصنيع منتجات الشــركات 
الغربيــة الكبــرى العابرة للحدود في ظروف بيئية وظروف أمان شــديدة 
التدني، وتخرج من تحت يده منتجات العالمات التجارية المشــهورة التي 
تنتشــر فــي أســواق العالم بعد تخليصهــا من رائحة عرقــه، وُتعَرض في 
أجواء مكيَّفة بعيدة كل البعد عن أجواء إنتاجها في المصانع الخانقة التي 

تنهار على رؤوس العاملين بها.
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في  االستعمار  مع  المحلية  القوى  بعض 
إلى  الريف  إقطاعّيي  من  التحرُّر،  تعويق 
البنية  إلى  الُمنَتمين  الدراويش والدّجالين 
االجتماعية للقرون الوسطى التي يغّذيها 

الموظفون اإلداريون والعسكريون. 
رغم هذه االلتفاتة تبقى الثنائية قائمة 
في هذا الفكر، ويبقى الشعب قوة جامعة 
في  كذلك  متناغم  مستعمر  مواجهة  في 

أدواته. 
المباشرة  االستعمارية  الظاهرة  لكن 
الحرب  نهاية  من  الذوبان  في  بدأت  التي 
ستينيات  ــر  أواخ إلــى  الثانية  العالمية 
رت خال  القرن العشرين لم تلبث أن تطوَّ
عقدين بينما كان الحكم العسكري الوطني 
بعد  فيما  مهََّدت  التي  اإلخفاقات  يحقِّق 
لها  الترويج  تمَّ  التي  الفكرة  للعولمة، 
من  اإلنسانية  لتحرير  خطوة  باعتبارها 
عبء الحدود وتحقيق حرية االنتقال على 

أساس من المساواة.
الــواقــع  جــاء  التطبيق  صعيد  على 
على  تحقَّق  مــا  إن  إذ  تــمــامــًا،  مختلفًا 
استمرار  هو  األفــراد  انتقال  حرية  صعيد 
الحركة  في  المتقدم  الشمال  مواطن  حّق 
والعمل في أي مكان من العالم وتقييد حق 
الجنوبي الذي- للمفارقة - لم يكن يعاني 
أو  االستعمار  حقبة  في  القيود  هذه  من 
العمر،  الوطني قصيرة  التحرُّر  في حقبة 
إذ كان االتصال وثيقًا بين المركز المتبوع 

الهامش  مواطن  وكان  التابع،  والهامش 
يسافر إلى المركز بسهولة من أجل التعليم 

والسياحة والعمل. 
تحّققت،  فقد  األموال  وأما على صعيد 
على  الحركة  حرية  العولمة،  ظــل  فــي 
د  تؤكِّ المالية  اإلحصاءات  لكن  الجانبين 
الشمال في  إلى  الجنوب  ما يخرج من  أن 
شكل أرصدة سرِّية للحّكام الديكتاتوريين 
يــفــوق،  المحليِّين  الــتــجــار  وفــوائــض 
بأضعاف، حركَة المال الهابط من الشمال 
إلـــى الــجــنــوب فــي شــكــل مــســاعــدات أو 

شراكات باإلنتاج. 
الطبيعية،  الــخــامــات  صعيد  وعــلــى 
انخفضت حركة االنتقال ألن المصانع ُتقام 
األيدي  على  للحصول  الثالث  العالم  في 
بيئة  على  والحفاظ  الرخيصة  العاملة 
الشمال نظيفة. لم يعد المطلوب نقل قطن 
بل  يوركشاير،  مصانع  إلى  ومصر  الهند 
المعاكسة،  الوجهة  األميركي  القطن  اّتخذ 
ــكــي يــتــم تــصــنــيــعــه فـــي بــنــجــاديــش  ل
الثالث،  العالم  باد  من  والعديد  والصين 
صنع  في  العمالية  طبقتها  تتفانى  التي 
طبقتها  تقف  بينما  الغربية،  المنتجات 
حماسة  األكثر  المستهلكين  بين  العليا 
التي  والتغليف  اإلعــان  صناعة  بفعل 
من سعر  بالمئة  تسعين  نسبة  إلى  تصل 

المنَتج، كما في حالة العطور!
ل العسكري المباشر في  لم يختف التدخُّ

عالم اليوم، لكنه ال يتم بغية إحال نوع 
بشري محّل نوع آخر، بل إلعادة ترتيب 
ذاك  أو  المَحّلي  المجتمع  هذا  في  القوى 

ليتماشى مع مقتضيات العولمة. 
من  أليٍّ  يعد  لم  النظام  هذا  ظل  وفي 
للغزو  والمتعرض  الغازي،  المجتمعين: 
الذي رآه فانون، بل صار  التماسك  ذلك 
أكثر  منهما  كــل  فــي  ــرأســي  ال االنــقــســام 
بين  العاقات  وصارت  ووضوحًا،  ِحّدة 
الطبقات االجتماعية المتناظرة هنا وهناك 
الموظفين  وصغار  فالعمال  قــوة،  أكثر 
المصريين والسوريين والجزائريين أقرب 
كما  واألوروبيين،  األميركيين  لنظرائهم 
بوكيله  المركز  أعمال  رجل  يجمع  ما  أن 
في الهامش أكثر مما يربط أحدهما بعّمال 
للمثقفين  بالنسبة  األمر  وكذلك  مصانعه. 
الفكرية  خياراتهم  حسب  يصطفون  الذين 
تشومسكي  نعوم  نجد  حيث  واإلنسانية، 
لويس  إلــى  منه  أمين  سمير  إلــى  ــرب  أق

برنار.
عولمة المصالح خلقت حركة وليدة من 
عولمة االحتجاج تمثلت أواًل في جماعات 
المحتّجين على اجتماعات منظمة التجارة 
العالمية، وبدت أكثر وضوحًا بعد الربيع 
العربي حيث ال تخفي حركات مثل »احّتلوا 
تأُثرها  ستريت«  وول  و»احتّلوا  لندن« 
المستعَمر  صار  وهكذا  العربي،  بالربيع 
ُملِهمًا للمستعِمر للمرة األولى في التاريخ.
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فرانز فانون
مغامرة الغرب

اإلنسانية المزعومة

هّيا، يا رفاق، إنه ليجدر بنا أن نقرِّر منذ اآلن أن ننتقل إلى 
أن  يجب  فيه،  غارقين  كنا  الذي  الطويل  الليل  األخرى.  الضفة 
نهّزه، وأن نخرج منه. النهار الجديد أخذ يطلع، يجب أن يجدنا 

حازمين واعين قد عزمنا أمرنا.
أن  القديمة،  اعتقاداتنا  نترك  أن  أحامنا،  نترك  أن  ينبغي 

نترك صداقاتنا التي عقدناها قبل بزوغ الفجر. ال نضّيعن وقتنا 
هذه  لنترك  التقيؤ.  على  تبعث  نات  وتلوُّ مملة،  دعــوات  في 
األوروبا التي ال تفرغ من الكام عن اإلنسان وهي تقتله حيثما 

وجدته، في جميع نواصي شوارعها وفي جميع أركان العالم.
اآلخرين  البشر  تقدِّم  تتجّمد،  وأوروبـــا  قــرون  انقضت  لقد 
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وأمجادها.  أهدافها  لتحقيق  وتستعبدهم 
»مغامرة  بــاســم  وهـــي،  قـــرون  انقضت 
كلها  اإلنسانية  تخنق  مزعومة،  روحية« 
تسقط  وهــي  اآلن  إليها  انظروا  تقريبًا. 
بين تحلُّل الذّرة وتحلُِّل الروح. ومع ذلك 
قد  بادها،  في  إنها،  نقول  أن  نستطيع 

نجحت بكل شيء في مجال التحقيق.
في  العالم  زمــام  أوروبــا  أمسكت  لقد 
كم  وانظروا  وعنف،  واستهتار  حماسة 
كل  إن  يتكاثر!  وكــم  مبانيها!  ظل  يمتد 
حدود  مت  حطَّ قد  أوروبا  بها  قامت  حركة 
المكان وحدود الفكر. ورفضت أوروبا كل 
حنان  كل  أيضًا  رفضت  ولكنها  تواضع، 

وكل رفق.
لم تظهر بخيلة شحيحة ضارية إال مع 

اإلنسان.
فيا أيها األخوة، كيف ال نفهم أن هناك 

ما هو خير لنا من اتباع هذه األوروبا!
إن هذه األوروبا التي لم تنقطع لحظة 
باإلنسان،  إال  تهتم  ال  بأنها  اإلدعــاء  عن 
اإلنسانية من  قاست  كم  اليوم  نعلم  نحن 

آالم ثمنًا لكل نصر من انتصار روحها.
أوروبا  لعبة  انتهت  قد  رفــاق،  يا  هّيا 
إننا  آخــر.  شيئًا  نجد  أن  وعلينا  تمامًا، 
شــيء،  كــل  نفعل  أن  ــيــوم  ال نستطيع 
أعمى  تقليدًا  ــا  أوروب نقّلد  ال  أن  شريطة 
وأخرق، شريطة أال تحاصرنا الرغبة في 

اللحاق بأوروبا.
السرعة  فــرط  مــن  ــا  أوروبـ بلغت  لقد 
أن  حدَّ  سيرها  في  والطائشة  المجنونة 
ومن  قيادة  كل  من  اليوم  أفلت  قد  زمامها 
كل عقل، وأن دوارًا رهيبًا برأسها ويودي 
بها في هوة يحسن االبتعاد عنها بأقصى 

سرعة ممكنة.
نموذج،  إلى  حاجة  في  أننا  صحيح 
منا  كثيرًا  وأن  قـــدوة.  ــى  إل مــثــال،  ــى  إل
أي  من  أكثر  ــي  األوروبـ النموذج  يفتنه 
الصفحات  في  رأينا  ولكننا  آخر.  نموذج 
المتقدمة أنواع اإلخفاق التي تقودنا إليها 
اآلن  بعد  تغرينا  أال  يجب  المحاكاة.  هذه 
األوروبية  اإلنجازات  توازننا  ُتفقدنا  وأال 
والتكنيك األوروبي واألسلوب األوروبي.
ــن اإلنـــســـان في  إنـــي حــيــن أبــحــث ع
األوروبي،  واألسلوب  األوروبي  التكنيك 
ال أرى إال سلسلة من اإلنكارات لإلنسان، 

إال مواكب من جرائم قتل اإلنسان.

ومــشــاريــع  ــســانــي،  اإلن المصير  إن 
أعمال  البشر في  اإلنسان، والتعاون بين 
مشكات  كلها  هذه  اإلنسان،  كيان  تغني 

جديدة تتطلب تجديدات مبتكرة حقًا.
ه  ولنوجِّ ــا،  ــ أوروب نقلد  أال  فلنقرر 
جديد.  اتــجــاه  فــي  وأدمغتنا  عضاتنا 
الذي  الكّلي  اإلنــســان  نخلق  أن  لنحاول 

عجزت أوروبا عن تحقيق االنتصار له.
أوروبية  مستعمرة  قررت  قرنين  منذ 
أن تلحق بأوروبا، وقد بلغت من النجاح 
األميركية  المتحدة  الواليات  أن  ذلك  في 
هًا تضخمت فيه  أصبحت كائنًا عجيبًا مشوَّ
وأمراضها  أوروبــا  عيوب  رهيبًا  مًا  تضخُّ

وال إنسانيتها.
نفعل  أن  علينا  أليس  الــرفــاق،  أيها 
شيئًا آخر غير خلق أوروبا ثالثة؟ لقد أراد 
الغرب أن يكون مغامرة للفكر، وباسم هذا 
الفكر، فكر أوروبا طبعًا، سّوغت أوروبا 
ألربعة  استعبادها  وجعلت  جرائمها، 

أخماس اإلنسانية شرعيًا.
قواعد  على  األوروبـــي  الفكر  قــام  لقد 
عجيبة، وجرى التفكير األوروبي كله في 
وما  اإلنسان،  من  تخلو  تنفك  ما  أمكنة 
تنفك تزداد وعورة، حتى ألفنا أن يختفي 

منه اإلنسان شيئًا بعد شيء.
ونرجسية  ينقطع،  ال  الذات  مع  حوار 
لما  مهدًا  ذلك  كان  دعــارة،  تزداد  تفتأ  ما 
عمل  فيه  يصبح  لهذيان  الهذيان،  يشبه 
فيه،  ليست  الوقائع  ألن  عــذابــًا،  الدماغ 
الذي يعمل ويصنع  الحّي  اإلنسان  وقائع 
بين  شتى  ومزاوجات  ألفاظ  بل  نفسه، 
ألفاظ، وتوترات ناشئة يهيبون بالعاملين 
النرجسية،  هذه  موا  يحطِّ أن  األوروبيين 

وأن يكّفوا عن هذا التجريد للواقع.
ــيـــن لم  ــيـ ــن الــعــامــلــيــن األوروبـ ــك ول
أنهم  ذلك  عام،  بوجه  للنداء  يستجيبوا 
بهذه  مرتبطون  أيضًا  هم  أنهم  قد حسبوا 
الفكر  بها  يقوم  التي  العظيمة  المغامرة 

األوروبي.
لحّل  الــازمــة  الــعــنــاصــر  جميع  إن 
في  وجدت  قد  اإلنسانية  مشاكل  كبريات 
ولكن  مختلفة.  لحظات  في  أوروبا  تفكير 
الرسالة  لم يحقق  البشر األوروبيين  عمر 
المنوطة به، وهي أن يستند استنادًا قويًا 
أن  ترتيبها،  يغيِّر  أن  العناصر،  إلى هذه 
أخيرًا  ينقل  أن  يبدِّلها،  أن  كيانها،  يغيِّر 

مشكلة اإلنسان إلى مستوى أعلى كثيرًا.
في  الـــدم  د  تجمُّ الــيــوم  نشهد  ونــحــن 
من  الرفاق  أيها  فلنهرب  أوروبا.  شرايين 
فيها  استحال  التي  الساكنة  الحركة  هذه 
الديالكتيك شيئًا فشيئًا إلى منطق توازن. 
ولنطرح مشكلة اإلنسان من جديد. لنطرح 
الكتلة  مسألة  الدماغي،  الواقع  مسألة 
الكتلة  هــذه  كلها،   لإلنسانية  الدماغية 
ارتباطاتها،  التي يجب علينا أن نضاعف 
الطابع  نعيد  وأن  شبكاتها،  ع  ننوِّ وأن 

اإلنساني إلى رسائلها.
التي  األعــمــال  إن  ــوة!  اإلخـ أّيــهــا  هيَّا 
يقع على عاتقنا أن نقوم بها أكثر من أن 
نستطيع تضييع وقتنا في ُألهيات تتسّلى 
كان  ما  أوروبا  لقد صنعت  المؤخرة.  بها 
على  أحسنت،  لقد  بل  تصنعه،  أن  عليها 
أن  عليها  كــان  ما  ُصْنع  اإلجــمــال،  وجــه 
تصنعه. فكفانا اّتهامًا لها، ولكن علينا أن 
نقول لها بقّوة إنه ال ينبغي لها بعد اآلن 
كله.  الضجيج  هذا  إحداث  في  تستمر  أن 
وعلينا،  نخشاها،  ال  اليوم  أصبحنا  لقد 

إذن، أن ننقطع عن حسدها.
إن العالم الثالث يقف اآلن أمام أوروبا 
كتلة عظيمة تريد أن تحاول حل المشكات 
لها  تأتي  إن  ــا  أوروبـ تستطع  لــم  التي 
نتحدث  أال  علينا  يجب  ولكن  بحلول. 
الجهد  عن  نتحدث  أال  اإلنتاج،  وفرة  عن 
العنيف، أال نتحدث عن السرعة الكبيرة. 
وليس معنى هذا »أن نعود إلى الطبيعة«، 
اتجاهات  إلى  البشر  نشّد  أال  معناه  وإنما 
إيقاعًا  الدماغ  على  نفرض  أال  ههم،  تشوِّ
يجب  ويفقده سامته.  يفسده  ما  سرعان 
فنزعزع  اللحاق  نتذرع بحجة  ال  أن  علينا 
ذاته، من صميمه،  اإلنسان وننتزعه من 

مه، ونقتله. ونحطِّ
اللحاق بأحد، ولكننا  ال، نحن ال نريد 
نريد أن نمشي طوال الوقت، ليًا ونهارًا، 
جميع  صحبة  في  اإلنسان،  صحبة  في 
متراّصة  القافلة  نجعل  أن  وعلينا  البشر. 
غير متباعدة، وإال فلن يستطيع كل صف 
من الصفوف أن يرى الصف الذي تقّدمه، 
بعضهم  يعرف  أن  البشر  يستطع  ولــم 
بعضًا، وأصبحوا ال يلتقون إال لمامًا، وال 

يتحدث بعضهم إلى بعض كثيرًا.
يستأنف  أن  الثالث  العالم  على  إن 
النظرات  حساب  يحسب  لإلنسان  تاريخًا 
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التي جاءت بها أوروبا وكانت في بعض 
أيضًا  يحسب  ولكنه  رائــعــة،  األحــيــان 
حساب الجرائم التي قامت بها أوروبا في 
الجرائم  ما في هذه  الوقت نفسه. وأبشع 
تشتيتًا  اإلنسان  وظائف  شتَّتت  قد  أنها 
في  أوجدت  كما  وفتَّتت وحدته،  مرضيًا، 
دامية  وتوترات  رًا  وتكسُّ مًا  تحطُّ المجتمع 
تغّذيها طبقات، وكما أوجدت على مستوى 
واستعبادًا  عرقية  ــادًا  أحــق اإلنسانية 
في  تمثَّلت  نازفة  ومجزرة  بل  واستغااًل 

نبذ مليار ونصف مليار من البشر.
أال  علينا  يــجــب  الـــرفـــاق،  أيــهــا  فــيــا 
وُنُظم  دول  بخلق  ألوروبــا  جزية  ندفع 

ومجتمعات تستوحي أوروبا.

إن اإلنسانية تنتظر منا شيئًا آخر غير 
على  الفاجر  الكاريكاتوري،  التقليد  هذا 

وجه اإلجمال.
ل إفريقيا إلى أوروبا  إذا أردنا أن نحوِّ
أوروبــا  إلى  أميركا  ل  نحوِّ وأن  جديدة، 
جديدة كان علينا أن نعهد بمصائر بادنا 
إلى أوروبيين، ألنهم سيحسنون التصرف 

أكثر من أعظِمنا موهبة.
أما إذا أردنا أن تتقدَّم اإلنسانية درجة، 
إذا أردنا أن نحمل اإلنسانية إلى مستوى 
مختلف عن المستوى الذي بلغته أوروبا، 
فعندئذ يجب علينا أن نبتكر، أن نكتشف.

شعوبنا  آلمال  نستجيب  أن  أردنــا  إذا 
علينا أن نبحث في غير أوروبا.

لما  نستجيب  أن  أردنـــا  نحن  إذا  بــل 
نرّد  أال  فيجب  األوروبــيــون  منا  يتوقَّعه 
إليهم بضاعتهم، أال نرسل إليهم صورة، 
ولو مثالية، عن مجتمعهم وعن تفكيرهم 
نحوهما  يــشــعــرون  أصــبــحــوا  أن  بــعــد 

باشمئزاز شديد.
أنفسنا،  أجل  ومن  أوروبــا،  أجل  فمن 
يا  علينا،  يجب  اإلنسانية،  أجــل  ومــن 
ننشئ  أن  جديدًا،  جلدًا  نلبس  أن  رفــاق، 
فكرًا جديدًا، أن نحاول خلق إنسان جديد.

ترجمة  األرض«  »ُمــَعــذَّبــو  كتاب  خاتمة  النص   *
األتاسي،  والدكتور جمال  الدروبي  الدكتور سامي 

مراجعة األستاذ عبدالقادر بوزيدة.
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مــن هنا ســتبدأ خطــاك المتقافزة علــى طريق التجــارة القديم )طريــق الملوك، طريق 
تراجان، الطريق الســلطاني، طريق الحج، الطريق الروماني التاســع(. هنا الحاضرة 
الكبرى للســابقين في هذا الصوب من البادية األردنية. الســابقون كثر: أنباط، إغريق، 

رومان، ُفرس، بيزنطيون، عرب مسيحيون، عرب مسلمون.

أمجد نارص

أم الجمال
البقاء للريح والحجر

رحلة
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أحمد  وشقيقك  أنت  البلدة  تدخان 
تبقى من رعاة  ما  يكون  الغروب.  قبيل 
لم  التي  بقطعانهم  عائدين  »جبليين« 
قبل.  من  يرعونه  كانوا  ما  تشبه  تعد 
وراء  مــن  الــدخــان  تعالي  لحظة  إنــهــا 
أسوار بعض البيوت استعدادًا للعشاء. 
التي  البرية  النباتات  رائحة  للدخان 
الخبز  رائحة  تتخلَّله  حطبًا،  صــارت 
ظلت  التي  البيوت  هي  قليلة  المسائي. 
فليست  الرعاة.  لعودة  استعدادًا  تخبز 
يفضلون  الشبان  كثيرة.  قطعان  هناك 
تعليمًا  أنَهْوا  الذين  بالجيش.  االلتحاق 
الحكومية  بالوظائف  يلتحقون  جامعيًا 

في »المفرق«، أو أبعد قليًا في »إربد«. 
فعليه  »عمان«  في  وظيفة  ينال  من  أما 
جرس  رنين  تسمعان  إليها.  ينتقل  أن 
القطيع  يتقدم  الذي  الكبش  »المرياع«. 
ويقوده. ثمة كاب قليلة تنبح. إنها تنبح 
في اتجاهكما. ماذا يفعل هذان الغريبان 
سة  مقوَّ بأيٍد  عيونهما  ُيَظلَّان  اللذان 
وهــمــا يــنــظــران جهة صـــروح األزمــنــة 
قطيعه  يحشر  كان  شاب  راٍع  القديمة؟ 
ببيتهم  الملحقة  الحجرية  »الصيرة«  في 
له  تقوالن  للدخول.  يدعوكما  اإلسمنتي 
أين  من  يسأل:  المقام.  تطيا  لن  إنكما 
جئتما؟ تقوالن: من »المفرق«. وبطريقة 

غير مباشرة يريد أن يعرف ما الذي جاء 
تعرفان  البلدة.  إلى  الوقت  هذا  في  بكما 
أنكما  تخبرانه  الــمــراوغ.  سؤاله  قصد 
صحافيان. ال يستغرب أهل »أم الجمال« 
الى بلدتهم.  مجيء أجانب أو فضوليين 
أنها كانت ذات شأن. رأوا  فهم يعرفون 
آثاريين أجانب ومحليين بأيديهم أزاميل 
وخرائط يحاولون فك غموض األحجار 
رأوا  األخرى.  تلو  مرة  يعودون  السود 
ينهض  م.  ُيَرمَّ المنهارة  الصروح  بعض 
األرض.  وجه  على  ويستوي  الردم  من 
نهارًا  المجيء  إن  الشاب:  الراعي  يقول 
تشكرانه.  شيئًا.  تريا  لن  اآلن  أفضل. 

أم الجمال ليست البتراء وليست جرش
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المتراكبة  الكحلية  الصروح  إلى  تذهبان 
بعضها فوق بعض.

 551 عام  ر  مدمِّ زلزال  ضربها  مدينة 
األســود  بحجرها  نهضت  ثــم  للمياد. 
ــزوات حولها  ــغ ال ــرة أخـــرى. عــاثــت  م
مركز  إلى  لها  تحوُّ ذلك  يبرر  فسادًا. هل 
لاعتكاف الديني المسيحي على المذهب 
إن  ل،  التحوُّ لهذا  سيكون  النسطوري؟ 
قــادم.  قريب  وقــت  في  مهم  دور  صــح، 
الفترة  في  المدينة  عّز  أيام  آخر  تكون 
تــطــاردهــا. يضربها  ــزالزل  الـ األمــويــة. 
في  حدث  أنه  ح  يرجَّ آَخــر  كبير  ــزال  زل
وتنبعث،  تهمد  مــيــادي.   749 الــعــام 
الفتوحات  تــواصــل  مــع  ــا،  م حــد  ــى  إل
طويًا.  ُتهَمل  المضادة.  والفتوحات 
البشر  ــدي  أي عليها  تأتي  ــدًا.  ج طويًا 
الاحقين. يأخذون حجارتها التي حملت 
التينية،  إغريقية،  نبطية،  كتابات 
ويبنون  شيئًا،  أمرها  من  يعرفون  ال 
»يزربون«  جديدة.  ألنفاٍس  بيوتًا  منها 
لون  يحوِّ نفسها.  الصروح  في  بهائمهم 
السابقين  وجهائها  وبيوتات  معابدها 
والعلف.  للحبوب  إلى حظائر. صوامع 
روؤسهم  فــوق  سقف  ال  لمن  الحاجة، 
تحت سماء عارية، أهّم من الرقائم التي 
تركها بشر َطَوْتهم القرون، كما أن اآللهة 
الحصاد  آلهة  العادلة،  اآللهة  المدمدمة، 
والعاصفة، لم ترفع إصبعًا واحدة في 

وجه من َحَشَرها مع العلف والبهائم!
عاشت »أم الجمال« نحو ثمانية قرون 
با انقطاع. منذ القرن األول قبل المياد 
آهلًة  كانت  الثامن  القرن  منتصف  إلى 
بالناس والعسكر والتجار ورجال الدين. 
يكاد  يبدو.  ما  على  شــيء  ال  ذلــك  بعد 
البدوية  القبائل  سوى  أمرها  يعرف  ال 
أجانب  آثاريون  المنطقة.  في  المتنقلة 
القرن  نهاية  في  معالمها  أمام  يتوقفون 
كثرة  كثيرين  يكونوا  لم  عشر.  التاسع 
»أم  إلى »جرش«، »مادبا«،  المتقاطرين 
قيس« وخصوصًا »بترا«، فهي ال تمتلك 
شقيقتها  إنها  الــورديــة.  »بــتــرا«  ــارة  إث
السوداء. فّكرَت، بأثٍر من تطيٍُّر قديم، أن 
السبب قد يكمن في حجارتها السود. لكن 
كا. »أم الجمال« ليست »جرش«، ليست 
)عــمــان(.  »فيادلفيا«  ليست  ــرا«،  ــت »ب
الجمال«  »أم  إمبراطورية.  مــدن  فتلك 
، مخزن غذاء ومؤن ومركز  ثغٌر حدوديٌّ
تجنيد وقلعة أمامية، وربما محطة على 
الزلزال  إنه  ثم  القديم.  التجارة  طريق 
أنقاضًا  ليست  أنقاضًا.  لها  َحوَّ ــذي  ال
صمد  أو  صمدت.  أبنية  ثمة  إذ  تمامًا. 
بعض جوانبها. هناك »البرتوريوم«. إنه 
أعمدته وحنياته،  تفصح  مكتمل.  مبنى 
ساحة  على  تطل  التي  غرفه  قاعاته، 
ثمة  االجتماعية.  منزلته  عن  سماوية 
سور يحيطه. هناك أيضًا َخّزاٌن للمياه. 

قنوات  حمامات.  للحيوانات.  إسطبٌل 
الضخم  المنزل  إلى  المياه  لجرِّ  مسقوفة 
صمدت  أخــرى  أبنية  المجهول.  للسيد 
في وجه الزلزال وعبث أيدي الاحقين. 
جدران واقفة بصابة، واجهات بيوت، 
للجند  ثكنة  إصطبات  مياه،  قنوات 
من  الكثير  كنائس.  »البركس«  تسمى 
عدد  يتجاوز  يكن  لم  لمدينة  الكنائس 
سكانها، في أبهى أيامها، الخمسة آالف 
عشرة  األربـــع  كنائسها  تطرح  نسمة 
سؤااًل عن كثرة هذه المعابد ووظيفتها. 
تتساءل: هل كان السكان مؤمنين إلى هذا 
النسطوري  المذهب  الحد؟ ما هي حقيقة 
مدينة  أهــي  فيها؟  شــاع  إنــه  يقال  الــذي 
دين ورهبنة؟ ال تصل إلى جواب قاطع. 
المؤرخين وعلماء  تستغرب. ال أحد من 
اآلثار يعرف اسم المدينة القديم. فـ »أم 
نبطيًا  اسمها  يكون  أن  يصعب  الجمال« 
تركيب  ذو  إنه  بيزنطيًا.  أو  رومانيًا  أو 
اسم  من  فًا  محرَّ أو  حديثًا،  يبدو  عربي 
والــرومــان  اإلغــريــق  جــاء  قديم.  عربي 
وَسّموا مدنًا بأسماء يونانية ورومانية. 
ما  اسمه  استعاد  المدن  تلك  معظم  لكن 
ذ  إن أفلت سلطات الحكم األجنبي، أو اتخَّ
التي ظلت  المدن  اسمًا جديدًا. قليلة هي 
الروماني.  أو  اليوناني  باسمها  تحتفظ 
فالمدينة ليست، على ما يبدو، اختراعًا 
إغريقيًا أو رومانيًا لم يعرفه الشرق. لن 

طريق الملوك .. الحاضرة الكبرى للسابقين
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تعرف إن كان لـ »أم الجمال« اسم نبطي 
من  حتى  أو  الحاضر،  اسمها  من  قريب 

معناه: ِجمال؟ أم َجمال؟
من  ذهن  في  وبيزنطة  روما  تحضر 
يقف مثلك اآلن، مع أخيك »أحمد«، في 
الجمال«.  »أم  صروح  أمام  حار  غروب 
طريقًا  يعبِّد  وهــو  ــان«  ــراج »ت يحضر 
على  ينفتح  خليج  إلى  متطلِّعًا  باسمه 
محيط كبير لم يتمكن من الوصول إليه. 
الذي سمَّى طريقًا  كلتيان«  »ديو  يحضر 
الكبير  سلفه  طريق  مــن  يتفرَّع  آخــر 
الصين  تحضر  هل  لكن  أيضًا.  باسمه 
في بال من يعبر طريقًا كانت مرصوفة، 
الميلية  حجارتها  وابتلعت  يــوم،  ذات 
في  خطر  ما  هذا  األلف؟  الصحراء  أفواه 
بال صاحبك »ليان« الذي صحبته، قبل 
إلى بادك مع  ثاث سنين، في زيارة 
بعد  »ليان«،  لك  قال  يو«.  »يو  زوجته 
أدبيات  الملوك« في  قرأ عن »طريق  أن 
الطريق  هذه  أن  تخيَّل  محلية:  سياحية 
الصين؟  إلــى  يــوم،  ذات  ــؤدي،  ت كانت 
في  »عولمة«  أول  ربــمــا،  تلك،  كانت 
ال  قد  »ليان«.  أضاف  البشرية،  تاريخ 
كاد  الذي  المنفي  الصيني  الشاعر  يكون 
بـ »أم  يرى سور الصين من طريق تمر 
الجمال« جانب الصواب. المروّيات حول 
طرق  على  سيطروا  أنهم  تفيد  األنباط 
بين  تصل  كانت  التي  التجارية  القوافل 

سيناء  عبر  ومصر  السورية  الحواضر 
الهند  إلى  تــؤدي  التي  وتلك  جهة،  من 
والصين من خال اليمن وُعمان من جهة 
ثانية. حدث ذلك قبل أن يرفع الرومان 
المنطقة.  في  الكبيرة  النصر  أقــواس 
رابطًة  وجنوبًا  شمااًل  المّتجهة  القوافل 
أطراف العالم القديم بعضه ببعض كانت 
منها.  بالقرب  أو  الجمال«،  »أم  بـ  تمّر 
الذي مشى على »طريق  »ليان«  قال لك 
أن  يمكنني  تذكارية:  رحلة  في  الحرير« 
أتخيل قوافل البخور والتوابل والعطور 
والصين  الهند  من  القادمة  واألقمشة 
بهذا  ــا،  أوروبـ إلــى  طريقها  في  مـــاّرة، 
المكان الذي أقف عليه اآلن. قلَت له: هذه 
الطريق كانت مرصوفة، على ما يبدو، 
للذاهب  طريقًا  كانت  االتجاهين.  فــي 
وللقادم. وربما كانت تؤّدي إلى المحيط 

الهندي، فبادك الصين. 
***

»دير الكهف«. ما هو اسمها القديم؟ ال 
أحد يعرف كذلك. مثلها مثل »أم الجمال« 
تحمل اسمًا حديثًا على األغلب. الكهوف 
هي  تكون  قد  منها  بالقرب  الموجودة 
الدير  أما  االسم.  من  جزءًا  أعطتها  التي 
انتشار  عن  ُيشاع  بما  عاقة  ذو  فلعلَّه 
هذا  في  االعتكافي  النسطوري  المذهب 
الكهوف  لكن  الــصــحــراء.  مــن  الــصــوب 
المنقطعين  ــرة  ــ أدي تــكــون  أن  يمكن 

أصــًا،  منقطع،  مكان  في  العالم  عن 
»أم  مثل  مدينة  هنا  كانت  العالم.  عن 
يتداخل  الجمال«  »أم  ومثل  الجمال«. 
اليوم.  بإسمنت  والــرومــانــي  النبطي 
الدولية،  »تراجان«  طريق  على  ليست 
بل طريق خلفه »ديوكلتيان« التي تتفرَّع 
الجزيرة  اتجاه  في  ذاهبًة  ــى  األول من 
المهدَّم  السرحان«.  »وادي  عبر  العربية 
من »دير الكهف« أكثر من القائم. خرائط 
اإلمبراطورية وشواخص طرقها الدولية 
َمَحْتها الريح. ال أثر لحوافر الخيول التي 
رمحت في الصحراء، وال للعربات التي 
كانت تئّن تحت ثقل حمولتها على طرق 
الصحراء  مربعة.  بحجارة  مرصوفة 
تبتلع الخطى والرجوم والعظام، وتذرو 
الريح  لكن  الرياح.  بيدر  على  األصوات 
المختال. ثمة حنية  الخاء  تبقى. كذلك 
البركاني  بالحجر  مسقوفًا  ممرًا  تشبه 
من  أكثر  له  الشكل  مربع  بناء  األســود. 
حتى  دخلت  إن  ما  مــتــداٍع.  شبه  بــاب. 
الساعة  حــرارة  درجــة  ــورًا،  ف تغيرت، 
الناس  فيها  ينام  التي  الساعة  الثانية. 
 . والحيوانات هنا، غصبًا، من شّدة الحرِّ
ال يبدو أن الحجر البركاني يخّزن أشعة 
الشمس. لو أنه كذلك لكان الحرُّ ال يطاق 
في الداخل. على العكس، نزلت الحرارة 
مقياسك  ــل.  ــ األق عــلــى  ــات  ــ درج عــشــر 
بقايا  من  هبَّت.  التي  المنعشة  البرودة 

أعمدة مجد غابر
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التبن الذي ُيرى في أرضية إحدى الغرف 
أنها  يتضح  الــســود  حجارتها  وبــيــن 
اسُتخدَمت، إلى وقت قريب، مخزنًا لعلف 
يبدو  سكنيًا.  البناء  ذلك  ليس  البهائم. 
أنه حصن قديم. فثمة أبراج. بركة مياه. 
كان قطيع من الغنم »ُيقيِّل« بالقرب من 
في  الخاصة  طريقتها  لأغنام  البركة. 
صنع ظٍل تقي به رؤوسها. كل رأس في 
ظل إلية أخيه. يبدو القطيع العنبري من 
تحطَّ  عنبرية  غمامة  رؤوس.  با  بعيد 
على األرض. األغنام، مثل راعيها، تقي 
نحاسًا  تسكب  من شمس  فقط  رؤوسها 
مصهورًا. ثمة كتابة وأرقام على بعض 
البلدة.  ط  تتوسَّ التي  البركانية  الجدران 

تعتقد أنها التينية.

***
جيوش  ربما،  تصله،  لم  مكان  إلى 
قوتها،  تفيض  كــانــت  الــتــي  الفراعنة 
المربعة  المصرية  الخارطة  عن  أحيانًا، 
الشكل وصل مصريو اليوم. اليد العاملة 
ــت، عــن الــزراعــة  الــتــي فــاضــت أو كــفَّ
والصناعة واألشغال العضلية في بادها 
بين  نقطة  فــي  محيطها.  على  طــافــت 
هناك  كان  و«الصفاوي«  الكهف«  »دير 
رأسيهما  يلّفان  بتحفُّز.  يقفان  شخصان 
أشارا  المحّلّية.  الطريقة  على  بشماغين 
أنهما  ظننتم  توقفتم.  بعيد.  من  إليكم 
عامان أردنيان. رغم محاولتهما التحدث 

باللهجة الدارجة إالَّ أن لسانهما المصري 
المتفوق لم ُيَوفَّق في استيعاب لهجة ال 
الجغرافي.  نطاقها  خارج  كثيرًا  ُتسَمع 
»المنصورة«،  إلى  الذهاب  يريدان  كانا 
فقلتم لهما إنكم ذاهبون إلى »الصفاوي«. 

فقاال بصوت واحد: ماشي. 
***

االسم  »الروضة«.  يسكنون  »الفقرا« 
في  المشتغلين  إلــى  ــادك  ب في  يحيل 
يكون  قد  »الفقير«  األرواح.  جيومتريك 
ــن، وقـــد يــكــون كــاتــب حجب  رجـــل ديـ
عمامة  فــي  يختلطان  وربــمــا  ــى،  ورقـ
واحدة. الخاء المرتاب يحدُّهم بأكثر من 
جهة. بيوت قليلة متناثرة. بالقرب منها 
طويًا.  اإلنسان  رافقت  قليلة  حيوانات 
يخشاهم الناس المبعثرون مثلهم، هنا، 
أحيانًا.  »خدماتهم«  يحتاجون  أنهم  غير 
غير  شــيء  ال  بيوتهم.  جنب  مــن  تمّر 
المكتوم في صوت  التوتر  عادي سوى 
»ذيب«، لكنك ال تعرف الدواخل. تسمع 
نخاف  قــوم  نحن  يــقــول:  منهم  ــدًا  واحـ
بعضه  مــوجــود.  إنسه  مثل  ِجّنه  اهلل. 
الجن  ــراض  أم طالح.  وبعضه  صالح 
يعالجون  هــا.  رَُ تــصــوُّ ويصعب  كثيرة 
أولئك الذين يخشونهم باألعشاب والَكّي 
َسَكنة  لطرد  آيات  تحمل  التي  والُحجب 
تسمعه  األرواح.  ومتلبِّسي  األجــســاد 
سوى  خاصة  قــدرات  لنا  ليس  يضيف: 
معجزات.  نصنع  ال  األمور.  بهذه  علمنا 

يؤمن  أن  عليه  بــاهلل  يؤمن  مــن  ولكن 
بوجود ِجنِّه. إنهم مذكورون في القرآن. 
ال،  أيضًا.  شيطانك  لك  أن  تعرف  أنت 
محّلقة  كلمات  يصطاد  الــذي  ذاك  ليس 
كتفك،  على  يرّبت  لم  فهذا  السديم،  في 
بل ذلك الذي ال يدعك تنام ما إن تضع 

رأسك على المخدة. 

***
التي  المرتجلة  الــســوق  هــذه  ــرك  ات
صنعتها حركة العابرين المتقّطعة، امِش 
الصحراء  إليك  ستعود  اتجاه،  أيِّ  في 
المنتظرة با تلهُّف. هناك شجرة كبيرة 
ر  الُمذكَّ »البطم«  فصيلة  من  مستوحدة 
ال شيء  األرض.  أغصاُنها  تامس  تكاد 
حولها سوى ظّلها المتراجع تحت تهديد 
هنا  الرائجة  المروّيات  الشمس.  مخلب 
بها  استظل  التي  الشجرة  إنها  تقول 
النبّي العربّي مرتين قبل أن يعرف رعدة 
في  والثانية  عمه،  مع  ــى  األول الغار: 

قافلة السيدة.
هنا،  أنه  الشائعة  المروّيات  تجزم 
»بــحــيــرى«،  ــراهــب  ال قــابــَل  بالضبط، 
»خاتم  عن  المعتكف  النسطوري  فكشف 
النبوة« السريِّ مطبوعًا بين كتفيه. قبل 
ل مظلًة فوق رأس  ذلك رأى غمامًة تتحوَّ

الصبيِّ اليتيم.
ــد  ــص فــي أوابـ اآلثــــــاريُّ الــمــتــخــصِّ
المنطقة، لكن المشغول بحسِّ إناٍث في 

هذا ما قالت الريح للحجر
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قصر مهجور، يقدَّر عمرها بأكثر من ألف 
يضّمها  وهو  فيجزُم،  عام،  وخمسمئة 
بصحة  الــفــريــدة،  ــده  أوابـ سلسلة  إلــى 

المروّيات.
واهلل أعلم!

***
األحشاء  طفُح  تظهر.  »الشبيكة« 
مــشــدود.  كقناٍع  األرض  وجــه  يغطي 
في  وتبقبق  تفور  التي  السوداء  المادة 
خاصرًة  لها  وجــدت  العميقة  المراجل 
رخوًة فنفذت منها، كنّيٍة سيئٍة مبيَّتٍة أو 
الريح.  ثّلمته  صحراويٍّ  محارٍب  كقناع 
الفاحم  السواد  فرق.  ال  مــرآة.  أو  قناع 
ألــٍم،  أو  غضٍب،  َســـْورة  في  المقذوف 
النظر.  مد  على  مستسلمًة  أرضًا  يغطي 
كحراشف.  قــاس.  أســود  كجلد  يلبسها 
يضاعف حرارة الشمس، ويعطي لمحة 
هواء  نسمة  أّي  الجحيم.  عن  سريعة 
تتسرب من هناك قادمة من معدن النار 
في  الصغيرة  ــام  األث تــرى  لن  نفسها. 
اقتربت.  إذا  إالَّ  المحروق  الوجه  ذلــك 
ليست أثامًا. بل مربعات شطرنج آلهٍة 
مهجورٍة، لكن مع ذلك يمكن سماع بقايا 
التعزيم الذي أشفى، كما يقال، الُبرص 
والُعمي واألجساد المسكونة بأثيٍر قاتم.

***
مسارها  تغيِّر  التي  الدولية  الطريق 

بالكامل لم تعد تمرُّ من هنا. صارت لها 
وحكايات  أخــرى،  استراحة  محطات 
تنسج من جديد. انطوت، كذلك، حكاية 
المهربين  قلعة  حدودية.  مدينة  ازدهار 
لم  الهجران.  ُتِركْت في عهدة  الجسورين 
من  بالقرب  مربوطًة  ُترى  خيولهم  تعد 
حوانيت تفوح برائحة الحلقوم. بتقطٍع 
ووجٍل اخترقت الصحراء، شرقًا، أعمدة 
ــدارس وعــيــادات  ــ كــهــربــاء وهــاتــف وم
وإنترنت  بل  شرطة،  ومخافر  صحية 
أيضًا، لترِبط سكانها المبعثرين بشبكاٍت 
عاش  شبكات  اآلن.  بعد  منها  فكاك  ال 
من  المّتخذون  أو  البادية،  هذه  عابرو 
الموسمية  المياه  ومصادر  اآلبار  بعض 
دونها.  من  الــقــرون  عشرات  مستقّرًا، 
بينهم  ترِبط  أخرى  هناك شبكات  كانت 
كانت  عاقاتهم.  م  وتنظِّ عالمهم  وبين 
لهم معارفهم الخاصة وطّبهم الذي يعتِمد 
ُم  ُترسِّ وقوانين  األعشاب  على  جّله، 
صارمة  ومرجعيات  حياتهم،  شــؤون 

يحتكمون إليها. 
الــقــرن  منتصف  فــي  تــولــد  أن  قــبــل 
الغزو  ماحم  تمامًا،  اندثرت،  العشرين 
آخر  سببًا  كانت  التي  الثأر  ودورات 
عشائر  أو  وبطون،  أفخاذ  انتقال  وراء 
جاءت  ســواه.  إلى  مكان  من  بأكملها، 
من  الثالث  العقد  فــي  الحديثة  الــدولــة 
وسياراتها  ببنادقها  الماضي،  القرن 
لتنهي  الشهرية،  ورواتبها  ومعلباتها 

قانونًا  تجبُّ  أخــرى.  قوًة  وتحلُّ  قــوًة، 
لصالح قانوٍن جديد. انتهت على يديها، 
تدريجيًا، حياة البداوة، وآذنت أعامها 
وأناشيدها الوطنية بإسدال الستار على 
القبائل،  وربطت  الصحراء«  »أسطورة 
بمواثيقها  إال  قبل  من  ترتبط  لم  التي 
بمواثيق  خطوتها،  وحرية  وأعرافها 
على  قادرين  يكونوا  لن  جديدٍة  وأنظمٍة 
العيِش خارجها طويًا.. جاءت الدولة، 
مناهل  مــن  ــضــًا،  أي هــي  تنهل،  الــتــي 
لتذيب  بدوية،  شبه  واجتماعية  ثقافية 
»العصبّية  قديم  اجتماع  عالم  سّماه  ما 
أكبر. لم يخبركم  الصغرى« في عصبّية 
السلطة  على  كبرى  تمرُّدات  عن  األجداد 
األرياف  في  كهذا  شيء  حدث  الجديدة. 
تلك  لكن  الصحراء،  في  حدث  مما  أكثر 
إيقاف  تستطع  لم  العارضة  التمرُّدات 
مساٍر ينطلق بقوٍة غير مباٍل باألعراض 
وأزيــائــه  وأخــتــامــه  آلالتــه  المصاحبة 
والمكر  الدهاء  ذوو  اإلنكليز  دة.  الموحَّ
يعرفون الصحراء. كان لهم رسل وألسن 
المفتوح على  المدى  وعيون جابت ذلك 
َهْدِي أعمدة الحكمة السبعة، قالوا للبدو 
قبيلتكم  الدولة  األمــر:  أول  المتذمرين 
أميرها  جيشكم.  عسكرها  الــكــبــيــرة. 
شيخكم. فا حاجة بكم لارتحال بعد أن 
للغزو على بعضكم  الحدود، وال  نرسم 
بعد أن صرتم قبيلة واحدة كبيرة. فهل 

يغزو المرء نفسه؟

الحجر .. صفحات فارغة ونصوص تعاند الزمن
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بالذات. دجلة  شاطئ  على  بغداد،  من  الحكاية  بدأت  لقد 
عند نصب شهرزاد وشهريار الناهض كشاهد أبدي على شهوة 
شهرزاد  تقف  حيث  للتجدُّد....  الحكاية  وشهوة  للحياة  الفن 
قبالة شهريار: شامخة كنخلة بغدادية، ملكة تمسك صولجان 
الكلمة بيدها وتقبض على سّر الحرف الوّهاج وتعّلمنا أسرار 
الليالي في مقاومة شهوة الموت عند مليكها شهريار. وُتبعث 
حكمت  غني  محمد  النّحات  الفنان  أرادها  كما  جديدة  يوم  كل 
)الذي أقام النصب في منتصف السبعينات(: واقفة غير راكعة 
إلى  أريكته، ظهره  المتكئ على  بأمره،  الحاكم  أمام شهريار 
النهر وعيناه إلى شهرزاد، وشهرزاد عيناها إلى النهر يركض 

الموج بخيالها من دهشة إلى دهشة ال تنتهي.
شهرزاد التي مأت الدنيا حكايات وأّثثت ذاكرتنا ووجداننا 
األرض  نساء  دون  وحدها  تفّردت  عجائبي  عالم  بقصص 
والساطين  الملوك  وأخبار  القديم  التاريخ  عن  بابتكاره: 
والّشطار  واّللصوص  والحيوان  واإلنسان  والجن  واإلنــس 
والخير  والدنيا  الدين  ورجــال  واألبطال  واألطباء  والحكماء 

والّشر..
أو  نواس(  )أبو  شارع  بقلب  دجلة  حدائق  في  اآلن  واقفة 
شارع الّشعراء والعّشاق كما كان يسّمى: قلب بغداد السبعينيات 
والّسهر  والفرح  والطرب  واألنس  والّشعر  بالعشق  الّنابض 
والّسمر... تشتهي لو تعود بها الحكاية إلى جديد اّلليالي، بعد 
تبحث  الغياب.  بفراغ  معّلقَة  الحكاية،  الهجرة خارج  مّلت  أن 
متفرِّد  ووجــود  وقعها،  على  تعيش  جديدة  غواية  عن  اآلن 
لجوهرها األنثوي االستثنائي. تبحث في عيون حفيداتها عن 
بداية جديدة للخاص من صمتها الذي طال. تبحث عن الدهشة 
في روح أهل هذا الزمان وهي التي تعرف أكثر من غيرها أن 

وجودًا با دهشة هو هّوة وسقوط في الفراغ.
حكايات،  طفولتي  جّدتي  مأت  »شــهــرزاد«  عيون  ألجل 
ووعدتها منذ صغري أن أمأ بدوري الّدنيا حكايا. خاّصة بعد 
تهدهدني  وهي  ركبتها  على  رأسي  وضعت  التي  الليلة  تلك 
ألنام، وتحكي لي حكاية فاطمة ومحمد بن السلطان... فأخذها 
إليها  ــدًا...  أب بعدها  تفق  ولم  الحكاية،  عّز  في  وهي  النوم 
سأواصل بقية الحكاية التي لن تنتهي ألني سأنام مثلها في 

عّز الحكاية.... وقد كتبت لها هذا اإلهداء في روايتي »عشتار« 
فيما بعد،ألن عشتار أكثر اآللهة انتشارًا. هي أسطورة متجدِّدة 

عبر الزمان أيضًا..
هناك في ليالي بغداد ومن نصب تمثال شهرزاد عرف القلم 

طريقه إلى النشر.
ليًا، وآخذها  النصوص والمقاالت والحوارات  كنت أحّرر 
مجلة  حيث  للّصحافة«  »دارالجماهير  إلى  ّنهارًا  الجريدة  إلى 
بداياتي  احتضنتا  اللتين  »الجمهورية«  وجريدة  باء«  »ألف 
رّبما تشجيعًا  بعد....  فيما  »فنون«  »آفاق عربية« ومجلة  ثم 
لطالبة مهووسة بالكتابة واألدب والصحافة تنتمي إلى قسم 
ما  السنوات  تلك  بغداد.في  بجامعة  اآلداب  كلية  في  الفلسفة 

بين 1978 و1982.
كما  بــغــداد.  في  الفلسفة  قسم  تدخل  تونسية  أّول  كنت 
بغداد  بجامعة  اآلداب  بكلية  الفلسفة  قسم  أفادتني سكرتيرة 
تاريخيًا  منعرجًا  وتخّط سطورًا ستكون  اسمي  تسجل  وهي 

في حياتي.
ببغداد:  عرب  طلبة  مجموعة  كنا  الثمانينيات  أوائــل  في 
ولبنانيين  حينها(  بغداد  في  )الجئين  وسوريين  تونسيين 
تلفظنا  وسودانيين...  ومغاربة  وفلسطينيين  ومصريين 
كل  »الوزيرّية«  بمنطقة  الحّر  شّدة  من  الداخلية«  »أقسامنا 
ليلة إلى نسائم شاطئ دجلة بكورنيش )أبو نواس(، خاصة 
أّيــار/ شهري  في  الحّر  يشتّد  حيث  الدراسية  السنة  أواخــر 

على  والسمر  السهر  يحلو  وحيث  ويونيو/حزيران،  مايو، 
شاطئ دجلة.... شارع )أبو نواس( الطافح بجموع العائات 
النهرية  الرحات  يحّبون  الذين  األجانب  والسّياح  العراقية 
النابض  الماء  سطح  على  الــقــوارب  بها  تتأرجح  خاّصة، 
الساهر معنا.... وكثيرًا ما  القمر  بالحّب والحياة تحت ضوء 
الشعراء  وبعض  الطلبة  من  وغيرنا  أساتذتنا  نصادف  كّنا 
إلى  الحديث  واإلعاميين والسياسيين والمثقفين.... ويجّرنا 
نقاشات ساخنة تحّول حديقة الشاطئ إلى صالون سياسي 
لتذّكْرنا  تجذبنا  الموج  هسهسة  لوال  ثقافي،  شعري  أدبــي 
ــوات تصدح  أيضًا وأص ليل طــرب  نــواس هو  أبــي  ليل  بــأن 
وزهور  الغزالي  ناظم  أغاني  وتختلط  العراقي...  بالشجن 

في حدائق دجلة

»شهرزاد« تشتهي عودة الليالي 

حياة الّرايس
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حسين بأغاني أم كلثوم وأغاني األعراس بينما تتعالى قربنا 
عيون  ولمعان  المراجيح.  بين  ومرحهم  األطفال  ضحكات 
تتمايل  بينما  القمر.  تحت ضوء  الغزل  قصائد  تطّرز  العّشاق 
المنثور  اللؤلؤ  كأنها  بأضوائها  مبحرة  النسائم  مع  الزوارق 

آخذة راكبيها في نزهة مائية.
والمطاعم  المقاهي  سلسلة  الــشــارع  هــذا  في  ما  وأبــرز 
السمك  ورائحة  النهر  ضفة  طول  على  تقع  التي  الشعبية 
المسكوف تمأ المكان، وأفضل األسماك النهرية التي شهرت 
صيده  يتم  ــذي  ال والبني  والكطان  كالشّبوط  بــغــداد،  بها 
شارع  من  منطقة الكرادة القريبة  صيادي  قبل  من  مباشرة 
)أبو نواس(.  والكباب العراقي والذي يقدم ساخنًا مع الخبز 

البغدادي الخارج من التّنور تّوًا.
مستطيلة  خشبية  بمقاعد  أيضًا  مؤثثًا  دجلة  شاطئ  كان 
أمام شاشات تلفزية كبيرة تتحّلق حولها العائات كأّنهم في 
عليها  ينكّب  مضيئة  المبات  عليها  فردية  وطاوالت  بيوتهم. 

بعض الطلبة للمراجعة خاّصة وقت االمتحانات.
على  الرمل  لنفترش  معنا  زادنا  نأخذ  فكنا  مجموعتنا  أما 
ضفاف دجلة مباشرة قرابة اللمّي نتسامر ونتناقش ونتجادل 
ونغني وندبك على )العتابا والميجانا....( أحيانًا حتى الفجر 
مقاهي  وننتظر  النهر،  وراء  من  الشمس  طلوع  نشهد  حيث 
الصباح حتى تفتح لنشرب استكانات )كؤوس( الشاي المعّطر 
إلى  وأحيانًا  الداخلية  أقسامنا  إلى  نعود  أن  قبل  بالهيل، 
محاضراتنا الصباحية، وقد بدأت الدروس تخف بحكم نهاية 

السنة.
وهزل  وجّد  ومرح  وطرب  وأنس  حب  ليل  دجلة  ليل  كان 
وجدل طافحًا بأمواج الناس راصدًا حقيقيًا لنبض الهدير الليلي 
لبغداد خاصة وقت االحتفاالت ومصاحبة الفرق الغنائية في 
المواسم واألعياد. يحرسه تمثال أبي نواس يرنو من بعيد، 
بيده كأسه الشهير، الطافح شبقًا وعشقًا، الناهل من كل متع 
كسر  لو  حتى  يموت  لن  خالد  لشاعر  اختافها،  على  الحياة 
تصميمه  في  أبدع  أن  بعد  بالذات،  والكأس  يده  األصوليون 

الفنان إسماعيل فّتاح الترك في العام 1972.
السرّي...  موعدي  إلى  أنسحب  ما  كثيرًا  كنت  فقد  أنا  أّما 

أسير مع حافة النهر حافية القدمين أتلذذ بمياهه الباردة تحت 
إلى  الغّناء. حتى أصل  للحدائق  نة  الملوَّ انعكاسات األضواء 
لنا،  لنتحاور ونتجادل حول ماروت  التي تنتظرني  شهرزاد 
وما سنروي لغدنا. و في ليلة واجهتها: »هل رويت كل الحكاية 
يا شهرزاد؟ أم أنك سكتِّ عن كثير من األسرار بفعل المحّرم 
تستبطنين  كنت  أنك  أم  الصّباح؟  قــدوم  بفعل  ال  والّامباح 
خطاب الملك الذكر شهريار، وتعيدين على مسامعه ما يشتهي 
أن يسمعه وجعلت تاريخ نساء الشرق جّله تاريخ عشق وغدر 

وخيانات؟
وواجهتني شهرزاد بذات الليلة:

لّما  الحكاية  كل  رويتن  هل  الزمان-  هذا  كاتبات  وأنتّن- 
يتعلق األمر بسيرتكّن الذاتية خاّصة، أم أنكّن تمتن كّل ليلة 

بغّصة الكلمات؟؟«.

بلغني أيها الملك السعيد

أبونواس .. كأنه هنا
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سعيد خطيبي

 700 مسـافة  بلغـراد  إلـى  غـراد  مـن 
علـى  يمتـد  مشـترك  وتاريـخ  كلـم، 
طـول نصـف قـرن، وزعيـم واحـد، بطـل 
ونظيـر بطـل، ُيدعـى تيتـو. بيـن المدينة 
األولـى )بمعنـى قلعـة( والثانيـة )القلعـة 
البيضـاء( عـاش تيتـو سـنوات الصعـود 
والسـقوط، مـن مناضـل شـيوعي عـادي 
إلـى رئيـس واحـدة مـن أكبـر دول العالم 
الثالـث، ليتحـول في النهايـة إلى مجرد، 
فانتـازم سياسـي ورمـز للتناقضات. في 
ر، واسـتقبل  ط، ونظَّ المدينـة األولى خطَّ
أهـم قـادة العالـم الثالـث )عـرب، أفارقـة 
وآسـيويين(، وفـي المدينـة الثانيـة دفن 
ودفنـت معـه بعض أسـرار نشـأة وتفتت 

بـاد اليوغسـاف.
حياتـه  زرنـا  غـراد،  قصـر  فـي 
الحميمـة، خصوصـًا مكتبته الشـخصية. 
يوغسـافيا  زعيـم  أن  المؤرخـون  يذكـر 
أحـبَّ  أو  كتـاب  عـن  سـمع  كلمـا  كان 
كاتبـًا أمـر بترجمتـه إلـى اللغـة الصربيـة 
البلقـان  ولغـة  األم،  لغتـه  الكرواتيـة، 

   . عمومـًا
 1892( تيتـو  بيـت  دخـول  قبيـل 
علـى  تبـرز  كثيـرة  أسـئلة   )1980  -
السـطح، وعامـات اسـتفهام عن طبيعة 
التـرف  مظاهـر  الشـخصية،  مقتنياتـه 
ثاثـة  عـاش  زعيـم  حيـاة  فـي  والبـذخ 
وبماييـن  معارضـة،  بـا  كاملـة  عقـود 
مـن األتباع والمريديـن. في البداية، خيل 
بيـوت  يشـبه  بيتـًا  سـندخل  أننـا  إلينـا 
واحـد مـن الديكتاتورييـن السـابقين، في 
دول  بعـض  فـي  أو  الاتينيـة،  أميـركا 
الربيـع العربـي. بيتـًا مـن ذهـب ومـاس 
وجواهـر كريمـة. ولكـن، بمجـرد دخـول 
الذاتيـة،  االنطباعـات  سـتتغير  البهـو 

ساعة في بيت الزعيم 

تيتو يقرأ شعرًا

وتنقلـب الصـور والكليشـيهات المسـبقة. 
بيـت أشـهر زعمـاء العالـم الثالـث، خصم 
سـتالين، وَعـّراب حركـة عـدم االنحيـاز 
)رفقـة نيهـرو وجمـال عبـد الناصـر( لـم 
نـًا سـوى مـن طابقين: السـفلي  يكـن مكوَّ
مـع  شـخصي،  والعلـوي  رسـمي، 
تركيـز علـى البعـد المعمـاري السـافي، 
الجـدران  تزييـن  فـي  مبالغـة  وعـدم 
فسـيحة،  بقاعـات  األرضيـة،  وفـرش 
علقـت  حيـث  نسـبيًا،  صغيـر  ومطبـخ 
فـي  أطفـال.  ثاثـة  رفقـة  تيتـو  صـورة 
أشـهر  لوحـات  تصطـّف  القاعـات  كل 
الفنانيـن اليوغسـاف، خصوصـًا منهـم 
أعمـال  مثـل  الواقعيـة،  الموجـة  فنانـي 
 ،)1926  -  1861( كوبياتشـا  إيفانـا 
وبورتريهـات نيكـوال ناشـكوفيتش. مـن 
الطابـق  تزيـن  التـي  اللوحـات  كل  بيـن 
علـى  تبعـث  واحـدة  لوحـة  األرضـي 
معلقـًا  مولييـر،  بورتريـه  التسـاؤل: 
التـي  االجتمـاع،  قاعـة  مدخـل  علـى 
تضـم شاشـة حائطيـة كبيـرة لمشـاهدة 
مولييـر،  وجـه  والفيديوهـات.  األفـام 
العابـس  نصـف  المتأمـل،  بمامـح 
الكثيـف  وبشـعره  المبتسـم،  ونصـف 
الرئيـس  عاقـة  ـد  تجسِّ لوحـة  المتدّلـي. 
الحقيقـي  )اسـمه  السـابق  األوتوقراطـي 
جوزيـف بروز( بالمسـرح والفن واإلبداع 

إجمـااًل.
 

نيرودا، تولستوي، 
ايبرهاردت وآخرون

فـي فتـرة حكـم تيتـو، بلـغ المسـرح 
ه مـن جلبـاب  اليوغسـافي، الخـارج لتـوِّ
المسـرح السـوفياتي، ذروته، خصوصًا 
بعـد تشـييد مبنـى »مسـرح يوغسـافيا« 

والـذي  بلغـراد،  بالعاصمـة  الشـهير 
الرابـع،  الفـن  كاسـيكيات  عـرض 
ولـوركا  وشكسـبير  مولييـر  أعمـال 
كان  البلـد.  فـي  القومييـن  والمسـرحيين 
فـي  يصـّب  مسيَّسـًا،  هـًا،  موجَّ مسـرحًا 
وقتهـا.  الحاكـم  والنظـام  الزعيـم  خدمـة 
اإلبـداع  علـى  والتضييـق  الرقابـة  حالـة 
والفـن كانـت سـببًا فـي إشـعال فتيـل مـا 
اصطلـح علـى تسـميته »ربيـع كرواتيـا« 
)1971( لمـا قامـت مجموعـة من الشـعراء 
والكتـاب بصياغـة بيـان حـاد النبـرة في 
السياسـيين  بعـض  بممارسـات  التنديـد 
واعتمـاد  التعبيـر،  بحريـة  والمطالبـة 
اللغـة الكرواتيـة، تبنَّتـه عامـة الشـعب، 
وخرجـت فـي حركة احتجاجية واسـعة، 
وجـدت فـي مواجهتها رشاشـات وعصي 
الثقافـي  المنـاخ  هـذا  الشـرطة..ضمن 
المضطـرب كان تيتـو يجلـس، مـن حيـن 
الواقعـة  الخاصـة،  مكتبتـه  فـي  آلخـر، 
تتعـدى  والتـي  الثانـي،  الطابـق  فـي 
فيهـا  )يمنـع  مربعـًا  متـرًا   60 مسـاحتها 
التصويـر(. علـى الجوانـب الثاثة رفوف 
وفـي  ومجلـدات،  كتـب  فيهـا  تصطـف 
خشـبيان،  وكرسـي  طاولـة  الوسـط 
انتباهنـا،  يلفـت  ماحظـات.  ودفتـر 
الضخمـة  الكتـب  بعـض  البدايـة،  فـي 
البيوغرافيـة، مثـل بيوغرافيـا ماو تسـي 
سـوين  هـان  الصينيـة  للكاتبـة  تونـغ، 
)اسـمها الحقيقي شـو كوانغو(، صاحبة 
األشـياء  مـن  »كثيـر  الشـهيرة  الروايـة 
جانبهـا  وإلـى   ،)1952( الجميلـة« 
توقيـع  مـن  هتلـر،  أدولـف  بيوغرافيـا 
المـؤرخ األلمانـي وانـر مازيـر، المختص 
تكـن  لـم  النازيـة.  الحركـة  تاريـخ  فـي 
مكتبـة زعيـم يوغسـافيا السـابق مرتبـة 
بشـكل موضوعاتي أو بحسـب جنسـيات 
الكتـاب أو وفـق أحـرف أبجدية، فوسـط 
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كتب السياسـة وِسـَير الزعماء نجد كتاب 
»يوميـات« إيزابيـل إيبرهـاردت، الكاتبة 
عاشـت  التـي  الرحالـة،  السويسـرية 
متنقلـة  عشـر  التاسـع  القـرن  نهايـة 
الصحـراء  وواحـات  وقـرى  مـدن  بيـن 
»آنـا  روايـة  وتصادفنـا  الجزائريـة، 
كارنينـا« لتولسـتوي. يعنـي أن الرئيس 
ه، األوتوقراطي،  أحـادي الحزب والتوجُّ
آنـا  شـخصيًا  وعـرف  أدبـًا،  يقـرأ  كان 
وزوجهـا  فرونسـكي  وعشـيقها  كارنينـا 
قـرأ  بينهمـا؟ وهـل  دار  ومـا  أليكسـيس، 
والبيوغرافيـات  واليوميـات  الروايـة 
للمتعـة الشـخصية، إمـا لاسـتعانة بهـا 
فـي التخطيـط وفـي صياغـة الخطابـات 
الحماسـية؟ للحظـة، تخيلنـا  السياسـية 
بلـدًا بحجـم  يسـّير  كان  الـذي  تيتـو،  أن 
ليقـرأ  كاٍف  وقـت  لـه  يكـن  لـم  قـارة، 
وعواطفـه،  دواخلـه  ليخاطـب  الشـعر، 

الكاملـة  األعمـال  مجلـد  يفاجئنـا  لـم  لـو 
للشـاعر الشـيلي بابلـو نيـرودا )1904 - 
1973( موضوعـًا وسـط رفـوف الكتـب. 
الزعيـم كان يقـرأ كل مـا يقـع بيـن يديـه، 
ولكـن،  وتعليقـات.  ماحظـات  ويكتـب 
لـم نصـادف اسـم كاتـب عربـي واحـد في 
الجيـدة  العاقـات  رغـم  الكتـب،  خزائـن 
الـدول  مـع  تيتـو  تجمـع  كانـت  التـي 

العربيـة. 

بوابة العشيقات 
رسـميًا  تيتـو  تـزوج   ،1951 عـام 
ضابطـة  بوديسـافليتش،  إيفانـكا 
سـكريتيرته  وممرضـة،  الجيـش  فـي 
سـت  طيلـة  وعشـيقته  الشـخصية، 
باثنتيـن  يكبرهـا  كان  والتـي  سـنوات، 
وثاثيـن سـنة. وهـي مـا تـزال علـى قيـد 

الحيـاة، وتقيـم حاليـًا فـي بلغـراد. لكـن 
مـن  أكثـر  تـدم  لـم  بينهمـا  الـود  عاقـة 
إيفانـكا  مبالغـة  بسـبب  سـنة،  عشـرين 
فـي مراقبـة تحـركات زوجهـا، مـن جهة، 
ومزاجيـة تيتـو وتعـدُّد عاقاتـه مـن جهة 
أخـرى. بيتـه فـي غـراد يتضمـن خمسـة 
رئيسـي، ومدخـل  مدخـل  منهـا  مداخـل، 
ومدخـل  الدولـة،  شـخصيات  لكبـار 
جانبـي للعشـيقات فقـط. منحهـن الزعيم 
بابـًا لهـن وحدهـن. وتشـير مصـادر إلـى 
السـوبرنو  مـع  جمعتـه  حميمـة  عاقـة 
ميانفـو.  زينـكا  الشـهيرة  الكرواتيـة 
ويتحـدث أرشـيف القصـر أن تيتـو كان 
معهـا  ومشـاكله  إيفانـكا  عـن  يتحـدث 
الـوزراء، وبلغـت  اجتماعـات  فـي  حتـى 
بالعمـل  اتهامهـا  درجـة  إلـى  الخافـات 
السـوفياتية،  االسـتخبارات  لصالـح 
كليـة.  السياسـية  الحيـاة  عـن  وعزلهـا 
فـي الطابـق الثانـي كانـت توجـد غرفتهـا 
مـع  بامتيـاز  نسـائية  غرفـة  الفسـيحة، 
تميـل  وخلفيـة  طويلـة  بيضـاء  سـتائر 
كبيـرة  وبمرايـا  البنفسـجي  اللـون  إلـى 
بهـا  تسـتمتع  لـم  األربـع،  الزوايـا  علـى 

لهـا.  غريمـات  وشـغلتها  طويـًا، 
معمـار قصـر غـراد يعـود إلـى مرحلـة 
وَمـرَّ   ،1510 عـام  ُبِنـي  النهضـة،  فتـرة 
التـي  النمسـاوية،  المملكـة  أمـراء  عليـه 
حكمـت طويـًا المنطقـة، قبـل أن يصـل 
العالميـة  الحـرب  نهايـة  تيتـو  إليـه 
الثانيـة. يتميز بمخططه رباعي الشـكل، 
واجهتـه  الطويلـة،  الرومانيـة  أعمدتـه 
التـي تقـوم علـى خـط عمـودي وسـقفه 
فـي  والمنحوتـات.  بالرسـوم  ـع  المرصَّ
الخـارج، تحيـط بـه غابـة، تتضمـن ما ال 
يقـل عـن ثمانمائيـة نوع نباتـي مختلف، 
وملعـب غولـف وممـّرات للتنـزُّه، ومركـز 
للمؤتمـرات، ُبِنـي حديثـًا، وشـهد مـرور 
كلينتـون،  بيـل  العالـم:  رؤسـاء  كبـار 
بوتيـن،  فاديميـر  بـوش،  جـورج 

وغيرهـم.
مـا أثـار انتباهنـا فـي قصـر »الزعيـم« 
هـي المكتبـة، بالدرجـة األولـى، ميولـه 
اإلبداعيـة تكشـف عـن روح مبـدع، وربما 
وقَّـع تيتـو نصوصـًا ودفنت معـه. يكفي 
انتظـار  فـي  ليقـرأ،  أنـه كان يجـد وقتـًا 
مـاذا  أيضـًا  العـرب  رؤسـاء  يخبرنـا  أن 

يقـرؤون؟
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 إيزابيلال كاميرا

القهوة مدفوعة والبيتزا على »8«

فـي أيامنـا الحاليـة حيث ال يفتأ الجميع ينـدِّدون باالفتقار إلى 
التضامن اإلنساني، ال سيما في الغرب »البارد«، يظل من دواعي 
سروري أن أعود بذاكرتي إلى عادة تنتمي إلى الماضي، ولكنها 

عادت لكي تصبح موضة في السنوات األخيرة.
في نابولي كانت هناك عادة، كادت تختفي مع مرور الوقت، 
وهـي عـادة كان يطلـق عليها »القهـوة المدفوعـة«، وكان البعض 
يسّمونها: »القهوة المعلقة«. وأصل الحكاية يتعلق بطريقة تناول 
اإليطاليين للقهوة في »البار«، وهو االسم الذي يطلقه اإليطاليون 
ـص بتقديـم القهـوة والمشـروبات  علـى نـوع مـن المقاهـي يتخصَّ
السـاخنة أساسـًا، والبـاردة أيضـًا، ولكنـه يختلـف عـن المقهـى 
الفرنسـي أو الشـرقي فـي أن الجلـوس فيه نـادر، وأن القهوة يتم 
تناولها وقوفًا في الغالب. وتناول فنجان القهوة ُيَعّد من الطقوس 
اإليطاليـة الحقيقيـة، وبصفـة خاصة في مدينـة نابولي، فعندما 
كان شـخص يدخـل البـار ال يطلـب قهـوة لنفسـه فقـط، بـل يأمـر 
بفنجانين، يشرب منهما واحدًا، أما الفنجان الثاني فيصبح متاحًا 
ألي شخص آخر يدخل البار، ويسأل برقة شديدة: »أود أن أسأل 
مـا إذا كانـت توجد لديكم قهوة مدفوعة؟« وفي العادة كانت ترافق 
هذا السؤال ابتسامة، وكان النادل يقدم إليه فنجان القهوة إن كان 
هنـاك زبـون قبلـه قـد دفـع ثمـن فنجانين بـداًل من واحـد. بالطبع 
كان هـذا الشـخص يطلـب هـذا الفنجان ألن ظروفـه االقتصادية لم 
تكـن تسـمح لـه باالنغمـاس فـي مثـل هـذا التـرف، وكل حلمه هو 
فنجان سـاخن »منكمش« من القهوة اإليطالية المميزة، كما يحب 
زة،  أهـل نابولـي أن يتناولـوا القهوة. وهو نوع مـن القهوة المركَّ
ويتـم تناولـه جرعـة واحـدة، ولكـن هـذه القهـوة التـي يسـّمونها 
»منكمشـة« لهـا نكهـة ورائحـة خرافيـة، وتخفيفها بالمـاء كان في 
نظر أهل نابولي بمثابة ذنب ال يغتفر، أو جريمة. وأهل نابولي 

مجانين بهذه القهوة المنكمشـة. 
وشيئًا فشيئًا اختفت عادة القهوة المدفوعة، وأصبح الجميع 

يذهبون إلى البار لتناول القهوة بسـرعة كبيرة جدًا، وغلب على 
الجميع الروتين اليومي الذي ال يشتمل على الوقت الكافي لندرك 

أن هناك أناسًا ليس بمقدرتهم تناول فنجان من القهوة. 
فـي عـام 2008 وضـع كاتـب نابولـي الشـهير )لوتشـانو دي 
كريشينزو( كتابًا في هذا التقليد القديم بعنوان »القهوة الُمَعلَّقة«، 
وفـي عـام 2011 قـرر عمـدة نابولـي، أن يكون يوم 10 ديسـمبر، 
تزامنـًا مـع يـوم حقـوق اإلنسـان، »يـوم القهـوة المعلقـة« بدعـم 
نت أيضًا  العديـد مـن السـلطات والجمعيـات. وفي عـام 2012 تكوَّ
مة غير هادفة للربح تحت اسـم »قهوة« تسـعى إلى استعادة  منظَّ
هـذا التقليـد الخيـري، مـن خـال حـّث النـاس، ال سـيما السـعداء، 
علـى تقاُسـم سـعادتهم مـع اآلخرين، بتقديم فنجـان قهوة لمن ال 
تسمح له ظروفه، أو ربما لم تعد تسمح له ظروفه، نظرًا لتزايد 

»الفقـراء الجدد« فـي كل مكان. 
شـوارعنا  تمتلـئ  واليـوم  اقتصاديـة،  أزمـة  هنـاك  اليـوم 
بالعمال المؤقَّتين، والطاب الذين ال يستطيعون إعالة أنفسهم، 
والمهاجريـن مـن جميـع أنحـاء العالـم، بشـر صامتـون يعانـون. 
واليـوم، حتـى أولئـك الذين كانوا يركضـون على عجل في إيقاع 
حياتهـم أصبحـوا اليـوم أكثـر بطئـًا، بـل إن أكثرهـم ال يعرفـون 
إلـى أيـن يذهبـون، ألن الكثيريـن منهـم فقـدوا وظائفهـم، وكان 
مـن الطبيعـي أن يفكـر الجميـع في اسـتعادة هـذه العـادة النبيلة 
باعتبارهـا إنعاشـًا للذاكـرة الجماعيـة لجزء من البشـرية ال يريد، 
ولم يعد يصّح أن يبقى غير مباٍل أمام متاعب غيره. فمرحبًا بهذه 
المبادرات الصحية للتضامن، والسـتعادة ذاكرة لعادات ُمَشـرِّفة 
لشـعب لـم ينـَس أنـه َمرَّ مـن قبل بفتـرات حالكة مثل هـذه، عندما 
كنـا فـي وطـن البيتـزا نشـتري البيتـزا »شـكك«. هذا حقيقـي، فقد 
كان بعـض طهـاة البيتـزا يبيعونها باألجل، وكانت تسـمى »بيتزا 
علـى 8«، ممـا يعنـي أن بإمكانـك أن تدفـع ثمنهـا بعـد 8 أيـام مـن 
أكلهـا. وعندمـا كان العميـل يقصـد مطعـم البيتـزا لتسـديد ديونه، 

بين الضفتين



63

كان يأخـذ »بيتـزا علـى 8« أخـرى، أي بيتـزا آخـر »شـكك« يقـوم 
بسـداد ثمنهـا بعـد 8 أيـام أخـرى، وهكـذا كان دائمـًا َمدينـًا لصانع 
البيتـزا. وهـذا التقليـد قـد اختفى هو أيضًا اليـوم، ولكن من يدري 
إذا كانـت أوقـات األزمـات مثـل هـذه سـوف تشـهد بعـض صّنـاع 
البيتزا المسـتعّدين السـتعادة هذه العـادة النابوليتانية األخرى. 
»القهوة المدفوعة« و»البيتزا على 8« هي فصول من الحب والثقة 
مـن بعـض النـاس للبعض اآلخر األكثـر احتياجًا، نـوع من موائد 
الرحمن، وهي من التقاليد النبيلة للمسـلمين خال شـهر رمضان 

المبارك، يسـتعيدها أهـل نابولي.
ولكـن كمـا كتـب مغـٍن مـن نابولـي من أعـوام السـبعينيات هو 
)بينـو بينـو دانييلـي(: »مرحبـًا بمبـادرات التضامـن هـذه، ولكـن 
ليـس فقـط فـي القهـوة، ألن القهـوة تـرف، ولكننـا نحتاجهـا فـي 
أشـياء أخـرى كثيـرة«. كانـت أغنيته تقـول: »فنجان مـن القهوة، 
ثـم يجعلوننـا ال نعـرف شـيئًا أبدًا، نئـّن من الجـوع، وهذا يعرفه 
القاصي والداني، إال األغنياء الذين بداًل من مسـاعدتنا يجعلوننا 

نبتلـع القهوة«.

العمل الفني : Neil Slad إسبانيا
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الساحر  األطــلــس  يحضر   -
غزالي  إسماعيل  روايــة  في 
الــزنــجــور«،  صيد  »مــوســم 
البحيرة  تلك  سحرًا  تزيده 
ــل  ــتـــي تــشــكِّ الــغــامــضــة الـ
على  الواقعة  الرواية  بــؤرة 
الممتزج  الــغــرائــبــي  تــخــوم 

بالموسيقى.

كتب

- ثمة مذكرات تبدو أدنى إلى 
خاّصة  للنجاح،  عملي  دليل 
كبيرًا  النجاح  يــكــون  حين 
كتاب  وباهرًا. هذه هي حال 
»الطريق  ــاك  ب ميونج  لــي 
جمهورية  رئيس  ــوعــر«،  ال
كان  الــذي  الجنوبية  كوريا 
في  كما  حياته-  مسار  تدّرج 
الفقر  من  الجنّيات-  قصص 
عبر  والــنــجــاح  الغنى  إلــى 
العمل  اســمــه  واحـــد  طــريــق 

الجاد.

األطلس الساحر: 
ماٌء،وموسيقى، وسرٌد آسر

يف الحياة هناك أشياء 
أهّم من جمع المال

117

لئن كان نهر النيل يقسم أراضي السودان إلى شطرين: 
عن  تنبئ  كانت  أخــرى  أشياء  فإن  وغربي،  شرقي، 
انقسام آخر غير مرئي بل ملموس ومحسوس. األشياء 
بها على مأزق  التي يستدل  األدبية«  »القطع  إال  ليست 
الهوية في أراضي السودان، انطاقًا من حركة الغابة 
المكان  إلى واقع  األقرب تمثيًا  والصحراء، باعتبارها 
الزنوجة  يجمع  الــذي  المكان  حضر  وإذ  انشرخ.  وقد 
الطيب  عبداهلل  العامة  اسم  البال  في  لمع  والعروبة، 
فكان  رحيله،  على  سنوات  عشر  مضت  الذي  مجذوب 
البّد من ذكرى حميمة وشخصّية عنه، وقراءة لجزء من 
ِسْفره »المرشد إلى فهم أشعار العرب« أي الكتاب الذي 

أمتع طه حسين.

أدبأدب
أدب الغابة والصحراء

السودان 
هوية مشروخة

68
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عن اإلسبانية مجموعة من قصار القصائد، ترجمها د. 
محمد محمود مصطفى.

ألتان »في  التركي تشتين  للكاتب  قّصة  التركية  وعن 
الحياة لغز ما« ترجمها صفوان شلبي.

ترجمات

64

90

الحبكة أهم من الشخصيات واللغة

- لمناسبة حصوله على جائزة رفاعة الطهطاوي 
عن المجلس القومي للترجمة في مصر، التقت 
»الدوحة« الكاتب والمترجم والمؤّلف المعجمي 
غنية  جوانب  الحوار  هذا  يكشف  كلفت.  خليل 
من شخصية هذا المثقف اليساري، الذي قادته 
اللغة إلى عشقين: الترجمة، وتأليف المعاجم.

نصوص

يومان للغضب أو كم الساعة اآلن؟          رضا البهات

زهرة الزنبق                                         يونس محمود يونس

طفولة                                               حسين عبدالرحيم

أريد حياتي كّلها                                    زياد آل الشيخ

يف مواجهة شون كونري                         أحمد عبدالمنعم رمضان

ثالث قصائد                                        عيل عطا

 بسبب التخلُّف لم ندرك 
بعد احتياجنا إىل الرتجمة

حوار

102

كاتبة القصة القصيرة ليديا داڤيز
 بعد فوزها بجائزة »مان بوكر« العالمية:
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حوار - محمد بركة

يومنــا هــذا، أكتب مقــاالت عنها وأنشــرها 
التزاماتــي  إلــى  ألتفــت  وال  مجانــًا، 
التعاقديــة التــي أعيــش مــن دخلهــا. ولــم 
ــدة،  ــزة الوحي ــزة رفاعــة الجائ ــن جائ تك
علــى   2007 مطلــع  فــي  حصلــُت  فقــد 
الجائــزة األورومتوســطية فــي الترجمــة، 
ــي  ــد دعمتن ــى، وق ــزة األول ــت الجائ فكان
تواضــع  )رغــم  أيضــًا  معنويــًا وماليــًا 
قيمتهــا الماليــة( ألننــي كنــُت فــي طريقــي 
إلــى مدينــة بيــزا بإيطاليــا إلجــراء زراعــة 
فــي الكبــد للعــاج مــن ســرطان الكبــد وقــد 
ــداًل مــن  ــة ب ــه بمعجــزة إيطالي ــفيُت من ُش
المــوت علــى الطريقــة المصريــة المعتادة 

ــذه األحــوال. ــي ه ف

™ الكتــاب الــذي حصلــت عنــه على 
الجائــزة هــو »النظــام القديــم والثــورة 
الفرنســية«... مــا الــذي أثــار حماســك 
لنقــل هــذا العمــل إلــى العربيــة؟ وهــل 
لأمــر عاقة بثــورات الربيــع العربي؟

فــا   ،2010 فــي  الكتــاب  صــدر   -

خليل كلفت بعد »50« عامًا 
من األعمال الشاقة يف الكتابة والترجمة: 

 بسبب التخلُّف 
لم ندرك بعد احتياجنا إىل الرتجمة

ــار  ــي اليس ــار مثقف ــن كب ــد م ــو واح ه
لفــن  طويــًا  يخلــص  لــم  المصــري، 
القصــة القصيــرة، وســرعان مــا غــرق في 
ــر  ــا الكثي ــي أنجــز فيه ــة الت بحــار الترجم
ــق إال  ــة ال تلي ــود دؤوب ــي بجه ــذي يش ال
بمثقــف جــاّد اعتــاد أن يأخــذ عملــه بشــدة 
أصبحــت نــادرة، وجديــة قلَّمــا نجــد لهــا 

ــًا..  مثي
والمؤلــف  العتيــد  المترجــم  هــو 
القديــر. واللغــوي  البــارز  المعجمــي 
»قامــوس  مؤلفاتــه:  أبــرز  ومــن 
األفعــال«،  »معجــم تصريــف  إليــاس«، 
»اإلقطــاع  الفلســطينية«،  »الكارثــة 
مصــر«..  فــي  الزراعيــة  والرأســمالية 
ومــن ترجماتــه: »مدرســة فرانكفــورت«، 
االتحــاد  »انهيــار  العالــم»،  »تغريــب 
الســوفياتي«، »تجــارة عادلــة للجميــع«. 
و»حــروب القــرن الحــادي والعشــرين«...

™ لنبــدأ مــن الجائــزة التــي حصلت 
عليهــا مؤخــرًا وهــي جائــزة رفاعــة 
القومــي  المجلــس  عــن  الطهطــاوي 

ــول  ــا ق ــق عليه ــل ينطب ــة.. ه للترجم
برنــارد شــو عــن جائــزة نوبــل حيــن 
وصفهــا بأنهــا حيــن تأتــي لأديــب 
ــات مشــواره. وبعــد اكتمــال  فــي نهاي
ــاة  ــوق النج ــل ط ــح مث ــه تصب تجربت
ــه  ــه للغريــق بعــد نجات ــى ب ــذي ُيلَق ال
ووصولــه ســالمًا للشــاطئ.. بعبــارة 
للدعــم  بحاجــة  كنــت  هــل  أخــرى، 
المعنــوي الــذي تمثِّلــه الجائــزة فــي 
مراحــل ســابقة مــن مشــوارك الــذي 

ــرن؟ ــن نصــف ق ــر م ــى أكث ــّد إل يمت

- برنــارد شــو عنــده حــق  بصــورة 
المترجــم  أو  الكاتــب  أن  علــى  عامــة. 
يحتــاج دائمــًا إلــى الدعــم المعنــوي الــذي 
ــود  ــو الوق ــذا ه ــل ه ــراء، ب ــن الق ــي م يأت
الــذي يغذِّيــه. واحترامــي الكبيــر للمركــز 
القومــي للترجمــة وِلَلْجنــة الجوائــز فيــه 
فرحــة  المتأخــرة  الجائــزة  مــن  جعــل 
حقيقيــة ودعمــًا معنويــًا بــل دعمــًا ماليــًا 
أيضــًا ألننــي، رغــم أننــي أكســب جيــدًا 
مــن الترجمــة، كنــت منــذ الثــورة، وإلــى 

ال يمكنك أن تصف تجربة خليل كلفت التي تمتد اآلن إلى ما فوق السبعين 
عامًا ســوى بأنها رحلة »أشــغال شاقة« قطعها الرجل في سبيل قيم عليا 

كالتنوير والوعي ومعرفة اآلخر وصواًل إلى معرفة الذات.
شــمس الجنــوب الحارقة لّوحت وجهــه بمزيد من الســمرة، حين ولد في 
النوبــة 19 إبريل/نيســان 1941. وإيمانــه المطلــق بحــق المصريين في 
الحــق والخيــر والجمال قاده مبكــرًا إلى الصدام مع الســلطة ومن ثم إلى 

المعتقالت.
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بهــذه  اإلطــاق  علــى  لترجمتــه  عاقــة 
الثــورات، مــع أن عاقتــه جوهريــة بهــذه 
ومــا  جيــدًا.  فهمهــا  أردنــا  إذا  الثــورات 
ــر  ــاس ال نظي ــه بحم ــى ترجمت ــي إل دعان
لــه هــو إعجابــي باألفــكار التوكفيليــة- 
نســبة إلــى المؤلــف أليكســي دو توكفيــل 
آخــر  كتــاب  وفــي  الكتــاب،  هــذا  فــي 
ــن  ــو »ع ــنة ه ــرين س ــة عش ــبقه بقراب س
وفــي  أميــركا«،  فــي  الديموقراطيــة 
كتابــات أخــرى كثيــرة. كنــت أريــد أن 
ــت  ــا كن ــاب، كم ــذا الكت ــة ه ــع بترجم أتمتَّ
ألن  الفرنســية،  الثــورة  أفهــم  أن  أريــد 
هــذا الكتــاب كان دراســة عنهــا، ولــم يكــن 
تأريخــًا ألحداثهــا وتطوراتهــا. كان هــذا ما 
أردُت، غيــر أننــي خرجــُت منــه بشــيء 
آخــر لــم أكــن أعــرف أننــي أحتــاج إليــه: 
بلــورة واضحــة لمفهــوم الثــورة والتمييز 
االجتماعيــة  الثــورة  بيــن  الحاســم 
والثــورة السياســية. وتظهــر فــي مقدمتي 
للكتــاب المترجــم بدايــة اســتيعابي لفكرة 
الثــورة  المجنَّحــة:  العميقــة  توكفيــل 
ثورتــان. والنظــام القديــم هــو الثــورة 
الحقيقيــة ولــو لــم تحــدث ثــورة 1789 
السياســية أصــًا لكانــت الثــورة التــي 
يمثِّلهــا النظــام القديــم ســتواصل تحقيــق 
النهايــة!  حتــى  التاريخيــة  رســالتها 
ــم أســتوعب كل أبعــاد هــذه  ــر أننــي ل غي
الفكــرة التوكفيليــة الجوهريــة إال عبــر 
التفاعــل مــع الثــورة السياســية المصريــة 
بصــورة خاصــة والثــورات السياســية 
العربيــة بصــورة عامــة. بــل أجــرؤ علــى 
القــول: إن غيــاب هــذه الفكــرة التوكفيلية 
الجوهريــة عــن كّتابنــا السياســيِّين عندما 
يكتبــون عــن الثــورات الراهنــة كان ومــا 
ــي  ــم ف ــى طريقته ــرر عل ــغ الض ــزال بال ي
مختلــف  وتنــاول  الثــورات  هــذه  فهــم 

قضاياهــا! 

™ إلــى أّي حــد كانــت توجهاتــك 
األيديولوجيــة  وقناعاتــك  الفكريــة 
التــي  األعمــال  اختيــار  علــى  تؤثــر 
وهــل  العربيــة؟  إلــى  بنقلهــا  تقــوم 
يمكــن أن تترجــم عمــًا ينتمــي إلــى 
»المعســكر« األيديولوجــي اآلخــر...؟

وقناعاتــي  الفكريــة  »توجهاتــي   -
فــي  شــيء  كل  ليســت  األيديولوجيــة« 

الترجمــة.  فــي  أو  والحيــاة  الكــون 
وترجمتــي لكتــاب توكفيــل مثــال صــارخ 
السياســي  المفكــر  هــذا  ألن  هــذا  علــى 
كان  بــل  ماركســيًا،  يكــن  لــم  الجبــار 
رجــل دولــة فرنســيًا محافظــًا مــن وجهــة 
نظــر ماركــس نفســه الــذي كان يستشــهد 
ببعــض كتاباتــه عــن فرنســا. الماركســية 
لــم تحتكــر معرفــة الحقيقــة بــل لدينــا اآلن 
مــا هــي  ماركســيات، وال يعــرف أحــد 
الفرقــة الناجيــة مــن هــذه الماركســيات 
باتها. هنــاك  بمختلــف تفرُّعاتهــا وتشــعُّ
كتاباتهــم  تســاوي  ال  ماركســيون 
اّدعاءاتهــم. وهنــاك  ُقامــة ظفــر رغــم 
غيــر ماركســيِّين ال غنــى عــن أبحاثهــم 
العظيمــة.  وإبداعاتهــم  ودراســاتهم 
نفســه  ماركــس  بوســع  كان  وهــل 
أن  دون  العظيمــة  نظرياتــه  يقــدِّم  أن 
ينطلــق مــن فهــم واســتيعاب الفلســفة 
المثاليــة األلمانيــة، واالقتصاد السياســي 
الخياليــة  واالشــتراكية  اإلنجليــزي، 
الفرنســية، وإبداعــات التــراث اإلنســاني 

كلــه؟! 

بيــن  مــا  ترجماتــك  تتنــوع   ™
اإلبــداع األدبــي و االقتصاد والسياســة 
الدوليــة.. مــا الــذي يحكــم اختياراتــك 

ــة؟ ــي النهاي ف

الكتابــات  مــن  اســتفادتي  رغــم   -
العســكرية فــي فهــم السياســة إال أننــي لم 
أترجــم مطلقــًا في هــذا المجال. أمــا اإلبداع 

فهــي  والسياســة  واالقتصــاد  األدبــي 
وغيرها مجــاالت طبيعية لترجماتي، في 
حيــن إن العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات 
ــى خــارج  ــا أشــبه تبق ــا وم والتكنولوجي
نــادرة  مجــال ترجماتــي إال فــي حالــة 
هــي ترجمتــي لخمــس محاضــرات مــن 
مجلَّــدات محاضــرات جامعــة كل المعارف 
ــِرح  ــون المقت ــًا أك ــوم. وأحيان ــن الجين ع
ــيَّ  ــرح عل ــرى يقت ــًا أخ ــة، وأحيان لترجم
الناشــر ترجمــة كتــاب، وتحكــم اختيــاري 
فــي الحالتيــن القيمــة األدبيــة أو الفكريــة 
للكتــاب وقدرتــي الفعليــة علــى ترجمتــه. 

™ برأيــك مــا الفــارق بيــن المترجــم 
المترجــم  و  مبدعــًا  يكــون  حيــن 

التعبيــر؟ جــاز  إن  »العــادي« 

- ترجمــة المترجــم المبــدع ســتكون 
إبداعــًا ومتعــة بفضــل وضــوح وقــوة 
تعبيرهــا والمســتوى الراقــي ألســلوبها 
األدبــي. فــي حيــن تكــون ترجمــة المترجم 
وغيــر  وضعيفــة  عاديــة  »العــادي« 
دقيقــة. وبيــن هذيــن المســتويين األعلــى 
واألدنــى للترجمــة توجــد ترجمــات جيــدة 
والحقيقــة  ومقبولــة.  أو  معقولــة  أو 
أن دور النشــر كثيــرًا مــا تتســاهل فيمــا 

يتعلــق بنوعيــة الترجمــة.

ــم  ــا ســّر ولعــك الخــاص بعال ™ م
المعاجــم والقواميــس التــي ضربــت 

ــر؟ ــه بســهم واف في
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مــن  مجموعــة  كنــا  البدايــة  فــي   -
تصريــف  بمعجمــة  ــْت  اهتمَّ األصدقــاء 
ــد  الفعــل العربــي )حســن بيومــي، وأحم
»معجــم  وصــدر  وأنــا(،  الشــافعي، 
دار  عــن  العربيــة«  األفعــال  تصريــف 
والنشــر  للطباعــة  العصريــة  إليــاس 
ــدي  ــُت وح ــد قم ــا بع ــي م ــي 1989. وف ف
أفعــال  تصريــف  »معجــم  بوضــع 
لهجــة القاهــرة« الــذي لــم ُينَشــر بعــد. 
المعجميــن  هذيــن  بتأليــف  واهتمامــي 
يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا باهتمامــي بعلــوم 
اللغــة العربيــة وخاصــًة علــم النحــو، 
ــاب »مــن أجــل  ــي فــي هــذا المجــال كت ول
نحــو عربــي جديــد«، الصــادر فــي 2009 
ولــي  للثقافــة،  األعلــى  المجلــس  عــن 
حــول  عديــدة  أخــرى  كتابــات  أيضــًا 
العمــل  أمــا  متنوعــة.  لغويــة  قضايــا 
والعربيــة  اإلنجليزيــة  بيــن  المعجمــي 
فقــد كان ذلــك »عملــي« فــي دار إليــاس 
العصريــة، موظفــًا أو شــبه موظــف فيهــا 
مــن الــدار أو مــن المنــزل. وكان عمــًا 
دار  فــي  معجميــة  بيانــات  قاعــدة  فــي 
إليــاس باإلضافــة إلــى إســهامي فــي ُكُتــب 
ــدار.  ــن ال ــدرت ع ــة ص ــة أو لغوي معجمي

™ يقــال إن كل مؤلــف يتــوق إلــى 
مديــح اآلخريــن حيــن يقيِّمــون عملــه 
إال واضــع المعجــم فحســبه أن ينجــو 

مــن الــذم!

- ُقــْل لــي يــا أســتاذ بركــة: كــم كتابــًا 
قصصيــًا أو شــعريًا أو فلســفيًا أو غيــر 
ذلــك حظــي بمــا حظــي بــه معجــم »لســان 
مديــح؟  مــن  منظــور(  )ابــن  ل  العــرب« 
العمــل الجيــد يحظــى بالمديــح مهمــا كان 
أعمــال  توجــد  وكمــا  المعرفــي.  فرعــه 
فكريــة وأدبيــة جيــدة وأخــرى رديئــة 
وفكريــة  لغويــة  معاجــم  أيضــًا  هنــاك 
وأخــرى  جيــدة  وعلميــة  وفلســفية 
أن األشــخاص  فــي  رديئــة. )وال شــك 
أقــل  المعاجــم  تقييــم  علــى  القادريــن 
ــب  ــم كت ــى تقيي ــن عل ــك القادري ــن أولئ م
أخــرى(. وتقييــم المعجــم أمــر موضوعي 
ــة  ــدور الســؤال عــن معجــم للغ جــدًا، وي
العربيــة مثــًا حــول مــدى شــموله لجــذور 
المفــردات ومشــتقاتها والتقســيم الداللــي 
الواضــح  والشــرح  لمداخلــه،  الدقيــق 
الوافــي لمعانــي المفردات واالســتعماالت 

والوصــف  االصطاحيــة،  والتراكيــب 
لهــذه  والصوتــي  والصرفــي  النحــوي 
ــك. وكل هــذا صعــب  ــر ذل ــردات وغي المف
الذيــن  المتخصصيــن  علــى  إال  للغايــة 
يمكــن أن نتوقــع أن يتفــق تقييــم أفضلهم 
ــدور  ــى العكــس مــن ال لمعجــم واحــد. عل
الكبيــر الــذي يمكــن أن يلعبــه العنصــر 
الذاتــي فــي تقييــم روايــة أو ديــوان شــعر 
مثــًا.  التطبيقــي  النقــد  فــي  كتــاب  أو 
)وبصــورة عامــة فــإن دروب نقــد األعمال 
ــى العكــس  ــة ســالكة واضحــة عل العلمي
األعمــال  لنقــد  الوعــرة  الــدروب  مــن 

اإلبداعيــة(. 

™ كان لــك تجربــة مهمــة فــي تقديم 
عميــد الروايــة البرازيليــة )ماشــادو 
العربــي.  القــارئ  إلــى  أســيس(  ده 
ــذا  ــر به ــار اهتمامــك المبك ــذي أث ــا ال م
فــي  العالميــة  اآلداب  مــن  الجــزء 
ــى  ــه األنظــار إل وقــت كانــت تتجــه في
األدب الغربــي بمراكــزه التقليديــة فــي 

أميــركا وفرنســا وبريطانيــا...؟

فــي  مترِجــم،  أول  أن  الحقيقــة   -
حــدود علمــي، للكاتــب البرازيلــي العظيم 
)ماشــادو ده أســيس( إلــى العربيــة هــو 
نفســه مترجــم إنتــاج الكاتــب الروســي 
العربيــة  إلــى  العظيــم )دستويفســكي( 
الدروبــي  الفرنســية وهــو ســامي  عــن 
ــا..  ــكاس بورب ــة »كون ــم رواي ــذي ترج ال

الفرنســية  عــن  الكلــب«  أم  الفيلســوف 
رواياتــه.  أعظــم  مــن  وهــي  أيضــًا... 
العقــد  واســطة  الروايــة  هــذه  تشــكِّل 
تســبقها  حيــث  روائيــة  ثاثيــة  فــي 
ــه  ــب مذكرات ــاس يكت ــراس كوب ــة »ب رواي
»دون  روايــة  جهــا  وتتوِّ وفاتــه«  بعــد 
عــن  ترجمُتهــا  التــي  كازمــورو« 
ل  أخــرى  كتابــات  بيــن  اإلنجليزيــة 
ــي  ــار اهتمام ــا أث ــه. وم )ماشــادو( أو عن
بإنتاجــه هــو قيمتــه األدبيــة الرفيعــة. 
مصادفــة قــرأت بعــض أعمالــه فارتبطــُت 
قــرأُت  القصيــرة.  وقصصــه  برواياتــه 
لــه باإلنجليزيــة روايــة قصيــرة بعنــوان 
»طبيــب األمــراض العقليــة« فأعجبتنــي 
ثــم ترجمتهــا، وصــدرت طبعتهــا األولــى 
فــي 1991 بعنــوان »الســرايا الخضــراء«، 
عــن دار إليــاس. وكنــُت أثنــاء قراءتــي لها 
باإلنجليزيــة وأثنــاء ترجمتــي لهــا أيضــًا 
ــي  ــزة بأنن ــة ملغ ــة غامض ــعر بطريق أش
قرأُتهــا مــن قبــل بالعربيــة. وهــذا مــا ظهــر 
وكانــت  ترجمتــي،  نشــر  بعــد  بالفعــل 
الترجمــة القديمــة، اللبنانيــة فيمــا أظــن، 
بعنــوان »مستشــفى المجاذيــب«. وبحثــُت 
عــن أعمالــه فوجــدُت »دون كازمــورو« 
عــن اإلنجليزيــة أيضــًا وصــدرت ترجمتها 
فــي 1991 أيضــًا عــن دار إليــاس أيضــًا، 
الروايــة  هــذه  عــن  كتابــًا  ترجمــُت  ثــم 
والحداثــة«،  »األســطورة  بعنــوان 
ــن قصــص )ماشــادو(  ــرًا م ــت كثي وترجم
القصيــرة. ومــن المؤســف أن اهتمامــي لم 
يكــن مبكــرًا بــل جــاء متأخــرًا وإال لكنــت 
فعلــت معــه مــا فعلــه ســامي الدروبــي مع 
الفتــرة  أن  والحقيقــة  )دستويفســكي(. 
التــي بــدأُت فيهــا ترجمــة ماشــادو تميــزت 
ــة  ــة األميركي باالتجــاه نحــو رواج الرواي
ــة  ــز التقليدي ــن المراك ــدًا ع ــة بعي الاتيني

لــأدب العالمــي.

ــة  ™ لــك ترجمــات أخــرى مهّم
البعــض  ولكــن  )بورخيــس(،  ل 
ــك ال تترجــم عــن  ــك أن يأخــذ علي
كاإلســبانية،  األصليــة  اللغــات 
ــى لغــات وســيطة  ــا تلجــأ إل وإنم

كاإلنجليزيــة؟

الــذي  دستويفســكي  ل  ترجمــت 
ترجمــُت لــه كتــاب »الجريمــة والعقــاب 
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ــه الشــهيرة.  ــدة« عــن روايت ــراءة جدي - ق
اللغتيــن  عــن  األساســية  وترجماتــي 
األصليتيــن اإلنحليزيــة والفرنســية، غير 
أن هــذا ال يمنــع تفاُعلــي مــع مؤلفيــن 
ــْن  ــا َم ــم ال أجــد عندن ــم، ث ال أعــرف لغته
عنهــا،  لهــم  ويترجــم  لغتهــم  يعــرف 
البرتغاليــة  اللغــة  وينطبــق هــذا علــى 
فــي حالــة ترجماتــي ل )ماشــادو( وكتــاب 
وباألخــص  آخريــن،  برازيليِّيــن  قصــة 
)مانويــل  العظيــم  البرازيلــي  الشــاعر 
بانديــرا( الــذي لــم يترجــم شــعره أحــد 
قبلــي. كمــا ينطبــق علــى اللغــة األلمانيــة 
ــرت  ــص )روب ــي لقص ــة ترجمات ــي حال ف
المنطقــة  مــن  كاتــب  وهــو  فالــزر(، 
الناطقــة باأللمانيــة فــي سويســرا، وكان 
يقــال عــن كافــكا ذات يــوم إنــه يكتــب مثل 
ــزر أحــد  ــم يترجــم قصــص فال ــزر، ول فال
قبلــي، وإْن عــن لغــة ثالثة فــي الحالتين. 
لقــد تفاعلــُت مــع هــؤالء الُكتــاب مــن دون 
التفاعــل  ويكتمــل  لغاتهــم،  أعــرف  أن 
بالترجمــة. وال تشــكل هــذه الترجمــة عــن 
لغــة وســيطة ســوى نســبة بســيطة مــن 

مجمــوع ترجماتــي.

المعضلــة  هــي  مــا  برأيــك   ™
األساســية التــي تواجــه الترجمــة فــي 
أن  وهــل صحيــح  العربــي؟  العالــم 
إجمالــي مــا نترجمــه كوطــن عربــي 
مجتِمعــًا يقــّل بكثيــر عمــا يترجمــه بلــد 

أوروبــي قريــب مثــل إســبانيا؟

ــدان  ــد متقــدم، ونحــن بل - إســبانيا بل
تابعــة متخلفــة، فمــن الطبيعــي تمامــًا 
وللمعرفــة  للعلــم  إنتاجنــا  يكــون  أن 
محــدودًا، وأن يكــون إدراكنــا الحتياجنــا 
تكــون  وأن  محــدودًا،  الترجمــة  إلــى 
والمترَجمــة  المؤلَّفــة  الكتــب  أســواق 
عندنــا فــي حالــة مــن االنكمــاش والركود. 
ــة التــي تتحــدث  ــق بالمعضل ــا يتعل وفيم
عــن أنهــا تواجــه الترجمــة فــي العالــم 
العربــي يــا أســتاذ بركة، أعتقد أن شــبكة 
معقــدة مســتعصية مــن األســباب تقــف 
وراءهــا. فرغــم كل تخلُّفنــا فــي الترجمــة 
نجــد الطلــب علــى الترجمــة والمترجميــن 
قديريــن  مترجميــن  الســتيعاب  كافيــًا 
الذيــن  المترجميــن  مــن  وأضعافهــم 
والمعرفــة  العميقــة  الثقافــة  تنقصهــم 

وفهــم القضايــا التــي يترجمــون عنهــا، 
ومــن مشــكات المترجميــن- كمــا يتضــح 
فهمهــم  عــدم  الترجمــي-  إنتاجهــم  مــن 
الواضــح للمــواد التــي يترجمونهــا فــا 
وواضحــة  دقيقــة  ترجمــات  يقدِّمــون 
مشــكلة  وهنــاك  ومبدعــة..  ومعبِّــرة 
ضعــف لغتهــم العربيــة ومــن هنــا الركاكة 
المترجميــن  أغلــب  أســاليب  وتــردِّي 
التعبيريــة  القــدرة  تــردِّي  ســياق  فــي 
واألســلوبية للُكّتــاب والمؤلِّفيــن واألدباء 
أنفســهم مــن روائيِّيــن وشــعراء.. وهنــاك 
تعانيهــا  التــي  الركــود  حالــة  أيضــًا 
ــة التــي ال تتطــور بصــورة  اللغــة العربي
ديناميــة، ألن مثــل هــذا التطــور يفتــرض 
ديناميــة التقــدم االجتماعى-االقتصــادي، 
واإلنتــاج العلمــي والفكــري، واالنتقــال 
مــن وضــع المســتهلكين للمعرفــة إلــى 
وضــع منتجيهــا.. هنــاك أيضــًا فــي مصــر 
بالــذات تدنِّــي أســعار الترجمــة )وبالطبع 
ــا ال  ــًا بم ــر تدنِّي ــف أكث ــإن أســعار التألي ف
يقــاس( مــع التنويــه بإنجــازات مهمــة 
فــي عهــد  للترجمــة  القومــي  للمشــروع 
جابــر عصفــور فــي هــذا المجــال وغيــره 

مــن مجــاالت الترجمــة.

المواهــب  مــن  عــددًا  تبنيــت   ™
صفحــات  علــى  وَقدَّْمتهــا  الشــابة، 
ــل  ــدة المســاء فــي الســتينيات مث جري
توقفــت  لمــاذا  الكفــراوي..  ســعيد 
عــن هــذا الــدور؟ وكيــف تــرى العاقــة 
فــي  الســيما  حاليــًا  األجيــال  بيــن 
ظــل شــكوى األجيــال الجديــدة مــن 

لهــم؟ الكبــار«  »تهميــش 

- صــار أولئــك الشــباب نجومــًا. ومــع 

ــي  ــي ابتعــد عن ــد األدب ابتعــادي عــن النق
هــذا الــدور بطبيعــة الحــال. 

ــأن عشــت  ــك ب ــن قناعات ــت ثم دفع
لفتــرة داخــل الســجون والمعتقات... 
الســلطة  بيــن  العاقــة  تــرى  كيــف 
ــى أي  ــًا؟ وإل ــًا وعربي والمثقــف مصري
حــد تســتطيع ثــورات الربيــع العربــي 

ــر شــكل هــذه العاقــة؟ تغيي

- لــم أعــش فــي الســجون والمعتقــات 
ــجني  ــرة س ــاوز فت ــم تتج ــل ل ــًا، ب طوي
هنــاك  وكانــت  شــهرين.  إال  الســنتين 
الشــرطة  مــن  الهــرب  مــن  فتــرات 
السياســية. وأعتقــد أن الثــورات العربيــة 
الحاليــة حــررت المثقفيــن فــي ســياق 
تحريــر الشــعوب فــي عاقتهــم بالســلطة. 
لقــد صــار المثقــف أكثــر تسييســًا ورفضــًا 
مصيــر  أن  غيــر  القائمــة،  للســلطة 
الــذي  هــو  المضــادة  والثــورة  الثــورة 
وربمــا  النهايــة  فــي  األمــر  سيحســم 
بأشــكال مختلفــة فــي مختلــف بلــدان هــذه 
البلــدان  فــي هــذه  الثــورات. والســلطة 
ال تقــوم اآلن إال بقتــل البشــر. عشــرات 
اآلالف مــن البشــر فــى كل بلــد، ومهمــة 
الســلطة )أْي الثــورة المضــادة( اآلن فــي 
هــذه البلــدان هــي تصفيــة هــذه الثــورات 
بالقتــل واالعتقــال والتعذيــب والترويــع، 
وكذلــك عــن طريــق اســتمالة وترويــض 

بركابهــا.  وإلحاقهــم  المثقفيــن 

™ فــي بدايــة الثمانينيــات صــدر 
الفلســطينية«  »الكارثــة  كتــاب  لــك 
ــة  ــي تواجــه قضي حــول المخاطــر الت
المقاومــة... كيــف تــرى األمــر بعــد 

مــرور ثاثيــن عامــًا...؟

- كان كّراســًا ولــم يكــن كتابــًا، وكانت 
المقاومــة فــي لبنــان تحــت خطــر اإلبــادة 

فانَسَحْبت.

™ أخيــرًا هــل تشــعر أن انشــغالك 
بالعمــل السياســي وغرقــك فــي بحور 
الترجمــة هــو تجــنٍّ علــى األديــب فــي 

داخلــك؟

- الترجمــة األدبيــة تعــوِّض كتابتــي حتى 
فــي السياســة أو اللغــة وغيرهمــا كأديــب 

ــة. ــى الكتابــة األدبي يحــاول الحــرص عل

الثورات العربية 
حررت المثقفين 
مع الشعوب غير 

أن مصير الثورة 
هو الذي سيحسم 

األمر في النهاية
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أدب الغابة والصحراء
السودان 

هوية مرشوخة

رانيـا مأمون

هـــل كانـــت حركـــة الغابـــة والصحـــراء 
واقـــع  إليـــه  ســـيؤول  مـــا  تســـتقرئ 
خمســـين  نحـــو  قبـــل  مـــن  الســـودان 
عامـــًا، لـــذا أطلقـــت التســـمية كوعـــاء 
حـــاٍو لفكرهـــا ودعوتهـــا إلـــى التعـــدُّد 
اإلثنـــي والثقافـــي والدينـــي واللغـــوي؟. 
ـــن اســـتكناه  ـــع الحـــال اآلن، يمك ـــن واق م
اإلجابـــة: فحركـــة الغابـــة والصحـــراء 
ليســـت حركـــًة فكريـــًة إبداعيـــًة فقـــط 
ــتبطن  ــي تسـ ــًا، وهـ ــة أيضـ ــل رؤيويـ بـ
ـــًا  ـــدِّم نموذج ـــًا، وتق ـــدًا سياســـيًا عميق ُبع
ــت  ــد تكّونـ ــة«. فقـ ــة »هجينـ ــة دولـ لثقافـ
فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي مـــن 
ِقبـــل مجموعـــة مـــن الشـــعراء هـــم: النـــور 
عثمـــان أبكـــر، محمـــد المكـــي إبراهيـــم، 
محمـــد عبدالحـــي، ويوســـف عيدابـــي. 
الوجوديـــة  الحالـــة  الحركـــة  فهمـــت 
لإلنســـان الســـوداني، وقالـــت إن الهويـــة 
ـــن  ـــن العنصري ـــٌج م ـــي مزي ـــودانية ه الس
وبالتالـــي  والعربـــي،  اإلفريقـــي 
مـــن  أيضـــًا  مزيـــج  هـــي  فثقافتهمـــا 

ـــة  ـــة اإلســـامية واإلفريقي ـــة العربي الثقاف
ــذا  ــرز هـ ــد أفـ ــة. وقـ ــيحية والوثنيـ المسـ
ـــة  ـــال اإلبداعي ـــن األعم ـــر م ـــوم الكثي المفه
التـــي تتماشـــى معـــه وتمثلـــه. فالغابـــة 
ترمـــز للزنوجـــة، أمـــا الصحـــراء فترمـــز 
ــوداني  ـ ــداع السُّ ــز اإلبـ ــة. ويتمّيـ للعروبـ
بأنـــه نتـــاٌج لهـــذا التنـــّوع مـــا خلـــق لـــه 
ـــى  ـــراء إل ـــًى. فهـــل أّدى هـــذا الث ـــراًء وغن ث
ـــيًا؟  ـــًا وسياس ـــودانية اجتماعي ـــدة س وح
ـــى االســـتعاء  ـــًا عل أم كان مدخـــًا وباعث
والرفـــض، والتهميـــش واإلقصـــاء ومـــن 
والتشـــظي  الحـــروب  إلـــى  قـــاد  َثـــمَّ 

واالنقســـام؟ 
ال شـــكَّ فـــي أن لاســـتعاء العرقـــي 
والثقافـــي للشـــمال علـــى الجنـــوب، دورًا 
أساســـّيًا فـــي الدفـــع بالجنوبييـــن إلـــى 
ـــة  ـــة بالعدال ـــد المطالب ـــل الســـاح، بع حم
والمســـاواة،فــ »غياب المساواة والعدالة 
ســـيقود حتمـــًا إلـــى الحـــروب وتصاعـــد 
المصيـــر،  تقريـــر  بحـــق  المطالبـــة 
أمـــة أو مجموعـــة عرقيـــة  وعلـــى كل 

تقـــوم باضطهـــاد المجموعـــات العرقيـــة 
األخـــرى وترفـــض أن تعيـــش معهـــا علـــى 
ـــبة،  ـــة المكتس ـــاواة والعدال ـــاس المس أس
ـــدة  ـــى أرض واح ـــة عل ـــقِّ المواطن ـــن ح م
أن تســـتعد لمواجهـــة قضايـــا جـــادة، مثـــل 
حـــق تقريـــر المصيـــر بنفـــس الجديـــة 
التـــي رفضـــت بهـــا تلـــك المجموعـــات 
كمجموعـــات عرقيـــة مســـاوية لهـــا فـــي 

الحقـــوق والواجبـــات)1(«. 
لـــم يـــأِت حمـــل الســـاح مـــن ِقبـــل 
بيـــن عشـــية وضحاهـــا،  الجنوبييـــن 
بـــل ســـبقته كثيـــر مـــن األحقـــاد، »اتفقـــت 
ـــة  ـــة المركزي ـــع السياســـات الحكومي جمي
المتواتـــرة علـــى معاملـــة الجنوبييـــن 
ـــمال.  ـــن الش ـــزة ع ـــة ومتمي ـــة منفصل كأّم
علـــى  الحكومـــات  هـــذه  تعمـــل  فلـــم 
تســـتوعب  وطنيـــة  سياســـة  تحقيـــق 
الجنوبييـــن فـــي الحيـــاة العامـــة فـــي 
الســـودان،وتعمل علـــى إزالـــة الفـــوارق 
العامـــة،  الحيـــاة  تلـــك  تظلـــل  التـــي 
ــبه  ــع أشـ ــي وضـ ــوب فـ ــل الجنـ ــذا ظـ لـ
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بالغريـــب ال هـــو بالمنفصـــل وال هـــو 
جـــزء مـــن الســـودان)2(«. لقـــد مورســـت 
ــة  ــز عرقيـ ــة تمييـ ــد الجنـــوب سياسـ ضـ
ـــي  ـــادت ف ـــة، ق ـــة ولغوي ـــة وديني وثقافي
ــة  ــرب األهليـ ــى الحـ ــاف إلـ ــة المطـ نهايـ
ثـــم   ،)1972  -  1955( عامـــي  بيـــن 
اندلعـــت مـــرة أخـــرى )1983 - 2005(. 
ومـــن بعدهـــا انفصـــل جنـــوب الســـودان 
عـــن شـــماله بموجـــب اســـتفتاء علـــى 
ـــة  االنفصـــال تحـــت ظـــل الحكومـــة الحالي
لـــت الحـــرب مـــن أجـــل  )1989(، التـــي حوَّ
والسياســـي  التاريخـــي  الظلـــم  رفـــع 
والمســـاواة  العدالـــة  وتحقيـــق 
االجتماعيـــة والتنمويـــة، إلـــى حـــرٍب 
ـــن مســـلم ومســـيحي،  ـــٍة بي ـــة جهادي ديني
ـــل  ـــن ِقب ـــة م ـــا المبارك ـــت له ـــك ضمن وبذل
ـــاد  ـــوا للجه ـــن ذهب ـــبابه الذي ـــعب وش الش
ـــدود  ـــن ح ـــذي كان ضم ـــوب، ال ـــي الجن ف
ضـــد  للجهـــاد  ذهبـــوا  أي  الســـودان، 
جـــزء مـــن الوطـــن وشـــعبه!! هـــذا بـــداًل 
مـــن تصحيـــح األخطـــاء التاريخيـــة التـــي 

ورثتهـــا هـــذه الحكومـــة الشـــمولية عـــن 
الحكومـــات الوطنيـــة الســـابقة كلهـــا. 
وبالطبـــع لـــن أنفـــي دور االســـتعمارين 
العثمانـــي واإلنجليـــزي فـــي بـــذر بـــذرة 
العـــرب  الشـــماليون  ليأتـــي  الحـــرب، 
ــْت وأدَّت  ــْت وتفرعـ ــى َنمـ ــقايتها حتـ لسـ

ــد!. ــن الواحـ ــام الوطـ ــى انقسـ إلـ
ـــي مارســـها  ـــق الت ـــت تجـــارة الرقي كان
ـــد  ـــر رواف ـــى الجنـــوب مـــن أكب الشـــمال عل
الحقـــد فـــي قلـــوب الجنوبييـــن، وأبـــرز 
تجليـــات االســـتعاء العرقـــي للشـــماليين 
علـــى الجنوبييـــن، فقـــد »لعبـــت تجـــارة 
ـــرًا فـــي تقســـيم وجـــدان  الرقيـــق دورًا كبي
نظـــرة  تحديـــد  وفـــي  الشـــعب  هـــذا 
فمنـــذ  األخـــرى.  تجـــاه  مجموعـــة  كل 
بدايـــات العهـــد العثمانـــي فـــي الســـودان 
1821 ظـــل الشـــماليون ينظـــرون إلـــى 
ـــد«  ـــى أنهـــم رقيـــق أو»عبي الجنوبييـــن عل
فـــي  اآلن  نعيـــش  أننـــا  ورغـــم   .»)3(
ــر  ــإن أثـ ــرين، فـ ــد والعشـ ــرن الواحـ القـ
تلـــك التجـــارة مـــازال موجـــودًا: »لقـــد 

مـــا  ولكـــن  الرقيـــق  تجـــارة  توقفـــت 
بنفوذهـــا  تلقـــي  الواقـــع  فـــي  تـــزال 
ــة  ــة واإلقليميـ ــا العرقيـ ــكِّل طرائقنـ وتشـ
بذهـــن  مرتبطـــة  إنهـــا  والعنصريـــة، 
ذلـــك  منـــذ  والشـــمالي  الجنوبـــي 
التاريـــخ)4(«، و»إن نصـــف قـــرن مـــن 
الحكـــم الثنائـــي اإلنجليـــزي المصـــري 
لـــم ينجـــح لســـوء الحـــظ فـــي إزالـــة 
الرقيـــق  تجـــارة  خّلفتـــه  الـــذي  األثـــر 
فـــي الشـــماليين والجنوبييـــن علـــى حـــد 
يعتقـــدون  اأُلول  ظـــل  حيـــث  ســـواء، 
أنهـــم يولـــدون ســـادة، بينمـــا أحـــاط 
اآلخـــرون أنفســـهم بســـياج مـــن الريـــب 
ــه  ــام أنـ ــت األيـ ــذي برهنـ ــون والـ والظنـ

بإحـــكام)5(«. ُأســـس 
وهـــذه الندبـــة فـــي الوجـــدان الجنوبـــي 
تطـــرَّق إليهـــا فرانســـيس دينـــق فـــي 
روايتـــه )طائـــر الشـــؤم(، مـــن خـــال 
ســـرده لبـــوادر الحـــرب األهليـــة قبـــل 
االســـتقال عـــن االســـتعمار البريطانـــي 
ــون أن  ــعر الجنوبيـ ــن شـ ــرة، حيـ مباشـ
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إخفاقات 
الّساسة وقفت 
بقسوٍة كحاجٍز 

ضّد المضي قدمًا 
باتجاه التنوع

الشـــماليين ســـيعودون إلـــى غزوهـــم 
البريطانييـــن  انســـحاب  إثـــر  مجـــددًا 
واســـتامهم مقاليـــد تصريـــف البـــاد، 
مـــا يحيـــل إلـــى أن الجنوبييـــن كانـــوا 
البريطانييـــن  بمظلـــة  يســـتظلون 
ويأمنـــون جانبهـــم أكثـــر مـــن الشـــماليين، 
فثـــاروا وقتلـــوا الشـــماليين المتواجديـــن 
القتـــال روح  فـــي الجنـــوب »وأشـــعل 
العـــداء العرقـــي والثقافـــي وبـــدأ فـــي 
ـــاش الحـــروب  ـــة وإنع ـــح جـــروح قديم فت
القبليـــة بيـــن العـــرب والدينـــكا«، »فـــي 
القبائـــل  عـــاودت  المصادمـــات  تلـــك 
ـــزو  ـــي الغ ـــة ف ـــة ممارســـتها القديم العربي
ألخـــذ األبقـــار والرقيـــق)6(«. وإن أقررنـــا 
بـــأن تجـــارة الرقيـــق بـــدأت فـــي العهـــد 
العثمانـــي، إال أن اســـتعانة الجيـــوش 
ـــى  ـــة ببعـــض الشـــماليين تشـــير إل الغازي
ـــي تجـــارة  اســـتعداد فطـــري للمشـــاركة ف
ــد  ــا بعـ ــي مـ ــها فـ ــي مارسـ ــق، التـ الرقيـ
ومنفـــرد  بشـــكل صريـــح  الشـــماليون 
ـــا وكان  ــة باش ــر رحمـ ـــهرهم الزبيـ وأش
ــمه  ــواني اسـ ــري أسـ ــر مصـ ــاك تاجـ هنـ

ــاد)7(. ــد العقـ ــد أحمـ محمـ
ـــّد، مـــن أجـــل تتبـــع أثـــر األســـباب  ال ب
التـــي أدَّت إلـــى الحـــرب األهليـــة فـــي 
الســـودان، مـــن الوقـــوف أيضـــًا عنـــد 
ـــة  الهويَّ ســـؤال  هـــو  كبيـــر  ســـؤال 
التبايـــن والتعـــدُّد،  إذ إنَّ  الســـودانيَّة. 
كانـــا يمثـــان أيقونـــة األمـــل فـــي إثـــراء 
لكـــن  واالجتماعـــي،  الثقافـــي  الواقـــع 
بقســـوٍة  وقفـــت  الّساســـة  إخفاقـــات 
كحاجـــٍز ضـــّد المضـــي قدمـــًا باتجـــاه 
ــتركًة  ــة مشـ ــت الرغبـ ــد كانـ ــوع. فقـ التنـ
ـــس الجـــذور والبحـــث عـــن  فـــي تحسُّ
الهويـــة،  ثمـــار اإلجابـــة عـــن ســـؤال 
ففـــي وقـــٍت واحـــد تقريبـــًا بـــدأ النـــور 
فـــي  كســـا  )مواليـــد  أبكـــر  عثمـــان 
المكـــي  ومحمـــد  الســـودان(  شـــرق 
إبراهيـــم، )غـــرب الســـودان( وصـــاح 
ــى  ــط(، ومصطفـ ــم )الوسـ ــد إبراهيـ أحمـ
ســـند )أمدرمـــان( ومحمـــد عبـــد الحـــي 
ـــه  ـــُر في ـــعرًا تظه ـــون ش ـــوم( يكتب )الخرط
تلـــك المامـــح المشـــتركة التـــي ال تخفـــي 

العميـــق.  االختـــاف 
شـــدَّد النَّـــور عثمـــان أبكـــر، علـــى 
ــر  ــي أكثـ ــى فـ ــي ومضـ ــل اإلفريقـ التغلغـ
مـــن اتجـــاه مؤكـــدًا أنـــه: »حتـــى صوفيـــة 
الســـودان ال تنبـــع مـــن أوتـــار شـــرقية، 

للطبـــل  رخيـــم  عطـــاء  ألنهـــا  ذلـــك 
قبـــول  ينـــِف  لـــم  أنـــه  إال  والبـــوق«، 
العديـــد مـــن المظاهـــر اإلســـامية. ورغـــم 
ذلـــك جـــاءت أشـــعاره عامـــرة بالمنـــاخ 
غرفـــات  فـــي  وطقوســـه:  اإلفريقـــي 
ســـراج  ألـــف  ـــرية/أوقدنا  السِّ الغـــاب 
قربنا/للـــربِّ ضحايـــا النـــذر األزلـــي/

ــن/ احجـــب عنَّـــا  شـــربنا الخمـــر وغنيـ
الســـوداء8«. الريـــح 

التفـــت الشـــاعر محمـــد عبـــد الحـــي 
مـــن جهـــة أخـــرى، خاصـــًة فـــي مطولتـــه 
)العـــودة إلـــى ســـنار( - ســـنار ترمـــز 
إلـــى الســـلطنة الزرقـــاء )1504 - 1821(، 
األســـود  علـــى  الســـودانيون  ويطلـــق 
أزرق ربمـــا لهـــذا ُســـميت الزرقـــاء وتعنـــي 
ـــس الجـــذور،  الســـوداء- أيضـــًا إلـــى تحسُّ
ألحـــد  بمدخـــل  لقصيدتـــه  قـــّدم  وقـــد 
المتصوفـــة )العـــرب( القدامـــى: »مـــا الـــذي 
أخرجـــك يـــا أبـــا يزيـــد عـــن بســـطام؟/

قـــال: طلـــب الحـــّق./ إن الـــذي تطلبـــه قـــد 
تركتـــه وراء ظهـــرك ببســـطام./ فتنبـــه 
أبـــو يزيـــد ورجـــع إلـــى بســـطام فُفتـــح 
ـــوا  ـــنار افتح ـــراس س ـــوا، ُح ـــه!/ فافتح ل
ــوا  ــة أبـــواب المدينة/افتحـ ــد الليلـ للعاِئـ
ــة  ــوا الليلـ ــد أبـــواب المدينة/افتحـ للعائـ
أنـــت؟/ال../  المدينة/بـــدوي  أبـــواب 
ـــه  ـــم، تائ ـــا منك ـــاد الزنج/ال../أن ـــن ب م
عـــاد يغنـــي بلســـاٍن/ويصلي بلســـان/
أنـــا منكـــم جرحكـــم جرحي/وقوســـي 
ـــد األرض وصوفـــي  قوســـكم/وثني مجَّ
ـــد الرؤيـــا ونيـــران اإللـــه9«. ضرير/مجَّ

أّمـــا الشـــاعر صـــاح أحمـــد إبراهيـــم 
الغابـــة  حركـــة  ضـــّد  وقـــف  فقـــد 
بعنـــوان  لـــه  مقـــاٍل  فـــي  والصحـــراء 
صحيفـــة  الُعـــرب-  عـــرب  )نحـــن 
وكانـــت   ،)1967/11/6 الصحافـــة 
الحـــرب ســـجااًل بينـــه وبيـــن الشـــاعر 

ــض  ــى أن بعـ ــر. حّتـ ــان أبكـ ــور عثمـ النـ
أدبـــاء الســـودان ذهـــب للتأكيـــد علـــى 
ــة  ــة الســـودانيين عربيـــة صافيـ أن لهجـ
ومســـتمدة مـــن نهـــر الفصحـــى مباشـــرة، 
بـــل أن الشـــاعر الطيـــب الســـراج صـــاغ 
ــة  ــم: »لغـ ــى الفهـ ــتعصي علـ ــعرًا يسـ شـ
الوحاويـــح/ المراجيـــح  المحاجيـــج 
جدودا/أعنـــي  الســـماه  المصابيـــح 
الخامجـــة/  الماوتـــة  المزاربـــة 
ــى إن  ــدا«، حّتـ ــاة الصيـ ــة األبـ الخضارمـ
شـــاعرًا كبيـــرًا هـــو محمـــد المكـــي إبراهيـــم 
ــتعرض  ــاعر كان يسـ ــَا: »الشـ ــق قائـ عّلـ
ـــا  ـــم«. أّم ـــة بإحســـاٍس مته ـــه اللغوي ثروت
ــي  ــًا فـ ــذي كان متورطـ ــي الـ ــد المكـ محمـ
البحـــث عـــن إجابـــة، فقـــال فـــي قصيدتـــه 
ـــِت(:  ـــة أن ـــا والبرتقال ـــق أن )بعـــض الرحي
ـــة/ ـــض عربي ـــا بع ـــية/ ي ـــا خاس »اهلل ي
ـــام  ـــي أم ـــض أقوال ـــض زنجية/وبع وبع

اهلل«.
الملِّـــح  الســـؤال  هـــذا  بـــرز  وقـــد 
ــرن  ــتينيات القـ ــي سـ ــح فـ ــكٍل واضـ بشـ
الماضـــي، ففـــي روايـــة )موســـم الهجـــرة 
إلـــى الشـــمال( للطيـــب صالـــح )1929 
ســـيمور  إيزابيـــا  »ســـألت   :)2009  -
ــت إفريقـــي أم  ــل أنـ ــعيد هـ مصطفـــى سـ
آســـيوي؟ فأجابهـــا أنـــا مثـــل عطيـــل، 
ــه  ــى وجهـ ــرْت إلـ ــي. فنظـ ــي إفريقـ عربـ
أنـــوف  مثـــل  أنفـــك  نعـــم،  وقالـــت: 
العـــرب فـــي الصـــور، ولكـــن شـــعرك 
العـــرب«. شـــعر  مثـــل  فاحمـــًا  ليـــس 
ـــاب فـــي رؤاهـــم تجـــاه هـــذا  يتفـــاوت الُكتَّ
الســـؤال، إذ بـــذل الفيتـــوري، خاصـــة 
طاقتـــه  كل  األولـــى،  دواوينـــه  فـــي 
ـــب  ـــبه الطي ـــكٍل يش ـــا بش ـــي بإفريقي للتغن
الســـراج فـــي الضفـــة األخـــرى: »قلهـــا 
ال تجبـــن ال تجبـــن/ قلهـــا فـــي وجـــه 
زنجـــي  زنجي/وأبـــي  البشـــرية/أنا 
الجّد/وأمـــي زنجية/أنـــا أسود/أســـود 

لكـــن حـــٌر أمتلـــك الحريـــة«10.
ـــص  ـــد أخل ـــد أحم ـــال محم ـــر أن جم  غي
للكتابـــة إلفريقيـــا دونمـــا ضوضـــاء، 
رغـــم أنـــه مـــن ســـرة شـــرق فـــي أقاصـــي 
إفريقيـــا(،  )وجـــدان  فكتـــب  الشـــمال، 
الدينيـــن  قـــدرة  يبيِّـــن  كتـــاب  وهـــو 
ــش.  ــى التعايـ ــامي علـ المسيحي/اإلسـ
كمـــا نقـــل بعـــض الحكايـــات واألحاجـــي 
اإلفريقيـــة )ســـالي فوحمـــر(، وكتـــب عـــن 
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الشعار المرفوع 
هنا »بيتك للكل، 

ألن الكل في 
بيتك، ألن الكّل 

في الشارع 
والشارع من 

تراب«

ــة(. ــؤون اإلفريقيـ ــي الشـ ــات فـ )مطالعـ

مرآة السرد
أّمـــا الســـرد فقـــد كان أكثـــر مباشـــرًة 
منظـــوٍر  مـــن  الحـــرب  معالجـــة  فـــي 
ـــك عـــن الحـــرب  إبداعـــي، ســـواء أكان ذل

أم عـــن إفرازاتهـــا ومـــا أدَّت إليـــه. 
تصـــّور روايـــة )آخـــر أيـــام شـــاب 
جنوبـــي( لــــ أميـــر صالـــح جبريـــل، آخـــر 
ثاثـــة أيـــام مـــن حيـــاة شـــاب جنوبـــي 
نـــزح أبـــواه مـــن الجنـــوب إلـــى العاصمـــة 
وفيهـــا  الحـــرب،  بســـبب  الخرطـــوم 
ـــم  ـــه. ث ـــرا ب ـــدي وتاج ـــر البل ـــا الخم صنع
ـــت  ـــي ُأدخل ـــه الت ـــه أم ـــوه لتعيل ـــي أب توف
الســـجن بســـبب جريمـــة قتـــل حدثـــت 
فـــي منزلهـــا. ويكـــون مصيـــر الطفـــل 
ـــان  ـــاع، وامته ـــرُّد والضي ـــك التش ـــد ذل بع
ــو(  ــيش )البنقـ ــان الحشـ ــرقة، وإدمـ السـ

إلـــى أن يتـــم اغتيالـــه فـــي غرفتـــه.
تعكـــس الروايـــة الحيـــاة النمطيـــة 
ــون  ــون النازحـ ــها الجنوبيـ ــي يعيشـ التـ
مـــدن  معظـــم  أو  الخرطـــوم  إلـــى 
وبيعـــه،  الخمـــر  صناعـــة  الشـــمال: 
ـــف  ـــر، والســـكن العشـــوائي، والعن والفق
الـــذي يـــؤدي إلـــى القتـــل، والســـرقة، 
والتشـــرد، والتفـــكك األســـري وخـــاف 

هـــذا الكثيـــر:
وهـــو  الطعميـــة  ســـندوتش  »أخـــذ 
روزس  ديمـــس  صـــوت  يبتســـم، 
إنـــي  يغنـــي:  بالموســـيقى  مخلـــوط 
أبحـــر.. إنـــي أبحـــر. تأملـــه صاحـــب 

الكافتيريـــا وهـــو يجلـــس خلـــف درج 
البيـــع. هـــزَّ رأســـه حتـــى كادت تســـقط 
فاهتـــزت  بســـخرية  ابتســـم  عمامتـــه. 
األبيـــض،  الجلبـــاب  داخـــل  كرشـــه 
ـــل  ـــذا الزنجـــي النحي ـــى ه وأخـــذ ينظـــر إل
ــل  ــعر المفلفـ ــه ذا الشـ ــز رأسـ ــف يهـ وكيـ
ـــة  ـــة األجنبي ـــات األغني د كلم ـــردِّ ـــًا وي طرب
ـــي  ـــرة الت ـــة المثي ـــذه الزنجي بنشـــوٍة. وه
تلتصـــق بـــه فـــي غيـــر حيـــاء. يـــا لهمـــا 

مـــن جنوبييـــن غبييـــن)11(«.
صاحـــب  فـــي  الكاتـــب  يختـــزل 
ــخرية  ــه سـ ــز رأسـ ــذي يهـ ــا الـ الكافتيريـ
الجنوبييـــن،  هذيـــن  مـــن  ويمتعـــض 
الشـــمالي  المختلـــف،  اآلخـــر  صـــورة 
صاحـــب العمامـــة والجلبـــاب األبيـــض، 
لشـــماليي  التقليـــدي  اللبـــاس  وهـــو 
الســـودان وبعـــض القبائـــل األخـــرى. 

أي  )المفلفـــل(  ـــعر  للشَّ إشـــارته 
الخشـــن تحيـــل إلـــى النظـــرة العرقيـــة، 
واســـتهجانه أن يطـــرب لكلمـــات أغنيـــة 
كمـــا  الغبـــي  الزنجـــي  وهـــو  أجنبيـــة 
هـــي  التَّصـــورات  هـــذه  يتصـــّوره. 
ذهنيـــة  فـــي  للتصـــورات  انعـــكاس 
ـــام.  ـــكل ع ـــي بش ـــاه الجنوب ـــمالي تج الش
ـــه مســـتباح  ـــي يشـــعر بأن ـــل الجنوب ه
ردود  العنـــف  يتلبَّـــس  لذلـــك  ربمـــا 
المســـتوى  علـــى  مســـتباٌح  أفعالـــه؟ 
فالشـــعار  والمجتمعـــي،  الرســـمي 
المرفـــوع هنـــا »بيتـــك للـــكل، ألن الـــكل 
الشـــارع  فـــي  الـــكّل  ألن  بيتـــك،  فـــي 
والشـــارع مـــن تـــراب«)12(. والمقصـــود 
فـــي  النازحيـــن  معســـكر  »هنـــا«  بــــ 
الخرطـــوم. لكـــن الـــكل ليـــس فقـــط هـــم 
أفـــراد المعســـكر، بـــل الـــكل الشـــامل، 
فـــي  عرباتهـــا  ترســـل  التـــي  الدولـــة 
ذاك  أفـــراد  لحشـــر  منظمـــة  حمـــات 
المعســـكر فـــي عربـــات الشـــرطة زاجـــًة 
بهـــم فـــي الزنازيـــن، والمجتمـــع الرافـــض 
ـــا  ـــة تســـتبيحه عندم ـــى الطبيع ـــه، وحت ل
ــع  ــكنه فيصنـ ــع مسـ ــه وتقتلـ ــور عليـ تثـ
الصغـــار ســـقفًا مـــن مشـــمع لتغطيـــة 
والدهمـــا مـــن المطـــر والريـــاح ويظـــل 
الصغـــار عرايـــا فـــي مواجهـــة المطـــر 
والبـــرد والريـــاح. فقـــد صـــّورت القاصـــة 
ســـتيا قايتانـــو هـــذه الحيـــاة البائســـة 
ببراعـــة كبيـــرة فـــي قصتهـــا )كل شـــيء 
ـــوت والســـجون(. ـــي.. نحـــو الم ـــا يغل هن
وجـــدان  فـــي  األمـــل  ارتعاشـــات 
الجنوبـــي تجعلـــه يركـــض دومـــًا تجـــاه 
الســـام، وتجـــاه العـــدل، يهـــرب مـــن 
ــول.  ــٍر مجهـ ــه لمصيـ ــٍم خلفـ ــر قاتـ مصيـ
والحـــرب  الجنـــوب  يغـــادر  فهـــو 
فـــي رحلـــة بحـــث يحـــف بهـــا الحلـــم 
الوضـــيء: »مطـــارد أنـــت. الهـــث فـــي 
ــدرك. ال  ــذا قـ ــاة. اركـــض فهـ ــب النجـ طلـ
تجعـــل المســـافة بينـــك وبينهـــم تضيـــق، 
ـــا الركـــض13«.  ـــًا مدخله فالبراحـــات دائم
والطمـــوح  الحلـــم  وارتعشـــات 
جعلـــت  مـــا  هـــي  للتغييـــر  والتطلـــع 
ــؤم(  ــر الشـ ــة )طائـ ــل روايـ ــاس، بطـ اليـ
نحـــو  يزحـــف  دينـــق،  لفرانســـيس 
الشـــمال، تدفعـــه الرغبـــة فـــي التعلُّـــم 
وتقلُّـــد مناصـــب تحّقـــق الفائـــدة لقومـــه 
وعشـــيرته وتكســـبه احترامهـــم. هـــذه 
ـــا  ـــة وجـــدت شـــهرة، ال بســـبب أنه الرواي
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اإلنسان يستطيع 
التعبير في لغته 

األّم بشكل 
أفضل، فهل 

اعتبر الجنوبيون 
اللغة اإلنجليزية 

هي لغتهم 
األم؟

ـــة  ـــا الكتابي ـــي فنيتهـــا وتقنياته ـــرة ف باه
ألنهـــا  بـــل  فيهـــا،  التخييـــل  وعوالـــم 
ــخ  ــن تاريـ ــرة مـ ــع فتـ ــى تتبـ ــت علـ عملـ
الســـودان خاصـــًة إبـــان حكـــم جعفـــر 
نميـــري )مايو/أيـــار 1969 - إبريـــل/

نيســـان 1985( وقبلـــه حكـــم الفريـــق 
.)1964  -  1958( عبـــود  إبراهيـــم 

نلمـــس فـــي رحلـــة اليـــاس الحياتيـــة 
داخـــل الروايـــة، تقاطـــع العاقـــة بيـــن 
العربـــي والجنوبـــي فـــي كّل الفصـــول 
التـــي  الفصـــول  فـــي  حتـــى  تقريبـــًا، 
تتحـــدث عـــن البيئـــة فـــي الجنـــوب وعـــن 
ظـــال  أنَّ  إال  والصلـــوات.  الطقـــوس 
هـــذه العاقـــة جليـــة، وتبـــدو بعـــض 
لهـــذه  نتيجـــًة  والمصائـــر  األحـــداث 
العاقـــة. هـــي عاقـــة شـــّد وجـــذٍب، 
كمـــا لـــو أّن فرانســـيس دينـــق أراد أن 
ــذا  ــد هـ ــه اعتمـ ــل إنـ ــكاك. بـ ــول: ال فـ يقـ
المبـــدأ كحيلـــٍة فنيـــٍة فـــي نهايـــة الروايـــة، 
خاصـــًة وهـــو يديـــن هـــذا العربـــي فـــي كل 
ـــن  ـــل م ـــم يجع ـــة وكل األحـــداث، ث الرواي
ـــن  ـــّي األب وزنجـــّي األم. وم ـــاس عرب الي
ــب  ــن جانـ ــدّم مـ ــّي الـ ــه زنجـ ــة أخيـ بركـ
ــه  ــو حبيبتـ ــو أخـ ــة هـ األم واألب. وبركـ
ــه،  ــت نفسـ ــي الوقـ ــوه فـ ــة، وأخـ فضيلـ
ُبنيـــت هـــذه  هـــو األخ الضائـــع! فقـــد 
الجزئيـــة بشـــيٍء مـــن الركاكـــة وإقحـــام 
ــدأ الـــذي افترضُتـــه، وهـــو مبـــدأ ال  للمبـ
فـــكاك. فهـــل كان مـــن الضـــروري أن 
ــة  ــن جهـ ــدم مـ ــّي الـ ــاس عربـ ــون اليـ يكـ
ــرة؟  ــذا النـــص والفكـ ــدم هـ ــل خـ األب؟ هـ
ـــوب،  ـــى الجن أم هـــل انتصـــر للشـــمال عل
ل العقـــد والمشـــاكل  بتصويـــر اليـــاس حـــاَّ
والحكيـــم والنبيـــل والصـــادق والمثالـــي؟ 
بركـــة  تجـــد  األخـــرى  الضفـــة  وفـــي 
المســـلم المتشـــدِّد المنحـــدر مـــن أصـــول 
وثنيـــة، المعتـــز بدمـــه العربـــي، وفـــي 

ــو ليـــس كذلـــك! ــل هـ األصـ
آخـــر،  جانبـــًا  الروايـــة  وتكشـــف 
يمارســـون  أنفســـهم  الجنوبييـــن  أن 
عنصريـــة علـــى بعضهـــم، فالدينـــكاوي 
ــلم  ـ ــي السُّ ــًة فـ ــًا وأعلـــى درجـ ــى دمـ أنقـ
االجتماعـــي مـــن غيـــره مـــن القبائـــل »لقـــد 
ولـــدُت وترعرعـــُت فـــي قـــوم يعتبـــرون 
أن جنســـهم وثقافتهـــم هـــي النمـــوذج 
اإللهـــي لبنـــي اإلنســـان وكذلـــك ينبغـــي 
أن تكـــون تقاليدهـــم األخاقيـــة. إال أن 
الفـــرق الوحيـــد هـــو أنهـــم لـــم َيْملـــوا ذلـــك 

ـــى  ـــم عل ـــن العال ـــهم وع ـــي أنفس ـــرأي ف ال
ـــهم  ـــرون أنفس ـــط يعتب ـــم فق ـــن. ه اآلخري
خـــواص ومتفوقيـــن، وال يريـــدون أن 
ــم. إن  ــوا مثلهـ ــن ليكونـ ــروا اآلخريـ يغيـ
ـــم أن  ـــكا وال يمكنه ـــوا بدين ـــن ليس اآلخري

ــكا 14«. ــن الدينـ ــروا مـ يصيـ
ــي  ــة هـ ــورة الذاتيـ ــذه الصـ ــا هـ وربمـ
المســـلحة  المناوشـــات  بعـــض  ســـبب 
التـــي تحـــدث مـــن فتـــرة وأخـــرى بيـــن 
قبائـــل الجنـــوب. قياســـًا علـــى هـــذه 
الصـــورة مـــا الفـــرق بيـــن الدينـــكاوي 
ــمال،  ــي الشـ ــي فـ ــوب والعربـ ــي الجنـ فـ
ق؟  ــوِّ ــه المتفـ ــرى أنـ ــد يـ إن كان كّل واحـ
ــذه  ــبب هـ ــل أن تتسـ ــن المحتمـ ــس مـ أليـ
ــة أخـــرى فـــي  ــرٍب أهليـ الشـــوفينية بحـ
الجنـــوب بيـــن القبائـــل الجنوبيـــة ذاتهـــا؟ 
وتبعـــًا لهـــذا الســـؤال نجـــد أن التعـــدُّد 
العرقـــي حتـــى فـــي الجنـــوب يـــؤدي إلـــى 
نـــزاع مســـلح بـــداًل عـــن ثـــراء وغنـــاء 

ثقافـــي واجتماعـــي.
فرانســـيس  روايـــة  ُكتبـــت  لقـــد   
ــاء  ــات األدبـ ــم كتابـ ــذه ومعظـ ــق هـ دينـ
باللغـــة  الجنوبييـــن  والمفكريـــن 
ـــودو،  ـــم: أغنيـــس الك ـــة، ومنه اإلنجليزي
وتعبـــان ليـــو لينـــق، وجونثـــان ميانـــق، 
أليـــر  وأبيـــل  فيلـــب  وفرانســـيس 
وغيرهـــم. نحـــن نعـــرف أن اإلنســـان 
يســـتطيع التعبيـــر فـــي لغتـــه األّم بشـــكل 
أفضـــل، فهـــل اعتبـــر الجنوبيـــون اللغـــة 
اإلنجليزيـــة هـــي لغتهـــم األم؟ ألـــم يســـاهم 
ة القائمـــة أصـــًا  ذلـــك فـــي توســـيع الهـــوَّ

العربيـــة  الشـــمالية  الثقافتيـــن  بيـــن 
والجنوبيـــة اإلفريقيـــة؟ وال شـــكَّ أن هـــذه 
الكتـــب لـــم تجـــد انتشـــارًا كافيـــًا لـــدى 
القـــارئ الشـــمالي بســـبب ذلـــك. ثمـــة 
الجنوبييـــن  الكتـــاب  مـــن  قليـــل  عـــدد 
كتبـــوا بالعربيـــة وأجـــادوا مثـــل ســـتيا 

قايتانـــو وآرثـــر قابريـــال يـــاك.
مـــن  ينهـــان  واإلبـــداع  الثقافـــة 
لكـــن  والتمايـــز،  واالختـــاف  التعـــدُّد 
ــاف  ــدُّد واالختـ ــى التعـ ــة تخشـ السياسـ
الثقافـــة  حاولـــت  المضـــاد.  والـــرأي 
واإلبـــداع الكتابـــي والفنـــي ســـواء أكان 
مســـرحًا ودرامـــا، أم غنـــاًء وموســـيقى 
الوطـــن  تصـــدُّع  رتـــق  تشـــكيًا،  أم 
التـــي  الحـــروب  بســـبب  وجراحاتـــه 
لكـــن  وغّذتهـــا،  السياســـة  افتعلتهـــا 
ظـــلَّ كل مـــن الشـــمال والجنـــوب يحمـــل 
مآخـــذه علـــى الطـــرف اآلخـــر وينميهـــا. 
ـــازف  ـــه المحـــق، والن ـــرى أن كّل طـــرف ي
هـــو الوطـــن: »إنـــي أتســـاءل مـــع أيِّ 
أي  مـــع   ،»15 اهلل  يقـــف  الجانبيـــن 
؟ ويبقـــى الخاســـر  الطرفيـــن هـــو الحـــقُّ

هـــو الوطـــن.
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مــن بعيــد تراءت لِفْرَكة األهرامات والبناءات الحجرية قصيرًة وبعيدة. أحّســْت ِفْرَكة بأن شــيئًا ما يربطها بهذه 
ــمت بـــأنوفها رائحة العشــب ورائحة َرَواء ضفاف النهر،  األبنية الغريبة، وظلَّ نظرها مثبتًا عليها. الِجَمال تنسَّ
فأســرعت الخطى، بدا االقتراب من تلك األبنية لِفْرَكة كـــأنه ســفٌر في الروح، ســفٌر من القلب إلى القلب. الرَّكب 
يقترب، وفركة اآلن نســيت نفســها ونســيت تفاصيل العذاب المّر الذي آذاها وآَلَم جسدها ومزَّق روحها، نسيته 

بفضل جمال األبنية الحجرية المنسرب إلى داخلها. 

طه جعفرِفْرَكة
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مــن بعيــد تــراءت لِفْرَكــة األهرامــات 
وبعيــدة.  قصيــرًة  الحجريــة  والبنــاءات 
يربطهــا  مــا  شــيئًا  بــأن  ِفْرَكــة  أحّســْت 
نظرهــا  وظــلَّ  الغريبــة،  األبنيــة  بهــذه 
ــمت بـــأنوفها  مثبتــًا عليهــا. الِجَمــال تنسَّ
ضفــاف  َرَواء  ورائحــة  العشــب  رائحــة 
ــراب  ــدا االقت ــر، فأســرعت الخطــى، ب النه
ــأنه ســفٌر فــي  ــة كـ مــن تلــك األبنيــة لِفْرَك
القلــب.  إلــى  القلــب  مــن  ســفٌر  الــروح، 
كــب يقتــرب، وفركة اآلن نســيت نفســها  الرَّ
ونســيت تفاصيــل العــذاب المّر الــذي آذاها 
وآَلــَم جســدها ومــزَّق روحهــا، نســيته 
بفضــل جمــال األبنيــة الحجريــة المنســرب 

إلــى داخلهــا. 
ِفْرَكــة اآلن أمــام الحجــارة واألبنيــة، 
تــرى جبــًا يتحــول إلــى رســم حالــم، 
للحجــارة  الفطــري  حبهــا  ويغــذِّي 
علــى  والنقــش  والزينــة  والتصاويــر 
هــذه  تحــب  فركــة  والوشــم،  الجســد 
األمــور. اقتربــوا أكثــر والحظــْت الرســوم 
ــاد،  ــاٍل وعن ــار بجم ــى األحج ــرًة عل منتش
فأعجبتهــا وتذكــرت الوشــم علــى كتفــي 
أبيهــا وخدِّيــه وبطنــه. كان الوشــم علــى 
ــول  ــا ذي ــر له ــًا، ودوائ ــد األب ُصلبان جس
ــا  ــة نحــو األســفل، كأنه مســتقيمة عمودي

مســتديرة. بــرؤوس  صلبــان 
والحظــت  األحجــار،  فركــة  عاينــت 
الرســوم البــارزة علــى الحجــر وحّدثــت 
نفســها: »ليســت هــذه التصاويــر واألبنيــة 
مــن أعمــال الجــان« وأدركــت حــااًل أن هــذه 
أنــاس  فعــل  مــن  والرســوم  التصاويــر 

تعرفهــم.
ــة المشــؤومة،  ــم القافل ــْت عــن عال غاب
غابــت  واألْســر.  والعنــف  القتــل  قافلــة 
ورأت  الخيــال،  فــي  وســرحت  عنهــم, 
بالذهبــي  نــة  ملوَّ أثــواب  فــي  نفســها 
واألزرق، ورأت جمالهــا وإشــراق روحهــا 
المســتقيمة  الخطــوط  بيــن  مــن  يتبــدى 
لأثــواب. رأت رســمًا لــرأس أســٍد بجســٍد 
بشــرّي، ورأت تماثيــل ألســٍد يقضــم رأس 
بــة)1(  الَجاَّ أن  لــو  فركــة  تمنَّــْت  رجــل. 
والحــرَّاس جميعــًا حّلــوا محــل ذي الــرأس 
رؤوســهم،  َتْنَقضــم  هــذا،  المقضــوم 
وَتْنَقــرش َقــْرَش فحــول البصــل الحــارة 

فــي فــم الجائــع.
تقهــر  والشــمس  النهــار،  انتصــف 
الِجمــال،  ســرعة  مــن  وتبطــئ  الرمــل، 

والحــرس  والحميــر  الخيــل  وتصيــب 
تحــّس  ال  فركــة  باإلنهــاك.  بــة  والجاَّ
ــي  الحــر وال تشــعر بالتعــب، هــي اآلن ف
بيــوت أهلهــا الذيــن كانــوا هنــا وتركــوا 
آثارهــم علــى الحجــارة حتــى ال ُيبليهــا 
فركــة  كانــت  النــاس.  وينســاها  الدهــر 
فــي انســجاٍم مــع مــا حولهــا مــن تصاويــر 

وأبنيــة.
بالتوقــف.  الجميــَع  الزاكــي  أمــَر 
ولــم  الجمــال،  عــن  األحمــال  ُتْنــَزل  لــم 
ُتَفــّك قيــود الفتيــات. الجمــال والحميــر 
ــوا  ــرس انصرف ــة والح ب ــول والجاَّ والخي
ليســتظّلوا بتلــك األبنيــة مــن غلــواء الحــر 

وفتكــه.
وكان  ظــّل،  إلــى  َأْت  بدورهــا  فركــة 
بالرســوم  حاشــدًا  فوقهــا  الحائــط 
والتصاويــر البــارزة علــى ســطح الحجــر 
تكلِّمهــا  حيــة  التصاويــر  األخــرس. 
وتهمــس فــي أذنهــا بلســان الَكَوالِيــْب)2(، 
ــا شــريف َوْد  ــي قصــة جده ــا، وتحك أهله
ــال وقصــة أبيهــا ســلطان َوْد شــريف.  َرحَّ
الصقــر،  يشــبه  طيــرًا  فركــة  رأت 
ووشــمًا هــو الصليــب ذو الــرأس الدائريــة 
ــذي رأتــه فــي كتــف أبيهــا، ورأت  ذاتــه ال

قــرودًا وأبقــارًا وعامــات أخــرى.
تكلَّــم معهــا الطائــر، قــال: »هــذا أنــا 
الشــقوق،  فــي  المعشــش  الجبــل  طيــر 
هــذا أنــا الصقــر الــذي يصطــاد العصافيــر 
أنــا طيركــم،  واألرانــب والفئــران، هــذا 

طيــر جبلكــم«.
وتكّلــم التِِّقــل مــن حائطــه، قــال: »هــذا 
ــد  ــذف الصائ ــذي إذا ق ــم، ال ــرد جبلك ــا ق أن
أمســكه  طائشــًا  ســهمًا  أو  رمحــًا  عليــه 

ه عليــه وقتلــه«. وَردَّ
كانــت البقــرة بعينيــن مذهلتــي الــدالل، 
ــى اإلرضــاع  ــان، وشــوقًا إل ــزًا مــن حن كن
واألمومــة. كانــت بقــرة خصبــة وجاهــزة 
مــع ثورهــا  فــي كل موســم  للمعاشــرة 
والفتــوة.  بالحيــاة  مــأى  عجــواًل  لتلــد 
ــان  ــا إنس ــى جواره ــة، وإل ــرة الوادع البق
الَكْمَبــا  راقصــي  يشــبه  الثــور  بــرأس 
حينمــا يعلــن أبوهــا زمــان العــادة وزمــان 
الرقــص فرحــًا بالحصــاد الوفيــر لشــكر 
علــى  القــرن  َحَملــة  كان  األم.  اإللهــة 
الــرؤوس يشــبهون أهلهــا فــي )َكاِســي( 
فتــوة  وفــي  مامحهــم  فــي  يشــبهونهم 
حينمــا  أجســادهم،  وجمــال  عضاتهــم 

يرقصــون الكمبــا، لينطلــق َمــْرُدم الرقص 
وُمَتَراكُمــه بعــد انتظــار طويــل لمواقيــت 
ــْبر)3(. أحّســت فركــة أن هــذه  العــادة والسِّ

الرســوم تخــص أهلهــا.
انكســر النهــار، وبــرد حــر الشــمس، 
قيلولتهــم حرســًا  مــن  النائمــون  صحــا 
بأوامــر  يتنبَّــرون  وطفقــوا  بــة،  وجاَّ
ــى  ــم إل ــي طريقه ــم اآلن ف ــات، ه وتوجيه
مأخــوذة  فركــة  كبوشــيِّة)4(. ومازالــت 

الحجــارة. وبهــاء  التصاويــر  بجمــال 
ــم  ــة، ه ــدوا المراكبيِّ ــَرع وج ــد الُمْش عن
إلــى  الزاكــي  كثــر وملحاحــون. يحتــاج 
العديــد مــن المراكــب، الفتيــات، الحــرس، 
بــة والبضائــع، الــكل يجــب  بقيــة الجاَّ
نقلــه مــن كبوشــية إلــى شــندي، العــدد 
ابتــدأت  كاٍف،  المراكــب  مــن  الموجــود 
الســعر  حــول  الطويلــة  المناقشــات 
اليــن  وتنتظــر الزاكــي أيضــًا مســاومة الحمَّ
أجــل  مــن  الغربيــة  الضفــة  فــي  هنــا 
الشــحن، وهنــاك فــي الضفــة الشــرقية 

بشــندي مــن أجــل التفريــغ.
عــن  ماحظاتهــا  تجمــع  اآلن  فركــة 
طــول  علــى  ينتشــر  الجديــد،  المــكان 
الشــاطئ محاربــون بســيوف وكرابيــج 
ويلبســون أثوابــًا متشــابهة، فيهــم مــن 
األثــواب تجعلهــم  أهلهــا، ولكــن  يشــبه 
مختلفيــن. الزاكــي يتعامــل معهــم باحترام 
ويجيــب عــن أســئلتهم بابتســامة، وكذلــك 

يفعــل عــوض الكريــم.
هــؤالء هــم ُجنــد الَمــْك معظمهــم مــن 
ــي  ــًا، وف ــم أحيان ــْك له ــع الَم ــاء، يدف األرق
رواتــب،  بــا  يتركهــم  األحيــان  معظــم 
َكَرابِيجهــم  تحــت  أرزاقهــم  فتكــون 

وســيوفهم.
ــم بعــض  ــي أن يعطيه ــى الزاك اآلن عل
إلــى  الــذي ســيدفعه  المــال  المــال. هــذا 
مــع  مهمتــه  ســيجعل  الَمــْك،  جنــود 
الحّماليــن والمراكبيــة ســهلة، جنــود المك 
اليــن  األرقــاء ينتهــرون المراكبيــة والحمَّ

فيكــون الســعر كمــا يريــد التجــار.
مــن  خليــط  والمراكبيــة  الحمالــون 
يتكلمــون  جميعهــم  والعــرب،  األرقــاء 
بلســاٍن واحــد ولهجــة واحــدة، إذ آخــي 
مــن  ينحــدرون  األرقــاء  العمــل.  بينهــم 
ــد  ــرار. أح ــك األح ــة، وكذل ــول مختلف أص
والفتيــات  ِفْركــة  علــى  تعــرَّف  األرقــاء 
عرفهــن  يتكلمــن،  لســاٍن  بــأيِّ  وَعــرَف 
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فركــة،  ذراع  أعلــى  فــي  الوشــم  مــن 
ومــن الخــرز علــى ضفائــر شــعرهن. لــن 
يســتطيع هــذا الرجــل أن يخاطــر بالتحدث 
ــة  ــن المراكبي ــرب بي ــي والع ــن، الزاك إليه
والحماليــن لــن يســمحوا بهــذه المحــاورات 
فــي  وســتكون  إليهــا،  يطمئنــون  وال 
حــوار  أي  للهــرب.  تخطيطــًا  نظرهــم 
بيــن األرقــاء مشــتبه فيــه. اكتفــى الرجــل 
بنظــرات َطَفــَح الحنيــن علــى أكوابهــا، 
الفتيــات  األمهــات.  َبــَدت كعيــون  حتــى 
وفركــة أحسســن بتلــك النظــرات مــن ذلــك 
الرجــل الــذي يشــبههن وال يســتطيع أن 
يقــول لهــن كلمــة. فركــة لــن تندهــش مــن 
تصــرف أبنــاء قبيلتهــا فــي هــذه األنحــاء، 
لــن تندهــش بعــد مــوت ابــن عمهــا ِتيَّــة 
فــي  هنــا،  أهُلهــا  العــراء.  فــي  ورميــه 
بلــدات دار صبــاح أســرى وأرقــاء وفاقــدو 
عــن  ومبعــدون  ومقهــورون  حريتهــم 

قراهــم، وليســوا علــى طبيعتهــم.
مــع  الزاكــي  مــداوالت  انتهــت جميــع 
نتيجــة  ربمــا  والمراكبيــة،  اليــن  الحمَّ
الجنــد  نظــرات  بفعــل  أو  لاتفــاق، 

 . لمســتعجلة ا
للمــرة األولــى فــي حياتهــا تعبــر فركــة 
كبوشــية  مشــرع  مــن  بالمركــب  النهــر 
ــي  ــة ف ــة الثق ــة ومنعدم ــت خائف ــذا، كان ه
المراكبيــة والمركــب والحماليــن. جميعهــن 
ــود  ــن القي ــه، وعليه ــا فــي المركــب ذات هن
لتركــب  واألقــدام.  الســواعد  فــي  ذاتهــا 
الفتيــات فــي المركــب كان علــى الحماليــن 
أن  الزاكــي  رجــال  وبعــض  والمراكبيــة 
يحملوهــن، حملوهــن بتأفــف. لــم يفــوت 
بعــض الرجــال فرصــة مامســة أجســاد 
الفتيــات مــن غيــر مغــازالت خشــنة وذات 
مغــزى جنســي، هــذه الممارســات تســبِّب 
واالعتــداء.  بالمهانــة  إحساســًا  لهــن 
الممارســات  تلــك  مــن  الفتيــات  نفــرت 
الخشــنة، أجــاب الرجــال عليهــن بعبــارات 
ــجمانة..  مختلفــة مثــل: »ُهــْوْي.. يــا السَّ
ــوم.. ُشــوف قلــة أدب  يــا َفْرَخــة)5( الشُّ
مالــك؟«   ).....( يــا..  هــوي  الخــادم! 
فهمــت فركــة بعــض العبــارات، ولــم تفهــم 
ــة  ــال مختلف ــؤالء الرج ــة ه ــض، لهج البع
ولينــة ومليئــة باإلمالــة. هــي اآلن فــي 
باألســئلة  منشــغل  وذهنهــا  آخــر،  هــمٍّ 
واألحــزان. انتهــى األمــر بهــن فــي المركــب 
شــبه  أجســادهن  متقابــات،  جلوســًا 

وإذالل  بــرد  لفحــة  النهــر  وفــي  عاريــة 
ــد. زائ

التفاصيــل  هــذه  كل  زحمــة  وســط 
المتعبــة وجــدت فركــة عينيــه، كان ينظــر 
إليهــن نظــرة أٍب أو عــم، نظــرات عاجــزة 
ســهوم  وفيهــا  وُمبكيــة،  ومنكســرة 
ســلطان  أباهــا  يكبــر  الرجــل  وشــرود. 
َوْد شــريف، لكنــه يبــدو أصغــر ســنًا مــن 
ــال، رأت فركــة دمعًا  جدهــا شــريف َوْد رحَّ
بتابيــب  يمســك  عينيــه، وحزنــًا  يمــأ 
وجهــه. هــو الرجــل ذاتــه الــذي عرفهــن 
وَصَمــَت، ومــازال صمُتــه يرافقهــن فــي 

بــة. الجاَّ مركــب 
قصيــرة  والبيــوت  األكــواخ  اختفــت 
الســقوف، تلــك البيــوت الباهتــة التــي 
الضجيــج  وســكن  كبوشــية،  يســمونها 
ــة،  ــي المشــرع وهــدأت الرحل ــذي كان ف ال
اختفــت بيــوت كبوشــية، ابتلعهــا أفــق 
مــن جديــد  أطلــت  النهــر، ومــن ورائهــا 
ــك  ــة، تل ــا فرك ــي أحبته ــة الحجــر الت أبني
ــي  ــن ف ــي معه ــد. الزاك ــات والمعاب األهرام
المركــب، يتبــادل كامــًا وضحــكات مــع 

أحــد المراكبيــة.
الشــاطئ  إلــى  المركــب  وصلــت 
المعاكــس، شــندي عنــد الصبــاح الباكــر، 
ــى  ــت الســواقي عل ــا، كان ــرى منه ــا ي أو م
لخضــرة  مهــواًل  امتــدادًا  النهــر  ضفــة 
ضاجــة بالحيــاة، البيــوت أكثــر اعتــدااًل 
وأكثــر ثــراًء مــن تلــك التــي فــي كبوشــية، 
مــن  يتكــون  الــذي  المبنــى  خاصــة 
طابقيــن، والمطلــي باللــون األبيــض. كان 
هــذا المبنــى آيــة فــي الجمــال، وكان فــي 
محيطــه األخضــر يتمــدَّد كســحابة بيضــاء 
حســنة التشــكيل. فركــة لــم تســتطع نــزع 

ناظريهــا عــن معاينتــه.
إنــه بيــت المــك ومقــر أســرته ومركــز 
ســلطانه علــى ســوق شــندي. البيــوت 
التــي بــدت مــن شــاطئ النهــر هــي حيشــان 
منفصلــة، بينهــا مســافات ليســت بالقريبة 
بيــن كل حــوش واآلخــر، بالقــرب مــن كل 
حــوش هنــاك حــوش أصغــر أو غــرف 
متقاربــة، البيــوت مبنيــة مــن الجالــوص، 
ــورة بحائــط قصيــر مــن الطيــن أو  ومسَّ

مــن الشــوك الكثيــف.
ظهــر  مــن  الفتيــات  ُأنزلــت  عندمــا 
أمامهــن  كان  الشــاطئ،  علــى  المركــب 
عــدد مــن الرجــال بلبــاس أنيــق ونظيــف، 

الكتــان  مــن  كاهمــا  وتــوب،  قرقــاب 
ــى  ــوب يغطــي أعل الناصــع البيــاض، التَّ
الجســد راســمًا صليبــًا مائــًا، بينهــم رجــل 
ــدًا فــي داخلــه أوراق صفــراء،  يحمــل مجلَّ
وفــي يــده اليســرى محبــرة عليهــا ريشــة 
مــن القصــب وتفــوح مــن الحبــر رائحــة 
عطنــة وكريهــة. انصــرف أحــد الرجــال 
رأســًا لَعدِّهــن وتقســيمهن لمجموعتيــن، 
فركــة كانــت مــن ضمــن مجموعــة الفتيــات 
األكبــر ســنًا. فركــة ســمعت الرجــل يقــول: 
»أربــع ُسداســيات وتــات ُخماســيات«. 
انصــرف الرجــال إلــى الزاكــي يحدثونــه 
ــم عــادوا  ــع، ث ــدًا عــن الجمي ــام بعي باهتم
إلــى مكانهــم حيــث الفتيــات. أمــر الزاكــي 
ــود عــن ســواعد  ــّك القي ــن بف أحــد الحّمالي
ممــن  رجــان  جــاء  الفتيــات.  وســيقان 
وأنشــأا  الزاكــي  مــع  يتحدثــون  كانــوا 
الفتيــات  أجســاد  بأيديهمــا  يتفحصــان 
بهائمــه.  الراعــي  يلمــس  كمــا  ببــادة، 
ــا  ــة إذ لمــس أحدهــم عجيزته ُدهشــت فرك
فنفــرْت، وزادت دهشــتها عندمــا حــاول 
ــه  ــا، واقتــرب بوجه ــة ُعريه الرجــل معاين
وســحب  يتشــممها،  كأنــه  وجههــا  مــن 
حنكهــا إلــى األعلــى وقــال: »مــا شــاء اهلل«. 
وهــو ذاتــه مــا حــدث لجميــع الفتيــات. 
الدفتــر  حامــل  نحــو  الرجــان  انصــرف 
الــذي أخــرج ريشــة كتابتــه عــن المحبــرة 
الزجاجيــة داكنــة اللــون، ثــم جلــس علــى 
األرض ليكتــب. جــاء رجــال كانــوا فــي 
أولئــك  زيِّهــم  فــي  يشــبهون  االنتظــار 
الجنــد الذيــن صادفوهــم عنــد ضفــة النهــر 
بالذهــاب  الفتيــات  وأمــروا  األخــرى، 
ــكان، مشــين  ــات الم ــم. غــادرت الفتي معه
فــي صــف طويــل، وراءهــن وإلــى جانبهن 
بــاردة وال يتحدثــون،  رجــال مامحهــم 

فــي عيونهــم قســوة الجنــد المحايــدة.
فركــة ال تعــرف إلــى أيــن هــن ذاهبــات، 

مضــْت فــي طريقهــا بصمت.

هوامش:

1- تجار الرقيق. 
غرب  النوبة  جبال  في  الكواليب  قبيلة  لغة   -2

السودان. 
3- احتفال طقوسي وهو مرتبط بعقائد وثنية.

4- مدينة في شمال السودان.
5- عبدة.
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اُر)1( حيث الُحلُم ينمو تحت ماِء  سأعوُد اليوم يا ِسنَّ

الليل أشجارًا

ُتَعرَّى في خريفي وشتائي

يِش لكي ثم تهتزُّ بناِر األرِض، َتْرَفضُّ لهيبًا أخضَر الّرِ

َتْنضَج في ليِل دمائي 

ثمرًا أحمَر في صيفي، َمرايا جسٍد أحالُمه تصعُد في 

مِت نجومًا في سمائي. الصَّ

سأعوُد اليوَم، يا ِسنَّار،

حيث الرَّمُز خيٌط

وِت،  دى والصَّ من بريٍق أسوَد، بين الصَّ

ْذِر القديم. بين الثَّمر النَّاضِج والجَّ

لغتي أنِت وينبوعي الذي يأوي نجومي،

هب الُمْبِرِق في صخرتي الزَّرقاء، وعروق الذَّ

اُر التي فيها تجاَسْرُت على الحّبِ العظيم. والنَّ

اَر، افتحوا للَعاِئِد اللَّيلة              فافتحوا، ُحرَّاَس ِسنَّ

ار العودة إىل ِسنَّ

نشيد املدينة*

محمد عبد الحي
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َأْبواَب المدينة  

افتحوا اللَّيلة للَعاِئِد أْبواَب المدينة

افتحوا اللَّيلة َأبواَب المدينة

َبَدويٌّ أنَت؟

ـ ال،

نج؟ من بالد الّزِ

ـ ال،

ي بلَساٍن أنا ِمْنُكم. تائٌه عاَد ُيغّنِ

ي بلسان وُيَصّلِ

ِمْن ِبَحاٍر نائياٍت

لم ُتِنْر في صمتها األخضِر أحالُم الموانئ.

كافرًا ُتْهُت سنينًا وِسنيَنا

ُمْستعيرًا لي ِلَسانًا وُعُيوَنا

باحثًا بين ُقُصوِر الماء عن ساحرِة الماء الغريبة

يح في ُجْمُجمِة البحِر الرَّهيبة ُمْذِعنًا للّرِ

حالمًا فيها بأرٍض ُجعلْت للُغرباء

مِس كي ُتْوَلَد من َناِر المساء  ـ تتالشى تحت ضوء الشَّ

ببنات الَبْحِر ضاجْعَن إلَه البحِر في الرَّغِو...

عراء( ي الشُّ ا ُيغّنِ )إلى آِخِرِه ِممَّ

ا كوَكُب الرُّعِب أضاء ُثمَّ َلمَّ

ارَتمْيُت

ورأيُت ما رأيُت:

مطرًا أْسَوَد َيْنُثوُه سماٌء من نحاٍس، وغماٌم أحمُر

شجرًا أبيَض ـ تفاحًا وتوتًا ـ ُيْثمُر

حيث ال أْرَض وال ُسْقَيا سوى ما َرْقَرَق الحامُض من 

رغو الغمام.

وَسِمعُت ما سمعُت:

، واللَّحِم الُمَذاْب ضحكاِت الهيكل العظمّيِ

فوق فسفور الُعَباْب
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يتلوَّى وهو َيَهتزُّ بغصاِت الكالْم.

وَشِهْدُت ما َشِهْدُت:

كيف تنقضُّ األفاعي الُمْرِعَدة

خاِن الُمْزِبَدة حينما َتقذُف أمواج الدُّ

الم. ُجثًة خضراَء في َرْمٍل تلّظى في الظَّ

صاحبي ُقْل ما ترى بين شعاِب األْرَخبيْل؟

أْرَض ديِك الجّنِ أم قيَس القتيْل؟

أْرَض أوديَب ولير أم متاهاِت ُعَطيْل؟

أْرَض ِسنُغوَر عليها من نحاِس البحِر صْهٌد ال َيسيْل؟

أم ُبخاُر البحر قد هيَّأ في البحر لنا

مدنًا طيفيًَّة؟؛ رؤيا َجماٍل مستحيل؟

أم ُكهوُف القاِع ترتجُّ ظالاًل ورسوَما

حينما حرََّك وحُش البحر فخذيه: أَيْصُحو

اَر والماء الحميَم؟ ؟، أم يُمجُّ النَّ من ُنعاٍس َصَدفّيٍ

وبكيُت ما بَكيُت:

َمْن ُترى يمنحني

طائرًا َيحمُلني لَمَغاني وطني 

َعْبَر شمس الملِح والرَّيح العقيْم

ُلغًة تْسطُع بالحّبِ القديْم.

ماِء ا امتأل البحُر بأسماِك السَّ ثم َلمَّ

رُس النَّائُم في إْشَراقِة الماِء  واستفاَق الجَّ

َسألُت ما سألُت:

هل ُترى أْرِجُع يوَما

البسًا َصْحوي ُحلما

ا حاماًل ُحلمي َهمَّ

اكرة األولى وأحالم الَقبيَلة في ُدجى الذَّ

فولة. بين موتاي وأشكاِل أساطير الطُّ

أنا ِمنُكم. ُجْرُحكم ُجْرحي.

وقوسي قوُسُكم:

َد األرَض وُصوِفيٌّ َضريٌر َوَثنيٌّ َمجَّ

َد الرَّؤيا ونيراَن اإلَله. َمجَّ

* مقتطفات
1- حاضرة السلطنة الزرقاء )1504 - 1821(
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بعض الرحيق أنا والربتقالة أنِت

محمد امليك إبراهيم

اللُه يا خالسيَّة

يا حانًة مفروشًة بالرمِل

يا مكحولة العينين

يا مجدولًة من شعر أغنية

يا وردًة باللون مسقيَّة

وبعض أقوالي أمام الله.

من اشتراِك اشترى فوح القرنفل

من أنفاِس أمسيَّة

أو السواحل من خصر الجزيرة

أو خصر الجزيرة 

بعض الرحيق أنا

والبرتقالة أنِت

يا مملوءة الساقين أطفااًل خالسيين

يا بعض عربية

وبعض زنجية 
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من موِج المحيط

وأحضاِن الصباحيَّة

•••

من اشتراِك اشترى 

للُجرح غمدًا ولألحزان مرثيَّة،

ي ومنِك من اشتراِك اشترى ِمّنِ

تواريخ الُبكاء وأجيال العبوديَّة

من اشتراِك اشتراني يا خالسيَّة

فهل أنا بائٌع وجهي وأقوالي أمام 

الله؟

•••

فليسألوا عنِك أفواف النخيل: رأت

رماًل كرملك مغسواًل ومسِقّيا؟

الخليج  أحضان  عنِك  وليسألوا 

متى

الُحلم  أغرى  ُحسنِك  ببعِض 

حورية.

وليسألوا عنِك أفواج الُغزاة: رأت 

نطحًا كنطحك واأليام مهديَّة؟

ليسألوا 

فستروي كل قمرية

عِر  شيئًا من الّشِ

عن نهديِك في األسحار

يُف واألسفار. وليسألوا فيقول السَّ

يا برتقالة

قالوا يشربونك

نان رحيق حتى ال يعود بأحشاء الّدِ

ويهتكون الِحمى

الفواحش  ألنواع  تقوم  حتى 

سوق.

واآلن راحوا

فظلَّ الّدُن واإلبريق
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* مجتزأ من قصيدة طويلة.

ظلَّت دوالك تعطي

والكؤوس ّتدار

•••

هزي إليِك بجذع النَّبِع

واغتسلي

من حزن ماضيِك

في الرؤيا وفي اإلصرار

هزي إليِك 

بأبراِج القالع تفيق

النحُل طاف المراعي

الم رحيق وأهداِك السَّ

الشرف أحمر

والنعمى عليِك إزار

نجري ويمشون للخلف

حتى نكمل المشوار.

•••

طاف الكرى بعيون العاشقيك

فعادوا منِك باألحالم

ما للعراجين تطواٌح

وليس ألطيار الخليج بغام

النبُع أغفى

وكل الكائنات نيام

إال أنا

والشذى

ورماح الحارسيِك قيام.

•••
تأمليني فإن الجزر أوشكَّ

ـ إني ذاهٌب ـ 

ومع المِد الجديد سآتي

هل عرفتيني؟

في الرَّيِح والموج،

في النَّوء القوي

وفي موتي وبعثي سآتي

فقولي قد عرفتيني

وقد نقشِت تقاطيعي وتكويني

خِر والرَّمل ما بين التراجين في الصَّ

الهوى  لوح  في  صرُت  وإنني 

تذكار.

•••

واآلن 

ال شابعًا من ِطْيب لحمِك

أو ريَّان من سكب نهديِك أمضي 

عديني أن ستدعوني

إلى فراشِك لياًل آخر

وتطيليه عليَّ بَشعرِك في زندي

ولونِك

في لوني وتكويني

فنيُت فيِك فضميني

إلى قبوِر الزهور االستوائيَّة

إلى الُبكاء وأجيال العبوديَّة

ي ُرفاتي وخلي النسغ يحملني ُضّمِ

عبر الجزيرة في دوراته الحيَّة 

•••

ي ُرفاتي ولفيني بزندِك ُضّمِ

ما أحلى عبيرِك

ما أقواِك

عاريًة وزنجيَّة

وبعض عربية

وبعض أقوالي أمام الله.
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يعلم كل أهل قرية داك- جور عن فاجعة التوأمين أشويل 
طفليهما  فقدا  قد  وألويل  ملينقديت  كان  وأمهما.  ومديت 
»نقور«  تسميتهما  تّمت  اللذين  األوالد  من  األوَلين،توأمين 
و»شان«. كان الطائران- كما يعرفهما الدينكا رمزيًا- قد طارا 
بعيدًا، أّي ماتا في حداثتهما، وبدأ الوالدان يشعران بالَعوض 

حين  ومديت  أشويل  الثانيين  الثانيّين  ولديهما  بمياد 
حّلت بهما الكارثة األخرى.

حين  أشده  على  االستقال  عن  الحديث  كان 
انتشرت الشائعات عن عودة أيام غزوات العرب 

من الشمال طلبًا للرقيق وسط القبائل اإلفريقية 
خال  الشائعات  تلك  انتشرت  الجنوب.  في 
انسحاب البريطانيين واستبدالهم بإداريين من 
االستقال  قبيل  قائل  أشهر  الشمال. وخال 
تمرد  شكل  في  الجنوب  مخاوف  انفجرت 
واسعة  اضطرابات  إلى  تحول  ما  سرعان 
الشماليين  من  المئات  خالها  ُقتل  االنتشار 
تدخل  وبعد  قاسية.  بصورٍة  الجنوب  في 
الحاكم العام البريطاني، تم إقناع المتمردين 
بوضع أسلحتهم، واستتب األمن مرة أخرى، 
واتفق الشماليون والجنوبيون باإلجماع على 

ولكن  البرلمان،  داخل  من  االستقال  إعان 
من  فبداًل  االنهيار،  في  األمور  بدأت  ما  سرعان 

المحاكمة العادلة للمتمردين واالستجابة لتظلمات 
اتجهت  العام،  الحاكم  بها  وعد  التي  الجنوبيين 

الحكومة المستِقلة إلى االنتقام من المتمردين 
يكن  لم  ولكن  عامة،  بصورة  والجنوب 

جميع المتمردين قد استسلموا بعد، فلجأ 
القتال  لمواصلة  الغابات  إلى  بعضهم 
ضد الحكومة، الذي تصاعد إلى حرٍب 

أهلية شاملة بين الشمال والجنوب.
أشعل القتال روح العداء العرقي 
والثقافي وبدأ في فتح جروح قديمة 
بين  القبلية  الحروب  وإنعاش 
العرب والدينكا. وكان ذلك الصراع 
الشمالية  الجهات  في  أشده  على 
الغربية من الجنوب حيث المواجهة 

طائر الشؤم
د. فرانسيس دينق

ترجمه عن اإلنجليزية: د. عبد الله أحمد النعيم
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العنيفة بين الدينكا ميثانق والعرب البقارة )رعاة اإلبل(. في 
القديمة  ممارستها  العربية  القبائل  عاودت  المصادمات  تلك 

في الغزو ألخذ األبقار والرقيق.
إلى  الكارثة  تعود  بالتحديد،  ملينقديت  ألسرة  بالنسبة 
بالغزوة  القرية  منذرة  البومة،  فيها  نعقت  التي  الليلة 
الوشيكة الوقوع. كان الدينكا قد اشتبكوا مع العرب وأوقعوا 
بهم خسائر كبيرة في معركة ضارية انتهت بانسحاب العرب 
وذات  الطيور.  لتأكلهم  العراء  في  موتاهم  وراءهم  مخلِّفين 
والنعيق  العودة  على  وأصّرت  البومة  نعقت  الحقة،  ليلة 
رغم طردها أكثر من مرة. كان ملينقديت في كوٍخ مع إحدى 
الحربتين  يحمل  وهو  الكوخ  من  خرج  الصغيرات،  زوجاته 
ري، الذي ينادي به فقط  المقدستين وغنَّى نشيد الزعامة السِّ

عندما تكون كارثة على وشك الحلول بالقبيلة.
قال ملينقديت في الصاة المصاحبة للنشيد:

ًا كان الشيء الذي تنعق عليه البومة،  - أنتم يا آبائي، أيَّ
اصرفوه عن قومي. لقد حاربنا العرب قبل قليل، وبما أعرفه 
عنهم، فإنهم سيعودون طلبًا لانتقام. اقفل طريقهم يا رب 
هم  العرب  وإنما  بالعدوان،  البادئين  نحن  نكن  لم  آبائي. 
أجله  الذي من  السبب  كالحيوانات. ذلك هو  الذين طاردونا 
منحتم أنتم أيتها القوى العلوية النصر لقومي. ال تهجرونا 
نوا العرب من  وقفوا معنا. لتكن مباركتكم هي درعنا. ال تمكِّ

إهراق نقطة دم واحدة في هذه القبيلة.
سمع  سريره  إلى  ملينقديت  الزعيم  عاد  أن  وبمجرد 
فقد  الدينكا،  بقية  مثل  ومثله  البعد،  على  أسد  زئير  صوت 
الحيوانات  بيئتهم وسلوك  مخاطر  عن  يعلم  ملينقديت  كان 
مع  يتصارع  األسد  ذلك  أن  له  الواضح  من  كان  الوحشية. 
ضحية، لم يكن الزئير صادرًا عن أسٍد هارب، وإنما عن أسٍد 
مقاتل، ولكن مع ماذا؟ أو مع من؟ هل كان ذلك مع ظبي أم 

بقرة أم إنسان؟
األسد  صوت  إلى  انتباه  في  يستمع  ملينقديت  كان 
وبعد  القرية.  وسط  في  الخيل  صهيل  صوت  سمع  عندما 
اختلطت  وقد  واألطفال،  النساء  صياح  سمع  مباشرة  ذلك 
أصواتهم مع أصوات الخيول. أسرع ملينقديت خارجًا وكذلك 
بقية رجال القرية، إال أن ما وجدوه قد أحبطهم تمامًا! كان 
وأشويل  ملينقديت،  زوجة  ألويل  ومعهم  اختفوا  قد  العرب 
أحد ابنيها التوأمين. أما مديت، التوأم الثاني، فقد سقط من 

على أحد الجياد وظلَّ راقدًا على األرض وهو يبكي وغير قادر 
على الحركة، فقد أصيب بكسٍر في عظم المقعد.

تلك  وفي  العمر،  من  الثانية  دون  وقتها  التوأمان  كان 
األعمى  الغضب  كانا يعانيان من اإلسهال، وفي حدة  الليلة 
أو التهور، كانت ألويل قد فتحت باب الكوخ وأخذت التوأمين 
ربما  الخروج.  بعدم  لها  النساء  نصيحة  رغم  الخارج،  إلى 
فعلت ذلك تقديرًا لشعور النائمين بالكوخ، الذين قد يتأذون 
من إسهال األطفال، ولكن لدى استرجاع ما حدث، فقد كان 
من  الخوف  باعتبار  خصوصًا  الطيش،  غاية  في  سلوكها 

الحيوانات المفترسة ومن اإلنسان، الذي كان سائدًا وقتها. 
تعالت صيحات الحرب وانضم العديد من الشباب اآلخرين 
إلى شباب القرية في البحث عن العرب، ولكن لم يكن هناك 
أي أثر يمكن أن يدلهم على اتجاه البحث، فكان جهدًا ضائعًا 
وخطرًا، وبناء على نصيحة كبار القوم، تقرر إيقاف البحث 

ومواصلته في الصباح. 
في  جاؤوا  قد  العرب  بأن  األخبار  انتشرت  ما  سريعًا 
جماعة، وأن أسدًا قد قطع عليهم الطريق، وهو األسد الذي 
ُسمع صوت زئيره في قرية ملينقديت. هاجم الوحُش العرب 
الهجوم  موقع  في  مبعثرة  أشاؤه  ُوجدت  أحَدهم،  وقتل 
صباح اليوم التالي. وكما ظهر من آثار الخيول واألقدام في 
ما  قد جرح آخرين، وعلى  األسد  يكون  أن  ُبدَّ  فا  المنطقة، 
العرب  المنطقة أصوات  القريبين من  الناس  يبدو فقد سمع 
وخيولهم وعلموا أن أعداءهم في معركة مع الوحش، وقرروا 
غض الطرف عن الورطة التي وقع فيها غزاة الرقيق، علمًا 

بأن واقع الحال هو أن يكونوا هم أو األسد ضد العرب.
ملينقديت  أحزنت  قد  أشويل  اختفاء  فاجعة  أن  ورغم 
وأسرته، إال أنهم وجدوا العزاء والعوض في عودة ألويل، 
العاطفي الشديد لفقدها أحد أبنائها،  التي ظّلت تعاني األلم 
كما أنَّها لم تسامح نفسها ألخذها التوأمين خارج الكوخ في 
تلك الليلة المليئة باألحداث. وكانت تشعر بالذنب لهربها من 
معسكر العرب وحدها مخلِّفة أشويل أسيرًا لديهم، ولكن لعل 
أكبر من عانى من تلك األحداث هو مديت، فرغم أنه قد نجا من 
الغارة، إال أن كسر عظم المقعد لم يلتئم أبدًا، ووسط الدينكا 
المفرطين في الحرص على الجاذبية والجمال الجسماني، فقد 

كان عيب مديت الجسماني مصيبة شخصية كبرى.
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عبدالغني كرم الله

يف الذكرى العاشرة لرحيل 

عبدالله الطيب 

ُوِلد وبيده طبق من لغة
)الكرتوم ده والالااهي أكبر دار للمسنين في العالم كلووو(!! هكذا قالت 
جريزلدا، زوج العالمة، ولكن ِلَم قالتها؟، وِلَم صفََّقت القاعة كّلها؟، فلها 
حكايــة وقصة طويلة مطوّية في متن هذا المقال. كم يرهق نطق حرفي 
)الحــاء، والخــاء( العجم، فقد حكــت رحالة إنجليزيــة زارت القدس في 
القرن التاسع عشر: »مهما هصرت لساني تحت حنكي، غلبني أن أنطق 
الهــااا«، وهــي تقصد الحاء. قالــت بأنها هصرت لســانها، تحت حنكها، 
وحيــن لم تســتطع نطقه، هرســته بأصبعهــا أيضًا، )أي لســانها(، ثم 
مــن جوف حلقها أخرجت الهواء قويًا، عســى ولعــل تصنع إيقاع حرف 

الحاء، فخاطبها السماع بـ »هااااااء« بينة.
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كان العالّمة 
حرًا يصّح أن 

يكون نموذجًا 
للشخصية 
السودانية

)مدينــة  كلمــة  نطــق  بــأن  يقــال 
الحصاحيصــا(، كان لــه شــأن عظيــم، 
فــي كشــف أهــل القــرن اإلفريقــي الكــرام، 
حيــن  واإلرتيرييــن،  األحبــاش  مــن 
تشــابهت المامــح، بيننــا، وبينهــم، حــد 
وقــع الحافــر علــى الحافــر، ولــم يبــق 
ســوى حــّد الحــاء، فاصــًا بيننــا وبينهم. 
ــده هــؤالء  ــن بع ــم م ــري ث ــن كان نمي حي
دول  مــن  يحرمــون شــعبهم وزوارهــم 
الجــوار مــن أكل خشــاش األرض الســمراء 
الواســعة، فغضــب اهلل عليهــم، وأغلــق 
ليــوم  »الهسهيســا«،  نســيج  مصنــع 
النــاس هــذا، لــم يطعموهم ولــم يتركوهم 
يأكلــون مــن خشــاش األرض، فقــد حبــس 
أهــل القــرن فــي معســكرات، وحبــس أهل 
البــاد، فــي بيوتهــم، بــا وظائــف، أو 
داخــل البــاد، بــا تأشــيرة خــروج، فقط 
للحــروب والصفيــر والصــراخ فــي مواكب 

النصــر المزيَّــف داخــل البــاد.
ضليــع  وهــو  الحفــل،  عريــف  قــدم 
فــي اللغــة، برنامــج الجلســة األولــى، 
أي كلمــة كانــت تأخــد تشــكليها رفعــًا، 
وفتحــًا، وســكونًا، وشــعرت بأنهــا- أي 
اللغــة- لهــا الحــق، أن تفتــن الشــعراء فــي 

ــاظ. ــب ألف ــل تاع ــدء مث الب
إضــاءة  األولــى،  الدراســة  كانــت 
وزواجــه  الطيــب،  عبــداهلل  ســيرة  فــي 
الميمــون، »مــن شــرق يحــّن للغــرب«، 
الســيدة جريزلــدا، يقدمهــا البروفيســور 
عبدالقــادر محمــود، وتعقبهــا مداخــات، 
ثــم ورقــة »ســيرة عبــداهلل الطيــب مــن 
منظــور أدبــي يقدمهــا األســتاذ مصطفــى 
الصــاوي، وفــي البــدء آيــات مــن القــرآن 
ــق  ــيخ صدي ــم الش ــا عليك ــم يتلوه الحكي

أحمــد حمــدون.
خلفــي تجلــس شــابات صغيــرات، 
أظنهــن مــن جامعــة الخرطــوم، وهن خير 
دليــل لانقطــاع المعرفــي بيــن األجيــال، 
كانــت إحداهــن، تتلفــت يمنــة ويســرة، 
ــي  ــد الشــيخ المقرئ ــي انتظــار أن يصع ف
الشــهير صديــق أحمــد حمــدون المنصــة، 
وهــو المتوفَّــى قبــل أن توَلــد، حيــث رحــل 
كانــت  قبــره عــام 1985م،  إلــى قصــر 
تراقــب رجــًا عجــوزًا، بجلبــاب أبيــض، 
يبحــث عــن كرســي، وحســبته المقــرئ 
ــره  لتأخُّ امتعضــت  وأظنهــا  المبــارك، 

ــد،  ــى موع ــون عل ــد تك ــود. »ق ــي الصع ف
الجامعــة« بعــد  أو موطنهــا بعيــد عــن 
تصفيــة ســكن الجامعــة القريــب كــي ال 
يعــود هنــاك تجّمــع، ووقــت فــراغ للفكــر 
ــت  ــدَّد الوق ــل ُيَب ــل والمعارضــة، ب والتأمُّ

ــا. ــن الجامعــة وإليه ــق م ــي الطري ف
أظنهــا قطيعــة مقصــودة، ولــو بمكــر 
وســاطين  لحّكامنــا،  الباطنــي  العقــل 
الثقافــة، أي وزرائهــا الكــرام، مــا بعــد 
ــا أحــد  ــن(، ف ــا )منبّتي االســتقال، صرن
يعــرف َجّمــاع، وال التجانــي، وال أســتاذ 
ــد، ومــن هــم  ــد طــه، وال نق محمــود محم
ورجاالتــه،  الحديــث،  التاريــخ  أبطــال 
وقعــت وصايــة مــا، علــى كاهل الشــباب، 
فــي أال يعــرف تاريخــه كمــا هــو، وليــس 
ر المــؤرخ الملتــوي، اتركوهــم  كمــا يســطِّ
والتاريــخ، فلهــم عقــول، مثــل مــا لكــم، 
إن لــم تكــن أعمــق وأعقــل، كــي ال نفتــّن 
ــع  ــة أو توزي ــّور للهوي ــي تص ــوم ف كّل ي
للثــورة، والســلطة، كمــا يجــري اآلن، بل 
صــار العســكر الجــدد يمنعــون تأمــل مــا 
ــم،  ــدم منه ــان العســكر األق ــي زم جــرى ف
وهــا نحــن َمَحلَّــْك ِســْر، فاتركــوا الشــباب 
ويدرســون،  يفحصــوه،  وتاريخهــم، 
الوصايــة  عــن  بعيــدًا  وصــدق  بمهــل 
التــي  الكبيــرة والصغيــرة،  واألكاذيــب 
وقــع فيهــا أغلــب المؤرخيــن، فصــارت لنا 
هويــات بــا هوى وعشــق، ومات شــباٌب 
نضــر فــي حــروب َســنَّها األجــداد، ُتســّن 
الحــرب،  وتشــعل  الســكاكين،  القبــور 
وتدفــع األرحــام أطفــااًل يشــتد عودهــم 
وفــي  والكراهيــة.  البغــض  أتــون  فــي 
ريــان شــبابهم، تدفعهــم تلكــم القبــور 
التــي بيــن الجماجــم، إلــى المــوت، وكأن 
ــو الســيد، فلنضــع الحصــان  الماضــي ه
أمــام العربــة، كــي يقــود فــرس المســتقبل 

الحيــاة، وليــس ماضيهــا، فالخيــال أميــر 
ــة. ــرة المهترئ ــد، ال الذاك الغ

ــرة  ــي حض ــويعات ف ــة س ــُت خمس كن
الشــارقة،  قاعــة  فــي  كانــت  العامــة 
زوجتــه الســودانية اإلنجليزيــة، وكانــت 
ع هــذا الرجــل  خيــر برهــان، لجمــال وتنــوُّ
الفريــد، وصفيــة قريبتــه، جــاءت مــن 
التميــراب، ورجــال مــن بــاد نجيريــا، 
وأصحــاب مــن ســلطنة عمــان، فقــد كان 
العامــة حــرًا، يصلــح أن يكــون نموذجــًا 
النظيفــة،  الســودانية،  للشــخصية 
المتواضعــة، الســمحة، التــي طمســتها 
فــي أخــر العقــود الســنوات العجــاف، 
إســام اآلفــاق، وليــس النفــوس، وحتــى 
فــي اآلفــاق مظهرهــا، حيــن كان الديــن 
فــي وطنــي يعنــى بالداخــل، بالباطــن 
انحــرف  لكــن  العبيــد.  حكمــة  فــي  أو 
الديــن مــن بواكيــر العباســيين، وقبــل 
األموييــن، حتــى صــار ديــن فقــه، وليس 
ديــن تربيــة وســلوك، وغــرف مــن أغــوار 
النفــس، ومــا أغناهــا،  ولكــن، فــي تلكــم 
فــي  اهلل حاضــرًا، حتــى  كان  النفــوس 
االختــاف، فــا انزعــاج مــن تجّلياتــه 
ــزام  ــة. لكــن، جــاء أق فــي الشــر والفضيل
ــن  ــرقوا الدي ــا، فس ــال الدني ــن، وأبط الدي
وكنــزوا،  فشــحموا،  الديــن،  باســم 
وســافروا ســياحة )للنفــس، ال هلل(، فــي 
بــاد العالــم، والشــعب جائــع، ويــدرس 

أبناؤهــم فــي أعتــى جامعــات الكــون.
هلل دّر الحديــث عنــه، يأبــى إال أن يجــّر 
النفــس، لحديــث هنــا، وهنــاك. فقــد كان 
هــو يفكــر بطريقــة دائــرة، حيــن يحكــي 
فــي المذيــاع والتلفــاز. حديثــه ممتــع، 
ملــل،  دون  ويغــرِّب،  ويشــرِّق  يحلِّــق 
ــه لأحــرف،  ــت أحــب مجــرد نطق ــم كن ك
ــانه  ــن لس ــها بي ــل، أحّس ــات، للجم للكلم
ق الكلمــات العربيــة كأنهــا  كحلــوى، يتــذوَّ
بلحــة بــركاوي )قيــل بأنــه يحبــه(، ألنــه 
ــا، ومشــتقاتها،  ــا، وأصله ــرف فصله يع
وبناتهــا، وقدراتهــا اللفظيــة، وجرســها، 
ــة  ــوت أو طبيع ــن أي ص ــا، وم ورمزيته
اســتقت )مثــل زقزقــة العصافيــر(. كــم 
فــي  »المرشــد  الفريــد  كتابــه  َشــدَّني 
كشــكول  أعظــم  العــرب«  أشــعار  فهــم 
ــي  ــي واإلفرنج ــي والجاهل ــعر العالم للش
ــات فــي شــأن  والشــعبي، وأعظــم تداعي
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شــخصية،  خواطــر  وأجمــل  اللغــة، 
الــذي  أحّســه كتبــه بحــروف العبقــري 
يكــره حتــى أصنــام المناهــج، فيخرقهــا 
بعلــم وتأويــل، لأعمق، أســمعه يتحدث 
عــن »الضمــة، والســكون، والكســرة«، 
فــي شــأن التنويــن والتشــكيل، فيقــول 
إنهــا أصــوات كــي تعبــر عــن حالتنــا، فــي 
ــأس واالنكســار، واللطــف،  ــوة، والب الق
األنوثــة،  وليــدة  الكســرة  إن  يقــول 
وتعابيــر الحيــاة الهشــة، والضمــة وليــدة 
ــرة،  ــرة، والكبي ــرب، الصغي ــئون الح ش
كتــاب ممتــع بحــق وجــريء فــي مــادة 

صارمــة.
كان العّامــة، رجــًا متديِّنــًا، يصــادق 
الســكارى والدروايــش، ودخــل بــارات 
ج  لنــدن مــع صحبــه دون اســتياء، وتــزوَّ
ببريطانيــة، أســكنها الدامــر ثاثــة أشــهر 
ــاد،  ــاد والعب ــت بالب ــرام، وهــي ُأعجب ك
ــال ســمرتنا  ــون ريشــتها جم ورســمت بل
وتراثنــا وأســاريرنا. كان هنــاك معــرض 
ــّع  ــه تش ــور ل ــة، وص ــارج القاع ــا، خ له

ــه النجابــة والدهــاء الطيــب. مــن عيني
لحلقــات  المــوازي  المعــرض،  فــي 
الــدرس، للفنانــة جريزلــدا، تعجبــت مــن 
ــياء  ــمت أش ــم رس ــا، فك ــادة فين ــّر الع س
مــرور  بهــا  نمــّر  حياتنــا  فــي  وزوايــا 
الكــرام، لعمــى العــادة، وصمــم التعبيــر! 
لكنهــا هــي فتنــت بهــا، فرســمت كل شــيء 
بدهشــة: البــروش، الصــاة، قعــدة البن، 
ــرض،  ــرس والم ــي الع ــر ف ــر الخاط وجب
نســاء حــول مريــض، أو عريــس، كأنهــا 
مثــل قيــس، حيــن أصــّر علــى أن زيــارة 
قبــر ليلــى، نســك مــن مناســك الحــج 

والعمــرة، وقــد صــدق.
مــا أعظمهــا مــن ورثــة، موهبــة، ُقــّدت 
ــاح، طيــب،  فــي جــرم صغيــر أســمر، لّم
ودود األســارير، اســتلَّته الحيــاة طفــًا 
فــي أواخــر رمضــان، عــام 1921م. غــرب 
ــى  ــه األول ــل صرخت ــر، صــرخ الطف الدام
فــي قريــة طينيــة زاهــدة، قريــة التميــراب 
ــب الدهــر  ــام وأهــل كت ــن أخــوال وأعم بي
عليهــم حيــاة تصــوُّف، بيــن نــور القــرآن 

ونــار القيــام والصيــام.
االبــن  فصــار  عبــداهلل،  الطفــل  ولــد 
أخــوات«، مســئواًل  »أخــا  أمــه،  وحيــد 
ومثابــر، ومــن عجــب لــم يتجــاوز الفتــى 

ملحمــة  ر  َســطَّ حتــى  الثانــي،  العقــد 
لغويــة وشــعرية وفكريــة، بــل وســياحة 
أدبيــة، ســميت مجــازًا »المرشــد فــي فهــم 
أشــعار العــرب«، أظهــر فيهــا مــن البراعــة 
ــي  ــدَّت ف ــي ُق ــبة، الت ــة والمكتس الموروث
فهــم  فــي  وقلبــه،  عقلــه،  جارَحَتيــه.. 
ودورب  وقواعدهــا  وأجراســها  اللغــة، 
ــر  ــا يحيِّ ــا م ــا ومآله ــآل حاله ــا، وم خلقه
ــم  ــره، وبفه ــر عم ــًا لصغ ــاب، قياس األلب
وحــب وهيــام عبقــري للمــرأة اللعــوب 

»اللغــة«.
أقــدار  تعــرف  بادنــا  كانــت  لــو 
للــدرس  تمامــًا  َغتــه  لفرَّ الرجــال، 
ســمراء،  وطنيــة  كثــروة  والتحصيــل، 
وراء  وهنــاك  هنــا  يــدرس،  أن  بــدل 
أو  والمغــرب،  نيجيريــا  فــي  الحــدود، 
ــب  ــن ذه ــزءًا م ــي ج ــة، ويفن ــر جامع يدي
وقتــه فــي همــوم ومشــاكل إداريــة، أولــى 
ولكنــا  عليهــا،  ُجِبــل  آخــر،  عقــل  بهــا 
ــة  ــإدارة جامع ــون ب ــه الميم ــغلنا فراغ ش
ــم  ــه بتنظي ــو نفس ــغل ه ــوم، وش الخرط
شــعر، كان أجــدى بــه وهــب عظيــم آخر، 
ُكّتــاب  فيــه، ومثلــه  ُقــدَّ  الشــعر،  غيــر 
ســبيل  فــي  طاقاتهــم،  بــددوا  عظــام، 
كســب العيــش، وحيــاة الكفــاف، فــي بلــد 
يجنــي سماســرة الســوق وباعــة الــدوالر 
ورجــاالت الديــن ثــروة فــي لمــح البصــر، 
لــم يحلــم بهــا قــارون، باســتغال النفــوذ 
وهــم  وصــاروا،  والمكــر،  والســلطان 
ســراق الشــعب، أبنــاء بــررة فــي البــاد، 
كل  ســاتها،  ومؤسَّ الدولــة،  تكرِّمهــم 
أســبوع، وقــد جنــوا مالهــم، مــن وســائل 
كســب طفيليــة، ال عاقــة لهــا بالصناعــة 
والزراعــة، ســبل أنانيــة، نفعيــة، ضارة 
بالحياة، وســعت فتوق المجتمع األســمر 

الطيــب، المتآخــي عبر قرون طــوال، إلى 
طبقــات فــي الثــرى وأخــرى فــي الثريــا، 
تركــت الريــف وأمصــاره صحــراء جــرداء 
الريــاح،  البــوم، وتصفــر  فيهــا  تنعــق 
إلــى  ومشــاة،  حفــاة  أهلهــا،  ورحــل 
هامــش المــدن، وتركــوا خلفهــم، بأســًى 

عظيــم، ذكرياتهــم وقبورهــم.
 تقســو بادنــا )التــي لــم تتشــكَّل بعــد، 
حلــم  أو  هويــة،  أو  كيــان،  أو  كدولــة 
وطمــوح(، علــى أي عبقري يمــّر بترابها، 
كلهــم  اليــوم،  فــي  مــرة  ألــف  يمــوت 
أعدمتهــم باإلهمــال، أو بســيف الهــوس، 
أو النســيان، أو المحاكمــات )التجانــي، 
محمــود،  نجيلــة،  معاويــة،  جمــاع، 
شــموس  مــن  وغيرهــم  عبدالخالــق(، 
كانــت ســتنير لأمــة دربهــا نحــو الحريــة 
والعلــم والحــب، ولكــن طبــاع االســتبداد، 
والمســتترة،  الظاهــرة  أشــكاله،  بــكل 
أقصــت تلكــم المواهــب، فالعــداء الفطــري 
بيــن الظلمــة والنــور ال يجتمعــان أبــدًا في 

واحــدة. أرض 
الشــك، مــّر الرجل المخضــرم بمخاض 
عســير، فتعــدُّد مواهبــه، جعلــه أســيرًا 
قــرآن،  لهــا بيــن عالــم لغــة، ومفســر 
وشــاعر »جاهلــي«، وســارد عظيــم ألدب 
أدب  فــي  عظيــم  ومؤلــف  الرحــات، 
اللغــة، قــوس قــزح مــن المواهــب، جعلته 
ضــااًل، محتــارًا، فــي أي طريــق يســلك، 

أو جبــل يصعــد، أو واٍد ينزلــق.
أظنــه خطــأ قديمــًا، يعــود إلــى غبــار 
التربيــة األولــى، وصــدأ قيــم تعلــي شــأن 
فــن علــى فــن، كمــا جــرى لبــادي فــي 
عشــق الشــعر والشــعراء، ولكنــه عشــق 
جعــل كل فنــان يحــرص علــى كتابتــه، 
ــا جــرى  لســهولة األمــر والنشــر. وهــذا م
للعامــة العظيــم عبــداهلل الطيــب، ولكــن 
للشــعر  ينَحــْز  لــم  إذ  أقــل،  بخســارة 
كليــة، ولكنــه أفنــى وقتــًا عزيــزًا فــي 
صنعــه، كان أولــى بــه فــن آخــر كالســرد 

ــا.  ــرع فيهم ــن ب ــة، اللتي والحكاي
بالشــعر  اهتمامــه  مــن  مــاذا كســبنا 
ره وكأنــه فــي باديــة  الجاهلــي الــذي َســطَّ
ســلم؟  بــذي  واٍد  فــي  راٍع  أو  المعــرة، 
ومــاذا خســرنا إلهمالــه أدب الرحــات، 
مــن  يملكــه  بمــا  أســاطينها  مــن  وهــو 
ــم وحنكــة  ــة وتهكُّ قــوة ماحظــة ومقارن

الرجل المتعدِّد 
عالم لغة ، 

ر للقرآن،  مفسِّ
شاعر وسارد 

عظيم
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بــكل  للحيــاة  وعشــق  لغــة  وساســة 
صورهــا، وبســاطة تحليــل فطــري يمــس 
جوهــر المتلقــي والقارئ، ويفتح شــهيته 
ــادي،  ــمال ب ــج، أو ش ــة دار اإلفرن لرؤي
أو ســفينة هولنديــة فــي األربعينــات، 
الفريــد؟  رحاتــه  أدب  فــي  ســطر  كمــا 
ولكــن ندامــة الُكَســعي، تعترينــا، فقــد 
عــضَّ إبهــام موهــوب فــي أدب الرحــات 
ــد  ــر فري ــه أث ــره كان ســيكون ل ــى بت حت
فــي إثــراء هــذا النــوع العتيــق مــن األدب، 
»مــن  كتابيــه  فــي  جلّيــًا  ذلــك  ويظهــر 
نافــذة قطــار«، و»مــن حقيبــة الذكريات«، 
وهمــا يؤرَّخــان لفتــرة هامــة مــن تاريــخ 
الســودان، وإنجلتــرا، وأحــداث العالــم 
األربعينــات  فــي  االســتعمار،  إبــان 
والخمســينات، ممــا يدخلــه كمــؤرخ أدبــي 
ــاة  ــاة الســودانية، وحي واجتماعــي للحي
اإلنجليــز وقتهــا. وأرضهــا التــي ال تعــرف 

الغــروب أو حتــى الشــروق.
ففــي ُكَتيِّبه الرشــيق العبــارة، الودود 
مــأ  الذكريــات«  »مــن حقيبــة  اإلشــارة 
الصفحات بمداد قلمه األســمر، كي نسوح 
معــه فــي تلــك الفتــرة الهامــة مــن تاريخنا 
وتاريــخ بادنــا وأهلــه، ومثقفيــه، فقــط 
ــف،  ــا تكلُّ ــيطة، ب ــة بس ر، وببراع ــطَّ َس
وبعيــن ســودانية تستكشــف الخصــم فــي 
ــته،  ــره، معيش ــق تفكي ــر داره، طرائ عق
حياتــه، نحــن فــي نظرهــم، وهــم فــي 
نظرنــا. وللحــق، كتبهــا بــروح معتــّدة 
بذاتهــا، رغــم ســخريته مــن أبنــاء جلدته، 
كمــا يتــراءى، وكأنــه يحــس بعبقريتــه، 
ــدو وراء الســطور  ــه، يب ــه، وفصل وأصل
الســخرية،  مكــر  رغــم  جّلــي،  اعتــداد 
منهــم ومنــا فــي تلــك الحيــوات مــا قبيــل 
حيــن  ــم،  التهكُّ وينبــري  االســتقال. 
تحــاول صرامــة اإلنجليــز وتقاليدهــم، 
لترويــض بــدواة ُمَحبَّبــة، ومتوثِّبــة بألف 
حكمــة مغــروزة فــي شــباب ســوداني 
جــاء مــن بدايــة المجــذوب، إلــى لنــدن 
ــي البســمة  ــة بحســبان ف ــد المرعي التقالي
ــكل  ــل ل ــوس واألكل، ب ــة والجل والضحك
طقــس مــن هــذه الطقــوس مــن األحــكام 

ــه مارشــًا عســكريًا.  ــا يجعل م
ــاطة  ــة(، بس ــذه )الحقيب ــي ه ــر ف تظه
شــعبي  شــعر  إقحــام  مــع  الحكــي، 
ولــع  وفيهــا  وعباســي،  وجاهلــي 

الحيــاة  بيــن  ومقارنــة  بالتفاصيــل، 
الســودانية الفطريــة والحيــاة اإلنجليزيــة 

والمعقَّــدة. المعاصــرة 
ونــار  الصوفيــة  أصولــه  ورغــم 
قلبــه،  فــي  تشــتعل  التــي  المجاديــب 
إال أن كتابتــه كانــت متحــّررة مــن هــذا 
اإلســامية  والتقاليــد  الصوفــي  اإلرث 
والســودانية، فقــد كتــب بفطــرة شــاب 
ال يأبــه ســوى لمــا يــرى. وقــد يكــون 
ــّرد  ــًا بــأن هــذه الذكريــات ُمَج حينهــا ظان
أو  ألصدقائــه،  ورســائل(،  )جوابــات، 
لمــن يعــرف القــراءة والكتابــة حينهــا.

ومــن هــذه )الحقيبة( نشــعر بالتناقض 
العجيــب بيــن تعقيــد شــعره »الجاهلــي« 
وبســاطه كتابتــه النثريــة، والســردية. 
واحــد،  شــخص  ال  شــخصان،  كأنهمــا 
ففــي شــعره الجاهلــي، كان شــابًا مولعــًا 
اللغــوي  ضلوعــه  وإثبــات  باأللغــاز، 
شــوارع  فــي  يســير  )إعرابــي  الفــذ، 
ــا ُنســب  ــاره(، كم ــدن بحم باريــس، أو لن

ــين. ــه حس ــى ط إل
تجــارب  أمــام  قديمــًا،  أدبــًا  َر  َســطَّ
شــعرية حديثــة مثل البــارودي والســياب 
ونــازك والمجــدوب والتجاني. فأشــعاره 
ــر،  ــة العص ــن لغ ــا ع ــد البتعاده ــم تخّل ل
مــن حيــث اللغــة الجاهليــة، واأللفــاظ 

التــي ال توجــد إلــى فــي مختــار الصحــاح، 

جريــر  اســتعملها  التــي  والقواميــس 

والحطيئــة، وذات األســلوب العروضي، 

مــع ميــل إلــى تقليد مصطنــع، جعل عامة 

النــاس وخاصتهــم، بمنــأى عــن اجتــرار 

أشــعاره وحفظهــا، وخلّوهــا مــن تلــك 

القشــعريرة الجماليــة التــي تباغــت قــارئ 

تصيــب  التــي  الغبطــة  وتلــك  الشــعر، 

ــرأ.  ــى الشــعر أو ُيق ــن ُيتل ــي حي المتلق

كان  الطيــب،  عبــداهلل  العبقــري  إن 

والموانســة،  اإلمتــاع  بطــل  ســيكون 

فحديثــه العذب، الشــامل يســحر مســتمعه 

ولطــف  جــرس  رّنــة  مــن  فيــه  بمــا 

ــاة  حكايــة وبســاطة حكــي وعشــق للحي

المؤانســة  فــأدب  وبركتهــا،  ونزواتهــا 

أدب قديــم، ليتــه تمــادى وأســرف فــي 

خســرنا  وللحــق،  النثريــة.  كتابتــه 

ــة،  ــدرات مذهل ــك مق ــًا، يمل ــًا عظيم روائي

حرمنــا منهــا بانشــغاله بشــعر، ال أرى 

لــه جــدوى، بــل ليــت فــرََّغ وقــت كتابتــه 

الحكــي  حتــى  أو  والنثــر،  للحكــي، 

الشــفوي. مــا أعــذب لســانه، وقلبــه!.

مع زوجته
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دمية الشكر

اإلصابة بالشغف

كان عبــد اهلل الطيــب مجــذوب )1921 
- 2003( فــي عقــده الرابــع حيــن أّلــف 
فــي  النقديــة  المراجــع  أهــّم  مــن  واحــدًا 
معرفــة الشــعر العربــي وأضخمهــا فــي 
فهــم  إلــى  »المرشــد  العشــرين:  القــرن 
أشــعار العــرب وصناعتهــا«. فهــذا الِســفر 
ــف مــن خمســة أجــزاء ُنشــر  الضخــّم المؤّل
ــام 1955،  ــرة ع ــي القاه ــى ف ــّرة األول للم
كانــت  مــّرات،  أربــع  طباعتــه  وأعيــدت 
آخرهــا فــي الســودان عــام 1991. وقــد نال 
ــد اهلل الطيــب علــى كتابــه الفريــد هــذا،  عب
جوائــز عديــدة، منهــا جائــزة الملــك فيصــل 
العالميــة، ومنهــا مــا يــروى عــن غــرام 
الشــاعر المصــري أمــل دنقــل بهــذا الكتــاب، 
األمــر الــذي كان يدفعــه إلــى زيــارة دار 

الكتــب المصريــة يومّيــًا كي 
يقــرأ فيــه، إذ كانــت طبعتــه 
األســواق.  مــن  نفــدت  قــد 
ــزة األهــّم كانــت  لكــن الجائ
األدب  عميــد  ســعي  فــي 
العربــي طــه حســين إلــى 
نشــره )لــذا ُنشــر أّواًل فــي 
القاهــرة( وتقديمــه بقلمــه 
»هــذا  الصحيــح:  البديــع 
أبعــد  إلــى  ممتــٌع  كتــاٌب 
ــرف  ــاع، ال أع ــات اإلمت غاي
أّن مثلــه أتيــح لنــا فــي هــذا 
ولعــّل  الحديــث«.  العصــر 

ســرًا وحيــدًا دفــع العامــة الشــاب إلــى 
كتابــة أزيــد مــن ألفيــن وثمانمائــة صفحــة 
عــن الشــعر العربــي، وليــس لهــذا الســّر إال 

اســمًا واحــدًا هــو الشــغف.
أثــار عبــد اهلل الطيــب فــي كتابــه مســائل 
دقيقــة تتعّلــق بأصــول الّشــعر العربــي 
وبيــن  بينهــا  وبالتناســب  وبأوزانــه، 
األغــراض الشــعرّية. ومــن الصحيــح أن 
التناســب  بهــذا  اهتــّم  الباحثيــن  بعــض 

وناقــش الكاتــب فــي وجهــة نظــره، إال أن 
»نظريــة« عبــد اهلل الطيــب مجــذوب فــي 
مــا يخــّص أصــول الشــعر العربــي، لــم 
تلــَق حّقهــا مــن البحــث والــدرس. وعلينــا 
صــدر  قــد  الكتــاب  هــذا  أن  ننســى  أال 
القــرن  مــن  الخمســينيات  منتصــف  فــي 
المنصــرم، فــي وقــت لــم يكــن فيــه مــن 
الجانــب  بهــذا  تهتــّم  ودراســات  بحــوث 
الشــّيق مــن تاريــخ القصيــد وإرهاصاتــه، 
وتمــزج مــن أجــل ســبره والبحــث فيــه 
علمــّي الباغــة والَعــروض، فضــًا عــن 
الَعــروض  بيــن  طفيفــة،  ولــو  مقارنــة 
العربــي مــن جهــة والَعروضْيــن الفارســي 
ــة  ــة أخــرى، باإلضاف ــن جه ــي م واإلغريق
إلــى االنتبــاه إلــى تــوّزع القبائــل العربيــة 
بانتشــار  ذلــك  وعاقــة 
الشــعرّية.  البحــور 
أن  فيــه  شــّك  ال  وممــا 
الطيــب  اهلل  عبــد  دراســة 
جامعــة  فــي  مجــذوب 
علــى  وحصولــه  لنــدن 
مــن  الدكتــوراه  شــهادة 
ــد الدراســات الشــرقّية  معه
لــه  أتاحــت  واإلفريقّيــة، 
فــي  والبحــث  التفكيــر 
العربــي.  الشــعر  أصــول 
ــي الفصــل  ــك ف ــر ذل ويظه
المعنــّون بـــ »التقســيم« من 
ــق  ــه. حيــث ينطل الجــزء الثانــي مــن كتاب
مــن علــم الَعــروض ليبّيــن دور الَعــروض 
علــى  التأثيــر  فــي  والقافيــة  والضــرب 
الشــعرّية،  لأبيــات  الجهريــة  القــراءة 
مســتفيدًا مــن دور التضميــن )أن تتعّلــق 
ــا(  ــا بعده ــا بم ــا قبله ــة أو لفظــة مم القافي
فــي ذلــك، لينفــَذ بعدهــا إلــى مــا اصطلــح 
التقســيمية  »المقابلــة  بـــ  تســميته  علــى 
أي المقابلــة بيــن دّقــات الــوزن ودقــات 

وبعــد  للســان«.  واالســتراحة  المواقــف 
ذلــك ســيفّصل فــي التقســيم، وســينظر 
فــي مصطلحــات الباغييــن القدامــى الذيــن 
نظــروا إلــى األمــر عينــه، لكنهــم وضعــوا 
المعانــي  تخــّص  مختلفــة  مصطلحــات 
ذلــك  وســيمزج  البليغــة،  والتراكيــب 
ــيمكّنه  ــذي س ــاّص ال ــدي الخ ــه النق بحدس
مــن الكشــف عــن العاقــة الدقيقــة بيــن 
التراكيــب النحويــة فــي البيــت الشــعري 
ــى  ــك عل ــر ذل ــاألوزان، وتأثي ــا ب وعاقته
»التقســيم  بـــ  مــا ســّماه  اإليقــاع، وهــو 
تطــّور  أن  ســيبّين  حيــث  والموازنــة«، 
التقســيم والموازنــة أفضــى إلــى شــكل 
ــك مــن خــال ســتة أطــوار  ــد، وذل القصي
هــي »المراحــل التــي مــّر بهــا نظــم الــكام 
إلــى  اللفظيــة  الموازنــة  مــن  العربــي 
الصياغــة البحرّيــة القافويــة المحكمــة«. 
وفــي كام أوضــح، فــإن عبــد اهلل الطيــب 
وضــع للمــّرة األولــى فــي اللغــة العربيــة 
ــى  ــي األشــكال الســابقة عل ــًا ينظــر ف بحث
أي  لتكّونــه  تطــّورت  وكيــف  القصيــد 
التســميط  إلــى  المــوزون  »الســجع  مــن 
المحكــم« بتعبيــره وصــواًل إلــى القصيــد. 
أو بــكام »معاصــر« مــن ســجع الكهــان 
ال  شــعرية  )كأشــكال  والرجــز  والَرمــل 
كأســماء البحــور المعروفــة( وصــواًل إلــى 
القصيــد وقــد اكتمــل، مــا مّكــن الخليــل 
بــن أحمــد مــن اســتنباط أوزانــه ووضــع 
علــم الَعــروض. وقــد فعــل عبــد اهلل الطيــب 
ذلــك مــن خــال أمريــن: معرفتــه الواســعة 
بالّشــعر العربــي وحدســه النقــدي العالي، 
ــد  ــة ق ــر مــن الكتــب التراثي ــم تكــن كثي إذ ل
الَعــروض  تحّققــت، خاّصــًة كتــب علــم 
التــي تشــير فــي مقّدماتهــا إلــى مــا هــو 
خــارج عــن أوزان الشــعر العربــي عبــر 
الكتــب  وكذلــك  القصيــد،  تســبق  أمثلــة 
التــي دّونــت وحفظــت مــا ســبقه، ككتــاب 
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ُقْطــُرب »األزمنــة وتلبيــة الجاهليــة« علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر. ومــن الصحيــح 
غالبيــة  يخالــف  الطيــب  اهلل  عبــد  أن 
الباغييــن القدامــى فــي مــا يخّص أســبقية 
القافيــة علــى الــوزن، إال أن اطاعــه علــى 
بعــض الدراســات اإلنكليزيــة التــي تخــّص 
التراكيــب الباغيــة في التــوراة واإلنجيل، 
مّكنتــه مــن »تعريــب«، إن صــّح التعبيــر، 
مفهــوم التــوازي Parallelism، )وهــو ما 
ــه  ــت العــرب تعرف ــة، وكان ســّماه الموازن
واالســتناد  االزدواج(،  وســّمته  قديمــًا 
الشــعر  فــي تحليــل تطــّور شــكل  إليــه 
العربــي، مــن دون أن يهمــل تمامــًا جهــود 
إلــى  اإلشــارة  فــي  القدامــى  الباغييــن 
ــى  ــع والتجانــس اللفظــي عل ــر الترصي أث
اإليقــاع. بيــد أن عبــد اهلل الطيــب يتقّدمهــم 
ــع  ــط الترصي ــر رب ــذا، عب ــه ه ــر ببحث أكث
وســواه مــن التراكيــب الباغيــة بــوزن 
البيــت الشــعري. وفــي كاٍم مختلــف، فــإن 
الربــط بيــن علمــّي الَعــروض والباغــة 
فــي تحليــل شــكل القصيــد، ســمح للعامة 
كتابــة أّول بحــٍث علمــّي ينظــر فــي أصــول 
الشــعر العربــي. من الصحيــح أن المصري 
محّمــد عونــي عبــد الــرؤوف قــد بحــث فــي 
ذلــك فــي كتابــه »بدايــات الشــعر العربــي 
كان  ذلــك  أن  إال  والكيــف«  الكــّم  بيــن 
القــرن  مــن  الســبعينيات  منتصــف  فــي 
العشــرين واقتصــر علــى البدايــات، هــذا 
مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن نزاهــة 
العامــة عبــد اهلل الطيــب وســعة إطاعــه، 
أتاحتــا لــه أن يوســع زاويــة النظــر، ليثير 
مســألة مهّمــة، إذ يــرى أن اللغــة العربيــة 
ــا مــن اللغــات الســامية  ــز عــن أختيه تتمّي
أي العبريــة واآلراميــة بأوزانهــا الشــعرية 
الَعــروض  تأّثــر  عــن  فيســأل  الوفيــرة، 
العربــي بمــا هــو خــارج اللغــات الســامية، 
الفارســي  بالَعروضيــن  تأّثــره  أي 

واإلغريقــي، مرّجحــًا كّفــة األّول، ومقتربــًا 
التــي  المســائل  أهــم  مــن  واحــدة  مــن 
المستشــرقين: »وقــد  نظــر فيهــا بعــض 
كان أهــل مشــرق الجزيــرة العربيــة مــن 
قبائــل ربيعــة وتميــم وإيــاد، هــم أّول مــن 
نقــل الــوزن عــن فــارس فيمــا أرى... كمــا 
كان أهــل الحجــاز هــم آخــر مــن اســتعمل 
ــن  ــم م ــن جيرانه ــا أخــذوه م ــوزن، وإنم ال
المجموعــة التميميــة«. إذ إن النظــر إلــى 
تــوّزع القبائــل فــي الجزيــرة العربيــة وأثــر 
ذلــك فــي انتشــار بحــور الطويل والبســيط 
والوافــر والكامــل، أكثــر من بحــور الخفيف 
والمتقــارب والمديــد والمنســرح، قــاد عبــد 
اهلل الطيــب إلــى الشــاعر عــدي بــن زيــد 
ــود فــي الحيــرة، صاحــب اللســانين  المول
كتــب  مــن  وأّول  والفارســي،  العربــي 
ديــوان كســرى، فحــدس  فــي  بالعربيــة 
قائــًا إن »الشــعر المــوزون بــدأ فــي مشــرق 
الجزيــرة وانتقــل بعدهــا إلــى الحجــاز«، إذ 
كان يظــّن إن القصــار مــن البحــور واألقــل 
تقصيــد  قبــل  األصــل  هــي  اســتعمااًل، 
ــرئ  ــل خــال ام ــدّي المهله ــى ي ــد عل القصائ
الجليــات  الجاهليــات  خــال  أو  القيــس 
أن  فيــه  ممــا ال شــّك  التعبيــر.  إن جــاز 
ــاء  ــازًا اللتق ــًا ممت ــل مكان بــاط الحيــرة مّث

العربيــة بالفارســّية، بيــد أن الدراســات 
الَعروضيــن  فــي  تنظــر  التــي  الحديثــة 
العربــي والفارســي، تبّيــن أن لغــة الضــاد 
سليلة اللغـــات الســـامية األكمـــل، تختلـــف 
ســليلة  الفارســية  عــن  بّينــــًا  اختـافـــًا 
اللغــات الهندو-أوروبيــة، مــن هنــا يختلف 
الَعــروض بيــن اللغتيــن، فمــا هــو كثيــر 
الــورود مــن البحــور فــي واحــدة، قليــل 
الــورود فــي الثانيــة، لــكأن العروضيــن 
متعاكســان. مــع ذلــك فــإن حــدس العامــة 
تجــاه بــاط الحيــرة وتــوزع القبائــل فــي 
الجزيــرة العربيــة، مّكنــه مــن فتــح البحــث 
العلمــي العربــي فــي مــا يخــّص الشــعر 
واإلحصــاء  المقارنــة  علــى  وأصولــه 
قدمــاء  تأثيــر  مــن  المتفّلــت  والتحليــل 
الباغييــن. فقــد نظــر عبــد اهلل الطيــب إلــى 
»ديــوان العــرب« بعيــن طازجــة وجريئــة، 
تعشــق التــراث وال تقّدســه، بــل تخضعــه 
للتحليــل المحــّب الحريــص. تحليــل غنــّي 
آســٌر فاتــن، ممتلئ بالشــغف والحماســة، 
حــّد أنــه مّتــع عميدنــا طــه حســين فــي 
ــا  ــرن المنصــرم، وم الخمســينيات مــن الق
فينــا  ويقــدح  يمّتعنــا  اليــوم  إلــى  زال 

شــرارة الشــغف بالشــعر العربــي.

خالف أغلبية 
القدامى فيما 
يخص أسبقية 

القافية على الوزن
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ترجمات

الفائزة  اسم  إعان  تمَّ  أسابيع  قبل 
في متحف »فيكتوريا وألبرت« في لندن، 
من  كّتاب  سبعة  االحتفال  حضر  حيث 
القصيرة.  القائمة  في  المرشحين  بين 
قيمتها  تبلغ  التي  الجائزة،  ُتقدَّم 
60.000 جنيه إسترليني، تقديرًا للكاتب 
السردية  الكتابة  مجال  في  إنجازه  على 
الخيالية. ويتم تقديمها كل عامين لكاتب 
إّما  السرد  يكتبون  ممن  الحياة  قيد  على 
ممن  أو  األصل،  في  اإلنجليزية  باللغة 
يكون عمله متاحًا في ترجمات إلى اللغة 

اإلنجليزية.
بالجائزة،  السابقين  الفائزين  من 
موترو  وأليس   ،)2011( روث  فيليب 
 ،)2007( آتشيبي  وتشينوا   ،)2009(

وإسماعيل كادريه )2005(. 
رؤية  على  بناًء  الفائز  اختيار  يتم 
خاف  وعلى  غيرها.  ال  التحكيم  لجنة 
للرواية،  البريطانية  بوكر(  )مان  جائزة 
بأعمال  التقدُّم  الناشرين  حق  من  فليس 

مؤلِّفيهم. 
في  دافيز  ليديا  الكاتبة  ُوِلدت 

إعداد وترجمة: محمد عبد النبي 

في  وتقيم   1947 عام  ماساتشوستس 
نيويورك. وهي أستاذة جامعية للكتابة 
لها  صدر  ألبان.  جامعة  في  اإلبداعية 
سبع مجموعات قصصية، اشتهر بعضها 
بترجمة عدد  قامت  كما  الشديد.  باإليجاز 
مثل  الفرنسية،  الكاسيكية  األعمال  من 
منازل  و«جانب  لفلوبير  بوفاري«  »مدام 
كتبت  كما  بروست.  لمارسيل  سوان« 

رواية وحيدة »نهاية القصة« )1995(. 
كتابه  الناقد جيمس وود في  وصفها 
»مواد مرحة ومقاالت أخرى« باعتبارها: 
وكما  عاصف«،  ولكن  برنارد  »توماس 
صدور  عند  تايشر  مورجان  أيضًا  كتب 
مجلد قصصها المجّمعة عام 2009: »إنها 
الخاص  ابتكارها  من  أدبي  شكل  سيدة 

بدرجٍة هائلة«.
مارك  أجراه  الكاتبة  مع  حوار  هنا 

بودمان:

بومب(  )مجلة  مع  حوارك  في   ™
عام 1997 قلِت: »إن صمويل بيكيت 
إنه ال يكترث بما  قال في موضٍع ما 

بنية  له  كانت  طالما  النص  يقوله 
إن  القبيل  هذا  من  شيء  أو  جميلة، 
البنية  في  الجمال  وكل  المعنى،  كل 
ذاتها.«. في رأيي الشخصي إن كثيرًا 
إلى  تفتقد  الحديث  األدب  أعمال  من 
للسرد،  الثاث  الركائز  من  ركيزة 
وهي: اللغة، الشخصيات، والحبكة. 
المفقودة  الركيزة  تكون  ما  وغالبًا 
حكي  سحر  انتهى  لقد  الحبكة.  هي 
الحكايات حول نار موقدة في الخاء. 
إذا كنت تتفقين معي، فهل ترين هذا 
د  ُمَجرَّ أم  ضروريًا  اتجاهًا  باعتباره 

بدعة عابرة؟ 

للغاية،  رة  متذمِّ أبدو  أن  أريد  ال   -
ولكني سأقول إن الحبكة قد استمرت في 
الوجود بطريقٍة ما أفضل من الركيزتين 
ولكن  واللغة.  الشخصيات،  األخريين: 
مع هذا فاألمر يعتمد على ما كنا نقرؤه. 
االقتباس  هذا  أوّضح  أن  علّي  ينبغي 
الواقع أعتقد أن بيكيت  جيدًا، ألنني في 

كاتبة القصة القصيرة ليديا داڤيز بعد فوزها بجائزة »مان بوكر« العالمية: 

الحبكة أهم من الشخصيات واللغة
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من  ما  موضٍع  في  اقتبسه  قد  نفسه 
»أنا  قال:  الذي  أوغسطين.  القديس 
أؤمن  لم  لو  حتى  األفكار  لشكل  أكترُث 
أوغسطين،  لدى  رائعة  جملة  ثمة  بها«. 
رها باللغة الاتينية.  ليتني أستطيع تذكُّ
منها  وأبدع  أروع  حتى  بالاتينية  فهي 
فأحد  تيئس،  »ال  تقول:  باإلنجليزية. 
اللصّين نال الخاص. وال تستِهن، فأحد 
الجملة شكٌل  لتلك  اللعنة.«  نال  اللصّين 

رائع. الشكل هو ما كل يهم.«

قراءته  معرض  في  بودمان: 
يقول  تقريبًا«،  ذاكرة  »با  لكتابك 
تايم  »نيويورك  الـ  في  كاالنان  ليام 
بوك ريفيو«: »كلما دقق المرء النظر 
التفاصيل،  من  المزيد  أمامه  اتَّضح 
الازمة  بالمهارة  إعجابه  وزاد 
مثل هذه  والكثير في  الكثير  لمواءمة 
)تكتب  للغاية.  الصغيرة  المساحة 
ما  كثيرًا  الكثافة  بالغ  نثرًا  دافيز( 
كتبه  ما  الشعرية«.  صوب  ينحو 

)الومضة  لسرد  تعريفي  في  يندرج 
النثر  أي   :)FLASH FICTION
مثًا  الطبقات.  ومتعدِّد  المكثَّف، 
قصتك »حب« من مجموعة »با ذاكرة 
ومع  فقط،   52 كلماتها  عدد  تقريبًا« 
ذلك فهي عمل تام. ما رأيك في سرد 
قائم  أدبي  نوع  أهو  اليوم؟  الومضة 
بذاته، أم مجرد محطة على الطريق 

حتى يمتلك الكاتب حرفته؟ 

برؤية  للغاية  مهتّمة  كنت  لطالما   -
األشكال  في  مختلفون  كّتاب  به  قام  ما 
تمضي  أن  الممكن  من  للغاية.  القصيرة 
في اتجاهات عديدة، فسواء اختار المرء 
المنمنم،  السرد  أو  المنمنم،  المقال  نوع 
إلخ.،  التأمات،  أو  النثر،  قصيدة  أو 
ألن  تمامًا  مختلفًا  سيكون  منهم  فكل 
الكاتب ستتجّلى على نحو شديد  عقلّية 
التفكير  في  الكاتب  طريقة   - الوضوح 
أقصد- رؤيته للعالم، ثم بالطبع طريقته 
في  اللغة.  مع  التعامل  في  طريقتها  أو 

كل شكل من األشكال القصيرة ال بّد لكل 
مفردة أن تكون هي االختيار المناسب. 

السحرية؟  الواقعية  ترين  كيف   ™

نساء  »اغتصاب  قصصك  إحدى  في 
قطبية  أشباحًا  جلبِت  التانوك«، 
بشريات.  نساٍء  مع  الجنس  لتمارس 
أهذا نوع أدبي ُمتاح لكّتاب أميركيين 
مهتمين  والناشرون  المحررون  مادام 
بكّتاب  الخاصة  المملكة  أنه  أم  به؟ 

أميركا الاتينية وأوروبا؟

- أظن أنه من الممكن تبّنيها وتحويلها 
لماذا  لها خصوصيَّتها.  أميركية  بطريقة 

يكون أي شكل أدبي أرضًا محظورة؟ 

المجات  استطلعِت  إذا  ولكن   ™
بارز  استثناء  مع  األميركية،  األدبية 
لمجلة  Zoetrope All Story  نادرًا 
هل  السحرية.  الواقعية  سترين  ما 
يمكن أن يكون المحرِّرون يخشون من 



94

الخلط بين الواقعية السحرية وأنواع 
أخرى مثل الخيال العلمي؟ 

اسم  لي  يخطر  السياق  هذا  في   -

كيف  ُترى  واحد، وهو جورج صاندرز. 
ُتَصنَّف كتاباته الخيالية؟ 

ما  مثلي.  مهندس  إنه  حسٌن،   ™
أنه كاتب أدبي، أخرق، يكتب  يعني 
الخيال العلمي السوريالي. وهذا كله 
يرد في فقرة غير معروفة في دبلوم 
أن  المرء  على  يتوجب  )هل  الهندسة 

يقبلها(. ما رأيك أنت في عمله؟ 

لدى  اندهشت  كثيرًا.  عمله  أحب   -
ومع  للغاية  مخيف  مرة.  أول  قراءته 
نفسه.  الحين  في  ومرح  مألوف  ذلك 
داخل  يقيم  أن  السحر(  )بفعل  يستطيع 
تقاليد القصة القصيرة األميركية بمنتهى 
اإلنصاف  ذاتها من  اإلنصاف، وبالدرجة 
يتَّخذ موضعه الائق في كتابة الفانتازيا 
أن  نستطيع  ال  أننا  )أحسُب  المستقبلية 
علم  يوجد  ال  ألنه  علميًا  خيااًل  نسميها 
فيها، ولكن مبالغات لأمور المرعبة التي 

نعيشها بالفعل(.

™ هل ترين عملك بالتدريس عقبة 
المعلم  حال،  كل  فعلى  الكتابة؟  أمام 
في  طاقته  من  الكثير  ينفق  الجيد 
التي  ذاتها  الطاقة  الطاب،  مساعدة 
يمكنك استخدامها في عملك اإلبداعي.

تمامًا  يلتهم  يكاد  التعليم  نعم،   -
الدراسية.  للفصول  المخصصة  الشهور 
لطالما أحببُت الطاب حبًا جّمًا، ولم أمانع 
وجدُت  ما  فغالبًا  أعمالهم،  قراءة  في  أبدًا 
بداخل هذه األعمال األقل تعقيدًا وحنكة ما 
يفاجئني ويبهجني أكثر كثيرًا مما قد يوجد 
مهتمة  أنني  كما  وأشَهر.  ألمع  كّتاب  لدى 
الكتابة.  بشأن  تعليمه،  يمكن  بما  للغاية 
الظهور  رهاب  من  الخاصة  توليفتي  لكن 
على المأ، زائد التشّوش، وكذلك اإلفراط 
في التحضير لم يجعا من التعليم المهنة 
منه  آخذ  وسوف  لي.  بالنسبة  المثالية 
فترة راحة طويلة من اآلن، وسوف يكون 

هذا مفيدًا جدًا للطاقة التي تتحدث عنها. 

™ أنت لست مؤلفة مبدعة ألعمال 
أصلية فحسب، لكنك أيضًا مترجمة، 
اللغة اإلنجليزية »جانب  نقلت لقارئ 
بروست.  لمارسيل  سوان«  منازل 
ككاتبة  عليك  الصعب  من  أليس 
وطاقتك  إرادتك  ُتخِضعي  أن  قصة 
آخر،  عمل شخٍص  لصالح  اإلبداعية 
الذي  وما  وشخصياته؟  بحبكته 
تحديدًا؟  العمل  هذا  تختارين  جعلك 
لماذا مارسيل بروست؟ ولماذا »جانب 

منازل سوان«؟ 

الكتب  من  العديد  بترجمة  قمُت  لقد   -
صرُت  لذلك  اآلن،  حتى  الفرنسية  عن 
المسألة،  هذه  على  للغاية  معتادة 
تواُفق  طريقة  مع  مرتاحة  وكذلك 
من  ليس  بالكتابة.  عملي  مع  الترجمة 
صوت  في  »أختفي«  أن  علّي  الصعب 

مؤلف آخر وفي لغته، بل إنها راحة أن 
بدون عبء  الكتابة  تعمل على شكل من 
رغم  الشكل،  لهذا  أنت  ابتكارك  توتُّر  أو 
أنا  كتاب  على  العمل  بين  الكبير  الفرق 
احترامًا  له  أكّن  معجبة به حقًا، وكتاب 
محدودًا. الترجمة هي أقرب إلى حّل لغز 
النوع  ذلك  أحببت  )وطالما  معقَّد  كلمات 
النتيجة  تكون  حين  ولكن  األلغاز(.  من 
المنظر  حول  جميلة  أخرى  بعد  جميلة 
أو  كومبري،  قرية  في  والطرقات  العام 
بين  بالتوفيق  ليوني  العمة  تقوم  كيف 
يكون  الدينية،  شعائرها  وبين  مرضها 
هناك عندئٍذ إحساس عظيم باإلشباع في 
الفرنسية؟«  اللغة  »لماذا  عن  أّما  العمل. 
ْطُت قليًا في بضع لغات أخرى  فقد تورَّ
األلمانية  تعلمُت  إنني  بل  اآلن،  حتى 
ببعض  قمُت  وقد  الفرنسية،  تعّلمي  قبل 
الترجمات عن اإلسبانية، بل والسويدية 
على سبيل المرح، ولكن الفرنسية كانت 
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هي اللغة األولى التي أتعلَّمها على نحٍو 
مكثف وممتّد، وال بّد أن شيئًا ما أقنعني 

بالتركيز عليها دون سواها.
من  »ليس  قلت:  كما  كنت  إذا   ™
الصعب عليك أن »تختفي« في صوت 
يجعل  هل  لغته«،  وفي  آخر  مؤلف 
ذلك منك محرِّرة جيدة لكتب اآلخرين؟

مختلفة  الازمة  المهارات  أن  أعتقد   -
المترجم أن يحتفظ بأكبر  للغاية. فعلى 
حين  في  النص.  جوانب  من  ممكن  عدد 
ينبغي على المحرر أن يكون قادرًا على 
أن  يجب  وما  يبقى  أن  يجب  ما  رؤية 
نوع  هو  ما  المثال  سبيل  على  ُيحَذف. 
ما.  رواية  تقّوي  قد  التي  التنظيم  إعادة 
واحتماالت  إمكانيات  رؤية  مسألة  إنها 
إلى  جنبًا  عنه  يغيب  ما  رؤية  النص، 
ذلك  ويتطلب  فيه.  يحضر  ما  مع  جنب 
تتوافر  ال  أنها  يبدو  العبقرية  من  نوعًا 
سمات  ليست  وهي  األيام،  هذه  كثيرًا 
ومع  الخصوص.  على وجه  أنا  ُتَميِّزني 
ذلك فأنا ماهرة إلى حٍد ما في العمل مع 
هذا  يقودني  الحقيقة.  الكتابة.  طّاب 
إلى فكرة تالية، أو مقصد تاٍل، وهو أن 
هناك أنواعًا كثيرة ومختلفة للغاية من 
منا  بعٌض  يبرع  وقد  التحريرية،  المهام 

في مهام منها أكثر من غيرها!

تقدمينها  التي  النصيحة  ما   ™
عليهم  هل  الكّتاب؟  من  للناشئين 
السعي نحو دالئل النجاح الملموس: 
يكتفون  أم  والمال،  التقدير، 
جيد؟  بعمل  قاموا  أنهم  بإحساسهم 
يمكنهم  أم  لمرشد،  يحتاجون  هل 
على  باالعتماد  والتوفيق  االستمرار 

أنفسهم تمامًا؟ 

في  لكن  هذا سؤال خطير!  - حسنًا، 
واضحة  األجوبة  تكون  ال  الحقيقة، 
الكتاب  فبعض  المنشودة.  بالدرجة 
الدوام  على  يطمحون  سوف  الشّبان 
ولكن  والمال.  التقدير،  المادي:  للنجاح 
اآلخر،  الطريق  سيّسلكون  آخرون 
أفضل  على  ليكتبوا  يكدحون  وسوف 
تقلقهم ضرورة  أن  دون  من  ممكن  نحٍو 
النشر على الفور. وهناك مساحة وافرة 

أعتقد  بالطبع  الكّتاب.  من  للنوعين 
إلى  يؤدي  سوف  الثاني  الطريق  أن 
إثارة  أكثر  أو  أفضل  نوعية  من  كتابة 
من  كثيرًا  يتطلب  هذا  ولكن  الهتمامي، 
فيه  يندفع  عالم  في  والوقت  الصبر 
الجميع راكضين أكثر من أي وقٍت سابق. 
األمر يتطلب الرؤية بعيدة المدى، إن كان 
فمن  المرشدين،  عن  أّما  هذا.  بوسعك 
كاتب  بجانبك  يكون  أن  بالفعل  المفيد 
عليه  لتعرض  ومتاح  جيد  كاتب  آخر، 
أعمالك، ولكنه يمكن أن يكون كاتبًا في 
عمرك نفسه، كما يمكن أن يكون شخصًا 
الكتابة  عملية  أن  حقًا  أعتقد  سّنًا.  أكبر 
تكون أكثر إثارة لاهتمام حين ال يكون 
في  الدراسة،  بحكم  صًا،  متخصِّ الكاتب 
آخر،  مجاٍل  في  ولكن  اإلبداعية  الكتابة 
وليس  الحقيقي،  للعالم  يخرج  ثم  ومن 
األكاديمية  المنهجية  الدراسات  عالم 
والمزيد من التدريس لما ال نهاية! هناك 
التي  الكتابة  ورش  من  للغاية  الكثير 
تنمِّي مهارات معينة، ولكنها أيضًا تفقد 
الفردية. هذا ما أظنه، رغم أنني ال أعرف 

إن كان بوسعي إثبات هذا. 

النجاح  مسألة  إلى  بالعودة   ™
الكاتبة جي.  الملموس، ما رأيك في 
هاري  سلسلة  )مؤلفة  رولنج  كي 
األحوال  تلك  وخصوصًا  بوتر(، 
على  قول  فعِل  كل  بعد  تدّسها  التي 
و»قال  مترددة«،  »قالت  طريقة 
ضابطة  »قالت  وحتى  مذعنًا«، 
المعادل  إنها  البعض  يقول  لنفسها«؟ 
األدبي للضحكات المسّجلة في برامج 
)السيت  الضاحكة  الدرامية  المواقف 
مدى  أي  إلى  ُترى  أتساءل:  كوم(. 
بشخصياتها  مسحورة  الكاتبة  هذه 
التغلب على  وحبكتها حتى تستطيع 
رأيك  في  ستنال  فهل  لغتها.  عجز 
واحد  مليار  من  بداًل  آخرين  مليارين 

ن أسلوب نثرها؟  إذا تحسَّ

أيضًا  ويقرأ  لها،  يقرأ  ابني  كان   -
المرحلة نفسها  أعمال فيليب بولمان في 
بُتها قليًا، ولم يعجبني  تقريبًا. وقد جرَّ
كثيرًا نثرها أو حتى القصة المروية )رغم 
إعجابي بالفيلم األول من السلسلة(، أّما 

له  حقًا،  جيد  كاتب  فهو  بولمان  فيليب 
الخاص ومن  األسلوب  ذو  العميق  نثره 

الممتع قراءته....

السيدة  حققت  ظنك  في  لماذا   ™
رولنج كل هذا النجاح غير المتوقع؟

 
بتخمينات  أجازف  أن  يمكنني   -
أدنى  لدي  ليس  الحقيقة  ولكن،  كثيرة، 
فكرة. الشهرة تتغّذى على نفسها بالطبع، 
دور  يأتي  األول،  كتابك  ينجح  إن  فما 
كانت  لماذا  ولكن  ذلك،  بعد  الدفع  قوة 
للجمهور  الجاذبية  من  القدر  هذا  على 
أعرف  أني  أحسب  بالمّرة.  لدي  علم  فا 
سّر الجاذبية في كتب تولكين أو أعمال 
جميع  فيها  تجد  ألنك  لويس،  إي  سي 
العناصر الثاثة التي ذكرتها سابقًا: أي 

اللغة، والشخصيات، والحبكة.
 

سحرية،  قوى  امتلكت  إذا   ™
النشر  عالم  في  ستغيِّرينه  الذي  فما 
والتحرير اليوم؟ هل ستتخلِّصين من 
م  العشوائية والمصادفات التي يتحطَّ
أم  الكتاب؟  بسببها مسار عمل بعض 
أنك ستكتفين بوجود هذا العالم كما 
الكتابة  أن  باعتقاد  اآلن،  عليه  هو 
الجيدة والمثابرة سوف تنتصر على 

الدوام؟ 

الكتابة  بأن  لاعتقاد  حقًا  أميل   -
الجيدة والمثابرة سوف تنتصر، ولكني 
أن  يمكنها  أخرى  عوامل  أن  أيضًا  أعتقد 
المحدودة،  المواهب  ذوي  الكّتاب  تعزِّز 
مثل سحر الشخصية، والطموح، والعزم 
الثابت، كما أعتقد أن كّتابًا آخرين يبقون 
ظلمًا أسرى الظل لعقود أو لأبد. ال، لن 
والمصادفات،  العشوائية  من  أتخلص 
بما أنها أشياء مثيرة، لكنني سأحّد قليًا 
بعض  يتلّقاها  التي  الهائلة  المبالغ  من 
من  بمزيٍد  الرائجين، وسأوزعها  الكّتاب 
مزيدًا  وأطبع  اآلخرين،  على  المساواة 
وطبعًا،  بالقراءة،  الجديرة  الكتب  من 
بالعودة  الجيِّدين  للمحرِّرين  سأسمح 
يكون  بحيث  الحقيقي  العمل  خّط  إلى 

هناك مزيد من االعتناء باللغة!
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للكاتبة اإليرانية زويا بريزاد

ترجمة: يدالله ماليري - سمية آقاجاين

البقعة

رأســـها  أمالـــت  ثـــّم  ركبتهـــا،  علـــى  النســـيج  وضعـــت 
إلـــى الـــوراء، وهـــي تمّد عنقهـــا فـــي هـــدوء إلـــى اليســـار 
بيدهـــا  اليمنـــى  كتفهـــا  تدّلـــك  بـــدأت  ثـــّم  اليميـــن.  وإلـــى 
اليســـرى. كانت ترى الزقـــاق، مـــن حيـــث هـــي جالســـة. كان 
ــاّر  ــو حـ ــي جـ ــي الزقاق، فـ ــدم فـ ــرة القـ ــون كـ ــال يلعبـ األطفـ
إلى الكنبـــة، وأغمضـــت عينيهـــا.  ثقيـــل. أســـندت رأســـها 
كانـــت تجّســـد مامـــح األطفـــال كّلهـــم مـــن خـــال أصواتهـــم. 
ـــد(  ـــر )محّم ـــّي!« ينفج ـــرة إل ـــّرر الك ـــف: »م ـــّي( يهت ـــو )عل ـــذا ه ه
ـــم ُيســـّجل أي  ـــدًا، ل ـــن عني ـــروز(: »ال تك ضاحـــكًا. ويصـــرخ )به
هـــدف!« كمـــا يهتـــف )خســـرو(: أحســـنت. ســـّدد! هنـــاك صـــوت 
ـــي أجهشـــت  ـــد، هـــي الت ـــت )معصومـــة( شـــقيقة محم ـــكاء. كان ب
ــال مـــن اللعـــب. جـــاء صـــوت  ــا األطفـ ــد أن منعهـ بالبـــكاء بعـ
جـــرس الدراجـــة الهوائيـــة. قـــد جـــاءت بجريـــدة العصـــر. 
ـــاق  ـــت أصـــوات الزق ـــى الكنبة. ثّم ألق ـــكان رأســـها عل ـــرت م غّي
األليفـــة والجـــو الصيفـــي الحـــاّر علـــى وجهها مـــاءة رقيقـــة، 

ــها إلـــى النعـــاس. ــلمت نفسـ فأسـ
ــذا الزقـــاق  ــا هـ ــًا، عبـــرت برفقـــة زوجهـ قبـــل ثاثيـــن عامـ
ــر. كان  ــت الصغيـ ــذا البيـ ــّرة هـ ــت ألول مـ ــه، فدخلـ بضوضائـ
األطفـــال يومـــذاك يلعبـــون كـــرة القـــدم أيضـــًا. لعلهـــم آبـــاء 
ـــّي. كانـــت هنـــاك أيضـــًا طفلـــة واقفـــة فـــي  محمـــد وبهـــروز وعل
ـــي  ـــة ف ـــة مزهري ـــام أي ـــك األي ـــي تل ـــن ف ـــم تك ـــي. ل ـــة، تبك زاوي
الحوش فيهـــا أزهـــار الياســـمين. كما لـــم تكـــن علـــى رفـــوف 
الغرفـــة تماثيـــل صينيـــة صغيرة. ظهـــرت هـــذه األشـــياء 
شـــيئًا فشـــيئًا بمـــرور األيام. ظهـــرت مزهريـــة الياســـمين 
األولـــى، ثـــم جـــاءت بعدهـــا الثانيـــة. التمثـــال األول كان 
ـــر  ـــّم ظه ـــر. ث ـــزال آخ ـــال لغ ـــّم إليـــه تمث ـــر، فانض ـــزال صغي لغ
ـــا  ـــَأت غرفته ـــق يشـــبه اإلبرة. فَم ـــه الدقي ـــر خرطوم ـــل صغي في
ـــل  ـــمين والتماثي ـــات الياس ـــنوات بمزهري ـــوال الس ـــرة ط الصغي

وأشـــياء أخـــرى.
ــه الليلـــي يغّطـــي  كان الزقـــاق بضوضائه النهاري وصمتـ
هـــذه التشـــكيلة األليفـــة مثـــل ورقـــة زينـــة رقيقة. كانـــت 
ـــتقيم  ـــط مس ـــل خ ـــًا مث ـــن عام ـــذ ثاثي ـــذا من ـــتمّر هك ـــا تس حياته
كخيـــوط النســـيج الطويلـــة الملقـــاة علـــى الســـجادة. ثاثون 
مـــن األعـــوام المتشـــابهة، واألشـــهر المتشـــابهة، واأليـــام 
المتشـــابهة. مـــن دون أي تغييـــر. مـــن دون أي حدث. لـــم تكـــن 
تشـــكو هـــذا الوضع. كانـــت تخـــاف مـــن الحـــدث، أي حـــدث. 
وكان مـــن شـــأن أية إصابة خفيفـــة بالـــزكام تســـتهدفها أو 
تســـتهدف زوجهـــا أن يشّوشـــها، ليـــس خوفـــًا مـــن المـــرض، 
ـــاة.  ـــا للحي ـــى برنامجه ـــذي يطـــرأ عل ـــر ال ـــن التغيي ـــًا م ـــل خوف ب
كانـــت تريـــد أن تـــدرك تمامـــًا وبمنتهـــى الدقـــة مـــا ســـيحدث لهـــا 
ـــت  ـــن الوق ـــر م ـــى كثي ـــاج إل ـــت تحت ـــاعة. كان ـــوم وس ـــي كّل ي ف
ــال  ــبيل المثـ ــى سـ ــر يحصل. علـ ــى أي تغييـ ــّود علـ ــي تتعـ كـ
ــرة  ــت الطنجـ ــخ، بقيـ ــدة للطبـ ــرة جديـ ــترت طنجـ ــا اشـ عندمـ
عـــدة أيـــام فـــي زاويـــة مـــن المطبـــخ، حاولـــت خالهـــا أن تقنـــع 
نفســـها باســـتخدامها، مـــع ذلـــك لـــم يـــرق لهـــا طعـــم الطعـــام 

ــدة! ــرة الجديـ ــي الطنجـ المطبوخ فـ
ـــرة  ـــر فت ـــا تتذّك ـــي حياتها زواجها. قلم ـــد ف إن الحـــدث الوحي
ـــا ذكـــرى شـــاحبة  ـــا ســـبقت هـــذا الحدث. كانـــت لديه مـــن حياته
عـــن أبيهـــا وأمهـــا اللذيـــن توفِّيـــا عـــدة أعـــوام قبـــل زواجهـــا. 
بـــدا وكأّن حياتهـــا بـــدأت عنـــد اليـــوم األول مـــن زواجهـــا، 
ــت فـــي  ــا تزّوجـ ــًا. كأّنهـ ــوم أيضـ ــذا اليـ ــر اآلن هـ ــا ال تذكـ لكنهـ
يـــوم ميادهـــا، أو ولـــدت فـــي يـــوم زواجهـــا. قّلمـــا كانـــت تفّكـــر 
ـــك،  ـــي ذل ـــة ف ـــد صعوب ـــت تج ـــا. كان ـــد قرانه ـــبقت عق ـــام س بأي
ــودًا  ــم يكـــن موجـ ــر فـــي شـــيء لـ ــوة إلـــى التفكيـ ــا مدعـ كأّنهـ
أصـــًا، كأنها تفّكـــر فـــي حيـــاة إنســـان آخـــر. ال تعـــرف 
نفســـها، وهي ترمـــق صـــور معـــدودة مـــن حياتهـــا الســـابقة. 
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الفتـــاة الشـــاحبة فـــي الصـــور كانـــت غريبـــة تمامـــًا عـــن المـــرأة 
الناضجـــة المســـتلقية التـــي تنظـــر إلـــى الصـــور، وهـــي تعانـــي 
مـــن حـــرارة جســـدها الســـمين. لـــم تكـــن الفتـــاة تثيـــر أي شـــعور 
لـــدى المرأة. كانـــت مرحلـــة مـــا قبـــل الـــزواج مـــن حياتهـــا 
ـــا  ـــة م ـــا تســـتعيد مرحل ـــا، لكنه ـــة عنه ـــدة، غريب ـــة، بعي ضبابي
بعـــد الـــزواج بســـهولة ووضـــوح. كأّن أعـــوام حياتهـــا كلهـــا 
لـــت أشـــهر هـــذا  انصهـــرت فـــي بوتقـــة عـــام واحـــد، ثـــّم تحوَّ
العـــام كلهـــا إلـــى شـــهر واحـــد يلّخـــص أيامـــه كلهـــا يـــوم واحـــد. 

وكانـــت لحظـــات هـــذا اليـــوم أليفـــة حميمـــة.
ــــل الـراديــــو عندما  قـبـــــل كــــــل شــــيء، كـانــــت تــشــغِّ
ــع  ــور. كان المذيـ ــاول الفطـ ــد لتنـ ــّم تمّهـ ــتيقظ صباحًا. ثـ تسـ
يقـــّدم األخبـــار، لكّنهـــا لـــم تصـــغ إلـــى األخبار أبـــدًا، مكتفيـــة 
بعـــد  الصحـــون  وهدوئه. تجلـــي  المذيـــع  صـــوت  بألفـــة 
خـــروج زوجهـــا إلـــى العمل. ثـــّم تصـــّب لنفســـها فنجانـــًا 
ــان بيدها. ترتشـــف  مـــن الشـــاي، فتـــدور فـــي البيـــت والفنجـ
كلها وَحْوشـــه، وهي تعـــّد  البيـــت  غـــرف  الشـــاي، وتدخل 
ذلك، مابســـها  اليوم. ترتدي بعـــد  أعمـــال  ذهنهـــا  فـــي 
ــل  ــت، وتغسـ ــف البيـ ــع تنّظـ ــا ترجـ ــّوق. عندمـ ــرج للتسـ وتخـ
المابـــس وتكويهـــا. لـــم يكـــن زوجها يرجـــع إلـــى البيـــت 
ـــي  ـــزور ف ـــة. ت ـــة الفائت ـــن الليل ـــى م ـــا تبق ـــدى بم ـــداء، فتتغ للغ
ــا(  ــارب. زارت )ثريـ ــران واألقـ ــاري أحيانًا بعـــض الجيـ العصـ
وقـــد ماتـــت أّمهـــا، كمـــا عـــادت )مهيـــن خانـــوم( ألّنهـــا ولـــدت 

ــرًا. ــًا أخيـ طفـ
لـــم تنجـــب أوالدًا، لكّنهـــا لـــم تكن تشـــكو ذلـــك. لعلهـــا 
كانـــت راضيـــة بذلـــك. كانـــت تجـــد صعوبـــة فـــي أن تتخّيـــل 
ــا  ــا، كان عليهـ ــة إنجابهـ ــي حالـ ــت. فـ ــي البيـ ــدًا فـ ــًا جديـ كائنـ
أن تحـــزن علـــى الطفـــل، أن تفـــرح لـــه، وهـــي تكـــره الحـــزن 
والفـــرح. يشـــّوش الطفـــل هـــدوء الحيـــاة، وهـــي تفّضـــل الهـــدوء 

ــي  ــد أن تنتهـ ــاء بعـ ــي المسـ ــس فـ ــيء آخر. تجلـ ــى أّي شـ علـ
مـــن إعـــداد العشـــاء علـــى الكنبـــة، وهـــي تســـتمع ألصـــوات 
الزقـــاق. قبـــل الســـابعة مســـاء بدقائـــق ترمـــق الشـــارع بانتظـــار 
عـــودة زوجهـــا. كان البيـــت فـــي نهايـــة الزقـــاق، وبإمكانهـــا أن 
تـــرى الزقـــاق كله حتـــى تلـــك النقطـــة التي يلتحـــم فيهـــا 
بالشـــارع. الزقـــاق عـــادة مظلـــم خـــاٍل مـــن النـــاس والضوضـــاء 
فـــي الســـابعة. المكان المضيء الوحيـــد فـــي الشـــارع ذلـــك 
أضـــواء  مكانها. تتراكـــض  فـــي  جالســـة  الذي تراه، وهـــي 
يافطـــات النيـــون، ومصابيـــح المحـــال والســـيارات، وكأنهـــا 
بقعـــة ضـــوء كبيـــرة تـــدور فيهـــا ضوضـــاء الشـــارع مثـــل 
هالة فـــي ســـرعة مســـتمرة. لكنهـــا ال تحـــب هـــذه البقعـــة، 
فحيـــن تنظـــر إليهـــا طويـــًا تتـــراءى لهـــا أشـــباح غريبـــة 
مخيفـــة تخلق فـــي أذنيها ضوضـــاء غامضـــة. تشـــعر أحيانـــًا 
ــأة،  ــر فجـ ــي تكبـ ــا أكثر، وهـ ــرب منهـ ــة تقتـ ــأن تلك البقعـ بـ
ـــى  ـــاء الغامضة إل ـــول الضوض ـــّم تتح ـــا، ث ـــد التهامه ـــا تري كأنه
قهقهـــات مخيفـــة. لكّنها مضطـــرة إلـــى النظـــر إلـــى تلـــك 
ـــن  ـــوداء م ـــة س ـــل نقط ـــوف تنفص ـــًا س ـــًا أم آج ـــة. عاج البقع
تلـــك البقعـــة المضيئـــة لتقتـــرب منهـــا اقترابـــًا يزيـــل الخـــوف 
لـــة مـــن شـــكل  الكامـــن فيهـــا. تكبـــر النقطـــة شـــيئًا فشـــيئًا، متحوِّ
ـــي خطـــى  ـــرب ف ـــا، وهـــو يقت ـــرًا زوجه ـــرى أخي ـــى شـــكل، لت إل
بطيئـــة مـــن البيـــت. تلـــك اللحظـــة أجمـــل مـــا فـــي يومهـــا. نقطـــة 
ســـوداء صغيـــرة جـــاءت لتكمـــل مـــا ينقصـــه عالمهـــا األليـــف 

الصغيـــر. حينئـــذ ال تخـــاف بقعـــة ضـــوء كبيـــرة.
فتحـــت عينيهـــا. كان الليـــل أرخى ســـدوله. في الزقـــاق 
ـــت الســـابعة مســـاء.  ـــى الســـاعة. كان ـــق. نظـــرت إل صمـــت مطب
منتصـــف  الســـوداء بلغت  النقطـــة  الشـــارع.  إلـــى  نظـــرت 
الزقـــاق. تنفســـت الصعـــداء فقامـــت. كان عليهـــا أن تحّضـــر 

ــاء. العشـ
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البدَّ أن لغزًا ما يكمن في حياتنا.
الهاتف،  لرنين  الصغيرات  الفتيات  انتظار  لغـٌز في  هناك 

طلسم في حديثهن همسًا ُيسررن بأسرارهن: 
- بداية أمَسَك يدي، ثم قّربها نحوه ببطء...

ولغز في أحاديث األصدقاء الذين ال يتجاوزون السادسة 
عشرة أو السابعة عشرة... طلسم يزيد من خفقان قلوبهم، 
ضحكاتهم نمط مختلف، لتسريحة شعرهم شكل مختلف، وما 

يختلقون من أكذوبات آلبائهم كما ألمهاتهم أمر مختلف.  
على  بعد  سنة  تمِض  لم  الذين  اليافعون  الشباب  حتى 
شيء  ال  كمدمنين،  يبدون  سجائر،  علبة  ألول  تجربتهم 
يعنيهم. يعشقون فتاة. بل ربما الفتاة هي العاشقة. لكن... 
با  الجميع  نظرات  تبدو  الـ)لكن(...  هذه  في  ما  لغز  هناك 
استثناء وكأنهم فاقدو الوعي، لكنهم في الحقيقة يحدقون في 

وجوه من يحبون... 
تبحث النساء الشابات عن هذا اللغز، من دون أن ُيظهرن ما 
يختلج في صدورهن. وما إن يبطل سحر هذا الطلسم، حتى 

تصبح األيام با هدف، وتتحول إلى حسرات ودموع. يفقد 
الملل  يخيِّم  الليل.  ويطول  الشمس،  وتنكسف  أَلقه،  النهار 

على الوقت فا ينقضي...
أما الرجال... وإذا ما تاهوا في هذا اللغز... 

 - 1 -

يتركه  الذي  المكان  فراغ  تمأ  وال  العرق،  زجاجات  تفرغ 
اللغز... الفراغ الذي يحدثه ُبطان ِسْحر هذا الطلسم... القمار 
انعتاق  ال  عليه ضجر غريب  يهيمن  طات.  المنشِّ من  لغز  هو 

منه، فيلجأ بشغف متراكم، خلف دستات ورق اللعب...
مثقات  مسنات  نساء  كارلو.  مونت  في  كنت  زمان،  ذات 
بالماس، كن بأغبابهن المتدلية، يبحثن عن آخر طلسم على 

الطاوالت الجوخية الخضراء...
عن  كالبحث  يهدأ،  ال  كغضب  الحياة،  لهذه  لغز  من  بّد  ال 
عشق ال سبيل للخاص منه، كإطاق العنان للنفس بكتابة 

يف الحياة لغز ما

للكاتب الرتيك تَشتني ألتان*

ترجمة: صفوان الشلبي
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الشعر، كقذف المرآة بقدح، كالجنون عند السحر...
لو لم يكن مثل هذا اللغز... لو تحلق ذقنك من دون رغبة، 
لو أصاب العفن كل مشاعرك، لو كان رجال ميليشيات تحرير 
أميركا الجنوبية ال يعنون لك شيئًا، لو كنت ال تفكر بجسد 
في  تــراودك،  لم  ما  وإذا  جــاّدة،  أثناء محاضرة  عاٍر  امــرأة 
من  استقالتك  رمي  إلى  تدفعك  داخلك  في  رغبة  ما،  لحظة 
عملك والمغادرة... لن تقدر أن تكون وال حتى ممسحة تعّج 

بالغبار مركونة على عتبة باب...
بحمى هذا اللغز يتّم تسلُّق قمة إفرست... بهذا اللغز تشتعل 
وتنطفئ قناديل الليالي الموحشة ألول مرة. بهذا اللغز تتشّمم 

أقدام أول طفل لك وقد أخذته إلى حضنك... 
في هذا اللغز:        

- سعي وركض ومعاناة- 
في هذا اللغز صورة تحبُّها معلَّقة على جدار بيتك.

ص امرأة على انفراد لثدييها، كما في هذا  في هذا اللغز تفحُّ
اللغز نظرة رجل خلسة لساَقْي شابة تصعد الدرج...
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في مراسم الجنازة يتأجج هذا اللغز،  ويلسعنا بنيرانه... 
جثة نحيلة، وجه أصفر وَحَنك مربوط ممّدد داخل النعش... 
لكنها ليست جّثة لصديقك، بل جثَّتك أنت تراها وأنت حي. 
هكذا دائمًا تسير خلف جّثتك في جنازات معارفك... وتتنهد،

وتقول: هي الحياة.
وتقول: هم السابقون ونحن الاحقون.

وتقول: لقد كنا معًا األسبوع الماضي... 
النزول  كم هو رهيب  القبر...  داخل  النعش  نزول  وأثناء 

إلى هناك!... خاصة عند إلقاء آخر رفش تراب...
يتأجج هذا اللغز،  ويلسعنا بنيرانه... 

ومع مرور الوقت، تتسارع محركات حياتك، يتنّحى الندم 
جانبًا، ضغوطات المجتمع، الديون المستحقَّة غير الُمَسدَّدة، 
عذاب تأنيب الضمير عن حياة المجون السرية، جميعها تصغر 

وتتضاءل أمام عينيك...
فيما لغز عمرك يبدأ ثانية بشكل أشّد...

بينما تخلع جوربيك ببطء يتراءى أمام عينيك زوج من 
السيقان البيضاء تتغازل.

في السينما تصبح أنت راعي البقر صاحب أسرع لكمة.
تنطلق  رصاصة  أول  قانوني.  غير  إضــراب  حاجز  عند 

تصيب جبينك.
منتصف  في  بحر  الرملية...  الشواطئ  على  ترقص  ثم 
الليل، وليل في وسط البحر. أشياء وأشياء تتاشى وتذوب 

على السواحل...  
في الحرص الذي تبديه نحو حياتك، يكمن اللغز.

إلى نعل ممزق با صاحب.  الوقت يتحول  انقضى  إذا ما 
خيبة أمل مكتومة تدور في األعين التي تحيط بك:

- كم أنت تافه وبليد...

- 3 -

لكن  األخرى.  الطاسم  لتطفئ  تسعى  المنطفئة  الطاسم 
الطاسم المضيئة، تعمل على إنارة الطاسم األخرى...

الغادرة  اللعبة  هذه  داخل  بجهالة  النساء  تسقط  وعندما 
َيْشَرْعن بالتذمر:

-  أضعَت لي زهرة شبابي...
- سابقًا، هل كنُت أنا كحالي اآلن؟... 

- أوف يا ويلي،  ثقلك يسحقني...
ضرب  رنين  في  إبرة.  خرم  من  مطواعًا  ولوجًا  يتوقَّعن 
األعماق.  من  مديح صادر  المتصافحة صوت شهوة.  األكف 

وعند فّك األزرار يتمنعن بغنج:
- هيه! ليس اآلن... 

هو هكذا لغز الحياة. بهذا اللغز، ُيضغط على زناد البنادق، 
لعشرات  تقول  اللغز  وبهذا  الجبال،  تسلُّق  يتم  اللغز  وبهذا 

اآلالف: هيا تقدموا... 
وراء  تنجرف  لم  وإذا  بعد،  التجارب  تلك  تعش  لم  إذا 
عواطفك ثاث مرات في الشهر على األقل، وإذا لم ُتَثْر، ولم 
تخبط الطاولة بقبضتك، وإذا لم تلمس بطيف يديك قضبان 
األحمق!  أيها  تحب...  التي  للمرأة  عاريين  كتفين  أو  زنزانة 
لماذا أتيت، إذن، إلى هذه الدنيا؟ أ لتحصي الشهور المنقضية 
وترسل التهاني بالمناسبات؟ أم لتجلس مثلي على أريكة في 
عتمة المساء محدِّقًا في النور الذي أذكاه هذا الطلسم، تبكي 

حالك بابتسامة مصطنعة؟

• كاتب رواية وقصة قصيرة وشاعر وصحافي وكاتب زاوية وكاتب مسرحي ونائب سابق 
في مجلس األمة التركي. ولد في إسطنبول عام 1927. بدأ حياته الصحافية مراسًا لصحيفة 
التركية. أصبح نائبًا في مجلس األمة عن حزب  العديد من الصحف  األمة، ثم كاتب مقالة في 
عمال تركيا ما بين األعوام 1965 - 1969. رفعت حصانته البرلمانية، ثم ُأعيدت، فكتب خال 
تلك الفترة مذكراته بعنوان »عندما كنت نائبًا لأمة«. تعرََّض لاعتقال ثاث مرات جراء مقاالته 
في  كتابًا  على ستين  يزيد  ما  له  مرة. صدر  من  أكثر  الجبرية  اإلقامة  تحت  وُوِضع  الجريئة، 
الرواية والشعر والقصة القصيرة والمسرح والمذكرات والرحات والمقالة واألدب الساخر وأدب 
الكبرى«،  الجبرية  »اإلقامة  للرواية، عن روايته  األطفال. نال عام 1973 جائزة أورهان كمال 
أغزر  من  يعتبر  اللغز«.  »اإلنسان  روايته  عن  التركي  اللغوي  المجمع  جائزة   1978 عام  ونال 
عام  منذ  ميللّيت  صحيفة  في  »سيرة«  اليومية  زاويته  يكتب  زال  ما  إذ  عالميًا،  الزاوية  ُكّتاب 

1959حتى اآلن.
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بيونس أيرس
أوراسيو أرماني

رأيتك

تئّنين تحت المطر والبرد،

تلتحفين الضباب،

وال تتوقَّفين عن الحركة. 

أحببتك تحت

الخريف

والسحب الزرقاء المرتحلة

تداعبك.

ذرعت شوارعك من الشمال إلى 

الجنوب،

ومن الشرق إلى البامباس*،

ورأيت الربيع مرسًا شعره

على قمم الجاكاراندا** الزرقاء

عرفت سحر شوارعك،

وإغواء أيامك الامبالية

لكن أبدًا

لم أشعر بعبق حضورك مثل اآلن ،

ولم أشعر من قبل بعذاب يفوق آالم 

منفاي االختياري،

مع أني حقًا لم أعرف أبدًا

كم أنت جميلة:

حلم ال تعكسه املرايا
مختارات من الشعر األرجنتيني المعاصر
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ترجمها عن اإلسبانية

 د. محمد محمود مصطفى

شجن في صوتك وأنت تكبرين 

وتغّنين

وحدك عندك أكثر شطآن الكون 

حزنًا!

بيونس آيرس: الهواء
الذي أتنفسه

ألبرتو باناسكو

ما من أحد على هذا الشاطئ المهجور

ما من شيء نراه عند ذلك األرق 

السرمدي

ال مد أو جزر أو قمم جبال

والكلمات أكثر شيخوخة

من األشياء.

ما من أحد عند تلك الربوة الغارقة

أو تلك الحفرة المنسّية

التي يخرج من تحتها صوت شخص 

كصوت العظام وإطارات السيارات 

والذكريات أكثر شيخوخة 

من الحياة.

)مدينة با أمواج أو مرتفعات 

كجبل جليد عماق

يلتهمنا جميعًا.(

ما من يد تدّق على األبواب

ما من وجه وراء النافذة

وما من موسيقى لأشجار.

ما من شيء، وما من أحد في هذه 

المدينة با أطال

وبا أصحاب

مع أن الدم يغّطي العالم السفلي

وقاعات الدراسة 

مع أن الحبر يتدفق في غرف النوم

وفي األصوات.

ما من أحد على مرمى البصر في هذه 

المرآة المحترقة

لكن مازلنا نتنفس »بيونس آيرس«

آه من ذلك الهواء العليل العسير!

الطيور التائهة
ماريو تريخو

أحب الطيور التائهة

أوان تعود من وراء األفق،

لتذوب في السماء

وال يمكنني أن أستعيدها

تعود الذكريات من جديد 

سويعات صباي،

وشبح يأتي من البحر

من أشياء أحببتها وفقدتها.

كان كل شيء حلمًا، فقدناه

كما فقدنا البحر والسماء ،

حلمًا عابرًا عتيقًا كالزمن

ال تعكسه المرايا.

افتقدتك، كما أفتقدت أشيائي 

األخريات 

أنت تلك األشياء،

عرفتك عند الوداع،

غمرتني الوحدة وأصبحنا اثنين.

في الليل تؤوب الطيور 

تطير عمياء عبر البحر،

الليل بطوله مرآة

تعكس وحدتك.

ما أنا إال طيٌر تائه 

يعود من وراء األفق

ليذوب في السماء

وال يمكنني أن أستعيده.
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معزوفة موسيقية لنهر 
خورخي إنريكي مارتي

أنا لست المغّني،

المغّني هو النهر،

نهر أوراغواي بطيوره

التي تنشد كونشرتو الشجن.

أنا لست الشاعر،

الشاعر هو النهر

يتلو على مسامعي أبياته:

ألكتبها…

ثروة

رغم كل ثروتك

ال يمكنك أبدًا أن تشتري

قطعة صغيرة من قمر

ليكون بمقدورك أن تحلم

سحب

سحب في السماء،

سحب على النهر،

سحب مرتحلة

مثل البّحارة

ترنو إلى السماء 

متجهة إلى النهر،

وترنو إلى النهر

متجهة إلى السماء!

مطالعة صحيفة
ليونيداس المبورخيني

كمن يقرأ صحيفة

يومًا ما مندهشًا

من اختفاء الكلمات

ويسأل نفسه:

من أنا؟

وأين أنا؟

كمن يرى صورة هناك 

تشبهه

ويتعرف على وجهه 

لكن ال يتعرف على نفسه

ويسأل نفسه:

من أنا؟

وأين أنا؟

كمن يقرأ بياناته الشخصية هناك

تحت صورة وجهه

ويتعرف عليها

لكن ال يتعرف على نفسه 

ويسأل نفسه:

من أنا؟

وأين أنا؟

كمن يحاول أن يتذكر

سًا جسده قائًا: متحسِّ

هذا أنا ، أنا هنا

ويبدأ في البحث 

لكن ال يعثر على نفسه 

أنا مثل ذلك

أنا مثل ذلك

وأسأل نفسي:

من أنا؟

وأين أنا؟

 أوراسيو أرماني )1925(

وكاتب  وروائــي  ومترجم  شاعر 
ُوِلد في ترينيل،  مقاالت أرجنتيني. 
بيونس  في  يعيش  لكنه  البامبا، 
الجوائز  أرفــع  على  حصل  آيــرس. 
الشعرية في األرجنتين وهي جائزة 
كما  للشعر،  األرجنتينية  المؤسسة 
من  االستحقاق  ــام  وس عــل  حصل 
الحكومة اإليطالية. أهم أعماله »حب 

الحياة« و»صيف بطيء«. 

 ألبرتو باناسكو  )1925 - 1993(

أرجنتيني،  ــي  ــ وروائـ شــاعــر 
شارك في حركة الطليعة الشعرية. 
الروائية  ثاثيته  أعماله  أهــم  من 
من  خــوان  تمكن  فلقد  ــك  ذل »ومــع 
و»أولئك  لهم«  و»الخلود  الحياة« 
الذين ال يحيون«. ترأََّس لجنة الدفاع 
باألرجنتين  الشعبية  المكتبات  عن 

من عام 1991 حتى وفاته. 

 ماريو تريخو )1926 - 2012(

شاعر ومسرحي وكاتب سيناريو 
حركة  أعمدة  أحد  يعد  أرجنتيني، 
شعراء بيونس آيرس التي تأسست 
الماضي٠  الــقــرن  خمسينيات  فــي 
الكلمات«  »وظائف  أعماله  أهم  من 
و»الحرب األهلية«. كما وضع كلمات 

أغنية من تلحين أستور بيازويا.

 خورخي إنريكي مارتي   )1926(

ــو  ــاريـ ــة روسـ ــن ــدي ــي م ولــــد فـ
بالصحافة  اشتغل   . األرجنتينية 
في  ساهم  كما   ، اإلذاعية  والكتابة 
الصحف  لعدد من  األدبية  الصفحات 
»األمة«  مثل  المرموقة  األرجنتينية 
La Nación من أهم أعماله »ضوء 

عتيق« و»ترنيمة للحرية«.

 ليونيداس المبورخيني  )1927 - 2009(

ــب وشــاعــر أرجــنــتــيــنــي ،  ــات ك
ــن أهـــم أعــمــالــه »أغــانــي تشي«  م
إلى  هاجر  و»الاعب«.  و»السيرك« 
المكسيك واستقر بها من عام 1977 

حتى عام 1990.

 750000 مساحة  تغطي  خصبة  سهول  هي  *البامباس 
كيلومتر مربع عبر مقاطعات بيونس آيرس والبامبا وسانتا 

في وغيرها.
في  تنمو  الطول  باسقة  إستوائية  أشجار  **الجاكاراندا 

أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.
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لدينو بوتزاتي، وهو من  »الكولومبري« هو عنوان قصة 
تكون  أن  آمل  التي  العشرين،  القرن  في  إيطاليا  كتاب  أكبر 
ستفانو،  الشاب  قصة  تحكي  العربية.  اللغة  إلى  مترجمة 
الذي ركب مركبًا في ظل لعنة أسطورة رهيبة. اختار مصير 
الكولومبري  طارده  البحر  في  أصبح  عندما  ولكنه  اإلبحار، 
القرش  سمك  أنواع  من  نوع  فهو  الكولومبري  أما  الرهيب. 
ويلتهمهم.  البحارة  بين  من  يختار ضحاياه  الذي  المتوحش 
إال  يراه  أن  يمكن  ال  أنه  هو  للكولومبري  الخاصة  الميزة 
منه. وهكذا يمضي ستفانو من  الذين يخافون  أو  ضحاياه، 
محيط إلى محيط مطاردًا من كابوسه، تطارده هذه السمكة 
ألنه  ولكن  سفينته.  من  تقترب  يراها  مرة  كل  في  الرهيبة، 
ألي  ذلك  عن  الحديث  على  يجرؤ  ال  يراها  الذي  وحده  هو 
شخص وإظهار خوفه. حتى مرت سنوات عديدة، وأصبح 
الوحش.  لمواجهة هذا  قد حان  الوقت  أن  فقرر  القبطان،  هو 
يتحدث في ذلك مع أحد مساعديه، وينزل في قارب نجاة، 
يقتله  ويكاد  يجده  عندما  ولكن  العدو.  لمواجهة  ويذهب 
يفاجأ بأن الكولومبري يكلمه. يقول له إنه تبعه في كل تلك 
لؤلؤة  هدية:  له  يقدم  لكي  ولكن  اللتهامه،  ليس  السنوات 
كبيرة تمنحه السام والسكينة. وهكذا ما بدا لستيفانو أسوأ 
كابوس في حياته، أصبح صديقًا يريد مساعدته. ولكن لن 
القصة حتى ال أفسدها على من يريد  أحكي لكم كيف تنتهي 
أن يقرأها. ولكن معناها واضح، وتناسب الحالة المأساوية 

التي نشهدها.
الجميع،  يكره  إيطاليا«  »في  اللحظة  هذه  في  الجميع 
الواقع  في  ولكنها  للجميع،  الخير  تريد  إنها  تقول  فاألحزاب 
تعطي اإلحساس بأنها من األعداء، فتجد في كل يوم شخصًا 
يكرهون  جريللي  أنصار  يتشاجر.  يشتم،  يصرخ،  يهدد،  ما 
الذين  جريللي،  أنصار  يكرهون  والشيوعيون  الشيوعيين، 
يكره  دائمًا،  عادته  هي  كما  والذي،  برلسكوني  يكرهون 
على  يفكرون  ال  الذين  الصحافيين  إلى  القضاة  من  الجميع، 
طريقته.  في حين أن األزمة االقتصادية اشتدت، مع زيادة 
ذلك  كولومبري،  من  الخوف  فإن  وهكذا  والبؤس.  البطالة 
ألكثر  للسياسة  العليا  المراتب  من  سقط  قد  الوهمي،  العدو 
تارانتو«  »إيلفا  مصانع  في  العمال  وضعفًا.   فقرًا  الناس 
االعتصام.  أو  التلوث  فإما  البيئة؛  حماية  أنصار  يكرهون 
المهاجرين  يكرهون  وميانو  روما  ضواحي  في  والفقراء 
فيما  العرقية  الكراهية  يتبادلون  والذين  أوروبا،  خارج  من 
بالسكاكين،  الطعنات  القدم  كرة  عو  مشجِّ ويتبادل  بنيهم، 

الكولومبري 

المثليون،  ويسحل  المراقص،  في  تندلع  والمشاجرات 
وأصحاب المحات يقتلون لصوصًا في سن المراهقة، ويقتل 
في  ما  يسرقوا  لكي  المتاجر  أصحاب  المراهقون  اللصوص 
العنف،  تافهة، وفي تصاعد ألعمال  مبالغ  المحل من  خزانة 
ألتفه  المافيا  وتقتل  يتركنهم،  اللواتي  النساء  الرجال  يقتل 
اللوم  إللقاء  عدّو، شخص  إلى  يحتاج  واحد  وكل  األسباب، 
عليه واّتهامه بأنه سبب التعاسة. قليلون هم الذين ينظرون 
في  الرغبة  ولديهم  التضامن،  عن  ويبحثون  شاملة،  نظرة 
الحياة  في  شهير  فن  هناك  إيطاليا  وفي  اآلخرين.  مساعدة 
يسمى »فن التحايل على المعيشة«، الذي يستند على التضامن 
من  أفراد حي  أو  األقل،  على  الواحدة  االجتماعية  الفئة  بين 
أحياء المدينة، ومن لهم تقاليد مشتركة، وفقر يتقاسمونه، 
وقد استبدل هذا الفن بهذا المجتمع المرتاب، مجتمع الدفاع عن 
االمتيازات، وبصفة خاصة الخوف المهووس من العدو، من 

الخطر المتربص. 
وال يرينا هذا األخطار الحقيقية، والتي يجب أن نحترس 
يجعلنا  ما   وهو  واقعية،  غير  أشباحًا  يرينا  ولكنه  منها، 

عاجزين عن الدفاع عن أنفسنا، أو القصاص ألنفسنا. 
وأعتقد أنه من السهل أن نرى كيف كان خوف كولومبري 
ضد عاقة الغرب واإلسام، بل واآلن أيضًا ضد األوروبيين 
فيما بينهم. إن لؤلؤة الثقة والسام تكمن في قاع البحر، في 

الهيكل العظمي للكولمبري بعد مقتله.
عندما قرأت ما يحدث في مصر، البلد التي قمت بزيارتها، 
الخوف.  حرب تولد من  أن يتملَّكني  إال  وأحبها، ال يسعني 
الجميع ضد الجميع. ولكنني واحد من قليل أو كثير ال يخافون 
من الكولومبري.  وكفنان، كمواطن، كشخص، أريد أن أقرر 
يولد خوفي من  أن  أريد  ال  منه،  أخاف  الذي  الشيء  بنفسي 
»يجب  سبينوزا:  كتب  وكما  مسبقة.  فكرة  من  أو  أسطورة 
أن يكون لديك أعداء، ولكن ليس أكثر من الازم«. ومن ثم 
يطارد سفينتي،  ما  كان شخص  إذا  أمل.  من  بخيط  أحتفظ 
أو  بوتزاتي،  قصة  بطل  سفينة  يطارد  الذي  كولمبري  مثل 
إن  أعرف  أراه.   أن  أود  فإنني  يهددني،  أو  علي،  يتجسس 
كل  التضامن.  أم  الموت  الحرب،  أم  السام  لي  يحمل  كان 
شخص في حياته يخاف من كولومبري، ولكن ربما لم يكن 
هذا شريرًا أو معاديًا كما يبدو.  لنواجه وحوشنا، من حيث 
السخية  الهدية  نضيع  ال  ودعونا  ومخيفة.  عنا  مختلفة  إنها 
والعون من أي شخص. إذا كان لدى أي شخص لؤلؤة يهديها 

إلينا، فلننزل من السفينة، ولنذهب إليه ونلتقي به. 

ستفانو بيني

ضحك وجد
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نصوص

السجن.. كلمة أخجل منها. ساورت بيني وبين عم طلبة 
وحماصة والسيد شئلش. زارني كثيرون لتهنئتي. رغم أن 
وأمضي.  ألقيها  سريعة  تحية  هو  الجيران  وبين  بيني  ما 
فأنا ممن يطلق مشاعره بحذر، رجاء وحدة أحرص عليها. 
ه في ناحية. اليوم  عشت ما فات، عقلي في ناحية وما أحسُّ
ينطق  الذي  البطل  لست  به.  ر  أفكِّ مما  إلّي  أحّب  أحّسه  ما 
فتصفِّق الجماهير له. وتنشر الصحف كلماته. ثم يقول كامًا 
مغايرًا. فتصفِّق له ثانيًة وتنشر كلماته. هل من المحتَّم أن 
يكون الرفض زعيمًا وأتباعًا ومراوغات وخططًا لفّك ِشفرة 
ني بقدر ما أشعر من قبح. مؤامرة. ما حدث كان تمردًا يخصُّ

ونحن  الــزعــمــاء  بعض  وبــيــن  بيني  بــاعــدت  خــاطــرة 
بيننا  وتمايز  األهــداف  تجمعنا  التحقيق.  تحت  محتجزون 
حقائق الواقع. إذ جمعت غريزة ما، بين من يتعرَّف الحراُس 
بكلمة  ويخاطبونهم  لمصافحتهم،  ويتقدمون  بوجوههم 
)يافندم( و)سيادتك(. وغريزة أخرى بين َمْن يجمعهم سوء 
مجموعات  تتشكَّل  كانت  هكذا  األهل.  زيارة  وندرة  المظهر 

الفسحة.

أريد  بالنسبة لي ال أرغب في مال أو شهرة أو منصب. 
أن أحيا مع من أحب، وأعمل ما أحب وقتما أحب. غير أني 
كنت َمْن ُكلَِّف بإدارة الحوار بين ممثلي التنظيمات المختلفة 
الشجرة«. غدت  عند  الفسحة  في  »نلتقي  الجهود..  لتوحيد 
تلك العبارة، مثلما غدت شجرة حوش السجن، كلمة السر 
العلنية لامتاء باألمل. فعندها حياة تسعى نحو الحقيقة 

وليس نحو الواقع.

النفس  في  وقــع  لها  ساحرة،  كلمة  الطاقة..  تعظيم 
إنسانية  كأحام  العدل.. ومايوصف  الحب..  كلمات  يشبه 

ال تزال أحامًا. غدت شجرة الحوش بالنسبة لي أيقونة. 
مثلما صار الطلبة والشعراء والتشكيليون والفوضويون.. 
)باختصار، ذوو الشعور الكثيفة والمابس المهملة( ماذًا. 
نتقابل في الفسحة عند الشجرة.. هسيب لك قلم وورق في 
الشجرة. هنا ال كام حول توازن القوى وطبيعة المرحلة. 
واالختاف حول نسبة هذا المصطلح أو عبارة ما إلى هذا 
والقصائد  األخبار  لتهريب  الوسائل،  نبتكر  هنا  ذاك..  أو 
كلفتنا  على  جديدة  شتات  جلب  حــول  النوايا  وتــبــادل 

لزراعتها بدائر العنبر.

فيها عدة جذوع.  الظل تلتصق  الحوش عريضة  شجرة 
ْيتها فاطمة.. وسّماها كل منا باسم يحّبه. تشبيه ُمبتَذل  َسمَّ
وُمستهَلك، لكنه مائم. هنا يمكن أن أسند ظهري وال أسمع 
بجسدها  تلحق  أو  الباب.  على  عصبية  وطرقات  صياحًا 
اإلهانة. هنا لن يفكر من يراها بالسبيل إلى جسدها وحده.. 
كتفاها  يرتعش  ولن  كــده.  الرّجالة  كل  هّي  تسأل:  ولن 
وتبتسم في خجل وهي ُتنِزل حمالة الصدر. معتبرة أن ما 
جرى لجسدها كان إهانة عابرة.. يا للمرأة، ينسيها المديح 

إهانة عابرة!.

اهتديت إلى خيط للرواية ابتدأت معه تسجيل الماحظات 
بعد غلق الزنازين. قبل أن تربكني ماحظة أحدهم: »قابلت 
بنات من الشرق والغرب. وأشعر أن جزءًا مني يرى لأنوثة 
سقفًا ترتد عنده دعاوي الحرية والمساواة«. إلى أن جاءت 
من  الزنازين  في  ما  خالها  صودر  مفاجئة  تفتيش  حملة 
وجه  له  الطبع  هادئ  ضابط  َتَقدَّم  وحدافة.  وأقام  ورق 
أنثوي وشارب أبوي كثيف. أدخل ذراعه إلى إبطي وسار 
بي. سألته لماذا عصب عيني مع أني لم أكن.. ال، حقيقة 
إلى  أيضًا  الحبسة  بكبار  ُيؤَتى  هل  عينيه.  في  أنظر  كنت 

رضا البهات

يومان للغضب

أو

كم الساعة اآلن ؟
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)أفندم(،  بـ  يخاطبهم  هل  األعين!  معصوبي  االنفرادي 
و)سيادتك(؟.

رحت  الباب.  أغلق  ثم  العصابة،  وَفكَّ  برفق،  دفعني 
الشقق  في  أطفااًل  نفعل  كنا  مثلما  الصوت  صدى  أختبر 
الفاضية والحوائط صلدة مصمتة. غير الماء الرحيم وقد 
َل إلى بندول نحاسي ينقر بانتظام من صنبور تالف  تحوَّ
المعتم  القبو  هذا  في  البطانية.  من  سيورًا  إليه  فربطت 
ليل  تمييزه.. ال  َكَوشيش بعيد ال يمكن  تسمع األصوات 
أو نهار. كثافة نفير العربات.. صوت األقدام، فتح الباب 
للفسحة. تكرار اإلناث من ميكرفون بعيد يظل بينها أذان 
الفجر هو األشجى. صيحات حراس الليل.. واحد تمام.. 
اتنين تمام هجمة الصبح في شقشقة العصافير. النزول 
من  أكواب  في  والشاي  التحقيق.  وجلسات  النيابة  إلى 
الزجاج. إدراك الزمن متعة تجلبها حركة الحياة، وتشيع 

الحيوية في عنبر الحبس الجماعي.

الموثقة على  الزمن هنا تاريخ وحداته مئات السنين 
كانت  الخشب  من  وعوارض  باهت.  أحمر  بلون  الجدران 
األيــدي  كابدت  المائلة.  الحوش  شجرة  مثل  ما  يومًا 
المناشير  لتتسلمها  نسغها  وتجفيف  فروعها  نزع  في 
رؤوس.  لها  حــدادي  مسامير  تضمها  كتًا  وتخرطها 
عاش  مما  بأكثر  تعيش  ثقيلة  أبـــواب  إلــى  لــتــؤول 

صانعوها، لتاحق أحفادهم.

ال شيء ينمو أو يشيخ سوى ما تحفظه ذاكرة 
تنسى األصوات. بها فقط صور وجوه في 

لحظة انفعال كسينما صامتة. العتمة 
المعطلة،  والــحــواس  والسكون 
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إلى قبو محكم  حيوية فاترة ال تحيي ذاكرة وجود تقلَّص 
اسمه »حبس انفرادي«.. ُيبس فيه الهواء وخا من األبعاد 
األربعة للوجود. دبيب بعيد لقدمين ال تقتربان أبدًا. تقوالن 
الحائط  وبراويز  األلبومات  في  تخزنه  الذي  الماضي  إن 

ناقص.. داخل الخايا ال يفقد أبدًا.

لو أن جاسر هنا لقام بتوثيق ذلك الجزء المعبود من جسم 
المرأة. ألطلقه من الذاكرة على الجدار بوسيلة يبتكرها ولو 
كانت زرار قميص أو ِملو كف من دمائه. مما يمنحني الحق 
المراوغ،  الجسد  هذا  العتيقة.  الحوش  شجرة  حيازة  في 
زلزالها.  بكامل  فكرة  أو  سنيِّها،  بكامل  أنثى  حينًا  يشكل 
حينًا كشجرة عديدة الجذوع، وحينًا أطفااًل يتحلقون حول 
طبق طعام.. أو حتى يرتجفون في نومة تحت الكباري في 
بدون  ويسكي  كأس  هيئة  يتخذ  مراوغ  جسد  ممطرة.  ليلة 
صودا. أو سطور مقال ال ُيعَنى بقراءته أحد. جسد يحترف 
ل.  ر. هو حتى ال يعرف نفسه سوى في لحظة التحوُّ التحوُّ
كأن ال قبل أو بعد. وال يسأل أبدًا: كم الساعة اآلن؟.. فإذا فرغ 
اتخذ سْمت إله يوبِّخ عباده أن لم يوفوه قدره حين سموه 
شيطان  شكل  آنذاك  لنفسه  ليعتمد  إنه  العبودية.  بأسماء 
غير رجيم. يمضي بهم بعيدًا في غضبه.. وهو يضمر لهم 
الصفح عند نهاية الطريق. إله حيوي.. لكنه ال يكون أبدًا.. 
ال شيء. حتى حين يتجلَّى قبوًا محكمًا يشبه الرحم. وسط 
الشائكة والكشافات، هو جسد  الحراسة واألساك  أكشاك 
قد يبدو وقت الحزن قبرًا وسط شواهد وأشجار. يقف عنده 
المشيعون في خشوع. وحال ينصرفون، ويطأون إسفلت 
تحت  ترجف  كامرأة  جديد  من  ر  بالتحوُّ يفاجئهم  الطريق. 
الثوب بارتعاشات خفيفة. تلتصق بوجهها خصات الشعر 
تتشبث  عشبة  عن  ساهية  تمضي  والصهر.  الدموع  بأثر 
من  الموت  تجعل  لم  من  يا  إلهي..  يا  قدميها.  بين  بالطين 
إلى  الَخضار  وَأِعد  كله.  العشب  بارك  الحسنى..  أسمائك 

عوارض الباب السميكة، والضوء إلى كّوة الباب العالية.

- عاوز حد أكّلمه.. عندي أقوال غير اللي قلتها في النيابة.

طريق  في  تزحف  نملة  طريق  بإصبعي  أعاكس  رحت 
َذَكر  لعله  هنا؟  إلى  بها  جاء  الذي  ما  الجدار..  على  متعرِّج 
التنفس  بالتوقُّف عن  تنهي حياتك  أن  يمكنك  أنت ال  نمل. 
الطبيعة  أنفك.  رغم  والزفير  الشهيق  يعود  سوف  عمدًا. 
على  التجلُّط  يعمل  مثلما  يأسه..  من  الحي  الكائن  تحمي 
وقف النزيف. ُخِلقت الذاكرة أيضًا ليعرف اإلنسان أنه كان 

موجودًا من قبل.

اإلسفلت  ذات  الطرقة  إلى  وأخرجوني  القبو،  باب  ُفِتح 
مفتوحة  ظلت  الصف.  في  زنزانة  أول  إلى  ثم  المغسول. 
الباب.. حيث جيء بكرسيين لشخصين في مابس مدنية. 
على ركبَتي أحدهما دفتر مفتوح. أول مرة أرى هذه الطرقة 
طرقة  زنزانتي.  عدا  خالية  زنازين  خمسة  أمام  تمتد  التي 
مسدودة من الجانبين. في إحداهما باب صغير يحني الداخل 
عبره الرأس.. انتهت أقواله في الرابعة والنصف عصرًا وقَّع 

عليها، وُأعيد إلى محبسه بمعرفة النيابة.

ما  كثيرة.  أقدام  تقترب  أن  قبل  لوقت.  بالراحة  شعرت 
إن ُفِتح الباب، وأضيئت كشافات اليد حتى هوت القوايش 
والعصي واأليدي المدَّربة. ثم انكمش نصف جسد، كان أداة 
حياة. ليس باستطاعته وقت الحاجة أن يصبح أداة موت.. 
أن يتسرب كالماء من تحت الباب، أو يتصاعد كدخان ويتبدَّد 
في الفضاء. »إيه الكام ده يابن الـ.. مش أنت بتاع الورق 
واألقام.. بتاع زنزانة 6.. وكمان بتعرف تضرب يا فتوة.. 

ماشي«. أبهجتني الجملة األخيرة.

ما أخشاه أن يخلطوا لي بالطعام جرعات يومية من عقار 
يراكم  الذي  قلمًا وأوراقًا.. سكوبوالمين.  يعرفه من خبأوا 
االكتئاب، ويغيِّر من سلوكيات الشخص، يغيِّر شخصيته. 
وبعد  الريسربين  بعقار  يستعينون  المخابرات  سجون  في 
أو  إذن  المقاومة  هي  ما  وحـــده..  االنتحار  يجيء  فترة 
الصابة؟ في الحبسة الجماعية سألت أحدهم ذات يوم: لسه 

أّد إيه ع الفسحة.. قال بلهجة معلمة:

- كده هم نجحوا في حبسك فعًا.. أول ما تفكِّر في فتح 
الباب تؤكد لنفسك أنك مسجون..

لو كنُت مؤمنًا كالناس لقضيت الوقت في الصاة والدعاء.. 
أنا حتى ال أحفظ دعاًء واحدًا. األدعية مصكوكة لكل الناس 
القيامة وفي يد أحدكم  »إذا جاءت  ونمطية ما أحفظه هو: 
فا  كدعاء..  يصلح  ال  نبوي  حديث  هذا  فليغرسها«  فسيلة 
تجعلني- يا إلهي- ممن يعتاد القبح ورخص اإلنسان.. اللهم 
ال تكلني إلى من يكره الحياة، ويسعى إلى تكريهي فيها، 
وألهْمني  والحجر،  بالبيضة  يلعب  كام  سياسي  إلى  وال 
ْهني في  قول ما أعرف ال ما يردِّده الناس فا أضّل أبدًا. وَكرِّ
كل الميكرفونات إال ميكرفونات االحتجاج، وجنبني صور 

المطاردات الصوتية واالغتصاب بالكلمات.

مشهد من رواية للكاتب بعنوان »في اليدين عشرة أصابع تقريبًا« قيد الصدور
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الخراب  أّن مشاهد  اكتشف  استيقظ من نومه حتى  إن  ما 
النوم مازالت في مخيِّلته كما هي. ال نقصان  التي رآها قبل 
فيها وال زيادة باستثناء تلك التي يتوقع أن يراها الحقًا. إذ 

ال بد من مشاهد جديدة قيد اإلعداد. 
مع ذلك رأى الصباح جميًا رغم الدمار، فخرج إلى حديقته 
الصغيرة ليمأ ناظريه بجمال أزهار الزنبق المبللة بقطرات 
الندى. جمال ال يحتاج إلى مدفع أو قاذف ليغزو النظر قبل أن 

يستقر بجانب قبح الخراب. 
ل زنابقه الملونة. وبينما هو كذلك  ر به وهو يتأمَّ هذا ما فكَّ
انتابه شعور غامض، ثم ما هي إال لحظات حتى شاهد طفلة 
ال يتعّدى طولها بضع سنتيمترات تقفز من زنبقة بنفسجية. 
أخذت تكبر وتكبر إلى أن أصبحت خال لحظات فقط بعمر 

ثاثة أعوام. 
أن  منذ  وهــو  الحكايات،  في  إال  ره  تصوُّ يمكن  ال  مشهد 
شاهدها لم يبعد ناظريه عنها. كما لم تبعد ناظريها عنه. عينان 
ل، وفم جميل يبتسم له.  سوداوان جميلتان ترنوان إليه بتوسُّ
حتى األسنان الصغيرة بدت مرتبة ناصعة البياض، والوجه 
دائري مثل بدر صغير يشّع ضياًء. أما مابسها فكانت جيدة 

ونظيفة، وحذاؤها الصغير جميل وجديد.
ُمِسّنًا  كان  منه. وألنه  التأكد  ما حاول  هذا  يحلم.  يكن  لم 
من  القادمة  الطفلة  لهذه  ذراعيه  فتح  في  ر  يتأخَّ لم  ووقــورًا 
صدره،  إلى  ورفعها  إليها  هرع  نحوه.  انطلقت  فلما  الغيب. 
ثم قبَّلها بلطف، واستمّر يقبِّلها وهو في طريقه إلى المنزل، 

وهناك َقدَّم لها بعض الطعام. بل إنه أطعمها بنفسه. 
قال  الغريبة.  ومفاجآته  القدر  سحر  من  يرتبك  لم  وألنه 

يسألها: 
- ما اسمك أيتها الصغيرة؟ 

فأجابته بصوتها الناعم الخفيض: 
- أنا الرا.الرا الَحّبابة. 

الَحّبابة! اسم جميل، ولكن هل تعرفين كيف جئت  - الرا 
إلى حديقتي؟ 

- الفراشة حملتني إلى هنا. 
- الفراشة حملتك؟! فأين كنت قبل أن تحملك الفراشة؟ 

قالت بتعجب: 

- آه..! الفراشة أخرجتني من الخراب. هربنا معًا وأضعتها 

هنا. لقد رأينا الكثير من الدمار. لكن صورة تلك الجثة التي 

تأكلها الكاب مازالت تؤلمني. 

إنها  صغيرتي.  يا  الحرب  إنها  الــكــاب؟!  تأكلها  جثة   -

الحرب!

- الحرب؟!

عندما  والناس  القتل،  تعني  الحرب  يا صغيرتي.  نعم   -

يتحاربون يقتلون بعضهم. 

- يقتلون بعضهم؟!

- ال عليك صغيرتي فإّن رحلتك كانت قاسية على ما يبدو. 

ثم قال وهو يطبع قبلة على وجهها: 

- ال بد أنك َتِعبة. أال ترغبين في النوم؟ سوف أحكي لك 

حكاية جميلة، ولديَّ سرير مريح لك. منذ زمن بعيد لم ينم 

فيه أحد. هل ترغبين في النوم؟ 

- وستحكي لي حكاية عن الحرب؟ 

- سأحكي لك حكاية تنسيك الحرب، ثم أخذ يهدهدها وهو 

في طريقه إلى السرير. لكنها ما كادت تامس الفراش حتى 

قالت: 

- الفراشة تناديني. إنها الفراشة..! 

قالت ذلك، ثم انطلقت تعدو. وقبل أن يتمكَّن العجوز من 

اللحاق بها. كانت قد اختفت تمامًا.

يونس محمود يونس

زهرة الزنبق 
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حسني عبدالرحيم

طفولة

المدينـة يسـعى. طفـل فـي السادسـة.  جـاء مـن أقصـى 
ال يعـي ِقبلتـه. سـار وسـط رمـاد فـي دروب شـتى. المـرة 
األولـى التـي ينتقـل فيهـا مـن مدينتـه التي شـهدت ميـاده. 
علـى  مكتوبـة  حروفـًا  رآهـا  لهـا.  اسـمًا  الذاكـرة  تحمـل  ال 
لوحـات معدنيـة. مضـاءة بالنيـون أحيانـًا. مطفـأة أغلـب 
األحيـان. َحدَّقت فـي اللوحـة. )نقل بورسـعيد(. تلـك هي؟!

»عبـد  األولـى  وفاتـه  يـوم  مشـتعل.  علـى سـطح  هبـط 
. جاء إلـى هنـا. بحث عن  الناصـر«؟! تنحـى وهو لـم يتنـحَّ
منهـا  ذاكرتـه  فالقديمـة ال تحمـل  الجديـدة،  المدينـة  معالـم 
آالم حـدث  ليـًا.  منامـه  فـي  تأتيـه  شـيئًا غيـر هواجسـه. 
المتكـررة  والـده  كلمـة  لحظـة،  كل  مخيلتـه  يعتـري  جلـل 
)النكسـة(. تذكـر الكلمـة وأغرورقـت عينـاه بالدمـوع. تذكـر 
عبـارة أبيـه عنـد كل وجبـة )إطفـح يـا شـؤم. مـن يـوم مـا 

مـات.(.  الراجـل  مشـوفناش طيـب، حتـى  شـوفناك 

يقتلـه  كشـبح.  بغتـة  منامـه  فـي  الصـور  تطـارده   
التاريـخ 1967 - 1970 أول هبوطـك يـا »الحسـين«. بـكاء 
تسـير  بالسـواد،  ُمتَّشـحات  نسـاء  وسـط  األطـال  علـى 
وعـرة.  األرض  طويلـة.  الحقـول  وجهـك.  علـى  هائمـًا 
تسـير  وأنـت  ظهيـرة،  سـاعة  السـماء  تتوسـط  الشـمس 
النعـش  الكبـار.  شـموخ  تحمـل  صامتـًا.  القدميـن.  حافـي 

فارغـًا؟! أمامـك  يسـير 

د:  تـردِّ والقـرى،  والنجـوع  البـاد  كل  فـي  مثلمـا حـدث 
حبيـب  يـا  جمـااااااال  يـا  بنحبـك،  كلنـا  ناصـر.  »ناصـر. 
تعـرف  ال  »الحسـين«  يـا  بيجامتـك  ترتـدي  المايييـن«. 
الـذي  »الكسـتور«  قمـاش  مـن  أنهـا  الظـن  أغلـب  لهـا،  لونـًا 
ريـن اآلتيـن مـن مـدن القنـاة إلـى هنـا.  كان يصـرف للُمَهجَّ
»البصـراط« قريـة نائيـة تابعـة لمحافظـة الدقهليـة. تهبـط 
تسـمع  مهلهلـة.  بحقائـب  الظهيـرة  سـاعة  وأسـرتك  أنـت 

ـف  تتلحَّ األرض.  تفتـرش  مـرة.  ألول  الريـاح  صفيـر 
بالسـماء. تبكـي عنـد سـماعك أذان الفجـر. وكأنك تسـمعه 
ألول مـرة، فتـزداد أسـى وغربـة، وتـدور فـي المتاهـة مـن 

جديـد. 

بـدأت الشـمس تزحـف علـى أرض شـبه ُمَسـْفَلتة. بعيـدًا 
عـن مرمى بصـرك، ترسـم أطيافـًا متألئة من قـوس قزح، 
فـي  أجسـادهن  تهـاوت  وقـد  النسـاء  تـرى  جانبيـك  علـى 
أخاديد طافحـة بالّطمـي. تطفو وجوههـن ُمغَبـّرة بالتراب. 
يتسـاقطن فـي المصـارف. ينتحبـن فيلطمـن الخـدود وأنـت 
الثائـر السـائر الصامـت، الوحيـد بيـن الرجـال والشـيوخ، 
ونحيـب  حولـك،  مـن  الصـراخ  ليـزداد  الثالثـة،  ابـن  يـا 
الرجـال. تتنكَّـس الـرؤوس لتعـزف لحنـًا جنائزيـًا مقدَّسـًا. 
اكتمـل الموكب وخـرج كل أصحـاب البيوت تاركيـن الديار، 

مفتوحـة األبـواب، موصـدة النوافـذ.

سـاعات  ثـاث  تتقافـز.  وأنـت  الثالثـة  ابـن  يـا  رأوك 
اكتـراث. وعينـاك  تسـير دون  وأنـت  الظهيـرة  منـذ  مضـت 
الموكـب،  مقدمـة  إلـى  تنظـر  بشـرية.  حشـودًا  تخترقـان 
ممـن  السـائرين  أسـفل  الداخـل  إلـى  تتنفـذ  الخطـى  تسـرع 
يحملـون التابـوت. ترتعـد، تمـّد أناملـك، تشـّب يـا قصيـر 
تعـاود  للخلـف،  تتراجـع  ترتعـد،  جـدوى.  دون  القامـة 
التابـوت.  يكسـو  الـذي  القرمـزي  المفـرش  هالـك  الَكـّرة. 
فـوق  مـن  لتقفـز  تهبـط،  البـوص،  مـن  سـهًا  تصعـد 
غطـاء  كان  المجهـول.  الكتشـاف  تـوق  فـي  الـرؤوس 
الرجـال  مناكـب  تعتلـي  وأنـت  أعلـى  إلـى  التابـوت يصعـد 
طويلي القامـة. تبكـي، تقفز فـوق التابـوت، تنـزع الغطاء 
القرمزي، تصـرخ، ثم تبتسـم. تـرى وجهـًا يحمل البـراءة، 
علـى  يطـّل  ويبتسـم.  الفقـراء  إلـى  ينظـر  الدمـع،  يـذرف 
العالـم. ينظـر إلـى السـماء. تـراه ممـدَّدًا بالتابـوت، بُحلَّتـه 
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فـي  قمـر  كالبـدر.  وجـه  المتسـاوي.  وشـعره 
اسـتدارته.

جـدك  وجـه  سـماحة  تتذكـر  فقـط  اآلن 
عبـد الرحيـم الكبيـر. لم يـرث أبوك الحسـن 
عنـد  وعفـوه  بالتـرّوي  وتشـبُّثه  ه  حنـوَّ

المقـدرة.

الكبـار.  بأقـدام  ُتـداس  أرضـًا،  تتهـاوى 
تتبـع  محدِّقـًا.  لتركـض  ُتنتَشـل  تسـتغيث. 

مسـار الموكب وترى المهـروالت مـن العجائز 
نبـاح  خلفهـن  ويتعالـى  الصـدور.  متهـدِّالت 

أطـراف  نهايـة  عنـد  الموكـب  تـودِّع  الـكاب، 
تبحـث  الظـام.  وسـط  وحيـدًا  لتعـود  البلـدة 
معالـم،  بـا  مدينـة  فـي  أسـرتك  أفـراد  عـن 
لتعود )التوهـة( من جديـد. آن لك أن تسـتقر 
تحـت  تنـام  بحيـرة صغيـرة.  شـاطئ  علـى 

سـماء  علـى  مفتوحـة  وعينـك  األشـجار 
الغـروب،  وقـت  نهايـة  بـا  عميقـة 

البعيـد..؟! مـن  األصـوات  ولتأتـي 

مـن  أصـوات  تقتحمـك  تغيـب. 
الماضـي، مـن الحاضـر، مـن اآلتـي؟!

األبصـار،  لتخطـف  تمـرق  فتراهـا 
الحـواس،  وتتـوه  المخيلـة،  وترتـج 

للوحـة  الامـع  باإلسـفلت  وتصطـدم 
زرقـاء(   504 )بيجـو  للعربـة..  المعدنيـة 

؟!! بورسـعيد(  أجـرة   ..( كابيـه. 

ـــ مسافر يا أسطى؟

ـــ مشوارك على فين؟! 
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زياد آل الشيخ

أريد حيايت كّلها 

أريد حياتي كّلها قبل أن أموْت

ثاثة أرباع الهوى في قصيدة

وشوق المغّني للمعاني وللبيوْت

أريد حياتي كّلها: رحلة با

دليل سياحي إلى مدن الهدى

صاة با وقت ُتقام وال تفوْت

أريد حياتي كّلها قبل أن أموْت

أريد من المعنى قماشة فكرة

ألكسَو تاريخي بها مثلما اكتست

خيول الصحاري بالحكاية والبشوْت
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أريد حياتي كّلها: ضوء شمعة

تعاند ريحًا وهي من ثقب إبرة 

تنير دياجير المدى ثم تنطفي

أريد حياتي كّلها قبل أن أموْت

قليا من اإليقاع في ذهب السكوْت

سأمشي على ناي إلى آخر النوى

فقد ألتقي نفسي مصادفة على

رصيف. أنا أمشي ونفسي تمرُّ بي

ببطء على دراجة ثم تختفي

أريد حياتي كّلها: وردة على 

جدار القوافي ال تراها العيون ما 

خا عاشقًا أو عاشقين توقَّفا 

لكي يشربا شايًا على دربهم إلى

تراجيِدَيا الهجر المبلَّل بالدموْع

 أريد حياتي. أنقذ الحب مّرة 

من الموت في عيَنْي فتاة صغيرة:

هو الحّب موت في حياة، صغيرتي

ْب أدّق بحرف سيف عمري. ُمَذهَّ

ينقشه بالشعر قلٌب معذَُّب

أعيد إلى األطفال حلمًا تركتُه

على شرفات الوقت حتى نسيتُه

أريد حياتي. كل شيء أعدُُّه

على مَهٍل: هذا الطريق سلكته 

لمن جاء بعدي، كل ما فّي وجُده

وهذا المدى َمدَّ الفروع كدوحة 

بروحي فَحّدي حيث أعبر حدُّه

أريد حياتي كّلها كّلها كما

ْيتها بأناملي   أردُت، كما َخطَّ

على الرمل من عشرين عامًا. وكّل ما

ورائي على خّط الغروب قوارُب

وليٌل كباب البيت فوقي موارُب

أمرُّ كأني كنُت شيئًا ولم أكن

كأن حياتي شاطئ ناعم ولي

ُبَيْيٌت كعين الديك أحمر داكن 

على جيد تلٍّ أبيض الصخر معشُب 

أسير له، خّفاي كالرمل في يدي

أسير إلى قلبي المسيَّج بالنعوْت

أريد حياتي كّلها قبل أن أموْت

أمّهد قلبي كي يمّر به الهوى

وعمري طريق للمعاني وللبيوْت
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أحمد عبد املنعم رمضان

لم يكن ليثور تلك الثورة العارمة إال ألعظم األسباب، 
أوروبية...  سحنة  ذو  المشاعر  مكتوم  الطباع  هادئ  فهو 
ولكنه لم يفق من غفوته إال بعدما هشم الزجاج بالكرسي 
الجرار وألقى بالمكتب الخشبي بوجوه الجالسين، أصاب 
بعضهم وجرى اآلخرون. كان يرى بين عينيه صورًا لرجال 
يصرخون وعيونًا تهتز من أماكنها ارتعادًا ودماء تطفو على 
سطح الصورة ، تمتزج بصور كارتونية ألبطال خارقين 
يسبحون بالهواء ووحوش شريرة ضارية تشتعل النيران 
كموسيقى  هادئة  كانت  الموسيقى  أن  الغريب  فكيها.  بين 
مع  تتصاعد  لم  القمر،  يتوسطها  هادئة  بليلة  هادر  نهر 
تطلق  أن  اعتادت  التي  الموسيقى  إنها  المشهد،  سخونة 
نغماتها في أذنيه. بين كل صورة وأخرى يرى دفقات دم 
تغمر الصورة وتحيلها إلى بقعة حمراء، لم يستطع تحديد 
هل هو دم حقيقي يصيب زجاج نظارته أم أنها الخياالت 

التي اعتادت أن تطارده.

الحياة  مشاهد  مع  تمتزج  خياالت  يــرى  كــان  لطالما 
العادية، يراها في أثناء صحوه ومشيه وجلوسه المعتاد 
بالمقاهي. لم تكن تلك الخياالت مشاهد طويلة، أو مواقف 
بذاكرته  تعلق  صــور  مجرد  كانت  بل  منضبطة،  مركبة 
األمر  أرقه  تزول.  ثم  لثوان  تبرز  آلخر،  حين  من  وتطفو 
بأوله، كان من المزعج أن يرى جزءًا من توم وجيري وهو 
ستالون  سيلفستر  يرى  أن  أو  بالعمل  مديره  إلى  يتحدث 
أن  لأرق  إثــارة  األكثر  أمه.  مع  يتكلم  وهو  رامبو  بفيلم 
الصوت لم يكن مصاحبًا للصورة، تخيل رامبو وهو يتكلم 
بصوت أنثوي. ظن لو أن األمر كان انفصااًل تامًا عن الواقع 
صوتًا وصورة لكان الوضع أهون. اعتاد األمر تدريجيًا، 
تغمر  باتت  حتى  وزادت  الخياالت  توحشت  اعتاده  وكلما 
حياته. إال أن العودة من عالمه الخيالي إلى الواقع لم تكن 
فوق  من  الصورة  مزيًا  عينيه  يدعك  أن  إال  منه  تتطلب 
إلى  ليرتد  فتحهما  يعيد  ثم  بقوة  يغمضهما  أن  أو  سطحها 
الواقع. كانت بعض النوبات تشتد عليه حتى أنه ال يلبث 
أن يعود للواقع لثوان قبل أن تنتابه نوبة أخرى قد تكون 
أشد حدة من سابقتها. امتنع عن مشاهدة األفام، فهو يملك 

يف مواجهة شون كونري

المجات  طفولته،  مجات  وأودع  متحركًا،  مخزونًا  منها 
المصورة والكوميكس، باتمان وميكي وتان تان، أودعها 
بالبدروم، وأبعد كل شيء يأتيه بالخياالت، لعلها تبعد هي 

األخرى، ولكن دون جدوى.  

عندما اعتاد حالته المتفردة، كثيرًا ما ترك لعينيه العنان 
لتشاهدا ما يروق لهما دون أن يوقف المشهد ، اكتشف أن 
للجنون جمااًل خاصًا ، فاستمتع بجنونه. أحيانًا يتعمد منع 

جفونه من االنقباض لتستمر مشاهداته من دون انقطاع. 

بينما كان صديقه يحكي له عن وفاة والده، جاءه شارلي 
شابلن ولعب بحاجبيه، فابتسم، أو قد يكون ضحك، وقد 

يكون قهقه بصوت عال.

بــدءًا  الصور  وتنوعت  اليوم،  عليه  النوبات  اشتدت 
جامب،عادل  فورست  بوجوه  مرورًا  المجات،  صور  من 
أدهم، محمود حميدة، ستيفن سيجال، وصواًل إلى مشاهد 
يومه  بدأ  لقد  والنيران.  والثعالب  والحروب  االنفجارات 
ناعسة.  وعيون  متأخر  استيقاظ  إلى  أدى  متعطل  بمنبه 
يخشى  كان  مركب.  هيئة  على  الذي صممه  بسريره  تقلب 
البحار ويرتعد أمام األمواج. كانت أشد كوابيسه أن يموت 
األبيض.  لحمه  بالتهام  القرش  أسماك  تتلذذ  بينما  غرقًا 
فأصر أن يصمم السرير على شكل مركب وأن يطلي الجدران 
ــواج  األم صــوت  سجل  كما  متموج،  صــاف  أزرق  بلون 
والرياح وهي تداعبها ليعيد سماعها في أثناء نومه. قرر أن 
يتحدى البحر وتاطم أمواجه بأحامه قبلما يواجهه البحر 
بسطوته  ويفاجئه  الانهائية  بزرقته  ويبتلعه  بالحقيقة 

وجبروته.

اليومي  صحوه  ميعاد  أن  أيقن  بعدما  مركبه  من  خرج 
من  ــواج  األم نفض  عميق،  بنوم  يغرق  كان  بينما  مر  قد 
فوقه لينطلق مهرواًل إلى عمله. اندفع جريًا على األرصفة 
مزيحًا أجساد الناس من طريقه بعدما وجد الشارع مسدودًا 
جامب،  فورست  صــورة  قاطعته  السيارات.  من  بأكوام 
فدعك عينيه، أتاه أحمد زكي بالنمر األسود، فدعك عينيه، 
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استعدادًا  يجري  وهو  روكي  وصل  حتى 
دعك  مــّل  الــزنــجــي.  البطل  مــع  لمباراته 

ترك  بنظره.  يعبث  ــي  روك ــرك  وت عينيه، 
العنان لخياله، وانطلق متخبطًا بأجسام المارة 

التي  ولعناتهم  بذاءاتهم  بشتائمهم،  عابئ  غير 
تطارده. وصل عمله متأخرًا بالطبع، حيث بدا مديره 
المفضلة  هوايته  ممارسة  في  سريعًا  وبدأ  منزعجًا، 
في الصراخ بوجهه، صوته كان ال يطاق، يصل إلى 
قطط  كمواء  ويصبح  الحروف  فيها  تتشابه  مرحلة 
استمر  وإن  المدير  صورة  اختفت  فجأة  مفترسة. 
رافعًا  أدهم  لعادل  صورة  وظهرت  موائه،  صوت 
حاجبه األيمن، تبعه وودي آالن بنظرته المذهولة 
المعتادة، فسقط ضاحكًا على األرض، وقام، وعا 
شدة  من  أيضًا  األرض  على  أقــدامــه  دبيب  صــوت 
صورة  مع  الغاضب  القطط  مواء  فصوت  الضحك، 
ضحك  على  يبعث  المتعجبة  بعيونه  آالن  وودي 
هستيري. تجمد المدير بمكانه، وإن لم يتسنَّ له أن 
صوته  توقف  من  هذا  استشف  أنه  إال  متجمدًا  يراه 
المفاجئ، أخذ المدير يتفحص باقي الموظفين بعينيه 

مطلقة  أفواههم  تغطي  التي  وأيديهم  فلمح حماستهم 
يداه،  ضحكات مكتومة، فاحمرت وجنتاه، وارتعشت 

وصرخ صرخة واحدة أخيرة انكتمت لها األنفاس.

ما  يحفظ  بهدوء  التمسك  محاواًل  المدير  طرده 
قد  آالن  وودي  كان  المهدور،  كبريائه  من  تبقى 
وبصق  َسبَّه  مديره،  أمام  فوقف  مشهده،  أنهى 
الملفات  بعض  أوقع  بعدما  خارجًا  وهّم  أرضًا، 
والكراسي في أثناء مروره إلى الخارج. استقر 
بالمقهى المجاور لعمله، جلس يستشيط غضبًا 
ثم بدأ في الهدوء رويدًا رويدًا. أتاه النادل سائًا 
كيرك  سبارتكوس،  هيئة  على  رآه  طلبه،  عن 

أمامه  الشاي  من  متسخًا  كوبًا  وضع  دوجــاس. 
فوهة  على  طابعة  النادل  يد  بصمة  رأى  المنضدة،  على 
الكوب. لمح امرأة جميلة تعبر أمام المقهى، تبعت عيناه 
مؤخرتها، تذكر أنه لم يغازل امرأة منذ أزمان، أو أنه لم 
، وتبدل حجابها  رآها بشكل شارون ستون  أبدًا،  يغازل 
عارية  صورة  مع  صورتها  تقاطعت  المع،  أصفر  بشعر 
لمونيكا بيلوتشي، احمرَّ وجهه، ولم يغمض عينيه حتى 

ذهبت مونيكا من حيث أتت.

يكتمها  أن  من  أكبر  يحملها  التي  الغضب  شحنة  كانت 
مديره،  من  غضبه  المتعطل،  المنبه  من  غضبه  بداخله، 
الكوب  من  الدخان،  رائحة  من  المزدحمة،  الشوارع  من 
سبارتكوس  مــن  للنساء،  مغازلته  عــدم  مــن  المتسخ، 
النادل، من السرير المركب، من أمواج البحر، من كوابيسه 
الشاي  من  أبطاله،  مثالية  من  طفولته،  من  المتتالية، 

له  اشترى  الــذي  أبيه  من  الحامية،  الشمس  من  البارد، 
مجات الكوميكس ومن أمه بصورة رامبو...

بضحكة  ــم  أده ــادل  ع سريعة،  متتالية  بصور  رأى 
بابتسامة ساخرة، وشارلي شابلن  آالن  وودي  شريرة، 
شون  رأى  منه.  ويسخر  يضحك  الجميع  بعصاه.  ياعبه 
العجوز  كونري  شون  مامح  تستفزه  كانت  كم  كونري، 
بجنيهين  ألقى  متعجًا،  مكانه  من  قام  البيضاء!  بلحيته 
لسبارتكوس، وأسرع بخطاه حتى لحق بشارون ستون، 
الدرجات نحو مكتبه،  احتضنها وَقبَّلها قبلة عاتية، صعد 
إمام  وعــادل  الشجاع  بقلبه  جيبسون  ميل  من  كل  صرخ 
وهو  معًا  صرخا  صعوده،  أثناء  في  الكبار  مع  باللعب 
يقلب سالم عمله بين قدميه حتى وصل إلى مكاتب زمائه 
السابقين، تبادل النظارات مع شون كونري، لكمه بقبضة 
محكمة أصابت أنفه المدببة، وثار ثورته العارمة التي لم 

يكن ليثورها إال ألعظم األسباب.
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عيل عطا

ثالث قصائد

لغة
حبيبتي األولى 

ابنة الجيران

كانت تدسُّ رسائلي

بين نهديها

وحين يأتي الليل

تنزع غطاءهما

ألعزف لها لحنًا تحبه

وبعد عامين من الرتابة

اخترعُت حبيبة أخرى 

لتكتب رسائل

تخلو من أخطاء اللغة

لكنها فشلت

في أن تلهمني

ولو سطرًا واحدًا

في قصيدة.

شتات

أنا اآلن في اإلسكندرية 

ال ألفتش عنك

في ردهات المكتبة

أو في غرف الفندق العتيق

المطّل على البحر

وعلى صّيادين

يلملمون شباكهم وصيدها

في مستهّل الخريف، 

ولكن أللملم شتات قصيدة

عن امرأة 

كانت ال تغلق هاتفها أبدًا

وقرَّرْت فجأة

أن تصمَّ أذنيها 

عن رنينه الفيروزي.
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سوق البرتقال

أنا اآلن

ُمَجرَّد موظف

بالنسبة إلى كثيرين

يزعمون أننا أصدقاء

هؤالء 

ال يعرفون شيئًا

عن عملي السابق

في سوق البرتقال

)ليس عند جوجل

شيء عن ذلك

وال عند أمن الدولة(

أحيانًا

كنُت أختلُس برتقالة 

من القفص الذي

َعت يداي تقطَّ

وأنا أشّد حبااًل خشنة

على جوانبه 

خ )حتى ال يتفسَّ

من تزاحم الَحّبات

في جوفه( 

قبل أن يذهبوا به

للمرة األولى 

إلى حديقة الموالح

رها  ثم أقشِّ

بسّكين تقطيع الحبال

وآكلها فصًا تلو اآلخر

على مهل.

في المساء

أعود إلى البيت

وقد هدَّني التعب

في الصباح

أكتشف أن أبي

اشترى لنا برتقااًل 

عند عودته قرب الفجر

فأقول لنفسي: 

ربما انتقاه

من قفص شددُت

حباله باألمس. 
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في مقال أساس يحاول ميشيل فوكو أن يحّدد المعاني التي 
ُيستعَمل فيها مفهوم السيموالكر فيرّدها إلى أربعة: 

الحقيقة  مقابل  في  التافهة  الصورة  هو  فالسيموالكر   -
الفعلية.

- وهو يعني أيضًا تمثيل شيء ما، من حيث إن هذا الشيء 
يفّوض أمره آلخر،

- يعني السيموالكر أيضًا الكذب الذي يجعلنا نستعيض عن 
عامة بأخرى،

للذات  المتآني  والظهور  »القدوم  على  يدل  فإنه  وأخيرًا   -
واآلخر«.

تافهة  صورة  السيموالكر  تجعل  األولى  الثاثة  المعاني 
كاذبة مخادعة ال ترقى إلى مستوى الواقع الفعلي، وال تمثِّل 
ما ُتَمثِّله حّق تمثيل. إنها تظل دون ما تعكسه، فهي إذًا نسخة 

ال تعكس حقيقة ما تستنسخه، نسخة مضللة خداعة.
عكس ذلك تمامًا ما يعّينه المعنى الرابع الذي ال يدّل على 
األصل،  مستوى  في  النسخة  يضع  بل  خداع،  أو  كذب  أّي 
ويجعل قدومهما متآنيًا، فا يفصل أحدهما عن اآلخر، فيقرن 

الشبيه بالشبيه، واألصل بنسخته والموضوع بـ »نظيره«.
هو  المعاني  هذه  من  أّي  عن  الحال  بطبيعة  نتساءل  لن 
من  يطبعها  ما  رغم  اسُتخِدمت  فكلها  الصواب.  إلى  األقرب 
اختاف، بل من تناقض، خصوصًا المعنى الرابع الذي يبدو 
متنافرًا مع المعاني األخرى، إلى حّد أن بإمكاننا أن نقول إنه 

يعّين نظرة مخالفة للهوية والمعنى والزمان.

في السيموالكر

لاستنساخ:  شكلين  بين  األولى  الثاثة  المعاني  تمّيز 
هناك االستنساخ األمين، ثم هناك االستنساخ الخائن. هناك 
غشاشة  نسخة  السيموالكر  السيموالكر.  هناك  ثم  األيقونة، 
»طبق  النسخة  عن  تكون  ما  أبعد  وهي  وتحّرف،  تشّوه 
حميمية  عاقة  في  تدخل  التي  النموذجية  النسخة  األصل«، 
السيموالكر  فكأن  وتطابقه.  فتعكسه  النموذجي  األصل  مع 
بين  العاقة  ليعكِّر صفو  ل  فيتدخَّ بدور شيطاني،  يقوم  هنا 
النموذج ونسخته، وليكذب ويخادع، فيّدعي تمثيل ما ال يرقى 

إلى تمثيله. 
ض عن التحديدات  لم نتمكن من ضبط هذه الداللة التي تتمخَّ
الثاثة األولى إال بإقحام طرف ثالث هو النسخة الوفية. هناك 
وشكان  أصلي،  نموذج  التعيين:  هذا  في  أطراف  ثاثة  إذًا 
وآخر  حميمية،  عاقة  على  يقوم  استنساخ  لاستنساخ: 
يقتصر على المحاكاة من خارج. ذلك أن السيموالكر ال يفهم إال 
باستحضار رغبة في االنتقاء واالصطفاء، إذ أن األمر يتعلق 
أساسًا بإقامة اختاف وتدرُّج بين النسخ: »نسخ يقوم ادعاؤها 
على أسس متينة، ضامنها في ذلك الشبه، ثم السيموالكرات 
التي ال أساس الّدعائها، والتي تقوم على الاتشابه والخلل، 
االنتقاء  هذا  إقامة  دولوز.  كتب  كما  انحراف جوهري«  وعلى 
هذا  و»قمع  السيموالكر،  على  األيقونة  انتصار  بهدف  تكون 
األخير وضبطه...والحيلولة بينه وبين أن يطفو على السطح 

ليفرض نفسه«.
لن نحتاج إلى هذه الثاثية إلدراك المعنى الرابع الذي يبدو 

عبد السالم بنعبد العالي

فاصلة
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المتآني  والظهور  »القدوم  هو   السيموالكر  يجعل  عندما  أنه 
للذات واآلخر« فهو يضع الصورة في مستوى ما تستنسخه، 
ويجعل األصل مقترنًا بما يعكسه، وينقل الشبه من الحميمية 
عاقة  مجرَّد  ليجعله  بالنموذج  األيقونة  تربط  كانت  التي 
العالم  يقلب  إنه  قل  أو  مغايرًا،  عالمًا  بذلك  فيحدد  خارجية، 

األول مثلما »قلب« نيتشه األفاطونية.
المعنى  في  واأليقونة،  النموذج  بين  التمييز  كان  فبينما 
األول، »يتم بأكمله داخل عالم التمثل« فإن األمر هنا سيتعلق 
»بمّد الخلل إلى أن يبلغ عالم التمثُّل، أي بـ»أفول األصنام«. لن 
يعود السيموالكر هنا نسخة ُمَحرَّفة، بل إنه »سينطوي على 
قوة ايجابية تنفي األصل والنسخة، النموذج واالستنساخ«. 
عن  الصورة  فيه  تكّف  عالم  في  يضعنا  المعنى  هذا  أن  ذلك 
للخدعة  فيه  يكون  عالم  للنموذج،  بالنسبة  ثانوية  تكون  أن 
نصيب من الحقيقة والفعل والفعالية، بل من الوجود الفعلي.
وافتعال  يتشابه،  ما  خلق  مجرد  هنا  التشبُّه  يعود  لن 
الّشبهات، ألن السيموالكر ليس صورة مفتعلة »فليس المفتعل 
هو السيموالكر، على حّد قول دولوز، بل إنـهما يتعارضان. إن 
المفتعل هو دومًا نسخة عن نسخة. إنه نسخة ينبغي أن يدفع 
يتعارض  سيموالكر.  فتنقلب  طبيعتها  من  تغّير  أن  إلى  بـها 
المفتعل والسيموالكر في عمـق الحداثة مثلما يتعارض نمطان 
فرقًا  هناك  ذلك ألن  العدمية.  من  نوعان  أي   : التقويض  من 
القائـم  النظام  على  المحافظـة  أجل  من  التقويض  بين  كبيرًا 
وبين  ويمتد،  يستمر  وجعله  والّنسخ  والّنماذج  للتمثات 

تقويض النماذج والنسخ إلقامة الكاووس الذي يبدع، والـذي 
أشكال  أكثر  هو  ذاك  االستيهـام.  ويرفع  السيموالكر،  يحرك 

التقويض براءة، إنه تقويض األفاطونية«.
كلعبة  العالم  يعّين  واآلخر  للذات  المتآني  القدوم  أن  ذلك 
وحدة.  تضمُّه  وال  له  مركز  ال  عالمًا  لنا  يقّدم  أنه  أي  مرايا، 
واألهم من ذلك، أنه يجعله على حد تعبير بانشو »ومضات 
غياب  والدوران،  اللّف  إشراقة  في  فيها،  يحتجب  تنتهي  ال 
ض عن ذلك أن هذا العالم الذي يسكن فيه اآلخر  األصل«. يتمخَّ
التجّدد  عالم  هو  نفسها،  عن  الذات  ُبْعَد  إال  يكون  وال  الذات، 

.Les doubles الامتناهي، وعالم البدائل والنظائر
األهم من كل ذلك أن هذا العالم الذي يعّينه المعنى األخير 
ال  عالم  أنه  أي  األبدي،  العود  يحكمه  عالم  هو  للسيموالكر 
وجود فيه للشيء إال في عودته، إال من حيث هو نسخة من 

نسخ ال متناهية، إال من حيث هو صيرورة.
األصل  فكرة  من  تنطلق  األولى  الثاثة  المعاني  كانت  إذا 
المعنى  فإن  وتستنسخه،  األصل  تكّرر  نسخة  العالم  فتعتبر 
األخير َينظر إلى الحياة وإلى معانيها في ديناميتها المتولدة 
على  سابق  النموذج  أن  تعتبر  األولى  المعاني  فعالية.  عن 
تكرار.  هوية  كل  إن  القول  إلى  فيذهب  األخير  أما  التكرار، 
أن  فتعتبر  الثانية  أما  أصليًا  تشابها  تفترض  األولى  النظرة 
التي تحّدد األصول، وأْن ال  الفروع هي  التشابه يتوّلد، وأن 
وجود في النهاية ال للصورة األصلية وال للنسخة المطابقة، 

وإنما لقوة إيجابية فّعالة هي آلّية االستنساخ ذاتها.
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د. محمد عبد المطلب

ثقافة الصورة

يمكـن آن نطلـق علـى عصرنـا هـذا )عصـر الصورة(، سـواء 
أو  والهيئـة(  )الشـكل  فـي  المـادي  بمفهومهـا  الصـورة  قلنـا: 
بمفهومهـا المعنـوي فـي الداللة على )الصفـة والجوهر(، عندما 

أقـول: )صـورة األمـر كـذا( أي صفتـه وحقيقتـه.
وليـس معنـى هـذا أن )الصـورة( مصطلـح جديـد، بـل هـي 
أداة عريقـة فـي التـراث اإلنسـاني عمومًا، والعربـي على وجه 
الخصـوص، إذ إن الثقافـة العربيـة - قبـل اإلسـام - اعتمـدت 
ـمة عن  لتهـا إلـى كائنات مجسَّ صـور معبوداتهـا القديمـة، وَحوَّ
طريـق النحـت، وهـو مـا ربـط الصـورة بالُمَقـدَّس، ولعـل هـذا 
ـر لنـا هذا التحفُّظ الـذي أحاط بالصـورة والتصوير  الربـط يفسِّ

فـي الثقافـة الدينيـة عمومًا.
ولـم تكـن الصـورة وثيقـة الصلـة بالُمَقدَّسـات فحسـب، بـل 
كانـت وثيقـة الصلة باإلبداع والفـن، وفي القرن الثاني للهجرة 
صياغـة  الشـعر  »إنمـا  بقولـه:  الشـعر  مفهـوم  الجاحـظ  َحـدََّد 
الرابـع  القـرن  فـي  الباقانـي  أمـا  التصويـر«،  مـن  وضـرب 
الهجـري فـكان أكثـر وضوحًا وعمقـًا في بيان أهميـة الصورة، 
بقولـه:  واالنفعـاالت  األغـراض  عـن  التعبيـر  فـي  ووظيفتهـا 
»وشـبهوا الخـط والنطـق بالتصويـر، وقـد أجمعـوا علـى: ِمـن 
ر لك الباكـي المتضاحـك، والباكي  أحـذق المصوريـن َمـْن َصـوَّ

الحزيـن، والضاحـك المتباكـي، والضاحـك المستبشـر«.
بـل إن الصـورة كانـت أداة المواَضعـة اللغويـة، وهـو مـا 
عنـد  يقـول  إذ  »الخصائـص«  كتابـه  فـي  جّنـي  ابـن  أوضحـه 
اجتمـاع البعـض: و»جـاءوا إلـى واحـد مـن بنـي آدم، فأوَمـؤوا 
إليه، وقالوا: إنسـان إنسـان إنسـان، فأي وقت سمع هذا اللفظ 
علـم المـراد بـه« بـل إن مهمـة اللغـة إحضـار صـورة األشـياء 
ال األشـياء نفسـها، فـإذا ذكـرت كلمـة )أسـد( لـم أحضـر أسـدًا، 
وإنمـا أحضـرت صـورة األسـد فـي ذهـن المخاطـب، وهـذا كلـه 
فـي مرحلـة البدايـات الثقافيـة، فلمـا تقـدم اإلنسـان حضاريـًا، 
وانتقـل مـن المحسـوس إلـى الُمَجـرَّد، أصبحـت الصـورة أداته 

د والُمَتَخيَّـل والُمَتَوَهـم. لتجسـيد هـذا الُمَجـرَّ
العربيـة،  الثقافـة  علـى  وقفـًا  ليـس  نعرضـه  الـذي  وهـذا 
الوعـي  هـذا  فـي  تتوافـق  تـكاد  اإلنسـانية  الحضـارات  إن  بـل 
بوظيفـة الصـورة، كالثقافة الفرعونية واليونانية والفارسـية 
واآلشـورية والبابليـة، مـع األخذ فـي االعتبار الواقـع الزماني 

والمكانـي لـكل حضـارة.
ومـن المؤكـد أن للصـورة حضـورًا بالـغ األهمية فـي الثقافة 

الصـورة:  إدراك  أداة  إلـى  األهميـة  هـذه  وتمتـد  اإلسـامية، 
المختلفـة  الصـورة بمشـتقاتها  تـرددت مفـردة  )العيـن(، وقـد 
َركـم  عشـر مـرات فـي القـرآن، فـي مثـل قولـه تعالـى: »وَصوَّ
فأحسـن ُصَوَركـم« )غافـر 64(، كمـا تـرددت مفـردة )العيـن( 
أداة لإلبصـار سـتًا وثاثيـن مـرة، فـي مثـل قوله تعالـى: »لهم 
قلـوب ال يفقهـون بهـا ولهـم أعيـن ال يبصـرون بهـا« )األعـراف 
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نقـول عنـه  أن  المبالغـة  مـن  فليـس  الحديـث،  العصـر  أمـا 
إنـه )عصـر الصـورة(، إذ هـي حاضـرة حضـورًا مركزيـًا فـي 
كل المجـاالت النظريـة والتطبيقيـة، السياسـية واالجتماعيـة 
المجـاالت  مـن  وغيرهـا  والفنيـة،  واألدبيـة  والعسـكرية 
النقـدي  الخطـاب  فـي  أهميتهـا  انعكسـت  وقـد  المختلفـة، 
واألدبـي، وتـردَّدت لها مصطلحات متعددة، منها: )المشـهدية، 
والجزئيـة،  والمتحركـة،  والصامتـة،  الناطقـة،  والصـورة 
ـرة(. نـة، والمكبَّـرة، والمصغَّ والكليـة، والملونـة وغيـر الملوَّ
َل الصـورة إلـى سـلطة بالغـة التأثيـر، كمـا  إن كل هـذا َحـوَّ
جعلهـا أداة إعامية تفـوق الكلمة المنطوقة والمكتوبة، ويكاد 
المتلقـي ال يتقبَّـل خبـرًا، وال يقتنـع بـرأي، وال يصـدق وعـدًا، 
وال يقبـل علـى سـلعة إال إذا اقتـرن هذا كلـه بالصورة، ومن ثم 
فـإن أجهـزة اإلعـام المختلفـة المقـروءة والمسـموعة، تسـعى 
إلـى تعويـض فقـد الصـورة بوصفهـا وصفـًا دقيقـًا، ذلـك أن 
الصـورة ألغـت الحـدود الفاصلـة فـي الزمـان والمـكان،و ألغت 
قوانيـن الحضـور والغيـاب، بـل أزالـت الحاجـز بيـن األمـوات 
واألحيـاء، فمـن ماتـوا نراهـم يتحرَّكـون ويتكلَّمـون ويفعلـون 
مـن خـال الصـورة التـي حفظتهـم مـن الغيـاب المطلـق الـذي 

كان عليـه األمـر قبـل ظهـور تقنيـات الصـورة الحديثـة.
ل - أحيانًا - إلى أداة   لكـن الخطـورة اآلن أن الصـورة تتحوَّ
تزييـف للحقائـق، ووسـيلة خـداع للمشـاهد، إذ إن التقنيـات 
وهـو  والتبديـل،  واإلحـال  واإلضافـة  بالحـذف  فيهـا  لـت  تدخَّ
األجهـزة  تسـتعملها  مضلِّلـة،  فاسـدة  سـلطة  منهـا  يجعـل  مـا 
السـلطوية فـي تحقيـق أهدافهـا المضمـرة والصريحـة، وربمـا 
لهـذا الحظنـا أن هنـاك اتجاهـًا يرفـض ثقافة الصـورة، بدعوى 

أن ضررهـا أكثـر مـن نفعهـا.
وبرغـم األهميـة البالغة للصورة وثقافتها، كانت الدراسـات 
إلـى وظيفتهـا  اتَّجـه  تابعتهـا محـدودة جـدًا، ومعظمهـا  التـي 

األدبيـة والجماليـة والترفيهيـة.

صيد اللؤلؤ
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عادة ما تلبس مؤلفات الكاتب أنيس 
الرافعي القصصية لبوسًا تجنيسيًا غير 
َدنا هذا األديب منذ نعومة  مألوف، فقد عوَّ
يراعه األدبي، على خلق نمط فني حداثي 
لسروده القصصية، مرة بسبب الصدق الذاتي 
الذي يمارسه الكاتب مع أناه اإلبداعية، 
ويبوح به دون حرج للقارئ، فقد أخرج 
مجموعته القصصية الثانية »أشياء تمر 
دون أن تحدث فعًا« سنة 2002، تحت 
تصنيف أجناسي هو »تمارين قصصية«. 
با  المطلق  إيمانه  بسبب  أخرى  ومرات 
النهر ألكثر من مرة  جدوى السباحة في 
مثلما  تتجّدد،  المياه  كانت  ولو  واحدة، 
هو األمر بالنسبة لنصوص أنيس الرافعي 
ر لغتها وقوالبها الحكائية في كل  التي تطوِّ
مرة، فإن صاحبها يضيق ذرعًا بالوعاء 
الحامل لهذه النصوص، ُتسنده في ذلك 
رؤاه الحداثية التي تحمل بذور النفي، ونفي 
النفي،وبذور القدرة على تجاوز هذا المنجز 
في كل مرة. إن مؤلفاته في القصة ليست 
مجموعات قصصية، بل هي حسب ما نقرأ 
على أغلفتها: )تعاقبات قصصية( في مؤلف 
»السيد ريباخا« )2004(، و)متتاليات ما 
بعد سردية( في مؤلف »علبة الباندورا« 
)2007(، و)قصص مينيمالية( في مؤلف 
»ثقل الفراشة فوق سطح الجرس« )الطبعة 
تلك  جميع  في  وهكذا   ،)2008 الثالثة 

المؤلفات. 
وهذه المرة ُيخرج أنيس الرافعي من 
معطفه اإلبداعي »دليًا حكائيًا متخيًَّا«، 
موسومًا بـ »أريج البستان في تصاريف 
العميان« )دار العين- القاهرة(، ويضم سبع 
قصص، لكل قصة باب يحمل اسمًا، ويفضي 
إلى سماء معينة. ويمكن اعتبار الباب هنا 
عنوانًا رئيسًا للقصة، كما أن السماء هي 
الفضاء العام المحايث ألحداث النصوص 
القصصية، ليأتي بعد ذلك العنوان المباشر 
العناصر مجتمعة  للقصة. وتتاءم هذه 
لتدعو القارئ إلى صحبة السارد في هذه 
الرحلة المراكشية المائزة. فباب »القطط« 
مثًا يولج القارئ إلى سماء من دخان، 

أبواب السندباد

أحمد لطف الله

سماء لم تستِو بعُد، يلفها الدخان مثل عقل 
)عباس( الذي تلفه »ضبابة عمياء بسبب 
الحشيش«. وتزداد كثافة الدخان وحلكة 
الموقف في نص »مينوش« هذا، حينما 
ُيقتل هذا القط الذي كان المؤنس الوحيد 
لـ )عباس( الذي ما هو إال الفنان التشكيلي 

المغربي الراحل »عباس صادي«. 
األدبية  للحياة  وظيفي  استثمار  ثمة 
رين،  والمصوِّ األدباء  لبعض  والفنية 
أمثال الكاتب األرجنتيني خورخي لويس 
بورخيس، والفنان الفرنسي جاك ماجوريل، 
مما يجعل قصص )األريج( تنخرط حتمًا 
ضمن القصة/البحث، التي اجترحتها أقام 
بعض القصاصين المغاربة منذ عقود، أمثال 
يًا بما أنتجته الرواية/ أحمد زيادي، تأسِّ

البحث في التربة السردية الغربية. لكن 
أنيس الرافعي ال يقدم هنا هامشًا للبحث، 
بقدر ما يقدم الحكاية الحقيقية، أو الحكاية 
األصل للفضاء القصصي المتخيَّل. إنه يريد 
في هذه القصص أن ُيغامر باالنتقال من 
يتبين  أن  يريد  لكنه  سماء،  إلى  سماء 
ينسج  لذلك  تزّل،  ال  حتى  قدمه  مواقع 
ما يجعلنا  الفنانين واألدباء  من قصص 
نغوص في أعماق تلك الذوات المبدعة، 
د لهذه الغيبة  والشخصيات الفذة، ويتزوَّ
بما يلزم من الرقيات والطاسم لتحصين 
نشعر  هكذا  القراءة.  من  المرجو  التأثير 
بلوعة الغربة التي كان يعيشها هؤالء سواء 
أوداخل نصوص  الخاصة،  حياتهم  في 
الرافعي، تلك الغربة التي تزداد قسوة، 
حسب تعبير حسن سليمان في كتابه »حرية 

بـ »معاول  الفنان  الفنان«، عندما يشعر 
التخريب تدّك كل ما يتصل بالحقيقة«.

تتأّلق الكتابة السردية في هذه القصص، 
منبئة عن تمرُّس لغوي متمكِّن من إدماج 
السردية  البنية  في  الشعرية  الصورة 
للجملة، بساسة تضمن بهاء السرد، وجمال 
الشعر معًا، يقول السارد في نص »ميت 
العصر/باب اآلخرة« متحدثًا عن شخصية 
»بن لحسن« طبيب األسنان في األسواق 
الشعبية: »بعد أن بارت حرفته، وخذلته 
األلم«. كما  التي كان ينزع بها  األصابع 
أن السرد في هذه النصوص يخلق تباداًل 
القصة،  أركان  أهم  بين  لأدوار  جماليًا 
وهما الزمن والمكان، حيث يحتل الثاني 
مكانة األول نظرًا إلى القوة التعبيرية التي 
نص  يفتتح  مثًا  السارد  فنجد  يحملها، 
»مينوش« هكذا: »سبب اللقاء األول، نبش 
الفضات وسّد الرمق. ومنذ تلك المزبلة 
العمومية الواقعة على أطراف مدينة مراكش 

لم يفترقا أبدًا«.
إن مستوى النضج الفني في هذا المؤلف 
القصصي يشبه السندباد البحري الذي قال 
عنه عبد الفتاح كيليطو في كتابه »األدب 
والغرابة«: »حج السندباد سبع مرات، ثم 
جلس في منزله يحكي مغامراته. وبعد 
ولم  يحكيه،  ما  له  يبق  لم  أيام  سبعة 
فيتوقف  عنه،  تحكيه  ما  لشهرزاد  يبق 
كل شيء ويتحجر األشخاص في انتظار 
الموت.«. لكني أعتقد أن أنيس الرافعي 
بعد هذه الرحلة المراكشية، قد مرق من 
باب ثامن، وهو »باب خاطئ« مادام أنه 
»للمنازل العتيقة في مراكش بابان، األول 
أمامي، للساكن، وهو صحيح، والثاني 
والظن  خاطئ«،  وهو  للزائر،  خلفي، 
أخرى،  الباب سيلج عوالم  هذا  أنه من 
ل إلى سندباد آخر يحمل كيسًا  وسيتحوَّ
جديدًا من الحكايا، ألنه، وبتعبير كيليطو 
دائمًا: »ليس في األفق ما ُينبئ بأن عهد 

)السنادبة( قد انتهى«.
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باك،  ميونج  لي  اسمه  رجل  مذكرات 
لدولة  العاشر  الجمهورية  رئيس  وهــو 
العربية  إلــى  ترجمه  الجنوبية،  كوريا 
ونشره مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االستراتيجية في أبوظبي
من  فيه  لما  الكتاب  هذا  انتباهي  َشــدَّ 
وشعب  مكافح  رجل  سيرة  ومن  الحكمة 
صبور عرف كيف يخطط لمستقبله فحّقق 
نقارن  ما  كثيرًا  كبرى.  صناعية  نهضة 
نهضة العرب بنهضة اليابان، وكيف فشلت 
بداية  لبثنا  وما  عندهم،  ونجحت  عندنا 
ما  قارنا  أن  المنصرم  القرن  من ستينيات 
الشمالية،  نريد أن نحقق ببلد مثل كوريا 
المكان  فــي  نحن  وبقينا  هــم  ونــجــحــوا 
العرب  المثقفين  بعض  نـــراوح.  نفسه 
ضغوط  إلى  المكان  في  مراوحتنا  يعزو 
ل  خارجية تعرَّْضنا لها من استعمار وتدخُّ
في شؤننا، ال أعظم مما تعرض له شعب 
اليابان، فقد أنزل الجنرال ماك أرثر، ممثِّل 
هزيمة  بعد  المحتّلة  األميركية  السلطة 
الثانية، أنزل  العالمية  اليابان في الحرب 
األرض،  إلى  وإمبراطورها  اليابان  )إله( 
تعارفوا  لما  مخالفًا  دســتــورًا  لهم  وقــدم 
عليه، ومع ذلك نهضت اليابان، كما انتهى 
)الجنوبية  لكوريا  ياباني  بغيض  احتال 
رت  وتشطَّ  1945 عــام  فقط  والشمالية( 
شمااًل  ــوام،  ــ أع ثــاثــة  بعد  الــكــوريــتــان 
ساخنة  حرب  في  ودخلتا  بل  وجنوبًا، 
ال  ــاردة  ب ــرى  وأخ أخــرى  لثاث سنوات 
زالت. وكان النفوذ الشرقي - الشيوعي  في 
الشمال، والغربي األميركي- في الجنوب، 
متخلفًا،  زراعيًا  مجتمعًا  األخيرة  وكانت 
العسكرية  االنقابات  من  لعدد  وخضعت 
الديني  نها  )كوريا الجنوبية(، كما أن مكوِّ
االجتهادات،  مختلف  مسيحي،  متعدِّد، 
وبوذي، وبعض المسليمن، وليس هناك 
التعدُّدية نرى في  تلك  للدولة، ومع  دين 
هذا الكتاب الذي نقدِّم موجزًا عنه، معجزة 
جائعًا  كــان  شعب  قرَّرها  التي  النهوض 

تقريبًا  الموارد  وعديم  وُمستعمرًا  وأعزل 
إال من عزيمة تصحبها تضحيات.

نحن نعرف اليوم كوريا الجنوبية ألنها 
بأنواعها  السامسونج  أجهزة  لنا  ُتصدِّر 
المنتجات  من  وعددًا  الهوندايا  وسيارات 
لها  أن  يعرف  وبعضنا  الحديثة،  التقنية 
شركات تبني الجسور الضخمة، ومحطات 
ألعالي  العابرة  الضخمة  والسفن  الطاقة 
يعرفون  الذين  هم  قليلون  ولكن  البحار، 
والــرؤى  الكوري،  الشعب  هذا  كفاح  عن 
التي  والمصاعب  برجاله،  أحاطت  التي 
زراعي  مجتمع  من  له  تحوُّ أثناء  واجهته 
من  فتحول  متقدِّم،  صناعي  إلى  متخلِّف 
اليوم  إلى أن أصبح  الفقر كدولة زراعية 
من أقوى اقتصاديات العالم )يحتل المرتبة 
سيارات  يبني  العالم(،  اقتصاد  في   13
فارهة، وسفنًا عماقة وناطحات سحاب 
التقنية،  في  ويبدع  الجسور،  وأطــول 
وهو خامس أكبر منتجي الطاقة النووية 
أقمار  أكثر من عشرة  العالم، وأرسل  في 

صناعية إلى الفضاء.
الشمالية  ــرى(  ــب ــك )ال ــا  ــوري ك كــانــت 
اليابان  احتلته  واحــدًا،  بلدًا  والجنوبية 
جنوب  فــي  االستعماري  عها  توسُّ عند 
العشرين  الــقــرن  بــدايــة  فــي  آسيا  شــرق 
)1910(، وَتّم له االستقال في عام 1945 
العالمية  الحرب  في  اليابان  هزيمة  بعد 
الثانية، وما لبث أن وقع القسم الشمالي 

منه )كوريا الشمالية اليوم( تحت سيطرة 
السوفياتي  االتحاد  القادمة من  الشيوعية 
وقتها، ووقع القسم الجنوبي تحت مظّلة 
الرأسمالية )األميركان(، في ُحّمى الصراع 
الرأسمالي  العماقين  بين  النفوذ  على 
وما  آسيا،  شرق  جنوب  في  والشيوعي 
لبثت كوريا الشمالية أن استقلت وانفصلت 
عام 1948، ثم قامت حرب بين الشطرين، 
)الجنوبيون  الــكــوريــة  الــحــرب  ــيــت  ُســمِّ
حتى  امتدت  شماليًا(،  ــزوًا  غ يسّمونها 
مستقرة  غير  هدنة  وقعت  ثم   1953 عام 
هي حتى اليوم قائمة، ولكن ينتابها بين 

الفترة واألخرى شيء من االهتزاز. 
األكثر  هي  تاريخيًا  الشمالية  فيتنام 
ففقير،  الجنوبي  القسم  أما  الموارد،  في 
وزراعي في معظمه عند وقوع االستقال.
من  عـــددًا  الجنوبية  كــوريــا  شــهــدت 
والدكتاتوريات،  العسكرية  االنقابات 
كما شهدت عددًا من االنتفاضات الطابية 
والشعبية، كان ربيعها متقدمًا على الكل، 
ثم   ،1960 عام  حدث  كــوري  ربيع  أول 
حكمها  كما   ،1987 عام  آخر  ربيع  تاه 
لها أحد عشر  عدد من األحــزاب، وأصبح 
امرأة،  الحالي  الرئيس  جمهورية  رئيس 
على  الدساتير  في  تغيُّرات  شهدت  كما 
حتى  الماضية،  سنة  الستين  فترة  طول 
في  ديموقراطي  شكل  إلى  أخيرًا  وصلت 

العقد األخير من القرن العشرين.
لمؤلِّفه  الوعر«  »الطريق  كتاب  قراءة 
لي ميونج باك، وهو العاشر من رؤساء 
وأيضًا   ،)2013  -  2008( الجمهوريات 
الرئيس التنفيذي لشركة هوندايا العماقة 
عامًا،  وعشرين  سبعة  لمدة  ذلــك  قبل 
الجنوبية،  كوريا  عاصمة  سيول  وعمدة 
العالم  مدن  أجمل  من  لتكون  طّورها  وقد 
َنه  تضمَّ لما  ممتعة  قــراءة  هي   ،)2002(
نشأ  جــدًا  عــادي  رجــل  كفاح  من  الكتاب 
األول  ه  عــدوُّ كان  جــدًا،  فقيرة  أســرة  في 
فقد  الــجــوع،  يصف-  كما   - شبابه  فــي 

يف الحياة هناك أشياء أهّم من جمع املال

د. محمد الرميحي
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قبل  اليابان  إلى  هاجرت  قد  أسرته  كانت 
فقيرة  عاشت  وهناك  الثانية،  الحرب 
الباد،  تحرير  بعد  عادت  ثم  معدمة،  بل 
وكان لي ميونج باك طفًا صغيرًا، يصف 
يشّد  بشكل  الفقر  في  العيش  صعوبات 
كعامل  الزارعة  في  األب  يعمل  القارئ. 
على  السهل  من  »ليس  يومي،  )تراحيل( 
ُيعلِّم  أن  محدودة  موارد  من  لديه  مما  أب 
أبناءه، أو يمارس االحترام، ذلك أن الفقر 
غالبًا ما يدفع الرجل إلى اإلذعان، والرجل 
ل إلى مدمن للخمور«.  المنهك غالبًا ما يتحوَّ
إال أن الوالد يفقد عمله، فيتّم االعتماد على 
األم. والدته الشخص المركزي في حياته، 
حيث عّلمته الصبر والكفاح. كانت تصحو 
قبل الفجر لتذهب إلى سوق القرية لتبيع 
الفاكهة التي تجمعها من األشجار القريبة، 
وتحشوه  بخبزه  تقوم  الــذي  الكعك  أو 
بمعجون الفاصوليا وتبيعه بدراهم قليلة 
ميونج  لي  كان  األســرة،  إعالة  أجل  من 
يصاحب  أعوام  الخمسة  ذو  الصغير  باك 
األم، ويقوم بأعمال صغيرة أخرى، كانت 
ضروريًا  ليس  )باك  لميونج:  تقول  األم 
تصبح  أن  يمكنك  بالمدرسة،  تلتحق  أن 
اآلخرين(  وتساعد  العمل،  خال  من  ثريًا 
شابًا  صرت  »عندما  بــاك:  ميونج  يكمل 
سنًا  األكبر  إخوتي  من  بالغيرة  شعرت 
الستمرارهم في الدراسة، في الوقت الذي 
أمي«.  جانب  إلى  العمل  علّي  يتعيَّن  كان 
إلى  الدخول  في  معاناته  ميونج  يصف 
األسرة  له  قالت  فقد  الثانوية،  المدرسة 
إن ال مال لديها حتى القليل لتصرفه على 
الكتب:  شــراء  أو  المدرسة  إلــى  دخوله 
»رغم أني كنت أتوقع ما قالته أمي، ولكن 
ألبس  حياتي  طــوال  باإلحباط.  أِصبت 
المابس المستعملة والبالية، واآلن ُأمنع 
من االلتحاق بالمدرسة. ألول مرة أسخط 
على كون أسرتي فقيرة، وألوم إخوتي«. 
قًا  متفوِّ يكون  أن  هو  اآلخر  الطريق  كان 
عمل  وهكذا  المصاريف،  من  ُيعفى  حتى 
بجد كي يصبح متفوقًا، إال أنه كان جائعًا 
لديهم  ما  ألكل  األوالد  »يهّب  األغلب:  في 
في فترة الراحة، وأنا أمأ معدتي بالماء 

فقط«.
وفي  مصاريف،  با  الثانوية  ودخــل 
الوقت الذي كان فيه يساعد األم في عملها 
مشروعات  في  أيضًا  يعمل  المتواضع، 
في  الفشار  كبيع  بــه،  خاصة  صغيرة 
»لم  الصيف:  في  كريم  ــس  واآلي الشتاء 

الكعك  إعداد  أمي في  أنقطع عن مساعدة 
المشكلة  القرية«.  سوق  في  تبيعه  الذي 
التي واجهت لي ميونج باك كانت الدخول 
يعتمد  مستقبله  أن  ر  فقرَّ الجامعة،  إلى 
لم  لو  حتى  الجامعة،  في  التسجيل  على 
الجامعة(  )المتسرِّب من  فيها، ألن  يدرس 
له حّظ أفضل في نيل وظيفة معقولة »ألن 
المتسرِّب  إلى  باحترام  ينظرون  الناس 
الجامعة  التسجيل في  لكن  الجامعة«!  من 
القبول،  المتحان  مصاريف  إلى  يحتاج 
مصاريف تسجيل . عمل ميونج عتااًل مع 
المال  بعض  أجل جمع  من  اليومية  عمال 
لشراء كتب يذاكر فيها امتحان القبول، وقد 
نجح في القبول في كلية التجارة، ولكن 
فُعِرض  آخر،  شيء  التسجيل  مصاريف 
يصف  الليل،  في  زّبـــااًل  يعمل  أن  عليه 
على  فيه  أوشكت  الذي  الوقت  »في  ذلك: 
متاجر  أصحاب  عليَّ  عرض  االستسام 
في منطقة سكني أن يستأجروني كجامع 
قمامة، وأعطوني مبلغًا من المال لتغطية 
من  هذا  كرمهم  نبع  التسجيل،  مصاريف 
آخر  كانت  ألنها  ألمي،  العظيم  احترامهم 
من  أول  دائمًا  وكانت  السوق،  يغادر  من 
»كنت  ُيكمل:  لآلخرين«،  المساعدة  يقدم 
أقوم  ثم  الليل،  في  القمامة  بجمع  أقــوم 
برميها في أرض فضاء على بعد عدة أميال 

كل صباح، عندما يرفع حظر التجوال.
في عام 1961، التحق لي ميونج باك 
انقاب )16 مايو/أيار(.  بالجامعة ووقع 
النهار،  في  الطالب  بالليل  القمامة  جامع 
أن  قــرر  فقد  للسياسة،  وقــت  لديه  ليس 
من  دخــل  له  دام  ما  الــدراســة  في  يستمر 
العمل الشاق الذي يمارسه، ولكن الظروف 
تسمح له من جديد، ويلعب الحظ لعبته، 
فقد أضرب الطاب في ما ُسمِّي حركة 19 
الحكومة  ضد   1961 عام  إبريل/نيسان 
العسكرية القائمة وقت ذاك، تحت ذريعة 
أن تلك الحكومة تريد التطبيع مع اليابان 
)المستعِمر السابق(، وهنا يصف شعوره: 
»أدركت أن هناك أمورًا كثيرة في الحياة، 
والرخاء،  والديموقراطية  الحرية  مثل 
علّي  وأن  الــمــال،  جمع  من  أهمية  أكثر 
أعمال  إلى  نظرت  ألعبه«.  أن  يجب  دورًا 
مستمتع  بعضهم  »أن  فــوجــدت  الــطــاب 
لم  وهم  الكلية،  من  والهروب  بالتخريب 
والحياة  حياتهم،  في  واحد  ليوم  يعملوا 
بالنسبة لهم تعني الحصول على وظيفة، 
كانو يجهلون الحياة القاسية التي يحياها 

مايين الكوريين اآلخرين«. 
وهكذا يدخل لي ميونج باك في العمل 
في  يقوده  الذي  األمر  مه،  ويتزعَّ الطابي 
النهاية إلى السجن، ولكنه يتعلم دروسًا 
كثيرة مفيدة في حياته: »تعلمت أن الحياة 

أكثر من مجرد جمع المال«.
الكتاب  هــذا  من  التالية  الفصول  في 
الممتع نجد أن ميونج يتخرج في الجامعة 
هونداي  شركة  في  يعمل  ثم  محاسبًا، 
فيها  ويبقى  صغير،  كموظف  لإلنشاءات 
ُسّلمها  في  يترّقى  عامًا،  وعشرين  سبعة 
عمله  نتيجة  استثنائية  بسرعة  الوظيفي 
عامًا  مديرًا  يصبح  حتى  وإخاصه  وكّده 
للشركة العماقة، كما يقوم بفتح أسواق 
ع، يصف  التي تتوسَّ الشركة  لهذه  جديدة 
العراق  في  األوســط،  الشرق  في  خبرته 
وفي  ماليزيا  وفي  والكويت،  والسعودية 
روسيا وأميركا، ويصف في أثنائها تطور 
تنقصه  فقير  مجتمع  من  الجنوبية  كوريا 
حديث،  صناعي  مجتمع  ــى  إل ــوارد  ــم ال
بفضل تصميم رجال مثله قرروا أن يفيدوا 
في  مكالمة  جــاءت  »إذا  يقول:  وطنهم، 
عليك  عميل،  أو  زميل  من  الليل  منتصف 
أال تتكلم وكأنك قد استيقظت توًا، عليك 
أن تتكلم وكأنك تنتظر المكالمة«، يصف 
تتصف  »إنها  بقوله:  الكورية  السياسة 
أن  إلــى  وحــشــي«،  وبعضها  بالخشونة 
العاصمة  محافظ   2002 عام  في  أصبح 
سيول ذات العشرة مايين نسمة، وكيف 
في  اإلدارة  فــي  السابقة  خبرته  وظــف 
من  وجعلها  وتجميلها  العاصمة  تطوير 
الخيال  بفضل  آسيا،  شــرق  مــدن  أجمل 
بعد  بها حتى أصبح  تمّتع  التي  واإلرادة 
ذلك رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بين 

عام 2008 و2013.
متعة  الكتاب  هذا  قــراءة  إن  قلت،  كما 
وفيه الكثير من الِعَبر والدروس التي تقول 
الخّاقة  ورؤيتهم  الرجال  إرادة  إن  لنا 
هي  ووطنهم،  لمواطنيهم  وإخاصهم 
متواضع  حال  من  المجتمعات  تنقل  التي 
إلى حال أفضل. لم يكن الطريق سهًا فهو 
العقبات  كما وصف )طريق وعر( خاصة 
من  المخلصين  الرجال  أمام  توضع  التي 
منافسيهم أو من آخرين فاسدين في مجال 
في  الرائد  أن  إال  السياسة،  أو  األعمال 
الرؤية والعزم ينتصر،  ذا  المطاف  نهاية 

وينصر شعبه.
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الكوليـج دوفرانـس  أسـتاذ  أن  يبـدو 
عبدالفتـاح كيليطـو، مصرٌّ على أن يجعل 
قارئـه يعيـش باسـتمرار حيـرًة عاصفـًة 
عديـدة  كتابـات  فبعـد  يكتـب.  مـا  تجـاه 
أسـس مـن خالهـا أسـلوبًا، ال يتقنـه إال 
هـو، في اسـتكناه خصوصية النصوص 
ع مشـاربها الفكريـة واألدبيـة،  علـى تنـوُّ
التراثيـة والمعاصـرة، ها هو يصدر هذه 
يحمـل  بالفرنسـية  جديـدًا  كتابـًا  السـنة 
عنوانـًا ُمْرِبـكًا »أتكلم جميع اللغات، لكن 
باللغة العربية« عن دار النشر الباريسية 
»أكت سـود« 2013، ترجمه إلى العربية 
عبدالسام بنعبد العالي ضمن منشورات 

دار توبقـال خـال السـنة نفسـها.
والكتاب عبارة عن مقاربة »فلسـفية« 
لفهم اندماج بنيات اللغة العربية المكتوبة 
ر فيها باللغات األخرى،  والمنطوقة والمفكَّ
آثارهـا جلّيـة  الـذي يجعـل  النحـو  علـى 
فـي النصـوص، إما على مسـتوى التمثُّل 
النظري، أو التركيب النحوي، أو الصيغ 
التعبيرية الشفاهية الدارجة، مثيرًا بذلك 
أطروحة »لسـانية« تتغيا تأكيد استحالة 
ممارسة فعل الكام من خارج مؤثر »الهوية 

اللغوية«.
 وهكـذا يتضـح أن اإلنسـان العربـي، 
وهو يتقمص لسانًا مغايرًا، ال يقوى على 
التملُّص من ضغوطات لغته األصلية التي 
تلّقاها مكتوبة أو عبر المشـافهة اليومية 

خال مراحل حياته المتعاقبة.
عبدالفتـاح  ـح  يوضِّ آخـر  جانـب  مـن 
كيليطو، من خال اشتغاله على نصوص 
البشـري  الكائـن  أن  أجناسـيًا،  متنوعـة 
متعـدِّد النـزوع اللغـوي حتـى فـي الحالة 

ر فيهـا نفسـه ال يتقـن إال لغة  التـي يتصـوَّ
واحـدة. »فاللسـان المفلـوق« فـي الثقافـة 
الهندية إشارة سيميائية إلى البعد المزدوج 

ولربمـا المتعـدد في صفـة الكام.
ويؤكد كيليطو في كتابه على أن اللغة 
)العربيـة( مصونـة داخـل مؤثراتهـا  األم 
واإلثنيـة،  شـرق/غرب،  الجغرافيـة، 
عربي/ أمازيغي، والثقافية، فرنكفوني/ 
إسبانوفوني/انجلوساكسوني. إلى درجة 
نقـرأ نصـًا يصبـح بإمكاننـا  أننـا عندمـا 

التعـرف إلـى »هويـات« كاتبـه اللغوية.
قـد يكـون هـذا األمـر صعبـًا فـي حالـة 
المكتوب، فغالبًا ما ينجح المخطوط باليد 
فـي جعـل مسـتعمل لغـة أجنبيـة يتافـى 
النبرات الشاذة أو اللفظ الملتوي أو حتى 

النظـرة وسـمات الوجه. يقـول كيليطو:
»أجل، للغة وجه... مهما كانت الكلمات 
العربيـة  تظـل  أتلفظهـا،  التـي  األجنبيـة 

مسـموعة مـن خالها كعامـة ال َتمَّحي«.
وبقدر ما تصون اللغة األجنبية صوت 
كاتبهـا األصلـي )مرجعيـة الَمْولـد( تغـدو 
قادرة على جذب اهتمام قّرائها. ومن هنا 
أخفق إدريس الشرايبي في روايته »سيأتي 
صديـق لزيارتكـم« ألنه لم يفلح في جعل 

الفرنسيين يستمتعون بصوته الغريب.

مع جاك دريدا سيختلف األمر نسبيًا، 
فرغـم مرجعيتـه اللغويـة المغاربيـة َقلَّما 
استطاع قارئ أن يكشف غرابته التعبيرية. 

يقول دريدا:
»ال أظن، في هذه اللحظة وإلى أن يثبت 
العكس، أن بإمكان القارئ أن يكشف عن 
طريق القراءة أنني فرنسي من الجزائر، 

هذا إن لم أعلن أنا نفسي عن ذلك«.
ما يفضح دريدا هي صيغته الشفوية، 
عنـد الغضـب أو االندهـاش أو التعجـب. 
فغالبًا ما تتسلَّل إلى بنية لغته الفرنسية 
الفصيحـة تلك التعابير التي تشـربها في 

المواقـف اليومية. يؤكد دريدا:
»ال أعتقـد أنـي أضعـت نبرتـي، وأنـي 
فقدت كل ما يميز لهجة فرنسي الجزائر«.

وضع شبيه سيعيشه المتكلم المعتزلي 
واصـل بـن عطـاء، وهـو مـن أصـل غيـر 
عربـي، إذ كان عاجـزًا عـن نطـق حـرف 
»الـراء«. ولمـا تعـب مـن أن يكـون محـّط 
َر الرجل نكاية في  سـخرية بين أقرانه قرَّ
مستمعيه أن يلغي من معجمه كل االلفاظ 

المتضمنـة لهذا الحـرف اللعين. 
وانطاقـاً مـن »رسـالة الغفـران« ألبي 
العـاء المعـري التـي أشـارت بنـوع مـن 
المعالجة الفانطازية إلى أن آدم استعمل 
أول مـرة اللغـة العربيـة، وكان ذلـك في 
الجنة، غير أنه نسيها لما نزل إلى األرض، 
فتكلَّـم عوضًا عنها السـريانية. سـيقترن 
تغيير المكان بفقدان لغة واكتساب أخرى 
سـواء أتعلـق األمـر بالمعـري أم بـآدم أم 
بعبدالفتـاح كيليطو نفسـه الـذي ارتبطت 
عنده األحياء الجديدة في الرباط باكتساب 

لغة جديدة هي الفرنسـية.

اللغة العربية ليست وحيدة يف جزيرة خالية

عبداإلله املوييس
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إن التعدد اللغوي على الرغم من أنه قد 
يواَجـه بنوع مـن العداء، باعتباره تهديدًا 
للهويـة اللغويـة )ال نحـب حقـًا أن يتكلـم 
أجنبـي لغتنـا، ال نحب أن يتكلمها بكيفية 
سـيئة، لكننـا ال نحب، علـى األخص، أن 
يتكلمها بإتقان( يظل منطويًا على كثير من 
المنافع الجليلة. يقول عبدالفتاح كيليطو:

احتـكاكًا  )باعتبارهـا  الترجمـة  »إن 
لغويًا( قد أنقذت األدب العربي، وواكبته 
باسـتمرار، وساهمت في تجديده، وذلك 
باالنفتـاح علـى أجنـاس أخـرى جديـدة، 
لهـا  لـم يسـبق  للكتابـة  وارتيـاد أشـكال 
مثيـل. كمـا أنهـا سـاهمت فـي بعـث روح 

جديـدة فـي اللغـة العربيـة«.
وهذا ما يؤكده الشـاعر األلماني غوته 
بقولـه »ينتهـي كل أدب بـأن يمـّل نفسـه، 

ما لم ينعشـه إسـهام أجنبي«.
»هـل نترجـم أم ننتـج نصـًا آخـر أكثر 

غنى؟«
كيليطـو  عبدالفتـاح  بـه  يثيـر  سـؤال 
عمقـًا  أكثـر  بمقاربـة  الترجمـة  إشـكالية 
ومغايرًة. فإذا كانت المؤاخذات التقليدية 
تنظـر إلـى الترجمـة السـيئة على أسـاس 
أنها ُمِخّلة بروح النص األصلي وُمفسـدة 
لهويتـه، فـإن كتـاب كيليطو يـرى أن أية 
إسـاءة فـي الترجمـة إنمـا هـي إغنـاء لهذا 
»تعدُّديتـه  تثـري  إنهـا  مـن حيـث  النـص 
الجسدية/ النصية« داخل ثقافات أخرى. 
هكذا تصبح الترجمة نسخًا جديدًا متكررًا 
متعـدِّدًا  تلقِّيـًا  وتصبـح  الواحـد،  للنـص 
النـص األصلـي غنـًى  يمنـح  لجماليتـه، 
ثقافيـًا فائضـًا بتعبيـر روبيـر يـاوس... 
جمالية النص ال تكمن في بنياته وهوياته 

الفنيـة بـل فـي تجلِّياتهـا المتعـددة لـدى 
قّرائهـا التاريخيين المتعاقبين دياكرونيا 

وسانكرونيا.
غيـر أن الترجمـة قد تأخذ طابعًا مهددًا 
إذا مـا هـي أصبحت تنافـس اللغة األصل 
في الهيمنة، وفي هذه الحالة ُيْبَذُل أقصى 
الجهد لمقاومتها. وغالبًا ما تصبح مقاومة 
اللغـة األجنبيـة وقوفـًا ضـد ذيـوع اللغـة 
األصـل، فـي الوقـت الـذي تسـجنها داخل 

سياقها التداولي الخاص.
لقد استطاعت اللغة العربية أن تخرج 
مـن هـذا المـأزق بخدعـة إتـاف األصـول 
د ما  ونفيهـا والقضاء علـى غيريتها بمجرَّ
تتـم ترجمتهـا. غير أنهم بذلك قضوا على 
كل فرصـة لتقديـم لغتهـم كثقافـة تتجـدَّد 

باستمرار.
إال سـاعة  العربيـة  اللغـة  تتجـدد  لـم 
اكتشاف األدب األوروبي. إن األديب الحديث 
مدين ألوروبا بقواعد الكتابة والقراءة ما 
نها  دام أكبر انتصار حقَّقته أوروبا هو تمكُّ
من فرض أجناسها وأشكالها األدبية على 

العالم أجمع.
ُيكتـب  لـم  الحديـث  العربـي  األدب  إن 
لـه الوجـود إال بـإرادة نبـذ ثقافـة الشـعر 

انغـاق. والمقامـة بصفتهـا ثقافـة 
بهـذا االنطبـاع أعـرب الفرنسـيون عـن 
استغرابهم من موقف الفيلسوف المغربي 
الراحـل عبدالكبيـر الخطيبـي وهـو يقـدم 
نفسـه علـى أسـاس أنـه غريـب محترف. 

لكنـه سـرعان ما تـدارك األمـر موضحًا:
»إنهـا ليسـت حرفـة، وإنمـا وضعيـة 
متنقِّلـة فـي العالـم، نكـون فيهـا قادريـن 
علـى عبـور الحـدود بيـن اللغـات، بيـن 

األسـواق«. بيـن  الثقافـات، 
الغرابة، إذن، هي الوقوف وجهًا لوجه 
أمام بياض اللغات األخرى واتخاد القرار 
الحاسـم باقتحامها وممارسـة التعويض 
الثقافي من خالها. بين »الُكتَّاب القرآني« 
الفصحـى،  مـع  لقـاء  أول  سـيتم  حيـث 
والمدرسـة الفرنسـية الحسـناء الشـريرة 
سيؤسـس الخطيبي هويتـه. جاك دريدا 
الحظ أن الخطيبي يكتب باللغة األجنبية 

عن اللغـة األم، الدارجة والفصحى.
)ماذا لو كان الخطيبي قد َضلَّ اللغة(؟

أن تضل اللغة معناه أن تضل العنوان، 
وتطرق بابًا يطّل عليك منه وجٌه مجهول.

ر على ذلك؟ هل ينبغي التحسُّ
حسـب  الخسـارة،  أن  بمـا  ال،  ربمـا 
الخطيبـي، هـي فـي الوقـت ذاتـه ربـح، 
ألنهـا تتيـح مجـااًل رحبـًا للترحـال الـذي 
نكتشـف معـه أننـا تجولنـا »ألـف عام في 
يوم واحد« كما هو الحال بالنسبة للروائي 
المغربـي من أصـل يهودي عمران أدمون 
المليح الذي ال يكون أشد قربًا من ثقافته 
إال عندما يكون أكثر بعدًا عنها.... يمشي 

بخطـى تضاهـي األغنية.
الدمناتـي،  األميـن  عبدالنبـي  مـع 
عبدالوهاب مـؤدب، محمد برادة، عبداهلل 
العـروي، أحمـد الصفريـوي... يؤسـس 
أستاذ الكوليج دوفرانس عبدالفتاح كيليطو 
قراءاته بين النفي واالنتقال مستلهمًا درس 
حي بن يقظان العظيم بأننا ال نكون قط 

وحيديـن في جزيـرة خالية.

)1( نص مختصر خاص بـ »الدوحة« من ورقة الباحث في ندوة 
السرد العربي في مهرجان جرش 2013.
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صدر مؤخرًا كتاب »كل ما كان صلبًا« 
مونيـوث  أنطونيـو  اإلسـباني  للكاتـب 
مولينـا عـن ضـرورة التمـرُّد فـي مواجهـة 
مولينـا  اسـتعار  السياسـية.  الطبقـات 
 )1883  -  1818( ماركـس  كارل  عبـارة 
التـي ُذكـرت فـي البيـان الشـيوعي، و لـم 
عمـال  »يـا  عبارتـه  شـهرة  بنفـس  تحـظ 
المعنـى  كتابـه  لتمنـح  اّتحـدوا«  العالـم 
يسـتهل  إذ  للقـراء  توصيلـه  المـراد 
أنطونيـو مونيـوث مولينا كتابـه بمقولة 
تسـتدعي الحنين الماركسـي بوجود عالم 
أفضـل. »ال يوجـد شـيء صلـب ال يمكـن 
وهـي  التالـي«  اليـوم  يتبخـر صبـاح  أن 
عبـارة يمكـن فهمهـا عنـد اسـتدعاء قـول 
ماركـس كامـًا »كل مـا هـو صلـب يتبخـر 
ُيدنَّـس.  مقـدس  هـو  مـا  كل  الهـواء.  فـي 
علـى  النهايـة  فـي  ُيجَبـرون  والنـاس 
وفـي  المعيشـي  وضعهـم  فـي  التفـرُّس 

بصيـرة«. بأعيـن  المتبادلـة  عاقاتهـم 
يقـوم مولينـا الـذي ُترِجمـت كتبـه إلـى 
لجائـزة  ـح  والمرشَّ اللغـات  مـن  العديـد 
نوبـل دومـًا بعمـل تقـصٍّ فـي هـذا الكتاب 
مـن  فتـرات  اختيـار  مـع  إسـبانيا  لـكل 
الحديـث  العالـم  تاريـخ  ومـن  تاريخهـا 
تحقيـق  أجـل  مـن  العبـرة  السـتخاص 
كونـراد،  فيسـتدعي  أفضـل.  مسـتقبل 
ويكتـب مائة وأربعـة نصوص.  من دون 
فهـرس. مـن دون أي ماحـق للمراجـع. 
الجميلـة  ـفة  المتقشَّ لغتـه  علـى  معتمـدًا 

الشـاملة. ورؤيتـه 
الكتـاب بمثابـة زيـارة مدهشـة لدولـة 
اآلن،  إسـبانيا  أصبحـت  كمـا  منكسـرة 
فبعد سـنوات طوال بدا فيها أن كل شـيء 
متماسـك وأن الدولـة تحيـا فـي سـعادة، 
ثمـن  يدفعـون  حاليـًا  النـاس  أن  اتَّضـح 
تلـك البهجـة التـي كانت إسـرافًا في واقع 
األمر.  فسـاد السياسـي، وفسـاد العادات 
التـي طفحـت  القـذارة  كانـت هـي  نفسـها 
ال  واآلن  المسـتنقعات.  سـطح  علـى 

تحـوي المسـتنقعات سـوى هـذه القذارة. 
اسـتيائه  عـن  للتعبيـر  الكاتـب  ويقـول 
فـي  الشـعبي  االحتفـال  مظاهـر  »تحـت 
أوائـل الثمانينيـات ثمـة فضيحـة منسـّية 

دم«. لمسـتنقعات  اآلن 
يناقـش الكاتـب فكرة أن إسـبانيا التي 
هرعـت لاحتفـال بالعـرس الديموقراطـي 
أيضـًا  االسـتعجال  عليهـا  أن  تشـعر  لـم 
وأن  ناضجـة،  دولـة  إلـى  لتتحـول 
والثقافيـة  السياسـية  مؤسسـاُتها  تصـدَّ 
فسـاد  واالجتماعيـة  والدسـتورية 
العـادات. ولكـن هـذا لـم يحـدث، ولكـن ال 
يقـع الذنـب علـى الساسـة وحدهـم، بـل 
علـى كل َمـْن سـاهموا بعـد هـذا التراخـي 
الصحافيـون،  الفضيحـة:  حـدوث  فـي 
علـى  قـدرة  لديـه  مـن  وكل  والقضـاة، 

الواقـع. واسـتنكار  بالمسـتقبل  التنبـوء 
يجعـل أنطونيـو مونيـوث مولينـا من 
كتابـه المـرآة التـي يجـب أن ينظـر فيهـا 
فقـد  الـذي  المواطـن  وخاصـًة  الجميـع، 
إيمانـه بالديموقراطيـة الزائفـة فـي بلده، 
بالمسـؤولية  يتسـلح  أن  فـي  ويرغـب 
حّكامـه،  علـى  ويتمـرد  المدنّيـة، 
إليـه  باإلصغـاء  باسـتمرار  ويطالبهـم 

وضعـه.  وتحسـين 
نحيـا  أن  فـي  »نرغـب  عنـوان  تحـت 
فـي بلـد مزدهـر وعالم مسـتقر« يسـتدعي 
األهليـة  الحـرب  صفحـات  بعـض 
إلـى  أدَّت  التـي  والبلبلـة  اإلسـبانية 
الكارثـة، ويستشـعرالعامات التحذيريـة 
أليـة كارثـة. فـي الوقـت نفسـه، وبسـبب 
كتابـه، كان عليـه أن يتعامـل مـع السـبب 
الرئيسـي الشـتعال األزمـة فـي »سـنوات 
والسياسـيون. العمـال،  تلـك:  الهذيـان« 
فيحكـي أنـه جـاء إلـى مكتبـه بالمركـز 
الثقافي اإلسـباني بنيويورك عام 2006 
عامـل ، كآالف غيـره . َقـدَّم نفسـه علـى 
أنـه عامـل بنـاء وقـال: »انتهينـا مؤخـرًا 
آليكانتـي.  فـي  شـاليه  ألـف  بنـاء  مـن 
ألـف شـاليه وصافـي الربـح مـن الشـاليه 
الواحـد مليـون دوالر. ألف مليون« وهكذا 
أصبـح المنتصـرون فـي إسـبانيا راغبين 

فـي االنتصـار فـي الواليـات المتحـدة. 
أن  مولينـا  يـرى  الكتـاب  ختـام  فـي 
ليـس  سـيتغيَّر  شـيء  ال  أن  حتميـة 
األمـور  بـأن  التفـاؤل  مثـل  أسـاس،  لهـا 
الجيـدة، ألنهـا تبـدو صلبة، سـوف تدوم 
بالضـرورة. ويسـتخلص أيضـًا أن ليـس 

خّطـي.  تراجـع  أو  تقـدم  هنـاك 
أنـه  اعتقـد  لبلـد  المراجعـة  هـذه  كل 
ناقصـًا  يـزال  مـا  أنـه  واكتشـف  غنـّي، 
ينشـد  نّصـًا  تخلـق  ذاتيـة  بسـير  مطعمـًا 
السياسـي  النسـيج  توليـد  إعـادة 
الـذي سـُيقاَبل  األمـر  والمجتمعـي. وهـو 

الكثيريـن. برفـض  شـك  بـا 

يف رضورة االحتجاج

مروة رزق
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خاضتها  وقد  دائمة،  معركة  الكتابة 
وصدق،  بكفاءة  المالكي  موزة  الدكتورة 
وفي  النفسي،  الطب  مهنة  ممارسة  في 
والبناء  العلمية  الخبرة  كانت  الكتابة. 
اعتمدتها  التي  الوسائل  أحــد  القصصي 
المحتملة.  غير  الكائن  هشاشة  لمكافحة 
هناك  هل  جــوهــري:  ســؤال  من  منطلقة 

مبرر مقنع كي يصير اإلنسان ضحية؟
الــصــادرة  القصصية  مجموعتها  فــي 
 - شمس  )دار  ــار«  ــن ال »عــاشــقــة  حــديــثــًا 
صراعات  ُمــَجــّرد  الحياة  القاهرة(تبدو 
صّد  في  والرغبة  الحياة  في  الرغبة  بين 
الموت، لكن ال وجود ليقين ال في األولى 
قد  به.  نتشبث  أن  يمكن  الثانية  في  وال 
قدر  لكن  الموت  كفّة  الحسابات  ترّجح 
المجتمع.  يخضع إلحصائيات  ال  اإلنسان 
اإلنسان عندما يتعرَّض للصدمات النفسية 
واحــدة  مــرة  للجرح  يــتــعــرَّض  لــن  فهو 
وتنتهي المسألة، كما أنه لن يقاوم سبع 
مئة  سيقاوم  بل  مــرات،  ثماني  أو  مرات 
في المئة من أجل الحياة ال الموت. هؤالء 
بطًا  منهم  ــرد  ف كــل  يصبح  األشــخــاص 
المقاومة  بين  مصيره  يتأرجح  محتمًا، 

واالستسام. 
لتحويل  النفسية  المعاِلجة  تلجأ  لماذا 
كيف  واقعية؟  قصص  إلى  نفسية  حاالت 
يمكن أن نحّول صدى الجراح الدفينة إلى 
المالكي  تدرك موزة  إيقاع سردي جذاب؟ 
أن الرهان فيه شيء من المجازفة. اللغة 
الحكائية ال ينبغي أن تتخلص من الصرامة 
العلمية وتندمج في نسيج جمالي، تتوافر 

فيه البهارات الازمة للخطاب السردي.
أضمومتها  الكاتبة  قدمت  الواقع  في 
القصصية بصدق كبير انعكس في الجرأة 
متنافرة  حيوات  بأسرار  االعتراف  على 
بكامل  القصص  مــن  تطل  ومتصارعة 
نلمح  ال  قد  بالجراح.  المثخنة  إنسانيتها 
طرقات  على  المتناثرة  األشاء  غير  منها 
واإلحباط  بالخسارة  المحفوفة  الحياة 

واألمل في سيادة الحب والكرامة والعدالة.
نفسية  حاالت  خمس  الكاتبة  تعرض 
المتنافرة متجاورة  الحيوات  فيها  تتداخل 
واقــع  مــن  نــمــاذج  المؤلم.  مصيرها  فــي 
البناء  إلى  نقلها  في  رأت  نفسية  معالجة 
أن  وطبيعي  وفائدة.  ضــرورة  الحكائي 
وقفوا  الذين  اآلخرين  قصص  في  تكون 
يد  من  يائسين  اًل  ُعــزَّ اإلعــدام  فصيل  أمام 
هل  لانهيار.  اآليلة  حياتهم  تنقد  رحيمة 
يستحقون أن يكونوا ضحايا مجتمعاتهم؟ 
الضحيَّة؟  يصنع  ومن  الجّاد؟  يصنع  من 
ألمه  قاتل  إلى  صغير  طفل  يتحول  كيف 
تتحمل  وكيف  د؟  وترصُّ إصرار  سبق  مع 
ثمنها  ويدفعان  برضا،  خالتاه  الجريمة 
سنوات من السجن؟ في كثير من األحيان 
أقرب  ضحية  النفسيون  المرضى  يكون 
المقربين إليهم: األم، األب األخ، األخت... 
ليصير  األسباب  تتضافر  المحصلة  وفي 
وأعطابه  وتقاليده  بــعــاداتــه  المجتمع 
والفقر  االقتصادية،  ومشاكله  وأمراضه 
مادي  وضــع  خلق  إلــى  السعي  أو  مثًا 
مقابل  بناتنا  بيع  إلــى  يدفعنا  مناسب 
إن  أبنائنا.  عن  التخّلي  أو  والهدايا  المال 
للعيش  اإلنسانية  الشروط  وانعدام  القهر 
الستكمال  جذريا  سببًا  يعتبران  بكرامة 
يتحول  أن  يمكن  كيف  المأساة.  فصول 
الصغار  بناتها  تفترس  ذئاب  إلى  اآلبــاء 

باأليدز  المصابين  يكفي  أال  وتغتصبهن؟ 
المحّطمة  والجسدية  النفسية  أحوالهم 
حتى يعاقبهم المجتمع بمنظوره المتخلف؟ 
المزرية  االجتماعية  األوضاع  تدفع  كيف 
وارتباط اإلنسان وأسرته بالدخل الشهري 
إلى االنتحار؟ كيف يمكن أن يتحول عقاب 
مستبدة  ومازوشية  أبدي  عقاب  إلى  األم 
لتعذيب الذات ثم لتعذيب اآلخرين،األطفال 

على وجه الخصوص؟
الــحــاالت  يــطــرأ على  ــذي  الـ ل  الــتــحــوُّ
إن  بحيث  جذريًا  اًل  تحوُّ يكون  النفسية 
للصدمات  تــعــرُّضــوا  الــذيــن  األشــخــاص 
عقب  على  رأســًا  حياتهم  تنقلب  النفسية 
هذه  ل  التحوُّ نقطة  كــانــت.  كما  وتــعــود 
النفسية  المعالجة  لكن  كثيرًا  الكاتبة  تهّم 
الظاهري بل  المستوى  ال تتوقف عند هذا 
تتعمق من أجل البحث عن األسباب الكامنة 

وراءه. لكنها تصطدم بعوائق كثيرة. 
المالكي  موزة  الدكتورة  كتاب  قــراءة 
في  التفكير  إلى  تدعونا  النار«  »عاشقة 
أهمية تفكيك الحقيقة الملغزة في التجربة 
كما  أي  اإلنسان،  يعيشها  كما  اإلنسانية، 
خصوصًا  لآلخرين.  أو  لنفسه  يحكيها 
في  مليًا  نفكر  أن  إلى  االحتياج  تزايد  مع 
ظل  في  اإلنــســان  سلوك  تقييم  معايير 
ب المجتمع الحالي الذي أصبح لفرط  تشعُّ
النفسية  االضــطــرابــات  ينتج  تعقيداته 
تفاقمت  المتاهة  ازدادت  وكلما  بة.  المتشعِّ
مهمَّته.  وتعقَّدت  النفسي  المعالج  معاناة 
الطويلة في  المالكي بتجربتها  لكن موزة 
نقل  من  ببراعة  تمكَّنت  النفسي  العاج 
الكوني،  المجتمع  ُتَمثِّل  نموذجية  حاالت 
المشاكل  عن  وتصوراتها  أفكارها  لطرح 
تعالج  المتشابكة. كي  النفسية ودوافعها 
من  تتشكَّل  التي  السلوكية  االنحرافات 
المؤثر  والثقافي  االجتماعي  الــوضــع 
النفسية،  االضطرابات  في  مباشر  بشكل 
حسب  آخر  إلى  مجتمع  من  تتنوع  التي 

اختافاته الحضارية. 

كتابة لعالج اآللم

سعيد بوكرامي
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رات راقصي الباليه،  قليلة هي كتب مذكِّ
يحسن  ال  غالبًا  الحركة  يجيد  مــن  ألن 
راقصة  تكتب  أن  ذلك  من  األنــدر  الكام. 
راتها بعد حوالي ستين عامًا من  باليه مذكِّ
اعتزالها. إنها مسألة غير مسبوقة، خاصة 
المتداَولة  الباليه  راقــصــات  ــرات  مــذكِّ أن 
عالميًا معدودة جدًا. ربما ُألَِّفت كتب خيالية 
تروي حكايات مثيرة عن راقصة، مثل ماتا 
لألمان  كجاسوسة  أعدمت  التي  هــاري، 
حولها  الجدل  ُيْحَسم  لم  إشكالية  بتهمة 
كتاب  القراء  يذكر  بالطبع،  اآلن.  حتى 
رات الراقصة الشهيرة إيزادورا دنكان،  مذكِّ
الرقص  ومبدعة  بل  للباليه،  مجدِّدة  أول 
بوشر،  بربارة  األميركية  لكن  الحديث. 
أصغر  الفن-  مؤرخي  حسب  تعتبر-  التي 
راقصة باليه كاسيكي، ورقصت مع فرقة 
فرق  أعظم  إحدى  نيويورك،  مدينة  باليه 
ستين  بعد  ذلك  فعلت  العالم،  في  الباليه 

عامًا على اعتزالها الرقص.
كراقصة  بــوشــر  بـــربـــارة  نــجــم  لــمــع 
عامًا   14 يتجاوز  ال  وعمرها  أساسية 
لتعتزل الفن وعمرها 18 عامًا فقط، أي في 
الوقت الذي يبدأ فيه الراقصون والراقصات 
لمعت  بالتالي،  عــادًة.  الرقص  باحتراف 
الباليه  سماء  في  كشهاب  بوشر  بربارة 
ثم  فقط،  سنوات  أربــع  خــال  األميركي 
ما  الظل  في  لتختفي  باختيارها  غابت 
تشرق  أن  قبل  سنة،  ستين  على  ينوف 
القراء هذه  الغاربة من جديد على  شمسها 
ال  أســـرارًا  تكشف  التي  راتها  بمذكِّ المرة 

تخطر على بال عن تلك الفترة الخصبة.
من  »القفص«  كتاب  خلفية  تبدأ  إذن، 
زميل  بمساعدة  بــوشــر  ــارة  ــرب ب تأليف 
والكاتب  الرقص  اإليمائي ومصمم  صباها 
داريـــوس من  الــمــعــروف آدم  األمــيــركــي 
استثناءات في كل شيء. لكن من يغوص 
صفحاته  تتجاوز  الذي  الكتاب  ثنايا  في 
ويرصد  الكبير،  القطع  من  صفحة   270
اليافعة  األميركية  الراقصة  تلك  ذكريات 

يدرك   ،1954  -  1949 عامي  بين  والفّذة 
ز على  معنى االستثناء، إذ إن الكتاب يركِّ
تجربتها مع نجمين من أشهر نجوم تصميم 
الرقص في التاريخ، هما جورج باالنشين 
روبنز  وجيروم  الكاسيكي،  المجال  في 

في المجال الحديث.
المثير في هذا الكتاب أن كاتبته ال تأبه 
زوبعة  تثير  أن  تكترث  ولم  باألساطير، 
هائلة بكشفها لخفايا السلوك اإلنساني غير 
المشرِّفة وراء الشهرة. كان سلوك جيروم 
الهائل  نجاحه  من  بالرغم   - الفّظ  روبنز 
الغربي«  الحي  في تصميم رقصات »قصة 
و»عازف الكمان على السطح« - هو السبب 
األساسي العتزال بربارة بوشر الباليه في 
السّن الذي تبدأ فيه غيرها من الراقصات. 
وباألحرى  باالنشين،  سلبية  كانت  بينما 
سلوكه المبهم في إيحاءاته ودالالته تجاه 
الطفولة،  سن  تــجــاوزت  بالكاد  راقصة 
الباليه  راقصة  أمل  لخيبة  اآلخــر  السبب 
في  وادعة  حياًة  لتعيش  وانكفائها  الفتية 
الظل، كزوجة وأّم وَجّدة، تاركة األضواء 
بل  فحسب،  نيويورك  في  ليس  الساطعة 

في باريس ولندن وميانو وسواها. 
بوشر  بــربــارة  تعترف  الــبــدايــة،  منذ 
والديها،  إلــى  يعود  تشجيعها  فضل  أن 
يكن  لم  والدتها.  الخصوص  وجه  وعلى 

متوقعًا، وال في أقصى األحام الجامحة، 
أن تغدو مراهقة صغيرة تعيش في والية 
في  أساسية  راقصة  الريفية  أوكاهوما 
إلى  تصل  وأن  العالم،  فرق  أعظم  إحدى 
على  لــتــؤدي  تنطلق  ومنها  نــيــويــورك، 
ولتعمل  العالم،  مسارح  أعظم  خشبات 
دخلوا  موسيقيين  ومؤلِّفين  مصمِّمين  مع 
كعباقرة  الــعــريــض  بــابــه  مــن  الــتــاريــخ 
لكن  والتلحين.  التصميم  فــي  مجدِّدين 
األم  قبل  واإليــمــان من  والـــدأب  اإلصـــرار 
لتتدرب  تلحقها  جعلها  بطفلتها  المؤمنة 
في »المدرسة األميركية للباليه«، مضحية 
بهناء واستقرار حياتها، ومن ثم تدفع بها 
صغيرة  يافعة  وهي  المجد  أحضان  إلى 
»فرقة  محترفي  مع  اإلهــاب  وغّضة  السن 
الصيت،  ذائعة  نيويورك«  مدينة  باليه 
هة  الوقت راعية وموجِّ بل ورافقتها معظم 
في  العيش  أعــبــاء  متحمِّلة  الــظــل،  فــي 
من  كنيويورك  وصعبة  باهظة  مدينة 
ابنتها  من  تجعل  ألن  الكبير  الهدف  أجل 
المراهقة  موهبة  لفتت  ما  سرعان  نجمة. 
أنظار  ربيعًا  عشر  األربعة  ذات  الصغيرة 
الباليه،  ومصمِّمي  الموسيقيين  المؤلفين 
باالنشين،  جورج  العبقري  تبّناها  بحيث 
)الذي يعتبر مع الفرنسي ماريوس بيتيبا 
القرن  في  كاسيكي  باليه  مصمِّمي  أعظم 
تصاميمهما  تناُقل  َتــمَّ  بحيث  العشرين، 
ألعظم  المختلفة  الــعــالــم  ــارح  ــس م ــي  ف
باليهات تشايكوفسكي وسواه من عباقرة 

الموسيقيين حتى اليوم.(.
مدينة  باليه  »فرقة  مظّلة  تحت  هناك، 
نيويورك«، تعرفت بربارة بوشر بالملحن 
على  ورقصت  سترافنسكي  إيغور  الشهير 
وتصميم  إدارة  تحت  رقصت  كما  ألحانه، 
سير فريدريك آشتون، وأدَّت دورًا راقصًا 
آنــذاك  نفسه  داريـــوس  آدم  تصميم  مــن 
يصبح  أن  قبل  ومصممًا  راقصًا  كان  حين 
على  العالم  في  اإليماء  فّناني  أعظم  أحد 
اإلطاق. لكن أبرز إنجازات بربارة بوشر 

رات أصغر راقصة باليه يف العالم مذكِّ

د. رياض عصمت
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الحديث  الباليه  عــرض  فــي  ــا  أداؤهـ كــان 
المصمِّم  تصميم  من  »القفص«  المسمى 
الشهير جيروم روبنز، والذي  األسطوري 
لكتاب  عــنــوانــًا  بــوشــر  الــســيــدة  جعلته 
كان  الحديث  الباليه  ذلك  ألن  راتها،  مذكِّ
الدافع وراء اعتزالها للرقص وهجران مجد 
المسرح. فبالرغم من أن بربارة أطلقت على 
االعتراف  أن  إال  »القفص«،  عنوان  كتابها 
روبنز  جيروم  أن  هو  الكتاب  في  األكبر 
ل حياتها إلى جحيم، وجعلها تنفر من  حوَّ
كواليس المسرح وبروفات الباليه. لم يكن 
الواقع، مقتصرًا عليها وحدها،  ذلك، في 
والمهين  الــفــظ  ــان ســلــوك روبــنــز  ك بــل 
كان  وذكــورًا.  أناثًا  الجميع،  على  ساريًا 
واألكيدة- الفذة  موهبته  الرجل-رغم  طبع 

وكان  جــارحــًا،  متعاليًا،  ــًا،  نــارّي طبعًا 
إلى  ويستنزفها  راقصيه،  طاقة  يستهلك 
أقصى حّد وهو يحاول طرق باب الغريب 
مستخدمًا  والحيواني،  بل  والاإنساني، 
والمرعب،  الجنسي  بين  تتراوح  إيحاءات 
»القفص«.  الصيت  ذائع  عمله  في  خاصة 
على  روبنز  جيروم  دأب  بروفاته،  خال 
تغيير الخطوات طيلة فترة التدريبات إلى 
درجة مرهقة. وإذا كان هذا حقًا طبيعيًا من 
إال  المسرح،  في  والمخرج  المصمِّم  حقوق 
بين  ليبدِّل  ذلك  تجاوز  روبنز  جيروم  أن 
أخذ  بل  أدوارهم،  يتقنوا  أن  بعد  المؤّدين 
يفرض على كل شخص أن يتعلَّم إلى درجة 
اإلتقان جميع حركات وخطوات كل دور، 
وهو مطلب بالغ الصعوبة بحيث يستنزف 
جهدًا خارقًا للوصول إليه. بالتالي، يمكن 
أن يـــدرج مــوقــف جــيــروم روبــنــز ضمن 
وأنه  خاصة  النفس،  علم  في  »السادّية« 
كان ضنينًا بالثناء، شديدًا في النقد لدرجة 
هائًا  نفسيًا  ضغطًا  سبَّب  بحيث  الشتم، 
على بربارة بوشر األصغر سنًا بين جميع 
الراقصات والراقصين. بالمقابل، كان مدير 
نقيض  على   - باالنشين  جــورج  الفرقة 
روبنز - لطيفًا، رقيقًا، مهذب الطبع. لكن 

على  ز  تركَّ عليه  األساسي  بربارة  عتب 
بأم  يرى  وهو  للفرقة  فّني  كمدير  سلبيَّته 
روبنز  يلحقه  الذي  النفسي  األذى  عينيه 
بأعضائها. ولم توفر بربارة بوشر إبداءها 
بعد  الكبير  أستاذها  إزاء  االستغراب  أشد 
معه،  وعملها  به  معرفتها  من  زمن طويل 
مرة  ذات  قطار  في  مقصورتها  ولج  حين 
ينّم عن  فًا غامضًا غير مفهوم  ليبدي تصرُّ
شغف عميق بها، فانكسرت الثقة النفسية 
ونفرت  لموهبتها،  وراٍع  لأب  كقرين  به 
أربع  بعد  هكذا،  كله.  الفن  في  العمل  من 
في  المجد  سلَّم  ارتقاء  من  فقط  سنوات 
»سكاال«  بلندن،  لين«  »دروري  مسارح 
وأمستردام  باريس  ومــســارح  بميانو، 
بربارة  قــررت  وإسبانيا،  كارلو  ومونت 
من  والزواج  نهائيًا  الرقص  اعتزال  بوشر 
المنزل،  ربة  بحياة  والقناعة  دين،  رجل 

إنجاب األوالد، ورعاية األحفاد.
صورت بربارة بوشر في كتابها عديدًا 
من العاقات بين الراقصات، تتضمن أفول 
نجمة ساطعة كانت الفاتنة المقرَّبة لمدير 
الفرقة أو لمصمِّم رقصات شهير، وصعود 
وتحّد  صعبة  منافسة  وسط  فتية  شابة 
تتراوح  جديدة  عة  متنوِّ تجارب  لخوض 
الباليه الكاسيكي وحركاته  بين خطوات 
متطلبات  مــع  التكيف  وبين  التقليدية 
طموحة للرقص الحديث الذي يصّور أجواء 
كابوسية تتحّدى كل ما هو شائع ومألوف 
أو  المتفرجين وتثيرهم سلبًا  لتهّز وجدان 

إيجابًا.
رات الممتعة تكون نواة  لعل هذه المذكِّ
لتأليف سيناريو سينمائي يستلهم قصته 
تشّق  المراهقة  سّن  في  راقصة  حياة  من 
ثم  القمة،  إلى  تصل  الكبار،  بين  طريقها 
تتنازل بإرادتها عن الشهرة والمجد نفورًا 

من االستبداد والفساد.
خال السنوات األربع المثيرة والحافلة 
إلى  المراهقة  بربارة  تعرفت  بالحماسة، 
كراقص  بدأ  الــذي  الشاب،  ــوس  داري آدم 

جعلته  ســاقــه  فــي  إصــابــة  لكن  بــالــيــه، 
بحيث  التصميم،  إلى  الرقص  من  ل  يتحوَّ
صمَّم لها، بنجاح، أحد العروض الراقصة 
في تلك الفترة الخصبة اآلفلة من صباها. 
كان ذلك قبل أن يشّق آدم داريوس طريقه 
كمبدع لمنهج مغاير عن اإليماء الكاسيكي 
الفرنسي هو »اإليماء التعبيري«، ويهاجر 
من الواليات المتحدة نهائيًا ليستقر ويعمل 
في أوروبا، حيث أنشأ مدرسته في لندن، 
في  هلسنكي،  إلــى  نشاطه  مقّر  نقل  ثم 
الوقت الذي جال فيه عبر أكثر من ثمانين 
الحفاوة  من  كثيرًا  لينال  العالم  في  بلدًا 
والتكريم، بينها في العالم العربي كل من 
عمان ودمشق والقاهرة والكويت. الطريف 
في األمر أن ستة عقود من الزمن َفَصل فيها 
المحيط األطلسي كله بين الفنانين إلى أن 
الصدفة  بمحض  بينهما  تواصل  استجّد 
كتابة  على  ــارة  ــرب ب ــوس  ــ داري ليشجع 
المساعدة،  ناشدته  أن  فكان  راتها،  مذكِّ
الكتب  من  دّزيــنــة  َألَّـــَف  كونه  إلــى  نظرًا 
وكتب  وروايـــات  ــرات  مــذكِّ بين  المتنّوعة 
والرقص.  واإليــمــاء  التمثيل  تدريب  عن 
بربارة  رات  مذكِّ كتاب  والدة  تمت  هكذا، 
وآدم  تكتب،  بــربــارة  »القفص«:  بوشر 
االثنان  ليروي  وينقِّحها،  الصياغة  يصقل 
التي  والحكايات  القصص  عشرات  معًا 
صاعد،  وفنان  مشهور  نجم  بين  تفرق  ال 
بحيث يغني الكتاب الممتع المكتبة الفنية 
ومخيلة أي قارئ بما يتضمنه من صراحة 
القراءة،  وصدق. إنه كتاب سلس، ممتع 
يتضمن كّمًا هائًا من المعلومات التاريخية 
سرد  خضّم  في  الشخصية  والماحظات 
نيويورك«  مدينة  باليه  »فرقة  رحــات 
ذائعة الصيت إلى عواصم أوروبا لتحقِّق 
لكن  النقاد.  ثناء  وتنال  مبهرة،  نجاحات 
منذ  معتزلة  جــدة  وهــي  بوشر،  بــربــارة 
البقع  تظهر  بــأن  تأبه  ال  طويلة،  عقود 
السوداء في صفحات سجّل التاريخ، التي 

دفعتها ألن تعتزل الفن قبل األوان.
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ال تعود الروائية العراقية إنعام كجه جي 
بيروت(  الجديد-  )دار  »طّشاري«  عملها  في 
إلى وطنها العراق لممارسة الحنين فحسب. 
والــروائــح  ــوجــوه  وال األمكنة  فاستعادة 
والتفاصيل القديمة هدفها أيضًا، كما امتحان 
عن  يكف  ال  الذي  األصلي  بالوطن  العاقة 
السرد تبدو مركبة، تريد  أبنائه. غاية  طرد 
شخصيات  عاشته  كما  الــعــراق  اســتــرداد 
الوقت  وفي  والصبا.  الطفولة  في  الرواية 
في  بالعيش  واالنشغال  منه  الشفاء  عينه، 

األوطان الجديدة.
بة عبر العاقة  تتبّدى هذه المعادلة المركَّ
العراق  غــادرت  التي  وردّيــة  الدكتورة  بين 
إلى باريس بعد تهديد األطباء بالقتل، وبين 
ولد  الذي  الشاب  أخيها،  ابنة  ابن  إسكندر 
وعاش بعيدًا عن وطنه فبات يجهل كل شيء 
والعّمة،  الشاب  بين  العاقة  تتشابك  عنه، 
بها.  معنّي  غير  وحــوادث  حكايات  تخبره 
إلى  للتعرف  طريقة  يجد  ما  سرعان  لكنه 
يصمم  نــهــائــيــًا.  منه  التخلُّص  أو  وطــنــه 
وعالم  بالتكنولوجيا  المهووس  إسكندر 
الكومبيوتر مقبرة إلكترونية  خاصة بأفراد 
عين في أنحاء العالم هربًا من  عائلته الموزَّ
الملول  الشاب  يصبح  هكذا  العراق.   جحيم 
يلملم  الغيب،  يحفر  دّفانًا  أهله،  حكايا  من 
العظام من مقابر الخليج والشام وديترويت 
ونيوزيلندا وضواحي لندن، وينفخ فيها من 
والده  محايدة.  أرض  في  لتستريح  موهبته 
تسمح  التي  اللعبة  لتلك  مرتاحًا  يكن  لم 
للتكنولوجيا بانتهاك حرمة األموات والعبث 
تحمَّست  والدته  لكن  األبدي.  رقادهم  بفكرة 
للفكرة، ورسمت له شجرة بدائية للعائلة، 
أسماء  األحمر  بالقلم  األغصان  على  لت  سجَّ
ولّونت  وأقــارب،  عمومة  أبناء  من  األموات 
بالقلم األخضر أسماء الباقين على قيد الحياة  
مقبرة  إلسكندر،  بالنسبة  العراق  ليصبح 

عائلية، بيتية الصنع، مشغولة باليد. 
لكن المفارقة أن العّمة وردّية استساغت 
في  ــي  وه ذكــريــاتــهــا،  كــل  أيــضــًا،  اللعبة 
ساركوزي  الرئيس  لقاء  تنتظر  باريس، 
ــام  اإلع عــدســات  تتاجر  الجــئــة  بوصفها 

وتركت  زوجها،  مات  إذ  بقضيتها،  الغربي 
الكاتبة  أرادت  بلدها.  من  وهربت  عيادتها، 
ر عاقة  عبر شخصية العّمة وردّية أن تصوِّ
التمسك  يفضل  جيل  بالعراق.  األول  الجيل 
يسّلم  أن  على  اإللكترونية  القبور  ببعض 
صورة  تتبّدى  بينما  وطنه.  ضياع  بحقيقة 
الجيل  وبين  األولــي  المكان  بين  العاقة 
العراقيين عبر شخصيَتْي هندة،  الثاني من 
إلى  ميلهما  ينجدل  اللتين  إسكندر،  ووالدة 
ذكرياتهما العراقية وسطوة هذه الذكريات، 
ما  الجديدة.  أوطانهما  في  العيش  بسياقات 
يجعل هذه المشاعر أكثر اصطدامًا مع الواقع 

وتفاصيله القاسية.  
وابنتها  األم  بين  التاريخي  التكرار  هذا 
كجه جي،  إنعام  في نص  يبدو مصادفة  ال 
في  ولكن  أهلهم  ِسَير  األبــنــاء  يستعيد  إذ 
هندة   عن  كثيرًا  تختلف  ال  حياة  المهاجر. 
باريس،  في  وابنها  زوجها  مع  مكثت  حيث 
ديوان  في  الفقد  خسارات  تحصي  وراحــت 
»طّشاري«،حين  اســم  عليه  أطلقت  شعر 
قالت  العنوان؟  هذا  يعني  ماذا  ابنها:  سألها 
له: »تطّشروا مثل طلقة البندقية التي تتوزع 
قوا  تفرَّ الذين  أهلي  إنهم  االتجاهات.  في كل 

في باد العالم مثل الطلق الطشاري«.
تقنية  في  يظهر  التبعثري  الطشاري  هذا 
الشخوص  جــي،  كجه  إنعام  لــدى  الكتابة 
الذين يوزعون حيواتهم بين ذكرى وواقع، 
بنية  فــي  ِســَيــرهــم  ظهرت  ومهجر،  وطــن 

القصص  تــتــفــارق  إذ  ية،  متشظِّ ســرديــة 
تتوزع  فيما  األزمنة،  وتتأرجح  والحكايا 
ودبي  وكندا  وباريس  العراق  بين  األمكنة 
يفيض  حين  العراقية.  الويات  أطلس  عبر 
ع في أنحاء  الوجع عن مكانه وزمانه ويتوزَّ
سردية  بــؤرة  عبر  كتابته  تصعب  العالم 
ــدة تــتــفــرع إلـــى خــطــوط وســيــاقــات.  واحــ
أرادت الكاتبة أن تترك لكل شخصية حرية 
الخطوط  بؤرة مستقّلة.  والبوح عبر  القول 
ما  بقدر  روائية  لعبة  ليست  هنا  السردية 
هي أنفاس وخسارات وآالم يمكن للقارىء 
د  إلى داخله يترصَّ يتتبَّعها وهو مشدود  أن 
السردي  والتشّظي  يصدرعنه.  انفعال  كل 
في هذه الحالة ليس ركاكة إذ إن نص كجه 
جي بدا قويًا متماسكًا يصنع حفرياته داخل 
هو  التشّظي  هزائمها.  وُيخِرج  الشخوص، 
الرواية  لموضوع  السردي  التقني  المعادل 
بين  الشخصيات  انكسار  على  يستند  الذي 
األوطــان  فــراق  بعد  متعدِّدة  وأمكنة  أزمنة 

األولى.
عالجت  أن  جــي  كــجــه  إلنــعــام  ســبــق 
رواياتها  في  الوطن  عن  االبتعاد  موضوع 
»سواقي  روايــة  في  رصــدت  إذ  السابقة، 
إلى  الــعــراق  غـــادرت  شخصيات  القلوب« 
االنفصال  من  تتمكن  ولم  متعددة،  مهاجر 
عنه نفسيًا وروحيًا، بينما رصدت في رواية 
التي  الندوب  و  األثار  األميركية«  »الحفيدة 

تركها االحتال على بلدها. 
كجه  إنعام  شخوص  بين  التشابه  هذا 
مشروعًا  تكتب  أنها  يؤكد  أعمالها،  في  جي 
إلى  الحنين  الرئيسية  تيمته  واحــدًا  روائيًا 
العراق. لكن أبرز ما يميِّز تجربتها  هو ذلك 
الفيض اللغوي الذي تتمتع به. فتبدو جملها 
الشخصيات.  دواخل  تقارب  حاّرة  ساخنة 
في  تفهم  أن  يمكن  اللغوية  الصابة  هــذه 
سياق استرداد الوطن السليب. هكذا، فإن ما 
تعبر عنه افتراقًا وافتقادًا عبر بنية الرواية 
المتشظية، تستعيده أمًا عبر تماسك اللغة 

وجماليتها.

الحنني إىل العراق ولو إىل مقربة

إييل عبدو 
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»روزنامة.. أيام نتداولها« كتاب جديد 
صدر مؤخرًا عن دار إثراء بجدة، يقع في 
سبعة أيام تآزرت سبع كاتبات في إخراجه، 
نفسها  من  قريبًا  يومًا  اختارت  كاتبة  كل 
ساعات  في  عاشتها  جميلة  ذكرى  يحمل 
هذا اليوم أو ربما موقفًا أليمًا تجرَّعته في 

ثنايا هذا اليوم.
الكاتبات لهذه »الروزنامة« هن أسماء 
المعات في الثقافة السعودية منهن األكاديمية 
والمعلمة، والشاعرة، والكاتبة، والباحثة، 
والناشطة الثقافية، اشتركن في نقاط كثيرة 
منها الشعر واإلبداع والسفر وبحر جدة وهذه 
األصوات هي: نجاء مطري، وحليمة مظفر، 
وسهام القحطاني، وفاطمة إلياس، وزينب 
غاصب، ولمياء باعشن، وصباح أبو عزة.

يوم السبت-  نجالء مطري

ذلك  في  وعرضًا  طواًل  المشفى  جلت 
اليوم، إنه يوم السبت.. نعم أذكره جيدًا، 
أكن  لم  تكبر،  والهّوة  محوه  يمكنني  وال 
استلطفه.. أفيق صباح كل سبت متثاقلة 
من  يكن  فلم  الناس،  أحمل هموم  وكأني 
السهل علّي قضاء أعمالي فيه، أظل طريحة 
فراشي، ال أملك لنفسي إال النوم فرارًا، بل 
حتى مجرد التفكير في مجيئه يرهقني، ال 
يروقني في هذا اليوم الخروج، أو التحدث 
هاتفيًا مع اآلخرين. وعندما كنت أعمل كنت 
ال  ِلَم  ومتسائلة:  كاألطفال،  باكية  أذهب 

أحبُّه، ِلَم هذه العداوة؟؟!!

يوم األحد- حليمة مظفر
ربما  بالوحدة،  لي  يوحي  األحد  يوم 
فقد  طفولتي،  منذ  إليها  كثيرًا  أميل  ألني 
كنت طفلة وحيدة، وإن أكرمني اهلل تعالى 
بأخي وأختي لكنهما يكبرانني. وحين كنت 
طفلة كانا مراهقين، فكانت الرغبات مختلفة 
تمامًا، لهذا أشعر أني كبرت وحيدة، أيضًا 
نتيجة التربية المحمية المشدَّدة من والدتي، 
مع  الشارع  في  ألعب  أن  ترفض  كانت  إذ 
معهم  ألعب  َمْن  وتختار  الجيران،  أطفال 

وقائع األيام السبعة

محمد العبايس

د أنهم من عائلة طيبة األخاق.  بعد أن تتأكَّ
وحين أخرج فا أخرج إال بمرافقتها أو والدي 
أو إخوتي، وإن خرجت وحدي فحدودي ال 
تتجاوز البقالة القريبة، ألشتري الحلوى لي.

يوم االثنين-  سهام القحطاني
في يوم االثنين أحاول قدر اإلمكان أن 
)ُأكثر من الخير والطاعات( خاف بقية أيام 
الخميس(، وعندما  )يوم  عدا  ما  األسبوع 
نقرأ التاريخ اإلسامي سنجد أن هذا اليوم 
)محمًا بكثير من الذكريات الدينية(، فرسولنا 
الكريم عليه أفضل الصاة والسام ُوِلد يوم 
االثنين، وتوفِّي فيه.. رفع بيده الشريف 
الحجر األسود يوم االثنين. يكاد يكون يوم 
االثنين مختلفًا عندي عن بقية األيام.. مجمل 
االختاف يكون له عاقة بطاقتي النفسية 

والذهنية.

يوم الثالثاء - فاطمة إلياس
كيف أنسى فضل يوم الثاثاء، وقد كان 
ص لنشاطات النادي األدبي في  اليوم المخصَّ
جدة حيث أقيم؟ سنوات طويلة وأنا أذرع 
المسافة من منزلي إلى حّي الشاطئ حيث 
مقّر نادي جدة األدبي كل ثاثاء، بدأ هذا 
المشوار منذ أول يوم افتتحت فيه الصالة 
النسائية كملحق بجوار مبنى النادي. نصبها 
رئيسه الرائد األستاذ عبدالفتاح أبو مدين 
غير مبال باالعتراضات وسيل االتهامات 

والشكاوي التي انهالت عليه.

يوم األربعاء- زينب غاصب
في يوم األربعاء، ومنذ اعُتِمد الخميس 
والجمعة إجازة، وأنا أمارس هوايتي القديمة 
والحديثة وهي القراءة. أقرأ كل يوم إال أنني 
ص األربعاء للقراءات العميقة كالشعر  أخصِّ
والتاريخ والفلسفة وعلم النفس والرواية 
الروايات  خصوصًا  كثيرًا  أعشقها  التي 
روايات  وأحب  نوبل،  وروايات  العالمية 
)ماركيز(، و)تولستوي(، و)ديستوفسكي(، 
وغيرهم، عدا الروايات السعودية والعربية.

يوم الخميس- لمياء باعشن
هكذا هو يوم الخميس، يوم تلقي فيه 
أن  متاعبك عن عاتقك، وتسمح لأفراح 
يوم  وهو  قيد.  أو  شرط  دون  تصاحبك 
عاجي ترتاح فيه من كل الضغوط حتى 
بهدوء  معها  التعامل  على  القدرة  تستعيد 
وحكمة، الضغط المتواصل يكسر العزيمة، 
خير وسيلة  هي  المحاربين  واستراحات 
لتفادي كبوات الجياد فبعدها يتواصل العزم 
ن قدرات األداء، وتتجدَّد  واإلصرار، وتتتحسَّ

طاقات العطاء.

يوم الجمعة- صباح أبو عزة
بالقراءة  عندي  الجمعة  يوم  ارتبط 
والسفر، كان يوم جمعة أذكره جيدًا حين 
ناولني والدي - رحمه اهلل - كتابًا جديدًا لفت 
انتباهي عنوانه »حول العالم في ثمانين 
يومًا«. لم أنم ليلتها إال بعد أن رحلت إلى 
بلدان كثيرة من باد العالم، بعضها تعرفت 
في  القراءة  تلك  وكانت  مرة.  ألول  عليه 

مراحل مبكرة سببًا في عشقي للسفر.
هذا غيض من فيض مما دبَّجته الكاتبات 
عن أروقة الحياة التي شاغبتهن فيها ذاكراتهن 
فانسلَّت من أيامهن هذه األحداث بحنانها 
أو بقسوتها، وانهال الكام المباح دون أن 
يعلمن مقدار هذا الجمال الفاتن من بوحهّن 

المباح.
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وسط  البحيرات  تضيع  مثلما  تمامًا 
)أكلمام  بحيرة  ضاعت  الجبال  ــال  أدغ
إسماعيل  ــة  رواي في  األطلسية  أزكـــزا( 
الزنجور«   صيد  »موسم  األولــى  غزالي 
)دار العين 2013( ضياعًا بطعم المتاهة. 
فهذا الكاتب األمازيغي الشاب ابن منطقة 
الرواية  إلى  -النازح  المتوسط  األطلس 
ــّراءه  ق سيفاجئ  القصيرة  القصة  مــن 
على  َحَبَكها  برواية  تجربته  وأصدقاء 
يشغل  االنــغــاق.  محكمة  متاهٍة  شكل 
المكان والبحيرة، تحديدًا، الحّيز الرئيس 

لبطولتها.
في  والبحيرات  البرك  أدب  يحضر 
خال  من  العالمية  الــروايــة  ربيرتوار 
عديد من العناوين المهمة. يكفي أن نذكر 
رواية »البحيرة« لصاحب نوبل الياباني 
ياسوناري كاواباتا، إضافة إلى كثير من 
السوداء«  »البحيرة  الشعبية:  الروايات 
البحيرة«  ــدة  »ســي المـــب،  لــشــارلــوت 
البحيرة«  »أنــشــودة  شاندلر،  لريمون 
الذهبية«  و»الــبــحــيــرة  تــايــلــور،  آلبـــرا 
من  واحــدة  لكل  وطبعًا  كلير.  لسوزان 
وحكاية  وأســرار،  سحر  البحيرات  هذه 
يتهامس بها أهل الجوار. لكن هذا الصنف 
الروائي ليس رائجًا بما يكفي في األدب 
تبقى  عندنا  البحيرات  فروايات  العربي. 
معدودة على األصابع: »صخب البحيرة« 
لمحمد البساطي، »تغريبة بني حتحوت: 
طوبيا،  لمجيد  الــبــحــيــرات«  ــاد  ب ــى  إل
و»بحيرة وراء الريح« و»نهر يستحم في 

البحيرة« ليحيى يخلف.
استحضر  قد  يخلف  يحيى  كان  وإذا 
في روايتيه بحيرة طبرية التي ُوِلد على 
ضفَّتها هو ابن قرية سبخ الفلسطينية، 
إلى  بدوره  عاد  قد  غزالي  إسماعيل  فإن 
لعيون  المجاورة  أزكزا(  )أكلمام  بحيرة 
الربيع في عمق جبال األطلس  وادي أم 
َبَصَمت  التي  البحيرة  وهي  المتوسط، 
مركز  إلــى  ليحّولها  ويفاعه،  طفولته 
فيه  ــدور  ت فانتازي  مسرح  أو  سحري 

وحوله الوقائع العجيبة لروايته األولى 
)أكلمام  إن  ثم  الزنجور«.  صيد  »موسم 
مجرد  ليست  غزالي  ــة  رواي في  أزكـــزا( 
على  ناسها  ظــن  فــي  هــي  بــل  بحيرة، 
األقل: )مرآة للسماوات السبع، تستضمر 
وفق  تبدو  وهي  األعالي،  في  يعتمل  ما 
أزليًا  مستودعًا  أو  سماويًا  مرجعًا  ذلك 

ألسرار الخلق وألغاز الكون«.
الــروايــة فقد جــاؤوا  أمــا شــخــوص 
عازف  من  بــدءًا  الغالب:  في  خاسيين 
الساكسفون الفرنسي الذي  يزور البحيرة 
في  التقاها  مغربية  صديقة  من  بدعوة 
مهرجان موسيقي متوسطي. لكن دعوته 
الموسيقى  بسبب  تكن  لم  البحيرة  إلى 
هو  الزنجور  سمك  صيد  يجرِّب  كي  بل 
أن  بيد  البحيرات.  في  بالصيد  المولع 
لزيارته،  آخر  كان يضمر سببًا  العازف 
وهو البحث عن أسرته المغربية من أمه. 
فهو ثمرة زواج مختلط بين أب فرنسي 
إذ  يراها،  أن  له  يقّدر  لم  مغربية  وأم 
مخاض  أثناء  األخيرة  أنفاسها  لفظت 
هناك  يطلعه  لم  والــده  وألن  والدتـــه. 
أية  على  )رانــس(  الفرنسية  مدينته  في 
تفاصيل أو معطيات تخّص أهل أمه، فقد 
ظل هذا الجانب من هوّيته غامضًا سديمّيًا 

محّرضًا على البحث واالستكشاف. 

الذت  ــدورهــا  ب اللندنية  فيرجينيا 
بالبحيرة ناشدة التفرغ لكتابة سيناريو 
قاومت  الــتــي  الخليجية  َجــدَّتــهــا  حــول 
فارسة  بضراوة  البريطاني  االستعمار 
الخيل  ركوب  بمهارة  لها  مشهود  عربية 
كانت  فيرجينيا  الــســاح.  واستعمال 
بدورها ثمرة خاسية لزواج فوتوغرافي 
سوى  ليست  دبي:  من  بامرأة  إنجليزي 
فيرجينيا،  لكن  العربية.  الفارسة  بنت 
تضمر  السيناريو  مشروع  إلى  وإضافة 
األطلسية  البحيرة  لــزيــارة  آخــر  سببًا 
مدفونة  ــوداء  س لؤلؤة  عن  البحث  هو 
في قعره. أّول لؤلؤة يصيدها َجدُّها في 
ساحل دبي قبل أن تسلب منه من طرف 
جنرال إنجليزي أهداها إلى زوجته التي 
رماد  مع  السوداء  اللؤلؤة  بدفن  أوصت 
أزكــزا«.  »أكلمام  بحيرة  قعر  في  جثتها 
قد  بالبحيرة  الجنرال  زوجة  ولع  وكان 
تفتََّق منذ شفيت على ضفَّتها من مرض 

غامض يشبه السل.
المصائر في »أكلمام أزكزا«      وألن 
ليست حّرة طليقة كما يبدو ألول وهلة، 
فقد قّرر الفتى العشريني الذي يشتغل في 
البحيرة،  عشاق  مصائر  اقتفاء  الفندق، 
كتاب ضخم عكف  في  لجمعها وتقييدها 
الغريبة  حكاياتهم  نه  وضمَّ تأليفه  على 
والمأساوية، خصوصًا وأن أغلبهم لقي 
حتفه في المكان وفق سيناريو حوادث 

ظلت طّي الغموض.
غموضًا  تــقــل  ال  أخـــرى  شخصية 
مرّوض  األشقر،  الصياد  شخصية  هي 
الزناجير، الذي يقتفي أثر زنجور خرافي 
أشبه باللوثيان. سمك وحشي مرقَّط بفم 
عريض يشبه منقار بطة. سمك عدواني 
توصيف  األشــقــر  الصياد  عليه  يطلق 
وأنــه  خصوصًا  الغياهب،  إمــبــراطــور 
يتربع على عرش البحيرة بشكل يزيد من 
مناخ الغرائبية الذي يخيِّم على البحيرة 
ذات التاريخ الغامض واألسرار المريبة: 
التي  الغابة  فهد  الغياهب،  »إمبراطور 

األطلس الساحر: ماٌء،وموسيقى، ورسٌد آرس

ياسني عدنان
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المرقَّط،  الزنجور  البحيرة،  أسفل  في 
يعشق  سمك  بامتياز،  موسيقي  كائن 
الصياد  يقول  الثمالة«.  حد  الموسيقى 
الشاب:  العازف  أن يضيف مخاطبًا  قبل 
ساكسفونك  على  العزف  بــدأَت  إن  »ما 
رأيت  رأيت.  ما  أذهلني  أمس حتى  ليلة 
شفافة،  تمامًا،  كريستالية  البحيرة 
المتشعبة،  مملكتها  عن  زجاجها  يكشف 
وســاالت  األعــشــاب  مهرجان  ووســـط 
اإلمبراطور،  ظهر  المتناسلة،  الحوت 
ــّف،  ــل ــرقـــص، وي ــق يـــحـــوم، ويـ ــف وط
ويتمايل بثقل متبختر. رصدُته يتابع أثر 
النغمة، منتشيًا بالرّنة، مسحورًا بالنفخ 

الجليل.«.
سّر  وهــذا  بــمــزاج.  بحيرة  إذن  هــي 
عند  غوايتها  تقف  ال  فالبحيرة  غوايتها. 
الباذخة،  الطبيعية  جاذبيتها  ــدود  ح
ذاته،  اآلن  في  وتندفن  تنتصب،  كونها 
األطلس  لجبال  الــداغــلــة  ــي  األعــال فــي 
من  سامقة  غابة  وتتوسط  المتوسط، 
العنيف  سحرها  يــتــجــاوز  بــل  األرز، 
للزنجور  كــمــأوى  إليها  بالنظر  ــك،  ذل
المرقَّط أواًل، ثم كمصدر مريب للحوادث 
بامتياز،  عجائبي  ومــكــان  الغامضة 
بين  يهوي  الذي  الغريب  الحجر  من  بدءًا 
لونها  فيجعل  قعرها  إلى  والحين  الحين 
بالحكايات  َفَغنّي  تاريخها  أما  يتشيطن. 
الغامضة التي جعلت نظرة سكان الجوار 
طقوسية.  بريبة  ومشوبة  مقدَّسة  إليها 
تلك  أيضًا،  ومتشابكة  محكمة،  متاهة 
الفرنسي  الساكسفون  عازف  وجد  التي 
لم  ذلــك  مع  لكنه  داخلها.  عالقًا  نفسه 
َسَحَره  البداية  فمنذ  الفكاك.  ينشد  يكن 
المكان، وألَهَمه بشكل غريب حيث أتاحت 
له البحيرة أن يؤلِّف خماسية موسيقية 
في  عمل  ــداع  ــإب ب يــومــًا  يحلم  يكن  لــم 
وهو  المسرنم  مثل  يعزف  كان  قيمتها. 
غجرية.  أســرة  إلى  كلّي  بشكل  مشدود 
وأب  حبلى  أم  من  نة  مكوَّ معدمة  أسرة 
طــول  الــغــنــم  يــرعــى  وصــبــي  ستيني 
على  بالعزف  نفسه  عن  ويرّوح  النهار، 
كمان مصنوع من القصدير، ثم َصبيَّة في 
ربيعها الثالث عشر ذات عينين زرقاوين 
َلهما العازف الفرنسي إال وانجذب  ما تَأمَّ
وغاب. تتشابك خيوط السرد مع تداُخل 
محبوك  شيء  كل  الشخوص.  حكايات 
بدقة في الرواية. وال يوجد عنصر ُمقَحم 
سيكتشف  األشقر  الصياد  الدوامة.  في 

الضخم.  الزنجور  لصيد  المثلى  الطريقة 
وبالضبط  الموسيقى،  في  يكمن  فالسّر 
الفرنسي  الساكسفوني  يعزفه  ما  في 
لإليقاع  ليلة  ذات  معًا  حيث سيتواطأان 
النيل  الضخم. ونجحا فعًا في  بالحوت 
الصياد األشقر بعدها.  ليجّن جنون  منه 
وغرقت  فجأة  اختفت  فقد  فيرجينيا  أما 
عربتها في البحيرة تاركة للعازف الشاب 
وأغــرب  آخــر  كــانــت  غريبة  مخطوطة 
ذكرى بقيت له من فتاة فاتنة جمعته بها 
مشتعلة  حميمة  عاقة  خافت  سمر  ذات 

أضاءت ليل البحيرة. 
الفندق  صبي  كان  فيرجينيا،  وقبل 
الجبل  بتسلُّق  جــازف  بعدما  اختفى  قد 
السحري ولم يظهر له أثر مثل كل الذين 
غامروا قبله بتسلُّق جبل الرواية اللعين. 
رته  مذكِّ ــدوره  ب سيترك  الفندق  صبي 
فعله  نفسه  الشيء  الفرنسي.   للعازف 
الصياد األشقر الذي قصد الجبل الغامض 
هو اآلخر بعد أن جنَّ جنونه مخلِّفًا بدوره 
الــعــازف.  لصديقه  عجيبة  مخطوطة 
حقيقة  اكتشاف  صعقه  الــذي  الــعــازف 
التي  الغجرية  باألسرة  تتعلق  مزلزلة 
دها على طول األسبوع بتلك  ظل يترصَّ
من  ما  إذ  الضفة.  في  المنتصبة  الخيمة 
التي  الرؤى  تلك  لها أصًا، وكل  وجود 
البحيرة  ضفة  على  وهو  تنتابه  كانت 

كانت محض تخيُّات.
لها  سيكون  الــثــاث  المخطوطات 
تركيب  يجعل  الـــذي  الــســحــري  الــوقــع 
الفندق  صبي  فمذكِّرة  مدهشًا.  الرواية 
التي  الغجرية  البحيرة:  فتاة  عن  كانت 
نبتة  مثل  البحيرة  ضفة  على  نــَمــت 
كلما  خرافي  صوت  لها  وكان  ساحرة، 
إلى  البحيرة  استحالت  به  الغناء  َبت  َجرَّ
جليد. وهكذا اكتفت بالمواويل، وصارت 
تغني بنصف حنجرتها فقط ُمدَّخرة قوة 

صوتها لزمن آت. 
هكذا تأسرك رواية إسماعيل غزالي، 
زوار  من  زائر  لكل  بالعطش.  وتصيبك 
الخفي.  وهدفه  المعلنة  ذريعته  البحيرة 
الصياد  أيضًا. حتى  السرّي  كتاُبه  ولكلٍّ 
األشقر كانت له مخطوطته الخاصة التي 
جاءت تحت عنوان »طريق أزغار«: قصة 
ستضاعف  الحسبان  في  تكن  لم  رحلة 
الحدود  إلى  به  وتدفع  الغرابة،  جّو  من 

القصوى.
تلملم  التي  الزوبعة  إلى  وباإلضافة 

بــلــوري  بخيط  الــمــنــثــورة  التفاصيل 
أن  النهاية  فــي  نكتشف  ــة،  ــرواي ال فــي 
الذي  العنوان  الزنجور«-  صيد  »موسم 
الفرنسي على خماسيته  العازف  يطلقه 
الغراب  دورات  من:  المؤلفة  الموسيقية 
ــوداء،  ــس ــاث، ســاحــل الــلــؤلــؤة ال ــث ال
البحيرة  حكايات  الشمال،  بجع  أوديسا 
نفسه  هو   - اللوثيان  رقصة  ثم  السبع، 
ذو  األبكم  َأّلَفها  التي  الــروايــة  عنوان 
عنوان  نفسه  وهو  الغريبة.  ــارات  اإلش

المؤّلف الموسيقي الخماسي.
ــزنــجــور«      فــي »مــوســم صــيــد ال
أحيانًا  بمبالغة  فــادحــة،  المصادفات 
يشفع  لكن  التهويل.  من  قليل  وبغير 
يبتكر  أن  في  توّفق  كاتبها  أن  للرواية 
األول  الروائي  لعمله  المتشعبة  للمادة 
شكًا متاهيًا يعتمد تداخل أكثر من عمل 
داخل  روايــة  فهي  الواحد.  العمل  داخل 
ومصائر  وحكايا  روايـــات  أو  روايـــة، 
لكن  نفسها.  الــروايــة  داخـــل  مــتــعــددة 
إيقاعها  تــرســم  كيف  عــرفــت  ــداث  ــ األح
فيها  تتناغم  دّوامــة  بطريقة  الحلزوني 
مبتكرة  بتقنيات  الفانتزتيكية  النزعة 
حكائي.  وتدبير  مختلفة  قــول  وأنماط 
فضًا عن احتفاء الرواية الافت والبديع 
تخلق  الذي  المتوسط  األطلس  بطبيعة 
الموسيقى  لسيرة  مــوازيــة  سيرة  لــه 
ن أسماء وأشكال  داخل النص وهي تدوِّ
زخم األشجار والنباتات التي يترف بها 
األطلس المتوسط جبااًل وغابات. فالشجر 
البلوط  من  محبوك  الرواية  في  الداغل 
والغار والعصفر والتنوب. وهناك طبعًا 
أرز وسنديان. وثمة نسر خرافي أيضًا، 
َنتها  دجَّ أصــقــاٍع  ــاُب  ك قـــرود،  جمهرة 
ورق  يلتهم  كبير  جـــراد  الموسيقى، 
حشيشة السباع، فراشات سوداء، حمار 
واألســود  باألبيض  مبقَّع  كلب  أجــرب، 
واألصفر، زيزان ال تتوقف عن الصرير، 
للصيادين،  مــبــذولــة  بــيــرش  أســمــاك 
زناجير مخاتلة، خنافس ذهبية، غربان 
تدلق  وحلزونات  األعــالــي،  في  تنعق 

صمغها الكثيف تحت حشيشة الكاب.
»موسم صيد الزنجور« رواية سوداء 
عن األطلس، عن طبيعة األطلس، وسحر 
األمازيغية.  األعالي  وأســرار  األطلس، 
أمازيغية  الزنجور« رواية  »موسم صيد 

كتبت بلسان عربي مبين.



132

لعبة الحجلة
بعد الخمسين

صــــــــدرت هــــــذا الــشــهــر 
الكاتب  لــروايــة  جــديــدة  طبعة 
كورتاثر  خوليو  األرجنتيني 
األكثر شهرة »الحجلة« بمناسبة 
نشر  على  عامًا  خمسين  مرور 
لما  أسست  التي  الــروايــة  هــذه 
األدبية  الــبــوم  بحركة  يعرف 
والنسخة  الاتينية.  أميركا  في 
ه  َخطَّ بفهرس  مــزّودة  الجديدة 
لترقيم  بنفسه  كورتاثر  خوليو 
القارىء  يستطيع  كي  الفصول 

متابعتها. 
من  »الحجلة«  روايـــة  تعد 
الــتــي سببت  ــات  ــروايـ الـ أهـــم 
عالم  فــي  ــورة  ث ظهورها  عند 
الكتابة ألن أسلوبها اقترب من 
الذي لم يكن  األمر  السيريالية، 
أميركا  أدب  في  بعد  انتشر  قد 

الاتينة. 
ــي إحــدى  ــر ف ــاث قـــال كــورت
عن  باكبيرن  لبول  رسائله 
االنتهاء  من  »اقتربت  الــروايــة 
من »الحجلة«. الرواية الطويلة 

التي حدثتك عنها مرارًا.

 وهي بمثابة كتاب ال منتٍه 
أن  يمكن  الشخص  أن  )بمعنى 
وتــكــرارًا  مـــرارًا  إليها  يضيف 
علّي  أنه  أفكر  يموت(.  أن  إلى 
االنفصال عنها بقسوة. إن كان 
العمل،  ــذا  ه فــي  رأيـــي  يهمُّك 
المعهود،  بتواضعي  سأخبرك 
أنها ستكون بمثابة قنبلة ذرّية 
بأميركا  األدبـــي  المشهد  فــي 

الاتينية«.
الرواية  من   99 الفصل  في 
وظيفة  ــا  »وم كورتاثر  يقول 
األدب؟«  تدمير  ســوى  الكاتب 
»نسير  الــثــانــي  الفصل  وفــي 
أنفسنا،  على  نبحث  أن  بــدون 
لنجد  نسير  أننا  نعرف  ولكننا 

أنفسنا«.

كل عشاق 
إيزابيل

 

التشيلية  الــكــاتــبــة  جمعت 
إيزابيل آلليندي في كتابها الجديد 
»حب« أهم نصوص العشق التي 
اعتادت  كتبها.  جميع  في  كتبتها 
إيزابيل آلليندي التعبير والحديث 
الجامحة  العشق  رغــبــات  عــن 
الشخصية  سيرتها  خــال  مــن 
الذاتية  تجاربها  عــن  والحديث 

بلغة أدبية وحرفية عالية.

يميلون  ــاد  ــق ــن ال مــن  كــثــيــر 
ــل  ــي ــزاب ــب إي ــت ــى تــصــنــيــف ك ــ إل
سير  كتب  أنــهــا  على  آلليندي 
»بيت  روايتيها  وخاصة  ذاتية 
كتبتها  التي  و»باوال«  األشباح«، 
إيزابيل  أن  إال  البنتها،  خصيصًا 
الــذكــريــات  تستدعى  أنــهــا  ــرى  ت
حين تكتب، وهي الذكريات التي 
وال  الخيال،  من  الكثير  تحمل  قد 
حدثت  حقائق  ُتعَتبر  أن  ينبغي 

بالفعل.
مصاف  فــي  الــنــقــاد  يضعها 
كّتاب حركة ما بعد اليوم أو األدب 
الحداثي، الذي يميل إلى الواقعية 
مع استخدام لغة بسيطة وسهلة 
من دون أن ينشغل في البحث عن 

أشكال للغة جديدة ومستحدثة. 
استخدام  إلى  آلليندي  تميل 
كتاباتها،  فــي  الــفــكــاهــة  حـــّس 
الصحافة  مهنة  بأن  ذلك  وتبرر 
التي اشتغلت بها منذ الصغر هي 

التي عّلمتها هذا.
عام  آلليندي  إيزابيل  ولــدت 
وعملت  تــشــيــلــي،  فــي   1942
في  كــانــت  أن  مــنــذ  بالصحافة 
روايتها  وكانت  عشرة.  السابعة 
ــاح« الــتــي صــدرت  ــب »بــيــت األش
شــهــرتــهــا.  ســبــب   1982 عـــام 
الحب  أعــمــالــهــا: »عــن  ــت  ــوال وت
ــا«،  ــون ــا ل ــفـ ــال«، و»إيـ ــ ــظ ــ وال
و»مدينة  و»أفروديت«،  »باوال«، 

الوحوش«.

من المنبر
 إلى اإلنترنت

يدعو كتاب »تجديد الخطاب 
اإلسامي من المنبر إلى شبكة 
نوعي  تغيير  إلى  اإلنترنت«، 
اإلســامــي  الخطاب  بنية  فــي 
وأولـــويـــاتـــه وإعـــــادة صــوغ 
تقنياته  وتجديد  أطروحاته، 
يستجيب  ووســائــلــه،بــحــيــث 
في  تواجهها  التي  للتحديات 
الذاتية  المجتمع  حركة  سياق 
يجري  ــا  م مــع  تتفاعل  الــتــي 

حولها في العالم .

الدكتور  تأليف  من  الكتاب 
في  المتخّصص  يونس  محمد 
بصحيفتي   الدينية  الــشــؤون 
عن  وصدر   واالتحاد،  األهــرام 
للكتاب،  العربية  الــدار  مكتبة 
لصوغ  جــديــدة  رؤى  ويــطــرح 
تأثير  يــقــدر  إســامــي  خــطــاب 
ــعــصــر وتــطــّور  مــعــطــيــات ال
التعاطي  ــاط  ــم وأن الــعــاقــات 
ــا من  ــطــّوره ــع الــمــعــرفــة وت م
الــتــلــّقــي إلـــى الــتــفــاعــل، ومــن 
تعدُّدية  ــى  إل المنبر  ــة  أحــادي
ــرًا  أط الــكــتــاب  الشبكة،يضع 
يلّبي  خطاب  لصياغة  معرفية 
ــاجــات شــعــوبــنــا الــتــي  ــي احــت
ــى مــيــاديــن الــمــدن  خــرجــت إلـ
ترفض  واإلســامــيــة  العربية 
والتخلُّف  السياسي  االستبداد 
الفكري  والجمود  االقتصادي 
ــودًا  ــق الــــذي فـــرض عــلــيــهــا ع
ــن الــخــارج  طــويــلــة، مـــرات م
احــتــااًل واســتــعــمــارًا، ومــرات 
ــداخــل اســتــبــدادًا  أخـــرى مــن ال
آليات  ويــطــرح  واســتــحــمــارًا، 
لتجديد الخطاب اإلسامي على 
وأشكاله  مستوياته  اختاف 
بدءًا من خطبة الجمعة ومرورًا 
المقروءة  االتصالية  باألشكال 
وانتهاء  والمرئية  والمسموعة 
شبكة  عبر  الــرقــمــي  بالشكل 

المعلومات الدولية.

مجموعة من أحدث اإلصدارات العربية والعاملية اختارها مراسلو الدوحة من العواصم املختلفة.مختارتنا

أديان شتى
وحب واحد

ــة  ــعــشــق« روايـ ــام ال ــق ــي م »فـ
عبد  وزينب  نبيل  ليوسف  مشتركة 
ألفكار  الروائيان  تعّرض  الحميد 
ف  ــن والــتــصــوُّ ــدي كــثــيــرة حـــول ال
المجتمع  ينكر  ما  وحتى  والجنس 
الرهبة،  أنتجته  وجوده من شذوذ 
والــخــوف  الهلع  ــاالت  حـ ورصـــدا 
ــاتــجــة عـــن كــبــت الــحــقــائــق،  ــن ال
مصر  في  األقليات  مشاكل  وبعض 
سياسات  ل  وتحوُّ البهائيين  مثل 
من  مصر  في  السلفية  الجماعات 
المستوى  على  المجتمع  تقويم 

األخاقي إلى مهادنة الحاكم.
يعتمد  الــروائــي  منطلقهما  بــدا 
رحب  مفهوم  حــول  تاقيهما  على 
ــذات  ــدأ بــتــعــريــة الـ ــب ف ي لــلــتــصــوُّ
تلك  وفي  مكنوناتها.  عن  والكشف 
ظامه  اإلنسان  يكتشف  المنطقة 
الــدامــس وخــوفــه مــن الــصــدام مع 

المجتمع.
مع مرور الزمن ينسى الكثيرون 
مضمون الشعائر وهدفها وروحها، 
تلك  كــل  أجــلــه  مــن  ُصممت  الـــذي 
الطقوس، وتبقى وحدها الطقوس 
مجموعة  فتصبح  معنى  دون  من 
من األفعال البلهاء إذا فقدت معناها 
الرئيسي، واقتصرت على مجموعة 
معنى.  أّي  تحمل  ال  األفــعــال  مــن 
األوثان  عبادة  هي  الشعائر  عبادة 
واألصنام بشكل مباشر، فاإلنسان 
هنا يقّدس ذاته ويعبد أفكاره هو، 
ك  ويتجّلى ضعفه وجبنه في التمسُّ
معنى  أي  تحمل  ال  أفــعــال  بــعــّدة 

سوى الخوف والجهل.
القلق واالضطراب هما عامات 
نجدهما  لذلك  الــجــديــدة،  ــوالدة  الـ
ــوال الـــروايـــة على  يــســيــطــران طـ
النفسية  ــوالدة  ال ــزاء.  األج غالبية 
اضطراب  دون  تمّر  ال  والفكرية 
هات.  وسط كل تلك الحجب والتشوُّ
وكلما مّر الوقت ازدادت تلك الحجب 
وعن  ذواتنا  فهم  عن  تفصلنا  التي 

فهم اآلخر.
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الحلم
 الُمَعلَّق 

السينمائي  والناقد  الكاتب 
العريس،  إبــراهــيــم  اللبناني 
النقدية  الكتابة  في  حالة  خلق 
محاوالته  عبر  السينمائية، 
مخرجين  عن  الدائمة  التأليفية 
ــن خــال  عـــرب بــارزيــن أو م
في  تتخّطى  ألفـــام  تحليله 
االجتماعي  البعد  مضمونها 

لتصل إلى الديني والسياسي.
كتابه األخير »الحلم المعلق« 
هو  بيروت(،   - الفارابي  )دار 
أفــام  لــقــراءة  أّولــيــة  محاولة 
بغدادي  مارون  الراحل  المخرج 
القصيرة  بحياته  ارتباطها  في 
)1950 - 1993(. يتابع العريس 
الذي  المخرج  هذا  سينما  مسار 
تيار  سي  مؤسِّ أبرز  أحد  ُيعَتبر 
اللبنانية،  السينما  في  التجديد 
الطويل  ــي  ــروائ ال فيلمه  منذ 
وصواًل  بيروت«،  يا  »بيروت 
إلى فيلمه األخير »فتاة الهواء«، 
التي  ــام  األف من  بكثير  مــرورًا 
التي  وفرنسا  لبنان  بين  حّققها 

عاش فيها سنواته األخيرة.

 

مشاريعه  أبرز  عند  يتوقف 
تحقيقها.  لــه  يقّيض  لــم  التي 
»زوايـــا«  األخــيــر  فيلمه  ومنها 
يبدأ  أن  يــفــتــرض  كـــان  الـــذي 
من  كنوع  لبنان،  في  تصويره 
لكنه  الــوطــن،  مــع  المصالحة 
قضى في حادث مؤسف في 11 

ديسمبر/كانون األول 1993. 
يقول العريس »لعل الصورة 
البال  فــي  تخطر  التي  األولـــى 
مــارون  ذكــر  على  يؤتى  إن  ما 
هي  سينماه،  ذكر  أو  بغدادي 
صورة شخص ما يركض. ليس 
فالصور  الصدفة،  قبيل  من  هذا 
أكثر من  الذاكرة  في  تبقى  التي 
الصور  آالف  بين  من  غيرها، 
بغدادي  مارون  أفام  تمأ  التي 
وعالمه، هي صور الراكضين«.

سوريّو جسر 
الكوال

ــو  تــواكــب روايــــة »ســوري
ياسين  للسوري  الكوال«  جسر 
المطبوعات  )شركة  رفاعية، 
ما  بيروت(،  والنشر-  للتوزيع 
في  السوريون  العمال  يعانيه 
وغربة  وظلم  قهر  مــن  لبنان 
واّتهامات وتصرُّفات عنصرية.

الــروايــة  ــداث  أحـ تتسلسل 
بطريقة مثيرة وأسلوب شيق، 
ــهــفــوات  عــلــى رغـــم بــعــض ال
أحــداث  بعرض  المبالغة  فــي 
عن  البعد  كل  بعيدة  ومشاهد 
لبنان  فــي  المخملي  المجتمع 

)مشهد العرس مثااًل(.

فئة  حقد  رفــاعــيــة  يــصــّور 
على  اللبنانيِّين  مــن  كــبــيــرة 
السوريِّين من دون التمييز بين 
وتصرُّفات  النظام،  تصرُّفات 
عامل فقير لجأ إلى لبنان لكسب 
بعيدًا  والعيش  يومي،  قــوت 
فبعد  ديكتاتور.  حاكم  ظلم  من 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
 ،2005 عــام  الحريري  رفيق 
واتــجــاه أصــابــع االتــهــام إلى 
كل  تــحــّول  ــســوري،  ال النظام 
ُمتَّهمين.  إلى  السوريين  العمال 
حــوادث  رفاعية  يرصد  وهنا 
وعنف  وتنكيل  واغتصاب  قتل 
العمال.  مئات  بحق  وعنصرية 
ــوري ما  ــس يــمــزج الـــروائـــي ال
الشفوية،  الحكايات  مع  يكتبه 
ــاءات،  ــصـ والــوثــائــق، واإلحـ

والشهادات.
جعل رفاعية عمااًل مهمشين 
عن  فكتب  ــتــه،  ــرواي ل ــااًل  ــط أب
اإلنسانية  ومعاناتهم  ذلــهــم 
والسياسية، وعما إذا كان يحّق 
أم  ويعشقوا،  يحّبوا  أن  لهم 
يعني  الغربة،  في  الوجود  أن 

الوحدة.

قراءة التاريخ 
بالتخييل 

المغربي  الناقد  فعل  حسنًا 
أقدم  حين  أولحيان،  إبراهيم 
البروفسور  كتاب  ترجمة  على 
الــعــلــوي،  الــمــدغــري  اهلل  عــبــد 
في  »الــتــفــكــيــر  ب  الــمــوســوم 
تاريخية،  مــقــاربــة  الــروايــة: 
)دار  جمالية«  موضوعاتية، 
هــذا  إن  إذ  ــة(.  ــوريـ سـ دال، 
نوعه،  من  األول  هو  المؤلف 
ر الهّوة بين سجّلين،  الذي يجسِّ
النص  فــي  الـــقـــارئ  ويــجــعــل 
الرواية  على  ينفتح  الفرنسي 

المغربية المكتوبة بالعربية.

فصول  ستة  امــتــداد  فعلى 
ــًا من  ــطــاق كــرونــولــوجــيــة )ان
ــات الــجــنــس  ــب ــن ــة اســت مــرحــل
المغربية  التربة  في  الــروائــي 
ــرن  ــق خــــال خــمــســيــنــيــات ال
حداثة  إلى  وصــواًل  المنصرم، 
الحادي  القرن  بداية  روايـــات 
عبد  لنا  يــقــدِّم  والــعــشــريــن(، 
ــراءة  الــعــلــوي ق الــمــدغــري  اهلل 
اآلن  فــي  وتزامنية  »تعاقبية 
ذاتـــــه« لـــلـــروايـــة الــمــغــربــيــة 
ــدًا مــســارهــا الــتــاريــخــي  ــ راصـ
التي  ــبــارزة  ال المحطات  عبر 
وساهمت  تضاريسها،  شكلت 
ــاءة  إض بغية  رهــا،  تــطــوُّ فــي 
في  عرفتها  الــتــي  ــتــحــّوالت  ال
المختلفة.   ونماذجها  أشكالها 
منفصلة  غــيــر  ــراءة  ــ قـ وهـــي 
ومرجعياتها  سياقاتها  عــن 
إبراهيم  فحسب  االجتماعية، 
تقديمه  معرض  في  أولحيان 
الرواية  »كانت  الترجمة  لهذه 
ــي عاقة  ف دائـــمـــًا  الــمــغــربــيــة 
ومن  المجتمع،  مع  تشابكية 
عوالم  لتشييد  تنطلق  صلبه 
مسكونة  تخييلية  حــكــائــيــة 
بــقــضــايــا اإلنـــســـان وأحــامــه 

وأوهامه ورغائبه«.

قصص
 بطعم الكرز 

كتابة القصة طراز خاص من 
الذي  المضني،  السردي  الكدح 
يشبه عملية حفر بئر في أرض 
صغيرة.  إبرة  بواسطة  مجدبة 
يمكن أن نستحضر هذه المقولة 
الــكــرز«  »طــعــم  نتلمَّظ  ونــحــن 
الجديدة  القصصية  المجموعة 
المديني  أحمد  المغربي  لأديب 

)دار توبقال، الدارالبيضاء(.
يقدم  الـــكـــرز«  ــم  »طــع فــي 
الناضج  مساره  ثمرة  الكاتب 
بـــدايـــة مـــن نبذ  ــمــخــتــبــر،  وال
تغوير  إلــى  الفجة،  الواقعية 
ــن اســتــبــطــان  ــ ــى، وم ــن ــع ــم ال
الّلغة  تأجيج  إلــى  اإلحــســاس 
وإشعاع الرؤيا بتجريبية تارة، 
وبصفاء رؤية وتدقيق للعبارة 
الموضوعية  للوحدة  وإدراك 
تارة أخرى. في هذه المجموعة 
يتبادل الواقع والخيال المواقع 
كل  في  صانعين  ويتماهيان، 
ومــداه  ــذات  ال مركزه  نصًا  مــرة 
ــه الــحــيــاة،  ــت ــم، أرضــي ــال ــع ال
وقطبه الوجدان، َسمتُه التحديد 
دائــم  بحث  وكنهه  والــنــظــام، 
ذلك  سواء  الكائن،  وضع  عن 
المنحوت من سمات بيئة أصلية 
أو ذلك »المستضاف« في مناخ 
هذا  في  المديني  أحمد  أجنبي. 
»ميراثه  يــقــدم  الــجــديــد  العمل 
القصصي،  الفن  في  الخاص« 
مكعبة«  »وصفة  على  اعتمادًا 
جوهرية:  قواعد  ثاث  قوامها 
ال  الواقع  إلى  ه  التوجُّ أّن  أواًل، 
التسجيلية،  زاويته  من  يكون 
الامنظور،  مــســتــواه  مــن  بــل 
وأقفال  الخواتم  باغة  ثانيًا: 
النهايات  عن  النصوص،بعيدًا 
الــمــفــتــعــلــة وثـــالـــثـــًا شــعــريــة 
أحمد  قــصــص  إّن  الــمــفــارقــة، 
للخلل  كبرى  استعارة  المديني 

الذي َيْعَتِور الوجود.
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تشكيل

يارس سلطان

شيماء صبحي

نقد العقل الهجني

يدل الهجين في اللغة العربية على اختالط األنساب، وفي علم األحياء على كل نبات أو حيوان 
نتج عن تزاوج نوعين أو ساللتين أو صنفين مختلفين. وهو المعنى المباشر الذي يمكن للوهلة 
األولى أن نصف به هذه األشــكال أو الكائنات الممســوخة التي قدمتها الفنانة المصرية شــيماء 

صبحي في معرضها الذي أقامته مؤخرا بجاليري مصر في القاهرة تحت عنوان »هجين«. 
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المباشر  المعنى  الوقوف على  أن  غير 
الذي تشير إليه كلمة هجين من شأنه أن 
ُيخل كثيرًا بمضمون هذه األعمال، والتي 
تحمل في طياتها معاني أخرى أعمق من 
عنوان  إليه  يشير  الذي  المباشر  التعريف 
المعرض. فكلمة هجين تحمل هنا دالالتها 
للطرح  كــعــنــوان  والــخــاصــة  المختلفة 
يعد  والذي  الفنانة،  تقدمه  الذي  البصري 
انعكاسًا لما ينتابنا نحن البشر من مشاعر 
وأحاسيس حيوانية تعود بنا في لحظات 
بعينها إلى طبيعتنا األولى. إنها مقاربة ما 
يستخدم  صبحي،  تقول  كما  شكلين  بين 
ورمــز،  كتيمة  األنــثــوي  العنصر  خالها 
لتقديم  الفنانة  خاله  من  تنطلق  ومحور 

رؤيتها الشخصية للطبيعة البشرية. 
أعمالها  عبر  صبحي،  شيماء  تحاول 
في  مغايرة  رؤية  طرح  الحديثة،  الفنية 
تناولها للموضوع األنثوي، هذا الموضوع 
األثير لدى العديد من المصورين والفنانين، 
والذي تناولته هي نفسها من قبل في عدد 
في  بها  شاركت  التي  الفنية  التجارب  من 
في  يقام  الــذي  الشباب  صالون  دورات 
إلبداعات  والُمخصص  عام،  كل  القاهرة 
الفنانين الشباب تحت سن الثاثين. هذه 
المشاركات التي كان لها صدى في حينها، 
نظرًا لجرأتها في التناول. غير أن التجربة 
التي قدمتها أخيرًا ال تختلف عما تم طرحه 
في أعمالها من قبل، فأعمالها في معرض 
»هجين« يمثل حالة مختلفة من حيث الشكل 
انتقااًل  ُتعد  الوقت  والبناء، لكنها في ذات 
السابق  التناول  نفس  في سياق  وتطورًا 
يجمع  والتي  لديها،  األنثوي  للموضوع 
في ما بينها - خافًا للمعالجة التصويرية 
مستتر  صوفي  نــزوع  األنــثــوي-  للجسد 
والمعالجات  المفاهيمية  اإلحــاالت  خلف 
جليًا  األمر  هذا  ويبدو  لأعمال.  البصرية 
إذا ما تأملنا هذه األعمال من حيث كونها 
الظاهر  لمفهومي  مرهفة  بصرية  معالجة 
أن  بيد  والمعلن.  الخفي  أو  والباطن، 
النزوع الصوفي الذي بدا في تناول شيماء 
نزوعًا  ليس  األنــثــوي،  للجسد  صبحي 
للفتنة واإلغواء، بل باعتباره )أي الجسد( 
والجمال..  والخير  الطهر  لمعاني  كحامل 
كما يتجلى أيضا كاجتماع بين نقيضين في 
الحثيثة  والمواءمة  والكشف  فالستر  آن، 
في ما بينهما هي صفات مازمة ومشتركة 
السياق  وهذا  السابقة.  أعمالها  من  لعدد 
صبحي  خاله  من  تنطلق  الذي  هو  ذاته 

المراوحة  إذ  »هجين«  الجيد  معرضها  في 
مازالت  خفي،  هو  وما  ظاهر  هو  ما  بين 
تشغل حيزًا كبيرًا من الفكرة المهيمنة على 
هنا  البصرية  المعالجة  أن  غير  األعمال، 

تختلف كثيرًا، وتتخذ نمطًا مغايرًا. 
ــذا الــمــعــرض، اخــتــارت  فــي أعــمــال ه
صبحي معالجة بصرية تتراوح بين الشكل 
اآلدمي والحيواني، لتقدم لنا مجموعة من 
المسوخ المشوهة لنساء في هيئة أخرى. 
وبقدر ما لهذه المعالجات البصرية من أثر 
البناء  طريقة  أن  إال  واستفزازي،  صادم 
والمساحات  للعناصر  اللوني  والتوزيع 
سرعان ما تعيد لأثر توازنه مرة أخرى، 
وتأثير  المضمون  سطوة  إلى  باإلضافة 
المشوهة  الكائنات  فهذه  وعمقها،  الفكرة 
التي تقدمها صبحي تشبهنا أو تتقاطع مع 
جيدًا  الفنانة  تدرك  ما.  نحو  على  ذواتنا 
الطبيعة  تلك  من  قــدرًا  يحمل  منا  كًا  أن 
البدائية  الطبيعة  تقول،  كما  الحيوانية 
أنفسنا  تركنا  كلما  نكتشف وجودها  التي 
اجتياح  أو  المشاعر  لتقلبات  عــرضــة 

الشهوات. 
شيماء  كانت  السابقة،  أعمالها  فــي 
المفاهيم  باستكشاف  مشغولة  صبحي 
منظورها  من  الحرية  لمعنى  الملتبسة 
واضعة  والديني،  واألخاقي  اإلنساني 
ومجتمع  لثقافة  انتماءها  االعتبار  في 
البعض  لــدى  الحرية  معنى  فيه  يختلط 
األخاقي.  االنحال  أو  العري  بمفاهيم 
تفنيد  السابقة  أعمالها  عبر  حاولت  وقد 
تناولها  طريق  عن  بصريًا  المفاهيم  هذه 
لرؤية  وطرحها  األنثوي،  للجسد  الفني 
مغايرة لمفهوم الفتنة أو اإلغواء. وقد ُتقرأ 
أعمالها البصرية في هذا السياق كنوع من 
إلى  يشير  الذي  بمعناه  النسوي،  اإلبداع 
عن  للدفاع  تتصدى  التي  اإلبداعات  تلك 

من  أن  غير  المجتمعية،  وحقوقها  المرأة 
النظر  تجنب  يمكنه  صبحي  أعمال  يتأمل 
كانت  وإن  فهي  الــزاويــة،  هــذه  من  إليها 
مع  تعاملها  عبر  الحرية  مفهوم  تتناول 
أنها  إال  المرأة،  لجسد  الفنية  الجماليات 
بشكلها  المرأة  بالضرورة  هنا  تعني  ال 
بشكل  اإلنسان  يعنيها  ما  بقدر  المباشر 
المجتمع،  مــرآة  الــمــرأة  تشكل  إذ  عــام، 
نظرته  ــت  وازدوجـ بنيته  اختلت  وكلما 
تجاه القيم انعكس ذلك على المرأة ومن 
معالجاتها  وعبر  ككل.  المجتمع  على  ثم 
الفنية تحمِّل صبحي شخصياتها النسائية 
الذي يطفح على  التناقض  قدرًا هائًا من 
بين  الــمــزج  ــأن  وك الخارجية،  مامحها 
الشكلين الحيواني واإلنساني هو الطريقة 
األنسب من وجهة نظرها للتعبير عن هذه 
من  شخصية  لكل  حيث  النقدية،  الرؤية 
مع  يتسق  حيواني  مقابل  الشخصيات 

طبيعتها وقناعاتها ونظرتها لآلخرين. 
تقدمه  الــذي  المبهج  الجمالي  الجانب 
عالمين. هو  بين  صبحي مشوهًا وحائرًا 
أسطورية  أسانيد  إلى  يحيل  فني  سلوك 
الغربية  الميثولوجيا  بها  تزخر  وحكائية 
باإلضافة  ــواء،  سـ حــد  على  والشرقية 
المعاصر  الــروائــي  الخيال  تجليات  إلــى 
فالشخوص  السينمائية.  وانعكاساته 
تتأرجح  »هجين«  معرض  في  المرسومة 
بين األسطورة والرغبة الذاتية في الكشف 
البشرية، وما تحمله  الطبيعة  عن كوامن 
وقد  بدائية.  ترسبات  من  الطبيعة  هذه 
اختارت الفنانة في صياغاتها ومعالجاتها 
لــأعــمــال الــتــركــيــز عــلــى الــشــخــوص أو 
طريق  عن  اللوحة  في  الرئيسة  العناصر 
واحدة  درجة  باختيار  للخلفية  تحييدها 
العمل  مساحة  على  تهيمن  الــلــون  مــن 
عناصرها  ببناء  بعدها  تقوم  ثم  الفني، 
العمل،  المرسومة على مسطح  وأشكالها 
رسم  في  مقدرتها  على  ذلك  في  معتمدة 
الــوجــوه،  وتعبيرات  اإلنساني  الجسد 
تجربتها  فــي  تنطلق  كــانــت  وإن  فــهــي 
صياغة  في  الخيالي  النسق  ذلك  بفرض 
النسق  ذلك  أن  إال  المرسومة،  عناصرها 
الخيالي نفسه ال يخرج عن إطار تمسكها 
والحس  والتشريح  البناء  بقيم  الملحوظ 
في  كأستاذة  بدراستها  تأثرًا  الجرافيتي، 
قسم الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية في 

الجامعة األلمانية بالقاهرة.
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 1935 سنة  النور  شبعة  محمد  رأى 
األولـــّي  تكوينه  تلقى  طنجة.  بمدينة 
يد  على  بتطوان  الجميلة  الفنون  بمدرسة 
ثم  برتوتشي،  ماريانو  العالمي  الرسام 
الفنون  بأكاديمية  العليا  دراسته  أكمل 
و1964.   1962 بين  ما  بروما  الجميلة 
الفنون  بمدرسة  أستاذًا   1966 سنة  عّين 
بعد  ما  في  ثم  البيضاء،  بالدار  الجميلة 
للهندسة  الوطنية  بالمدرسة  فنيًا  مؤطرًا 

المعمارية بالرباط.
شبعة  لمحمد  اإلبــداعــي  المسار  تميز 
الثقافي  بتقاطع  وكــذا  وغناه،  بتشعبه 
عن  فضًا  بوتقته،  ضمن  والسياسي 
مزاوجته الخاقة بين التنظير والممارسة. 
مجلة  تأسيس  في   1965 سنة  ساهم  إذ 
»أنفاس«، التي تمخضت عنها حركة فنية 
طليعية يطلق عليها مسّمى »جماعة 65«، 
الفنانين  أيضًا  صفوفها  في  ضمت  وقــد 
المعروفين فريد بلكاهية ومحمد المليحي. 
الفن  تطور  في  مفصلية  حركة  وهي 
اضطلعت  لكونها  بالمغرب،  المعاصر 
بمهمة تدمير الرؤية الكولونيالية للتشكيل 
المغربي، وإخراجه من دائرة »اإلكزوتيك« 
كما  البدائي«،  أو  الفطري  »الفن  وخانة 

عملت على إنتاج خطاب نقدي مواٍز لتقريب 
كان  وقــد  المتلقين،  عموم  إلــى  اللوحة 
انبروا  من  أوائل  من  محمد شبعة  الراحل 
بالّلغة  له  والتنظير  الفن  الكتابة عن  إلى 
الصدد: »لضرورة  العربية. يقول في هذا 
األولى  المراحل  في  اضطررنا  التوعية 
أن  المغرب  في  التشكيلية  الفنية  للحركة 
والتراث  التشكيل  في  للكتابة  نتعرض 
هذا  الشعبية.  الفنية  والثقافة  التشكيلي 
ألننا  بالعصامية  نصفه  أن  يمكن  الجهد 
مناخ  في  الخمسينيات  في  َكنا  تحرُّ بدأنا 
شيء  كل  فيها  ينعدم  تاريخية  ووضعية 

لتقبُّل أعمالنا«. 
أيضًا، مما يحسب لهذه الحركة سعيها 
إلى »مقاومة كل أشكال تحنيط الفن«، وكذا 
وتغيير  الشعب  من  »االقتراب  إلى  توقها 
نظرته إلى الفن«، حيث أطلق محمد شبعة 
»اجعلوا  والــمــدويــة:  الشهيرة  صرخته 
للتشكيل مكانًا في حياتكم، واعملوا على 
تحريره من أسر النص الجاهز، وامنحوه 

ثانية استقاله وتميزه«.
ولهذا الغرض، عكف محمد شبعة بمعية 
إلى  الفن  إخــراج  على  ورفاقه  مجايليه 
الشارع، ونقله من المعارض والصالونات 

العمومي.  الفضاء  رحــاب  إلــى  المغلقة 
العام«  1969»المعرض  سنة  نظم  وهكذا 
بمراكش،  التاريخية  الفنا  جامع  بساحة 
جدارية«  ــوم  »رس معرض   1981 وسنة 
مستشفيات  أكــبــر  بــرشــيــد  بمستشفى 
المغرب المتخصصة في األمراض النفسية 

والعقلية. 
في مارس / آذار 1972، اعتقل الفقيد 
مناضلي  من  ثلة  جانب  إلى  شبعة  محمد 
الراديكالي  اللينيني  الماركسي  اليسار 
من جماعتي »23 مارس« و»إلى األمام«، 
كالكاتبين عبد اللطيف اللعبي وعبد القادر 
بالدار  المدني  السجن  وأودع  الشاوي، 
البيضاء، ثم أزجى بقية العقوبة بالسجن 
»محاولة  بتهمة  بالقنيطرة  الــمــركــزي 

إسقاط النظام الملكي«.
وجحيم  ــال  ــق ــت االع مــحــنــة  أّن  غــيــر 
»سنوات الرصاص«، لم يناال من شكيمة 
بعد خروجه  استطاع  الذي  محمد شبعة، 
فنية  مسيرة  لبنات  يضع  أن  السجن  من 
بمختلف  أعماله  لعرض  قادته  حافلة، 
رومــا،  )تونس،  المعمورة  بقاع  ــة  أروق
ــد، دمــشــق،  ــدري ــداد، م ــغ مــونــتــريــال، ب
لشبونة،  غرونوبل،  القاهرة،  بيروت، 

برحيل الفنان الرائد محمد شــبعة، يفقُد المشــهد التشكيلي المغربي واحدًا 
ســين. فعن ســن 78 عامًا،  مــن آبائــه الرمزيين، وَعَلمًا من أعالمه المؤسِّ
انطفــَأ صاحــُب »الوعي البصــري بالمغــرب« بعد صراع مريــر مع مرض 
»الباركنســون«، مخّلفًا في أذهان متتبعيه صورة مشــرقة لذلك »اليساري 

المتمرد، المّضمخة كلماته بعبق السيجار الكوبي«.
وهو توصيف خليٌق بمثقف عضوي ومناضل سياســي، جعل من اللوحة 
أداة للمواجهة األخالقية، وقاَد ثورة جمالية من أجل رؤية جديدة وحداثية 

للفن والثقافة والمجتمع.

محمد شبعة: من الوعي الجماهيري إىل الوعي البصري 

أنيس الرافعي

رحيل رائد الحداثة الفنية يف املغرب
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شيكاغو،  ــورك،  ــوي ــي ن بــاولــو،  ســـاو 
واشنطن...(.

المتخصصين  قبل  من  ُوِصفت  أعمال 
الثقافة  وبتضافر  األلــوان«،  »احتفالية  ب 
في  المحلي  التراث  عناصر  مع  الوطنية 
محمد  يقول  الجمالية.  مفرداتها  صياغة 
شبعة: »ما أعرفه عن طريق الحس هو أّن 
اللون.  مع  حميمي  بتعامل  تتسم  أعمالي 
احتفالية  هــي  األســـاس  فــي  صباغتي 
األندلسية  كالموسيقى  فاأللوان  باللون. 
اإلبهام  ضد  حربًا  تشن  إّنها  احتفالية. 
المؤرخين  وحسب  والدكنة«.  والغموض 
يندرج  فمنجزه  شبعة،  محمد  لتجربة 
التي  الهندسية«،  »التجريدية  تيار  ضمن 
اللون،  صفاء  األســاس:  خصيصاتها  من 
المادة، هندسية  الضوء، حيادية  توزيع 
الذي  الّلوني  واإليقاع  اللوحة،  أرضية 
االمــتــاء  جدليتي  بين  ــوازن  ــت ال يــحــدث 

والفراغ.
بالمفاهيم  ُتــعــنــى  تــجــربــة  وألنــهــا 
روافــد  مــن  نهلت  فهي  األشــكــال،  دون 
مختلف  مع  وتماست  المصادر،  متعددة 
»الباوهاوس«،  الحساسيات، انطاقًا من 
ناهيك  العربية.  الحروفية  إلى  وصــواًل 
اإلشكاالت  »تتجاوز  تجربة  كونها  عن 
بين  ــعــارض  ــت ال تقيم  ــتــي  ال ــة،  ــف ــزائ ال
التشخيص والتجريد، أو بين الفن البنائي 
أو  الجماعي  الفن  بين  أو  والتعبيري، 

الفرداني«. 
باستمرار،  ــاءهــا  دم جـــددت  تجربة 
على  الـــحـــدودي  بانفتاحها  وتـــفـــردت 
الصنائع  قبيل  مــن  ــرى  أخـ مرجعيات 
الحرفية وفنون العمارة، مما كان له األثر 

الوازن في قدرة محمد شبعة على االنتقال 
بـ  تميزت  التي  الغنائية«،  »المرحلة  من 
»عالمها المرح، المليء باألشكال الطائرة 
الــمــتــعــددة« عــلــى حــد تعبير  ــوان  ــ واأللـ
»المرحلة  إلى  الزاهي،  فريد  الفني  الناقد 
التقشفية«، التي اتسمت بنفحات صوفية 
من  جوهريًا  »تحواًل  وعرفت  وروحانية، 
الهادئ  إلى  والساخن  المشحون  القوي 

من  كبير  فنان  كل  نهج  ذلــك  المتأمل«. 

عيار الراحل محمد شبعة، كانت له القدرة 

»االحتشادية«،  أثقال  من  التخفف  على 

والتوصل بنفاذ البصيرة إلى أن »الدائرة 

وسط  فــي  التي  والنقطة  ــاب،  ب لها  مــا 

في  كما  الحقيقة«  معنى  هــي  ــرة  ــدائ ال

»طواسين« الحاج.

نقل شبعة 
الفن من 

الصالونات 
إلى رحاب 

الفضاءات 
العامة
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سينما

بريوت - محمد غندور

 »74  استعادة النضال«

الحرب قبل اندالعها

عـن  البحـث  النضـال«  اسـتعادة   -  74«
ُمَسـبِّبات الحـرب األهليـة، وإن بطريقـة 
أحـداث  إسـتعادة  عبـر  مباشـرة،  غيـر 

األهليـة.  الحـرب  لوقـوع  ت  ُمهَّـدَ
الهويـة واالنتمـاء واالنسـاخ  أسـئلة 
مـن العـادات والتقاليـد، واالنفتـاح علـى 
هامـًا  حيِّـزًا  تأخـذ  كانـت  غربيـة،  أفـكار 
فـي الحيـاة اليوميـة، فـي وقـت كان فيـه 

المطـروح.  للموضـوع  الجمهـور  وتقبُّـل 
إلـى  نـزل  عمـل  مـن  أكثـر  أن  والافـت 
واحـد،  وقـت  فـي  اللبنانيـة،  الصـاالت 
منهـا »ليالـي بـا نـوم« إلليـان الراهـب، 
اللبنانـي للصواريـخ« لخليـل  و»النـادي 

تومـا.  خريـخ وجوانـا حاجـي 
رانيـا  اللبنانيـان  المخرجـان  يحـاول 
الوثائقـي  فيلمهمـا  فـي  رافعـي  ورائـد 

ياَحـظ فـي اآلونة األخيـرة أن بعض 
تفتـح  باتـت  لبنـان  فـي  العـرض  دور 
المجـال لعـرض أفـام وثائقية مـن إنتاج 
خاصـة  الفتـة،  بـادرة  وهـي  محّلـي، 
مـع ظهـور جيـل مـن المخرجيـن الشـبان 
المشـحونين باألفـكار والمحتاجيـن إلـى 
فرصـة لعـرض نتاجهم. وتبقى المشـكلة 
الوثائقـي،  الفيلـم  ثقافـة  فـي نشـر  هـي 
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مـا  وهـو  االنفجـار،  شـفير  علـى  البلـد، 
للمشـاهد عبـر  إيصالـه  المخرجـان  يريـد 
وكان   1974 العـام  فـي  وقعـت  حادثـة 
فـي  األميركيـة  الجامعـة  أبطالهـا طـاب 

بيـروت.
يسـتعيد األخـوان رافعـي فـي عملهمـا 
الجميـل، حقبـة زمنيـة يتضـح منهـا أن 
لكثـرة  محالـة،  ال  آتيـة  كانـت  الحـرب 
واالختـاف  الُمَسـلَّحة،  التنظيمـات 
هواجـس  وكذلـك  الحـاد،  األيديولوجـي 

التبعيـة.  مـن  والخـوف  الشـباب 
إنـدالع  قبـل  الفيلـم  أحـداث  وتـدور 
الحـرب األهلية، حين شـهد لبنان حاالت 
ـعًا  مـن الغليـان الفكري والثقافي، وتوسُّ
للحـركات واألحـزاب اليسـارية، وترافـق 
ونقابيـة  طابيـة  تحـركات  مـع  ذلـك 
وعّماليـة. وفـي عـام 1974 قـّررت إدارة 
رفـع  بيـروت  فـي  األميركيـة  الجامعـة 
مـا  المئـة،  فـي   10 التسـجيل  رسـوم 
دفـع الطـاب إلـى االحتجـاج والتظاهـر 
وتعليـق  الجامعـة  مبانـي  واحتـال 
يومـًا  اإلضـراب 37  الـدروس، واسـتمر 
بيـن آذار/مـارس ونيسـان/أبريل، إلـى 
أن دهمـت قـوات األمـن المبانـي واعتقلت 

ناشـطًا.  61
أراد المخرجـان الشـابان العـودة إلـى 
الماضـي والبحـث عن تفاصيـل الحادثة. 

لم يكن األمر سـهًا، خصوصًا أن البحث 
فـي األرشـيف َتَطلَّـب حوالـي سـنة، كمـا 
إلـى  تحتـاج  الحادثـة  تمثيـل  إعـادة  أن 
معينـة.  فكريـة  خلفيـة  لديهـم  ممثليـن 
لـذا، اسـتعان األخـوان رافعـي بنشـطاء 
سياسـيين كان لهـم دور بـارز فـي عـدد 
والثوريـة،  المدنيـة  التحـرُّكات  مـن 
ويتمتَّعـون بشـخصيات قياديـة وقـدرات 
غالبيـة  أن  والافـت  معقولـة.  خطابيـة 

وعفويـة. ارتجاليـة  كانـت  الحـوارات 
كمـا لـم تخـرج الكاميـرا خـارج المبنى 
حصـر  بغـرض  »الثـوار«.  َقَطَنـه  الـذي 
الفكـرة بالتحـوالت الفكريـة والشـخصية 
والعزلـة التـي مارسـها الطاب السـبعة.  
ويظهر الفيلم انقسـام اآلراء حول جدوى 
التحـرك بعدمـا طـال، مـن دون أن يحقِّق 
بعـض  تنسـحب  ذلـك  خـال  أهدافـه. 
فيبقـى  التحـرُّك،  مـن  الطابيـة  القـوى 
السـبعة ومناصروهـم وحدهـم  الطـاب 
النقاشـات  تبـدأ  وهنـا،  كاٍف.  دعـم  بـا 
تأخـذ منحـًى أكثـر جدّية، خصوصـًا بعد 
األمنيـة  القـوى  باقتحـام  قـرار  صـدور 
المبنـى. وفـي المقابـل بـدا الطـاب الذين 
قـادوا التحـرك، مقتنعيـن بمـا يفعلونـه. 
تكـون  أن  قبـل  ثـورة شـخصية  هـي 
طابيـة، ومسـاحة لممارسـة كل األفـكار 
التـي قـرأوا عنهـا فـي كتـب سـميكة ذات 

حادثـة  نسـبيًا.  معقَّـدة  مصطلحـات 
عـام 1974، وعـدم  األميركيـة  الجامعـة 
فّسـرا  الشـارع،  إلـى  الكاميـرا  خـروج 
اللبنانـي،  المجتمـع  فـي  التناقضـات 
وأعطيـا بعـض األسـباب النـدالع الحـرب 

بسـنة. الحادثـة  بعـد  األهليـة 
إلـى تسـريع وتيـرة  المخرجـان  عمـد 
ذكيـة،  سـينمائية  بلغـة  األحـداث، 
تظهـر،  ممـا  أكثـر  تقـول  وكادرات 
الجـدران  علـى  غرافيتـي  رسـوم  عبـر 

ثوريـة.  وشـعارات 
لترميـم  محاولـة  الفيلـم،  ويعتبـر 
الذاكـرة مـا قبـل انـدالع الحـرب، ويتنبـأ 
يحـاول  لـم  الحقـًا.  سـيحدث  بمـا 
المخرجـان الشـابان، المبالغـة في إعادة 
فـي  أمينيـن  كانـا  بـل  الحادثـة،  تمثيـل 
ل لهما  سـرد الوقائع كما حصلت. وُيَسـجَّ
الفيلـم بصـورة  إخـراج  اسـتطاعا  أنهمـا 
الحادثـة،  أجـواء  عكسـت  شـبابية 
يتأرجـح  وبسـيط  عفـوي  بأسـلوب 
الرغـم  علـى  والروائـي،  الوثائقـي  بيـن 
بيـن  وعمقهـا  الحـوارات  صعوبـة  مـن 

الطابيـة. المجموعـة 
والمميـز أن الفيلـم يتأرجـح مـا بيـن 
الوثائقـي والروائـي، لكثـرة تفاصيلـه، 
عليهـا  عمـل  التـي  االنسـانية  والحـاالت 

المخرجـان.

الفيلم محاولة 
لترميم الذاكرة 

ما قبل اندالع 
الحرب ونبؤءة 

بما سيحدث 
الحقًا
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باقتبــاس روايــة الكاتــب األمريكــي مايــكل بروكس، 

أعاد فيلم »الحــرب العالمية زد« إنتاج 2013، بطولة 

بــراد بيت، إحياء نمط أفــالم »الزومبي« وهم فئة من 

البشــر يصابــون بفيروس غريــب، أو ينهضون فجأة 

َســت  من قبورهم ليزاحموا األحياء ويأكلوهم، وقد َكرَّ

هــذه النوعيــة من األفــالم التجارية نمطهــا في أذهان 

جمهورهــا، إذ غالبًا ما يظهر )الزومبي( وهم يمشــون 

لين بأجســاد متمايلة يمنة  فــرادى أو في قطيع، مترهِّ

ويســرة وتحيــط بأعينهــم الدمــاء، وألنهــم محدودو 

الذكاء ال يقصدون أي هدف أو غاية.

األصــوات  مصدر  يتبعون  دائــمــًا   
البشر  لحوم  أكل  همهم  وكل  العالية. 
يكون  بحيث  دمــائــهــم،  وامــتــصــاص 

التصّدي لهم عن طريق ضرب الرأس.
الطائرات  »سباق  أعاد صاحب  وقد 
مــارك  األلــمــانــي   )2004( الــورقــيــة« 
الضخم  العمل  ــذا  ه مــخــرج  فــورســتــر 
»الحرب العالمية زد« الذي صرف عليه 
وأقيمت  دوالر،  مليون   200 من  أكثر 
له دعاية عالمية ضخمة، إلى األذهان 
فيروس  العالم  في  يستشري  أن  فكرة 
اعتمد  حيث  عــاج،  له  يعرف  ال  قاتل 
وتخويف  كبير  تهويل  على  الفيلم 
التي  الحرب  هذه  من  البشري  الجنس 
على  للمسوخ  االنــتــصــار  فيها  يكون 
اإلثــارة  على  اعتمد  أن  بعد  حسابهم، 
الجامح،  العلمي  والخيال  الجميلة، 
المشوقة  والحركة  اللطيفة،  والدراما 
التي تحبس األنفاس، وتثبيت عناصر 
الصور  تعكسها  التي  العالي  اإلبهار 

على  باالعتماد  العماقة،  البانورامية 
لفائدة  وتطويعها  الحديثة  التقنية 

الفيلم.

في البدء كانت النهاية
بيت(  بــراد  الــدور  )أّدى  لين  جيري 
كان  المتحدة،  األمم  هيئة  في  موّظف 
يعيش حياة هانئة مع أسرته السعيدة. 
بلدان  في  يتفشى  إنــذار  سابق  ودون 
البشر  ل  يحوِّ خطير  فيروس  العالم 
المصابين  عقر  بُمَجرَّد  »زومبي«  إلى 
قصيرة  لحظات  ــي  وف لــأحــيــاء.  بــه 
مثلهم،  ليصبح  المصاب  مامح  تتغير 
في  المرض  هذا  انتشر  كبيرة  وبسرعة 
ليحّول  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
شوارعها إلى فوضى ال متناهية، جعلت 
الحتمية،  النهاية  بأنها  الناس يوقنون 
ومن  عليهم.  والخوف  الرعب  فيسيطر 
بينهم أسرة جيري لين، الذي يبدأ في 

رحلة البحث عن طريقة للنجاة يتمكَّن 
من خالها من حماية أسرته من خطر 
المعطيات  يملك  ال  لكنه  الفيروس، 
وال  خارق  برجل  ليس  وهو  الازمة، 
سوبرمان حسب تعبير براد بيت أثناء 
سيكتشف  أنه  إال  الترويجية.  جولته 
مصدر الداء الخبيث الذي بدأ في إسرائيل 
التي كانت َسّباقة إلى اكتشافه، فقامت 
تبدأ  لحماية شعبها.  عازل  جدار  ببناء 
يقوم  حّل  عن  البحث  في  البطل  رحلة 
من خاله بحماية أسرته وشعبه رفقة 
الضابطة اإلسرائيلية التي ترافقه خال 
اإلصابة،  المليئة بمخاطر  الرحلة  هذه 
من  مرافقته  أصيبت  أن  بعد  خاصة 
طرف أحد الزومبي، لكن سرعة بديهة 
ي الفيروس  جيري لين حالت دون تفشِّ
لكن  يــدهــا.  قطع  أن  بعد  جسمها  فــي 
إسرائيل  تكون  أن  للتساؤل هو  المثير 
هي التي تكتشف المصل الحيوي الذي 
غير  يصبحون  البشر  به  يحقن  حين 

عبد الكريم قادري

الزومبي يحارصون القدس
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جعل  ــذي  ال ــر  األم للزومبي،  مرئيين 
يشيرون  والمهتمين  النّقاد  من  الكثير 
التي كّرست في  النقاط  العديد من  إلى 
مشاهد الفيلم وحواراته، منها إشارات 
عنصري  الفيلم  أن  عــلــى  ــة  ــح واض
هو  الزومبي  بكون  ويوحي  بامتياز، 
والفلسطينيين  المسلمين  على  إسقاط 
على وجه الخصوص، خاصة الرمزية 
الذي  العنصري  الفصل  لجدار  الكبيرة 
الزومبي،  اجتياح  من  إسرائيل  حمى 
الجدار حمى إسرائيل  الواقع فإن  وفي 

ج  من خطر الفلسطينيين حسب ما ُيَروَّ
له، ليتم تكريس أن إسرائيل هي أول 
الناس  أكثر  فكانت  بالداء  أصيب  من 
ما  أول  كانت  وبالتالي  بــه،  معرفة 
فصنعت  الكبيرة  خطورته  يكتشف 
مصًا يحمي اإلنسانية منهم »الزومبي- 

الفلسطينيين«.
أنتج  زد«  العالمية  »الــحــرب  فيلم 
لــيــنــجــح ويـــعـــزز ريـــبـــرتـــوار أفـــام 
الزومبي، وساهم في إنجاحه المخرج 
مارك فورستر الذي حظي بثقة شركة 

اإلنتاج العالمية »باراماونت« منذ نجاح 
كما  الورقية«.  الطائرات  »سباق  فيلمه 
الممثل  عبقرية  الفيلم  نجاح  في  ساهم 
الذي يعتبر )جوكر( شباك  )براد بيت( 
ميرل  مــن  كــل  أداء  وكــذلــك  الــتــذاكــر، 
آخر  وعــدد  ويست،  ــك  وإري إينوس، 
الذين ال يستهان بقدراتهم  الممثلين  من 
ومواهبهم التمثيلية، ورغم أن جرعات 
ُتَغلِّب  والتي  مرتفعة جدًا  األيديولوجيا 
جهة على جهة فإنه يبقى عمًا ذا فنية 

عالية وممتعة.

المخرج  مــع  »الــزومــبــي«  ــام  أف أول  بــدايــة  كانت 
روميرو  أنــدرو  جــورج  الشهير  األمريكي  والمنتج 
الموتى« سنة  األحياء  »ليل  فيلمه  من خال   »1940«
القت  التي  األخــرى  األجــزاء  من  العديد  تلته   ،1968
انتبهت  بعدها  عالية.  إيــرادات  محققة  نفسه  النجاح 
حيث  األفــام،  من  الجديد  اللون  لهذا  اإلنتاج  شركات 
يد  على  »الزومبي«  أفام  من  العشرات  استنساخ  تمَّ 
بينهم  من  الرعب،  أفام  في  مختصين  كبار  مخرجين 
الذي  سنايدر،  زاك   »300« التجريبي  الفيلم  صاحب 
فيما  عاطفي،  قالب  في  روميرو  أفام  استلهام  أعاد 
أبرزت أفام أخرى جوانب مرعبة خاصة عندما تقتل 
عملية  في  ابنه،  على  الوالد  يقضي  أو  ابنتها،  األم 
التنافس  اشتد  وقد  بــارد.  بدم  إنجازها  يجب  حتمية 

أكبر  إبراز  يستطيع  من  على  والفنيين  المخرجين  بين 
تعكسها  »الــزومــبــي«،  على  والبشاعة  الرعب  من  قــدر 
الكبرى  المتاجر  فضاءاتها  تكون  التي  واألفعال  الوجوه 
التي عادة ما تكون مزدحمة بالناس ما يساعد على إبراز 
الزومبي  أفام  انتقلت  كما  »الزومبي«.  فيروس  تفّشي 
إلى ألعاب الفيديو وإلى الشاشة الفضية، حيث أنتجت 
من  الصنف  هذا  في  التلفزيونية  المسلسات  من  العديد 
األفام مما َكرََّس لهذه الظاهرة عالميًا، وانتقلت عدواها 
إلى الواقع، إذ بات ينظم في شوارع بريطانيا مهرجان 
سنوي تحت ُمَسّمى »مشية الزومبي«، يجتمع فيه اآلالف 
مظهرهم  في  األحياء  الموتى  يحاكون  البريطانيين  من 
تبرُّعات  يجمعون  التظاهرة  هذه  ومن خال  ومشيتهم. 

لفائدة الجمعيات الخيرية ومستشفيات األطفال.

من رومريو إىل مارك فورسرت 

جدار الفصل 
العنصري حمى 

إسرائيل من اجتياح 
الزومبي!
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فيلم عن سرية لم تكتمل

سليم البيك

ألبير كامو

لم يكن من الســهل علــى المخرج اإليطالي جياني أميليــو نقل رواية ألبير 
كامو »الرجل األول« إلى فيلم سينمائي يحمل عنوان الرواية نفسها؛ نظرًا 
ألن كامــو )1913 - 1960( توفِّــي قبــل إتمام كتابة روايتــه األخيرة وهي 
داتها بين حطام السيارة عقب الحادث الذي تعرَّض  سيرة ذاتية وجدت مسوِّ
لــه. ولعل المخرج أميليو، الذي كتب أيضًا الســيناريو الســينمائي لفيلمه 
الجديد، أراد باعتماده على أسلوب الفالش باك والفالش فوروورد تمديد 

زمن األحداث وملء كثير من الفراغات التي لم تنقلها الرواية الناقصة.
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كورمري  جاك  بوقوف  الفيلم  يبدأ   
أبيه محاواًل  )كامو( عام 1957 عند قبر 
الحرب  في  المبكر  مقتله  سبب  يفهم  أن 
من  واحــدة  سنة  بعد  األولــى؛  العالمية 
في  الفيلم  ينتقل  ثم  كــورمــري.  والدة 
كورمري  طفولة  بين  متناوبة  مشاهد 
مشهور  ككاتب  يعيشه  الذي  وحاضره 

في الوسط الفكري واألدبي الفرنسي. 
فور عودة كورمري إلى مسقط رأسه 
في الجزائر، يصطدم بالجدال السياسي 
الحاد الذي ساد حول االحتال الفرنسي 
ــن قبل  ــم رفــضــه م لــلــجــزائــر، حــيــث ت
الداعين إلى جزائر فرنسية،  الفرنسيين 
محاضرته  ومقاطعين  ضده  متظاهرين 
للتعايش  داعية  مواقف  من  تحمله  لما 

السلمي مع الجزائريين.
في خضم هذا الجدال يظهر بين مشهد 

وآخر مع والدته التي تمنحه فسحة من 
الراحة الذهنية، لكن ظهورها في الفيلم 
لذكريات  كــورمــري  استرجاع  يصحبه 

طفولته القاسية.
ــف كــورمــري تجاه  ــواق أحـــد أهـــم م
ــاء  وف قــصــة  عــبــر  يجسدها  مــاضــيــه، 
وإخاص تجاه صديق طفولته حمود، 
كــورمــري  مــن  األخــيــر  ــذا  ه طلب  حيث 
إلنقاد  الفرنسية  السلطات  لدى  ل  التدخُّ
بعد  اإلعــدام،  من حكم  ابن حمود  عزيز 
المقاومة  إلــى  االنتماء  بتهمة  اعتقاله 
داخل  مأساوي  مشهد  وفي  الجزائرية. 
بتدبير  كورمري  قام  وبعدما  السجن، 
المعتقل  بابنه  حمود  فيها  يلتقي  زيارة 
من  أبــوّي  بدافع  حمود  يطلب  عزيز، 
ولو  الوطنية،  أفكاره  من  ل  التنصُّ ابنه 
لكن  اإلعــدام،  حكم  من  لينجو  شفاهة، 

أي  ورفض  لوالده،  اعتذر  عزيز  الشاب 
إنكار لدوره في المقاومة مقدمًا بلده على 

نفسه وأهله.
حياة  من  تفاصيل  على  الفيلم  يقوم 
بأمكنتها  الــطــفــل،  )كـــامـــو(  كـــورمـــري 
هذه  وبــمــوازاة  وحكاياتها.  وشخوصها 
التفاصيل تبرز مواقف كورمري المساندة 
للجزائريين والمناوئة للفرنسيين المقيمين 
فرنسية،  بجزائر  والمطالبين  الجزائر  في 
ــدام  )األق  Pied-Noirـــ ــ ب ُيعرفون  من  أو 
السوداء( الذين قاطعوه أثناء محاضرة له 

في إحدى الجامعات الجزائرية.
والدة كورمري األمية )تقوم بدورها 
اإليطالية مايا سانسا والحقًا الفرنسية 
بدوره  )يقوم  ومدّرسه  سوال(،  كاثرين 
وهو  بــودالــيــديــه(  دينيس  الفرنسي 
كورمري  استكمال  في  الفضل  صاحب 
بمدرسة  الثانوية  لــدراســتــه  )كــامــو( 
العاصمة،  بالجزائر  فانون«  »فرانس 

وترك العمل في المطبعة. 
أداء  ــم  ــل ــفــي ال مــوســيــقــى  ــت  ــقـ رافـ
الفيلم،  معظم  في  الهادئ  الشخوص 
وبشكل أساسي مع كورمري الطفل ثم 
الكاتب  بالرجل  وانتهاء  المدرسة  طالب 
ذلك  نقيض  وعلى  الشهرة،  صاحب 
كورمري  جــدة  مــع  الــهــدوء  جــو  يتبدد 

القاسية والمحافظة.
انتهت  كورمري،  جاك  شخصية  مع 
التي  الــراويــة  كــأن  فجأة،  كامو  حياة 
كامو  يرد  لم  من حيث  انتهت  تكتمل  لم 
كذلك،  الفيلم  منتصفها.  من  ينهيها  أن 
ينتهي  للرواية،  سينمائية  مسايرة  في 
نتوقع،  أو  ــدري  ن ال  حيث  من  بغتة، 
دون أن يكمل دورته التي استؤنفت في 

البداية.
تم تصوير فيلم »الرجل األول« )100 
متعددة  أماكن  في   2010 عام  دقيقة( 
العاصمة،  من مدينة وهران، والجزائر 
بالمهرجان  أواًل  وقد عرض  ومستغانم. 
 ،2011 عام  بتورونتو  للفيلم  الدولي 
النقد  وجائزة  الكبرى  بالجائزة  وفــاز 

الدولي.
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مها حسن 

الصدأ والعظم

لكل جـســد إعـاقـة

يفتتح  جديد،  بلد  إلى  الرحيل  كما 
الفيلم مشاهده األولى على رجل يمشي 
يتابعه.  مرهق  طفل  وخلفه  طويًا، 
أن  إلى  المشي  ويتابع  الطفل،  يحمل 
ال  الذي  علي،  عابرة.  سيارة  يوقف 
يملك سوى عضاته، يحصل على عمل 
عبرهما كعامل حراسة في ملهى؛ يفض 
في  ويتدخل  الزبائن،  بين  االشتباكات 
علي  ينقذ  أن  ويحدث  الشجار.  حاالت 
وتعنيف  تحرُّش  من  ستيفاني  الصبية 
رفضت  وألنها  الزبائن،  أحد  من  القته 
اإلسعاف، يصحبها علي إلى بيتها، كما 
والشجار  اللكم  من  المتألمة  يده  يسعف 

بقطعة من الثلج .
ال شيء يربط علي بالفتاة ستيفاني، 
البيت،  إلى  يوصلها  أن  أراد  أنه  سوى 
رجًا  هناك  ألن  به،  يربطها  والشيء 
في حياتها، ينزعج من عودتها متأخرة 
وآثار العنف واإلعياء بادية على جسدها. 
يتشاجران  ورفيقها،  ستيفاني  وفيما 
لغويًا في الغرفة، يكون علي في المطبخ 
في  يتجول  ثّم  ثلج،  قطع  عن  باحثًا 
بمابس  متتبعًا صور ستيفاني  الصالة 
أنها  اكتشف  من خالها  والتي  الغطس، 
الرقص.  على  للدالفين  ضة  مروِّ تعمل 
بتردُّدها  يعتقد  كان  ما  وهذا على عكس 

على الملهى.
حوار  وال  حدث  وال  حكاية  ال  حيث 
تنتهي عاقة علي بستيفاني. وفي بطء 
مطّول يعرض الفيلم حياة كل منهما، دون 
أحداث مهمة، فا شيء سوى تدرُّب علي 
على الماكمة، ممارسته للجري، تعنيفه 
أما  سلوكه...  من  أخته  وغضب  البنه، 
للدالفين  ترويضها  فأثناء  ستيفاني، 
»أكواريوم«  خلف  من  راقصة  بحركات 
انكسار  جراء  لحادث  تتعرض  فاصل، 
على  الدالفين  وانقضاض  األكواريوم، 
المشفى مبتورة  ساقيها لتجد نفسها في 

حياته  ويمارس  ياكم،  علي  الساقين. 
عليها  يتوقف  التي  بعضاته  العنيفة 
رزقه. وستيفاني، ترفض قبول ساقيها 
المبتورتين، تتأمل مابسها، فساتينها، 
ذلك،  بكل  وترمي  بناطيلها،  أحذيتها، 
على  تتحرك  وهي  االنتحار  في  وتفكر 
النّقال، تعيش في منزل جديد،  كرسيها 

حزينة، وحيدة، منفصلة.

واألحداث  الواقع،  يقارب  الفيلم 
تجري دون تدخل، أو تفسير. يرن هاتف 
المتصلة،  هي  ستيفاني  فتكون  علي، 
يبحث كل منهما عن الكام، خاصة هي، 
فهو ال مباٍل. فيضربان موعدًا للقاء. يجد 
علي نفسه مهتمًا بستيفاني، ُيخرجها من 
عزلتها، يأخذها إلى البحر، بل ويحملها، 
ويضعها في الماء. يتركها ساعات، نائمًا 
بمغادرة  ترغب  وحين  الشاطئ،  على 
ويحملها  لينهض  له،  تصّفر  الماء، 
يوم،  ذات  تسأله  أن  إلى  جديد،  من 
وهو  والجنسية،  العاطفية  حياته  عن 
يعيش  والذي  عاقة،  بأية  الامبالي 
الماكمة.  فعل  يمارس  كما  غرائزه، 
تتفاجأ  وساخن  لئيم  حوار  وفي 
تنضج  بدأت  مشتركة  برغبة  ستيفاني 
العاقة  لكن  الفريدة.  مغامرتهما  نحو 

ليس فيلمًا جمياًل أو مشوقًا، وال محققًا للمتعة، فهو بطيء ومشاهدته تبعث على األلم. إنه فيلم 
»الصدأ والعظم« فرنســي- بلجيكي، مأخوذ عن قصة للكاتب الكندي كريج دافيدســون، إخراج 
جاك أوديار وبطولة ماتياس شــونيرت، وماريون كوتيار. وقد ســبق عرض هذا الفيلم ضمن 

المسابقة الرسمية لمهرجان كان لسنة 2012، كما حصل على جائزة سيزار 2013. 
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مبتورين،  بساقين  امرآة  بين  الجسدية، 
والقوة،  بالعضات  يضج  رجل  وجسد 
تبدو صادمة للمشاهد، فهذه )اإليروتيكا( 
عناصر  مزج  على  تقوم  الجمالية،  غير 
غامضة ومليئة بالشفقة! كما يحملها من 
وهذا  الماء.  في  ويضعها  النّقال  كرسيها 
ما يتضح من خال التناقض الظاهر في 
يهتم  ال  فهو  بينهما؛  تتم  التي  الحوارات 
ويعيش  األسئلة،  بطرح  وال  بالكام، 
اللحظة كما تأتي. بينما ستيفاني مهتمة 
به كصديقة لطيفة، تحاول معرفة مكانها 
في حياته، وتدخل في تفاصيل عيشه، 
أثناء  عليه  وتخاف  بل  محترمة حريته، 
جسده  تحّطم  التي  العنيفة،  مبارزاته 
يجني  التي  الاقانونية  الماكمات  أثناء 

منها مااًل وفيرًا.

الفيلم،  من  األخيرة  المشاهد  في 
تكتشف »آنا« شقيقة علي، أنه قام بسرقة 
المحل الذي تعمل فيه، وُتطرد من العمل 
العاجز  بسببه، فتطرده من بيتها، وهو 

فعله.  ما  الشرح. ال يستطيع تفسير  عن 
ويرحل.  ابنه،  ويترك  أغراضه،  يأخذ 
اللحظات  ومنذ  بابنه،  يلتقي  بعد  فيما 
األولى، حيث يلعب مع ابنه على سطح 
ل،  للتبوُّ يذهب  وبينما  المتجّمد،  الماء 
يبحث  الصغير.  ويسقط  الجليد،  ينكسر 

األب عن ابنه عبر طبقة الجليد، ليراه وقد 
سار جسده إلى بقعة تحت الجليد. يحاول 
تكسير طبقة الجليد، ليلتقط صغيره من 
سميكًا  لوحًا  يكسر  كمن  المتجّمد،  الماء 
طبقة  خلف  من  ابنه  فيرى  الزجاج.  من 
الذي  علي  إنقاذه.  يستطيع  وال  الجليد، 
ال يتحمل مسؤولية أي شيء، يرى ابنه 
يلكمه  جليد سميك،  عنه  يفصله  أمامه، 
في  بالنجدة  مطالبًا  صارخًا  قوته،  بكل 
ويخرج  الجليد،  ينكسر  أن  إلى  الخاء، 

الطفل، دون أن يفارق الحياة.

ستيفاني،  به  تتصل  المشفى،  في 
ويبكي، وألول مرة يظهر دون عضات. 
بالمتعة  تحّس  كانت  التي  ستيفاني 
شيء  يهمه  ال  الذي  الرجل  سرير  في 
مال  كسب  إلى  سعيه  قدر  العالم،  في 
حقيقية  شريكة  نفسها  تجد  به،  يعيش 
الرجل، ليتابعا حياتهما معًا، ولعل  لهذا 
تحدِّي  تقديم  يتجاوز  ما  النهاية  هذه  في 

اإلعاقة الجسدية إلى تجاوز المعيقات.

عالقة مليئة 
بالشفقة، بين 

إمرأة مبتورة 
الساقين وجسد 

رجل يضج 
بالعضالت
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خطوة عىل إيقاع الڤالس

حقق فيلم »العالج بالسعادة« لمخرجه األميركي ديفيد 
أو. راســيل نجاحــًا كبيــرًا منــذ خروجــه إلــى القاعات 
الســينمائية مطلع الســنة الجارية، فضاًل عن ترشيحه 
لسبع جوائز أوسكار، وفوز جينيفر لورنس بأوسكار 
أفضــل ممثلــة، وغولدن غلوب أحســن ممثلــة في فيلم 
كوميــدي أو درامي من أصل أربع ترشــيحات، إضافة 
إلى العديد من الترشــيحات والجوائز خالل مهرجانات 
هذا العام في الوقت الذي عرفت صاالت الســينما عرض 
إنتاجات ضخمة مقارنة باإلنتاج المتوســط الذي أنجز 
به فيلم »العالج بالســعادة«، والذي يرتقب أن تتجاوز 
عائداته 130 مليون دوالر في الصاالت األميركية فقط.
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المختلفـة  السـينمائية  حبكتـه  لعـل 
العـام  هـذا  أفـام  فـي  السـائد  عـن 
الفيلـم، إذ مـن  سـاهمت فـي نجـاح هـذا 
ديفيـد  المخـرج  يقحمنـا  األولـى  الوهلـة 
ونكتشـف  األحـداث،  فـي  راسـيل  أو. 
كوبـر(  )برادلـي  سـوالتانو  بـات  أن 
المـدرِّس سـابقًا، أمضـى أربـع سـنوات 
فـي مصحـة عقليـة مصابـًا باالضطـراب 
)تنـاوب  القطـب  الثنائـي  الوجدانـي 
فتـرات الكآبـة مـع فتـرات االبتهـاج غيـر 
الطبيعـي(. مـا يجعلـه يفقـد كل شـيء: 
عملـه.  أصدقـاءه،  بيتـه،  زوجتـه، 
السـجن  فـي  أشـهر  ثمانيـة  وسـيقضي 
مـع  خانـه  أسـتاذ  علـى  اعتدائـه  بعـد 
سـرعان  المخـرج  ذكاء  لكـن  زوجتـه. 
مـا يحيلنـا إلـى أن هـذا الجـزء ليـس هـو 
سـيتعامل  كيـف  هـو  األهـم  بـل  المهـم، 

الجديـد. واقعـه  مـع  المريـض 
أن  سـوالتانو  بـات  حـظ  حسـن  مـن 
ويوفـران  بأمـره،  سـيهتمان  والـداه 
خروجـه  رغـم  العائلـي  الـدفء  لـه 
األحيـان  مـن  كثيـر  فـي  السـيطرة  عـن 
األدويـة.  تنـاول  عـن  امتناعـه  بسـبب 
سـوالتانو  سـيلتقي  الظـروف  هـذه  فـي 
أخـت  لورانـس(  )جينيفـر  بتيفانـي 
هـي  تعانـي  التـي  صديقـه،  زوجـة 
نفسـية،  اضطرابـات  مـن  األخـرى 
تتوسـط  عندمـا  عاقتهمـا  وسـتتطور 
لـه تيفانـي للتصالـح مـع زوجتـه التـي 

االقتـراب  عليـه  يمنـع  القانـون  بموجـب 
تيفانـي  تطلـب  ذلـك  ومقابـل  منهـا. 
تداريـب  إلـى  االنضمـام  سـوالتانو  مـن 
للمشـاركة  ثنائـي  وتشـكيل  الرقـص 
التدريـب  حصـص  وبعـد  مسـابقة.  فـي 
وفـي  عاقتهمـا.  تتطـور  المتتاليـة 
النهايـة سـتضفي القصـة جرعـة كبيـرة 
يفـوز  عندمـا  والسـعادة  الفـرح  مـن 
بمسـابقة  وتيفانـي  سـوالتانو  الثنائـي 
الرقـص، ويربـح والـد سـوالتانو مبلغـًا 
فوزهمـا.  علـى  راهـن  بعدمـا  المـال  مـن 
سـوالتانو  يبـوح  األجـواء  هـذه  وفـي 
بحبـه لتيفانـي، لتنفتـح أمامهما فسـحة 
أمـل كبيـرة وجـدا فيهـا عاجهمـا انطاقًا 
مـن الرقـص وصـواًل إلـى الفـرح واألمل.

تدخـل  التـي  البسـيطة  القصـة  بهـذه 
الكوميديـة  الرومانسـية  أفـام  ضمـن 
راسـيل  أو.  ديفيـد  المخـرج  اسـتطاع 
بعـد مسـيرة إخـراج قصيـرة أن يقتبـس 
كويـك  ماثيـو  روايـة  عاليـة  بحرفيـة 
 2013 )جائـزة  اقتباسـه  عـن  لينـال 
مقتبـس(.  سـيناريو  ألفضـل   BAFTA
المخـرج  لمسـة  عـن  النظـر  وبغـّض 
الفيلـم،  نجـاح  فـي  سـاهم  وِحَرِفيَّتـه، 
مـن  السـينمائية  السـاحة  خلـو  كذلـك، 
العائليـة،  والدرامـا  الكوميديـا  أفـام 
»البؤسـاء«  ك  نخبـة  أفـام  ووجـود 
َق فيلـم »العاج  و»لينكولن«، بينمـا تعمَّ
األميركيـة  األسـرة  داخـل  بالسـعادة« 

حيـاة  وقـدم  وتعقيـدات  بمشـاكلها 
غـرار  علـى  اليومـي،  الواقـع  تحاكـي 
فيلميـه »يمـزح مـع  فـي  أسـوب راسـيل 
 2010 و»المقاتـل«   ،1996 الكـوارث« 
عـن  فضـًا  كبيـرًا.  نجاحـًا  حقـق  الـذي 
كذلـك  الفيلـم  نجـاح  فـإن  االختيـار  هـذا 
يعـود إلـى االسـتعانة بجاذبيـة برادلـي 
كوبـر وبالمخضـرم روبيـر دينيـرو الذي 
ُتعتبر مشـاركته شـهادة جـودة، وأيضًا 
النجمـة جينيفـر لورانـس. وأداء هـؤالء 
َل ركيزة  واجتماعهـم فـي فيلم واحـد َشـكَّ
روبيـر  أن  خصوصـًا  األولـى،  النجـاح 
دينيـرو سـبق وأن ضمـن النجـاح لفيلـم 
يعتبـر  كوبـر  وبرادلـي  »ليمتليـس«. 
أصحـاب  للمخرجيـن  جاذبيـة  مصـدر 
أفـام الميزانيات المتواضعة، إذ سـاهم 
نـزل  الـذي  »الكلمـات«  فيلـم  إنجـاح  فـي 
»العـاج  فيلـم  مـن  قليلـة  أسـابيع  قبـل 
بالسـعادة«. ورغـم التخـوف مـن قدرتـه 
فقـد  سـوالتانو  بـات  دور  لعـب  علـى 
الشـكوك  كل  تبديـد  كوبـر  اسـتطاع 
وتأكيـده دخولـه قائمـة كبـار الممثليـن. 
الممثلـة  فهـي  الموسـم  مفاجـأة  أمـا 
بـأدوار  المعروفـة  لورانـس(  )جينيفـر 
األكشـن، والتـي لـم يكـن المخـرج نفسـه 
أوسـكار  بجائـزة  سـتفوز  بأنهـا  يعتقـد 
تجربـة  اجتـازت  بعدمـا  ممثلـة  أحسـن 
بواسـطة  غرفتهـا  مـن  األداء  اختبـار 

السـكايب. كاميـرا 

نجاح الفيلم يعود إلى 
االستعانة بجاذبية 

برادلي كوبر وبالمخضرم 
روبير دينيرو الذي تُعتبر 
مشاركته شهادة جودة
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السنباطي  رياض  يستلهم  لم 
»النيل«  قصيدة  لحن   )1981  -  1906(
الموسيقى  من  ال  أحمد شوقي،  للشاعر 
االستشراقية وال من علم آثار الموسيقى 
الدراسات  نتائج  من  وال  الفرعونية، 
رافقت  التي  الموسيقولوجية  والبحوث 
حقول  وهي  مصر.  على  نابليون  حملة 
موسيقية  موارد  َوفََّرت  ومواد ومصادر 
ودور  واضح  تأثير  لها  كان  غنية، 
الخيال  وطبع  الرؤية،  توجيه  في  هام 
الملحنين خاصة  لدى  التعبير  وصياغة 
مصر،  حضارة  تناولوا  ممن  الغربيين 
ألعمالهم  كموضوع  القديم  وتاريخها 
باعتباره موضوعًا جديدًا في الموسيقى 
العربية والغربية. فهل كانت موسيقانا 
الماضي  القرن  أربعينيات  في  العربية 
على مستوى من التعبير لدرجة االكتفاء 
وعدم الحاجة للحوار، بل واإلعراض عن 

االقتباس واالستلهام؟ 
تتأتى  ال  التساؤل،  هذا  طرح 
التعبير  سؤال  بطرح  إال  عنه  اإلجابة 
مع  »النيل«  قصيدة  في  وخصوصيته 
وباإلشكالية  التاريخي  بمجاله  ربطه 
اإلبداع  باعتبار  المجال  َرت  َأطَّ التي 
الموسيقي فكرًا لحنيًا يشتغل على لغة، 
الراقية.  اللغة  وأنظمة  مقومات  كل  لها 
ماته ورؤيته الفنية  وهو فكر استمدَّ مقوِّ

الربع  النهضة، خاصة في  من إشكالية 
إطار  في  الماضي  القرن  من  الثاني 
التاريخي  رنا  ِلتَأخُّ المزدوج  التحّدي 
العربي،  الحضاري  التقدُّم  وإكراهات 
حيث اشتغل الفكر العربي الحديث على 
جدول أعمال ضمَّ مشاكل وقضايا عاشها 
الراحل  أوضح  كما  مجتمعة  وتناولها 
إشكالية  »نقول  الجابري:  عابد  محمد 
ما  ألن  النهضة  مشكل  وليس  النهضة 
في  العرب  المفكرين  بال  يشغل  كان 
عصر النهضة ليس مشكًا واحدًا بعينه، 
ال  متداخلة  مترابطة  مشاكل  جملة  بل 
الباقي،  عن  بمعزل  منها  أي  حّل  يمكن 
ربط  دون  منها  أي  تحليل  يمكن  ال  بل 
الغزو  األخرى:  المشاكل  مع  الخيوط 
الفقر،  التركي،  االستبداد  األوروبي، 
المرأة،  تخلف  اللغة،  التربية،  األمية، 
التجزئة القومية إلخ... )نحن والتراث. 
ص. 28. المركز الثقافي العربي بيروت 

 .)1993
وإدماج مشكل التعبير ضمن إشكالية 
األولى  بالدرجة  فيه  يهّمنا  ال  النهضة 
رياض  للموسيقار  اللحني  الفكر  كون 
إنتاج  الخاصة  بلغته  أعاد  السنباطي 
ألسئلتها  سًا  مؤسِّ النهضة،  إشكالية 
الموسيقى  حقل  جديد،  حقل  في 
خصوصية  يهمنا  ما  بقدر  العربية، 

وإعادة  األسئلة  تلك  طرح  في  التعبير 
تميزت  خصوصية  وهي  اإلنتاج.  ذلك 
العربية  الموسيقى  بأصالة  بالتشبث 
قالبًا ونسيجًا لحنيًا والتزامًا بمنظومتي 
المقام واإليقاع العربيين وتشكيل األداء 
السليمة  الطرب  الباهر بصيغ  الكلثومي 
عن  اإلعراض  مع  الحروف  مخارج  في 
كل تأثُّر بالمرجعية الغربية وذلك بحافز 
التحدي في إطار الصراع الحضاري غير 
المتكافئ. وما يزيدنا فهمًا لهذا اإلدماج هو 
ري  العاقة المتينة التي ربطت جّل منظِّ
النهضة بأم كلثوم، ال كصوت  إشكالية 
محورها  كمؤسسة  بل  فحسب،  معجزة 
موسيقية  وفرقة  وشعراء  ملحنون 
كبار  من  استشارية  وهيئة  خاصة 
المثقفين واإلعاميين على رأسها الشاعر 
المؤسسة  لهذه  كان  بحيث  رامي،  أحمد 
منهجية خاصة ستطبع األعمال الكاملة 
الثاثينيات،  أوائل  منذ  كلثوم  ألم 
األلحان  نوعية  في  جليًا  تأثيرها  وظهر 
المختارة  الشوقيات  خاصة  واألشعار 
بذكاء تاريخي وفني واكب أهم األحداث 
التي عرفتها وعاشتها مصر المعاصرة: 
البردة،  نهج  الهدى،  ولد  قلبي،  سلوا 
كفى األرض شّر مقاديره، النيل، سلوا 
كؤوس الطا... وُجلُّها قصائد تجاوزت 
اختيار  المتوسط  في  يتم  بيت،  المائة 

يف لحن »النيل« 

السنباطي وقف ضد االسترشاق

ـــرى تتـدفــَّـــق ـــي القـــ ـــد ف ـــن أي عــهــ تغـــدقم المدائـــن  فـــي  كـــف  وبـــأي 
ـــن ـــت أم ُفـجـِّـــْرَت م ـــماء نزل ـــن الســ تترقـــرقوم جـــداواًل  الجنـــان  عليـــا 

عبد املطلب الرحايل

موسيقى
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في  إجرائي  ل  تدخُّ مع  للغناء  بيتًا   20
تغيير بعض العناوين والكلمات. 

شوقي  أحمد  نشرها  النيل  قصيدة 
بيتًا   153 في  النيل(  )أيها  بعنوان 
صديق،  إنجليزي  مستشرق  إلى  مهداة 
وتأكيد  للدفاع  قصيدة  بحق،  وكانت، 
ذات تخاطب الفكر والحضارة الغربيين. 
لتها  وقد تمَّ اختيار 24 بيتًا منها، وسجَّ
بها  لتستنهض   1949 سنة  كلثوم  أم 
عبر  والعربية  المصرية  والذات  الفكر 
َلتها رؤية لحنية  خصوصية تعبيرية شكَّ
متميزة، وهي رؤية تاريخية تنطلق من 
ر  الفترة العربية اإلسامية لمصر، وتؤطِّ
لحن  من  بداية  والحديث  القديم  تاريخها 
الخاتمة  لحن  نفسه  هو  الذي  المقدمة 
المقتبس من لحن اآلذان المعزوف بآلة 
األعلى  الحجاز  مقام  أنغام  على  الناي 
شكل  الفني  لبنائه  متخذًا  عربان(  )شد 
الهرم، حيث تتوزع المقامات واإليقاعات 
العربية األصيلة من سفح الهرم انطاقًا 
الراست،  فمقام  عربان،  شد  مقام  من 
ونزواًل  الهزام،  بمقام  الهرم  ذروة  ثم 
الراست  مقام  عبر  األخير  السفح  إلى 
ثم مقام شد عربان. واإليقاعات أصيلة 
صعدنا  كلما  تتسارع  عروبتها،  في 
السفح،  إلى  نزواًل  لتتباطأ  الذروة  إلى 
احتفالية  مشهد  الذروة  هذه  شكَّل  وقد 
القربان حيث تقدم فتاة نفسها للنيل كي 
يفيض، وهو طقس وثني َسنَُّه الاهوت 
السنوي  النيل  فيضان  ليبرر  الفرعوني 
السلطة  تدعم  الهوتية  إنتاج  كآلية 
معجزة  تحضير  يشبه  بما  واالستثمار 

في مختبر عمومي أمام المأ.
بهذه  السنباطي  رياض  والتزام 
الفنية  وبالرؤية  األصيلة  الخصوصية 
العربية هو ما جعله يبدع عمًا متكامًا 
في روعته وصدقه الفني في غير حاجة 
في حين  الغربية،  الموسيقى  الستلهام 
المصرية  الحضارات  من  اقتباسه  جعل 
الفني  لبنائه  هرم  شكل  على  القديمة 
ليعكس جال وضخامة التماثيل والمعابد 
الفرعونية اعتمادًا على آلة الناي، وهي 
التي  الوحيدة  المصرية  الدينية  اآللة 
معرضًا،  مكوناتها،  بكل  محتفظة  ظلت 

بتأثير من أم كلثوم، عن أي استلهام أو 
بعد  الغربية خاصة  بالموسيقى  تناّص 
قصة  تناول  الذي  »عايدة«  فيلمها  فشل 
استمزاج  لعدم  نظرًا  قديمة،  فرعونية 
الفيلم  موسيقى  لنوعية  الجمهور 
الموسيقار  وضعها  التي  األوبيرالية 
ذلك  في  متأثرًا  القصبجي  محمد  المجدِّد 
بنسخة أوبرا عايدة للموسيقار اإليطالي 
)فردي( التي ألفها بمناسبة افتتاح قناة 
الحكومة  من  بطلب   )1882( السويس 

المصرية في عهد الخديوي إسماعيل. 
وما يجب اإلشارة إليه في سياق تأثُّر 
البحوث  أن  هو  )فردي(،  بـ  القصبجي 
الموسيقية التي قام بها علماء الموسيقى 
أواخر  حملته  في  نابليون  رافقوا  الذين 

أنماط  كل  تدوين  تّم  بحيث   ،18 القرن 
الموسيقى المصرية، هي بحوث وفرت 
للملحنين  هامًا  وعلميًا  نظريًا  رصيدًا 
وجه  على  والفرنسيين،  األوروبيين 
وقد  المصريين،  وكذلك  الخصوص، 
أسوة  استشراقية  موسيقى  عنه  نتج 
مدرسة  مع  خاصة  التشكيلية  بالفنون 
دوال كروا. وكما لم يسلم القصبجي من 
»عايدة«  لفيلم  ألحانه  في  التأثير  هذا 
له  كان  االستشراقي  االتجاه  هذا  فإن 
الموسيقار  معالجة  على  واضح  تأثير 
المصري  للموضوع  الوهاب  عبد  محمد 
كليوباترا،  أغانيه:  في  خاصة  القديم 
بادي.  وصوت  الكرنك،  الخالد،  النهر 
الموسيقار  على  تأثير  له  يكن  لم  لكنه 
قصيدة  »النيل«  فـ  السنباطي،  رياض 
أرادها  وكذلك  الهرم  صخور  من 
السنباطي موسيقيًا، بقدر ما ارتفع فيها 
منسوب  ارتفع  اإلنسانية  القيم  منسوب 

الخصوصية التعبيرية والجمالية.
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لنا عبد الرحمن

فـــي زمـــن الصـــورة، تحضـــر الدرامـــا فـــي شـــهر رمضـــان كعنصـــر 
الـــدور  لـــه دور رئيســـي فـــي اليوميـــات الرمضانيـــة، هـــذا  فاعـــل 
يتـــم االســـتعداد لـــه مـــن عـــام إلـــى عـــام مـــن قبـــل شـــركات اإلنتـــاج، 
وينتـــج عنـــه عـــدد كبيـــر مـــن األعمـــال الدراميـــة، التـــي صـــارت مـــن 
كثرتهـــا تســـبب إربـــاكًا فـــي ذهـــن المتلقـــي أكثـــر ممـــا تحقـــق المتعـــة.

مع صور المسلسالت:
 )فرح ليىل، بنت اسمها ذات، بدون ذكر أسماء، العراف(

تدوير املايض بحبكة مملة

الدراما العربية

دراما
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الدرامي  العمل  الشاشات  عن  غاب 
من  الفنية،  العناصر  فيه  تتكامل  الذي 
واإلخراج،  والحوار  السيناريو  جانب 
كما كنا نرى في السابق، حيث ظلت في 
الذاكرة مسلسات تركت بصماتها القوية 
مثل »ليالي الحلمية«، »زيزينيا«، »الشهد 
والدموع« ، و»المال والبنون«، وغيرها. 
حضور  يعد  لم  الحالية  الدراما  في 
الذي  بشارة،  خيري  مثل  مميز  مخرج 
عرض له في رمضان هذا العام مسلسل 
جودة  على  دليًا  الثانية«،  »الزوجة 
نسبة  لتحقيق  كافيًا  عنصرًا  أو  العمل، 
نجم  اسم  يعد  لم  كما  عالية،  مشاهدة 
مثل  نجمة  أو  الشريف،  نور  مثل  معين 
ليلى علوي كافيًا للنهوض بعمل درامي 
من ثاثين حلقة، ألن األزمة األساسية 
المكتوب،  النص  أزمة  هي  الدراما  في 
للمشاهد  مقنع  وغير  مهلهًا  يبدو  الذي 
مشاهد  مع  الحال  يكون  فكيف  العادي، 
بأن  ويدرك  الحس،  رهافة  يمتلك  ذكي 
على  عنه،  يعبر  ذاك  أو  المسلسل  هذا 
اعتبار أن العمل الدرامي هو مجال لطرح 
كما  الوطنية  أو  االجتماعية  القضايا 
لكن  لأفراد.  النفسية  الحاالت  يتناول 
هذا ال يعني أن دراما هذا العام لم تغطِّ 
وبإسهاب  فعلت  إنها  بل  الجوانب،  هذه 
أفقي طغى على العمق، والبناء الدرامي 

للشخصيات.

قصص بال حبكة
ليلى«  »فرح  مسلسل  في  شاهدنا 
للمؤلف عمرو الدالي )بطولة ليلى علوي 
وعبد الرحمن أبو زهرة، وفراس سعيد، 
وإخراج خالد الحجر(، كيف قدم المؤلف 
في  فتاة  شخصية  وهي  مسلسله  بطلة 
أواخر الثاثينات من عمرها، تعاني من 
عن  العزوف  إلى  بها  أدت  نفسية  عقدة 
الزواج بسبب خوفها من اإلصابة بمرض 
سرطان الثدي الذي أصاب معظم نساء 
عائلتها، وأودى بحياتهن في سن مبكرة، 
لعملها كمصممة  تمامًا  تتفرغ  مما جعلها 
ضمن  المؤلف  يتمكن  ولم  لأفراح، 
محدودية هذه الفكرة بأن يمسك بسائر 
مع  منسجمة  تبدو  كي  األخرى  األحداث 
إلى جانب ظهور  المحورية، هذا  الفكرة 

شخصيات وحكايات جانبية بعد الحلقة 
السابعة عشرة، فبدت كل هذه التفاصيل 
وكأن  عنها،  االستغناء  وممكن  مقحمة 
الثاثين  إكمال  منها  األساسي  الغرض 
الحبكة  في  األساسي  الخلل  هذا  حلقة، 
ضاعفته عيوب في التصوير واإلضاءة، 
أجدى  وكان  التصويرية،  والموسيقى 
يحقق  كي  األحداث  تكثيف  بالكاتب 
حبكة متماسكة، بداًل من التكرار وافتعال 

قصص ال تخدم الحكاية األصلية.

بدايات االنهيار
على  ركزت  الدرامية  األعمال  بعض 
على  والتسعينيات  الثمانينيات  سنوات 
في  السياسية  األحداث  ركود  من  الرغم 
إال  المصري،  التاريخ  من  المرحلة  هذه 
أن تقديم بدايات االنهيار الفعلي للنظام 

من مسلسل »فرح ليلى«

نيللي كريم في مسلسل »بنت إسمها ذات«
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شبه  الرواية،  في  »ذات«  كانت  حين 
مع  تماهيًا  أكثر  الواقع،  عن  منفصلة 
عالمها الداخلي، ورغم عملها في أرشفة 
الصحف إال أنها غير معنية بكل ما يدور 

حولها.

بدون ذكر أسماء
لسنوات  االجتماعي  التشريح  يحضر 
ذكر  »بدون  مسلسل  في  الثمانينيات 
)بطولة  حامد  وحيد  للمؤلف  أسماء« 
الفيشاوي،  أحمد  مخيون،  العزيز  عبد 

عبر  واضحًا  بدا  واالجتماعي  السياسي 
بدايتها،  وتقديم  الفساد  نماذج  رصد 
تضخمها، ثم تغولها كي تبتلع األخضر 

واليابس.
في مسلسل »بنت اسمها ذات« إخراج 
ذكري،  أبو  وكاملة  بشارة  خيري 
نعوم  مريم  السيناريو  كاتبة  أضافت 
المقتبس  المسلسل  منحت  فنية  لمسات 
اهلل  صنع  للكاتب  »ذات«  رواية  عن 
من  المسلسل  درامية.  حركة  إبراهيم، 
أبو سمرة،  وباسم  كريم  نيللي  بطولة 
»ذات«  البطلة  على  فيه  التركيز  ويتم 
وهي  كريم،  نيللي  دورها  تؤدي  التي 
شخصية يرتبط اسمها بأحداث تاريخية 
ثورة  مع  ميادها  تزامن  بحيث  هامة، 
يوليو 1952، وأطلق عليها والدها اسم 
»ذات  األميرة  شخصية  اسم  »ذات«على 

الهمة« التي ترد في السيرة الهالية.
بعض  نسويًا  المسلسل  بدا  ربما 
وفي  ذات،  على  تركيزه  في  الشيء 
أكثر،  النساء  تعني  ومواقف  تفاصيل 
عالم  على  التركيز  مع  بالتوازي  لكن 
خلفية  بانوراما  هناك  الداخلي،  »ذات« 
مشاهد  مع  مصر،  في  يحدث  لما 
وثائقية من األحداث المهمة في التاريخ 
المصري، الحروب التي خاضتها مصر، 
الديني  الزحف  بدء  ثم   ،1973 نصر  ثم 
عبر  المجتمع  على  وسيطرته  المتشدد 
الدولة  تعد  لم  التي  الخدمات  تقديمه 
وابتزاز  الشرطة،  رجال  فساد  تقدمها، 
شركات  عبر  للبسطاء  الدين  رجال 
األحداث  أثر  أيضًا  الوهمية،  األموال 
العراق  حرب  مثل  مصر  على  الخارجية 
على  أزمات  من  تركته  وما  والكويت، 
األحداث  لكن  المهاجرة.  المصرية  األسر 
والمتشابكة  »ذات«  حياة  في  اليومية 
المحور  تشكل  االجتماعية  الوقائع  مع 
األول في هذا العمل الدرامي، مع أهمية 
نموذج  في  اختاف  إلى وجود  اإلشارة 
رواية  في  المكتوبة  »ذات«  شخصية 
صنع اهلل إبراهيم، وبين شخصية »ذات« 
في المسلسل، حيث بدت »ذات« الدرامية 
أكثر تفاعًا وديناميكية مع الواقع، كما 
أن شخصيتها تتعرض لنضج مع الوقت 
في  بالحرية،  الرغبة  داخلها  من  وتبزغ 

المؤلف  يقدم  رضا(.  وشيرين  وروبي، 
دراما اجتماعية تكشف الصورة الحقيقية 
للطبقات الفقيرة من المجتمع المصري، 
مصرية  حارة  داخل  األحداث  وتدور 
الفقر  بسبب  الحياة  أزمات  من  تعاني 
في  ألهلها،  المعيشي  المستوى  وتدّني 
طبقة  صعود  عن  أخرى  قصص  مقابل 
والمنتفعين  المتسلقين  من  اجتماعية 
حقيقية،  مزايا  ألي  يفتقرون  الذين 

تخولهم احتال مناصب مرموقة.
 ومع اختاف طريقة التناول الدرامي 
التركيز  أن  إال  ذات«،   « مسلسل  عن 

عبد العزيز مخيون في مسلسل »بدون ذكر أسماء«

لقطة من مسلسل »بدون ذكر أسماء«
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على قضايا الفساد ظهر في رصد فساد 
رضا  شيرين  شخصية  عبر  الصحافة 
لمجلة  تحرير  رئيسة  بدور  تقوم  التي 
األعمال  رجال  بابتزاز  تقوم  صفراء 
الفنانين.  وتهديدهم، وعقد صفقات مع 
وهناك أيضًا أحمد الفيشاوي الذي يؤدي 
القيم  كل  يتخطى  انتهازي،  مصور  دور 

والمبادئ من أجل المال والشهرة. 
االقتصادي  االنهيار  المسلسل  يرصد 
القيم  في  جذرية  تحوالت  من  رافقه  وما 
واألخاق، مع سيطرة رجال األعمال على 
مع  األمني  النظام  وشراسة  االقتصاد، 
الفقراء، ثم صعود طبقة االنتهازيين إلى 
مع  الرصد  هذا  ويتزامن  المجتمع.  سطح 
تقديم بانوراما عربية لما يحدث في بلدان 
عربية أخرى، كالحرب األهلية في لبنان، 
مصر  في  منها  أعمال  رجال  واستفادة 
غير  أخرى  وأعمال  الساح،  تجارة  عبر 
مشروعة. تحضر أيضًا قضية المد الديني، 
والبلطجة،  العنف  مظاهر  انتشار  وبداية 
وانعكاس هذا على أفراد المجتمع ودفعهم 
يتوازى هذا  تدريجي.  التحول بشكل  إلى 
عبر  الفني  لانهيار  صورة  عكس  مع 
شخصية »مبسوطة« التي تقدمها الفنانة 
روبي، وهي شخصية تأتي من الشارع 
مدة  عملها  بعد  فنانة،  إلى  وتتحول 

كمساعدة لمطربة أفراح شعبية.
مسلسل  أن  التنويه  المهم  من  لعله   
»من دون ذكر أسماء« حمل هذا االسم، 
ألن كل شخصية في المسلسل لها أصل 
سيرورة  من  واضح  وهذا  الواقع،  في 
األحداث، وما أكده وحيد حامد في أحد 
ربما  الذكي  »المشاهد  قائًا:  حواراته 
يتعرف على الشخصيات الحقيقية أثناء 
شخصيات  معظمها  ألن  العمل،  عرض 

عامة«. 

اللص الظريف
الدرامية  أعماله  في  إمام  عادل  يتكل 
يضمن  الذي  »الزعيم«،  لقب  على 
المشاهدين.  من  عالية  نسبة  للمسلسل 
ناجي  »فرقة  مسلسله  على  هذا  انطبق 
وعلى  الماضي،  العام  في  عطاهلل« 
يوسف  )كتبه  »العراف«  مسلسل 
وعرض  إمام(  رامي  وأخرجه  معاطي، 
من  أكثر  على  العام  هذا  رمضان  في 
إن شخصية  القول  يمكن  قناة فضائية. 
من  مستوحاة  إمام  قدمها  التي  العراف 
هو  فالعراف  لوبين،  أرسين  قصص 
لص ظريف ينتحل شخصيات مختلفة، 
ويعيش فيها سنوات، مرة يكون محاميًا 

في  طبيبًا  وأخرى  اإلسكندرية،  في 
المنصورة، أو رجل أعمال في القاهرة، 
والسرقة،  النصب،  أنواع  بكل  ويقوم 
نصير  لكنه  المال،  لكسب  واالحتيال 
لهم،  المساعدات  يقدم  والغابى،  للفقراء 
ويتواطأ  الفرار،  على  المجرمين  ويساعد 
مع المسحوقين شرط أن يكونوا مسطحين 
فكريًا، وفي احتياج للمال. لذا نراه يستهزئ 
والمساواة  العدالة  حول  ابنه  بأفكار 

االجتماعية. 
شخصيات كثيرة انتحلها عادل إمام في 
سوى  بينها  يجمع  ولم  »العراف«  مسلسل 
خفة دمه، وقدرته على احتال الشاشة من 
كل  عن  بقوة  المعبرة  وجهه  مامح  خال 
مقنعًا،  يبدو  ال  ذلك  غير  إيصاله،  يريد  ما 
حيث غاب عن العمل تقديم مبررات درامية 
مقنعة لكل ما يحدث، وُبني المسلسل على 
المفتعلة،  والمفارقة  واإلثارة  التشويق 
باإلضافة للمبالغات المستفزة للمشاهد. 
الدراما  من  نوعًا  معاطي  يوسف  يكتب 
يمكن  وال  وحده،  إمام  بعادل  خاصة 
للدور،  إمام  تقديم  لوال  النجاح  لها 
وتحضر  منازع،  با  األوحد  البطل  فهو 
سائر الشخصيات لتدور في فلك حياته 

وقراراته.

لقطة من مسلسل »العراف«
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مسرح

اختارت المخرجة اللبنانية لينا أبيض 
عام  لنكسة   46 الذكرى  في  مؤخرًا، 
1967، أن تعود إلى تقديم مسرحية »عائد 
غسان  رواية  عن  المأخوذة  حيفا«،  إلى 
كنفاني ذائعة الصيت. كنفاني كتب روايته 
التي   ،1967 العام  بنكسة  متأثرًا  تلك 
الفلسطينيين  أن  الوحيدة  فضيلتها  كانت 
الذين نزحوا عن ديارهم العام 1948 إلى 
الضفة الغربية وقطاع غزة بات بإمكانهم 
اآلن، بعد أن وقعوا تحت االحتال مجددًا 
كلها، وبالتالي  أن يتجولوا في فلسطين 
التي  وأماكهم  بيوتهم  تفقد  من  نوا  تمكَّ
أية  فمن  عامًا.  عشرين  قبل  غادروها 
الجديد  المسرحي  العرض  نظر  زاوية، 
إلى ذلك التاريخ المؤلم؟ وما الذي تعنيه 

»اآلن  معادلة  إطار  في  حيفا«  إلى  »عائد 
أهم  المسرح  يفقد  التي  المعادلة  وهنا«، 

خاصية له حين يتجاهلها؟.
يعود سعيد، بطل رواية كنفاني، مع 
كما  تمامًا  حيفا،  في  بيته  لتفقُّد  زوجته 
فعل الكثير من الفلسطينيين آنذاك، غير 
أن لسعيد في حيفا أكثر من جدران بيت، 
تركه،  على  ُأجِبر  رضيعًا  ولدًا  ترك  فقد 
ث يوميات عيشه  تلوِّ ُمَجرَّد ذكرى  وبقي 
كما العار. عشرون عامًا مرت قبل أن يعود 
الزوجان إلى بيتهما وولدهما، ولم يكونا 
متأكدين من أن طفلهما الرضيع »خلدون« 
على قيد الحياة. حين يصل الزوجان إلى 
احتلت  قد  يهودية  عائلة  سيجدان  بيتهما 
البيت، ولن يفاجأ ولدهما بأنه أمام أبويه 

الحقيقيين، فأسرته الجديدة لم تخِف عنه 
َر نفسه جيدًا  األمر، وهو يبدو أنه قد َحضَّ
رواية  فحوى  تكمن  وهنا  المقابلة.  لهذه 
ولد  بين  الجدال  في  حيفا«:  إلى  »عائد 
متروك وأبوين مهزومين. يقول »دوف«، 
وهذا هو االسم الجديد لخلدون الجندي في 
على  يتعين  كان  إنه  اإلسرائيلي  الجيش 
األبوين أن يموتا قبل أن يتركاه ويمضيا 
من دونه. كأن الكاتب يريد أن يقدم أفظع 
كان  الباد،  مغادرة  على  لشعبه  إدانة 
هذه  إثر  وعلى  دونها.  يموتوا  أن  عليهم 
المواجهة يحسم األب نقاشًا يبدو أنه كان 
الذي  »خالد«،  األصغر  ولده  مع  بدأه  قد 
يقول  الفدائيين،  إلى  االنضمام  يريد  كان 
األب: »أرجو أن يكون خالد قد ذهب أثناء 

اآلن وهنا

»عـائـد إىل حـيـفـا«

راشد عيىس

لت إلى فيلم  َلت دائمًا إغــراء للتناول في المســرح كما في الســينما، وتحوَّ »عائــد إلــى حيفا« شــكَّ
سينمائي من إخراج العراقي قاسم حول، وإنتاج مؤسسة األرض لإلنتاج السينمائي عام 1981، 
ثم إلى فيلم من إنتاج إيراني مع ممثلين ســوريين بعنوان »المتبقي« 1994من إخراج ســيف اهلل 
داد. كذلك فإن مسلساًل تليفزيونيًا من إخراج الفلسطيني باسل الخطيب تصّدى للرواية، والالفت 
في الحاالت الثالث أن جهة أيديولوجية كانت دائمًا وراء اقتباس العمل، ففي األول كانت »الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين« التي ينتمي إليها كنفاني وراء إنتاج العمل، وفي الثانية كانت إيران، 
وفي الثالثة كان »حزب اهلل« اللبناني وراء المسلسل، وإن بصورة غير معلنة، ولذلك ظهر العمل 

رات الحزب، ال يعكس الواقع الذي ساد في فلسطين عشية النكبة. مفلترًا وضمن تصوُّ
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غيابنا إلى معسكرات الفدائيين«. صحيح 
أ أحد على  َأ، كما لم يتجرَّ أن كنفاني تجرَّ
لطمًا  يكن  لم  ذلك  ولكن  شعبه،  إدانة 
المنخرط  هو  الكاتب،  كان  فقد  مجانيًا، 
على نحو نادر في العمل الفدائي، يريد أن 
يقول لشعبه إن الساح هو الحل. والبيت 

لن يعود إلى أهله من دون حرب. 
المسرحي  العمل  في  الافت  أن  غير 
وفق  يجري  أنه  هو  بصدده  نحن  الذي 
أحداث العام 1967، فأن يحافظ العرض 
من  أكثر  مرور  بعد  بحرفيته  النص  على 
أربعين عامًا، معناه أننا أقرب إلى خرق 
علمنا  إذا  فكيف  وهنا«،  »اآلن  قاعدة 
كتابة  منذ  جرت  تحصى  ال  عودات  أن 
أوسلو«  »اتفاقية  أتاحت  فقد  الرواية، 
1993 - على سبيل المثال- عودات كثيرة 
وأراضيهم،  بيوتهم  إلى  للفلسطينيين 
أدبية  ثيمة  إن  القول  يمكن  أنه  حّد  إلى 
صدمة  إثر  َلت  تشكَّ خالصة  فلسطينية 
يقف  المسرحي  العرض  بال  فما  العودة. 
في نقطة باتت بعيدة إلى هذا الحد؟ ثم هل 
جاّدة  أبيض  لينا  اللبنانية  المخرجة  إن 
الساح؟  إلى  الدعوة  هذه  تبّني  في  فعًا 
هل هذا ما نحتاجه اليوم فعًا أم إن األمر 

ُمَجرَّد إخاص للنص الروائي؟
المسرحية  المعالجة  مستوى  على 

من  متمكنة  المخرجة  أن  شك  ال  للعمل 
تفرد  أن  استطاعت  فقد  العرض  أدوات 
راحت  حيث  الخشبة  على  الرواية  أزمان 
قسمت  بخفة،  بينها  تتنقل  الشخصيات 
األول  متداخلين:  جزأين  إلى  الخشبة 
سيارة إلى جانب المسرح التي ستحتضن 
حيفا،  إلى  طريقهما  في  الزوجين  حوار 
بيت  فهو  الخشبة  من  اآلخر  الجزء  أما 
العائلة القديم في حيفا، بصباغه وأثاثه 

وستائره وأشيائه القديمة. 
كان  كنفاني  أن  أيضًا  الافت  أن  غير 
العرض  على  متقدِّمًا  عامًا  أربعين  قبل 
تنميط  عن  ابتعاده  ناحية  من  المسرحي 

الذي  الوقت  الشخصية اإلسرائيلية، ففي 
على  معتمدًا  بطله  يقدم  أن  كنفاني  أراد 
بطله  المخرجة  قدمت  والمنطق،  الحجة 
األولى، يتحدث  اللحظة  فّظًا من  »دوف« 
خلق  المقصود   كأن  اإلنجليزية.  باللغة 
أن  يفترضون  كأنهم  المسافة،  هذه 
حّبًا  أكثر  المتلقي  سيجعل  المسافة  قرب 
لإلسرائيلي. باإلضافة إلى ذلك فقد أربك 
جديدة  شخصيات  بابتكار  قليًا  العمل 
الرئيسية،  الشخصيات  ظل  في  تتحرك 
يحومان  شابين  عروسين  كشخصية 
في  وصفية  سعيد  وهما  المكان،  في 
الستكمال  أحيانًا  ا  تدخَّ وقد  شبابهما، 

ر. الرواية والتذكُّ
من  غالبًا  األصلي  النص  ينُج  لم 
الرقابات: من رقابة التنظيم الذي ال يريد 
اإلسرائيلي،  مع  يتعاطف  أن  لجمهوره 
على  يضعه  أن  مضض  على  َقِبَل  وربما 
حولت  التي  إيران  رقابة  إلى  الخشبة، 
ودعائي  بوليسي  عمل  ُمَجرَّد  إلى  الفيلم 
خالص، ثم رقابة »حزب اهلل« التي لم ترد 
لثوب أن يكشف عن جسد، وأخيرًا هنالك 
النص  تقدِّم  أن  تريد  التي  الورثة  رقابة 
بحرفيَّته، علمًا أن شكسبير نفسه لم يقدم 

نصًا كامًا على المسرح.

كنفاني تجرَّأ، 
كما لم يتجرَّأ أحد 

على إدانة شعبه، 
ولكن ذلك لم 

يكن لطمًا مجانيًا
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القنادس تظهر في الجنوب

»في حياة أخرى، كان جّدنا األكبر قندسًا وال شك، لو أني 
اكتشفت ذلك مبكرًا لوفَّرت على نفسي عمرًا من التعب والشجار 
والغضب والعقوق والسخرية. لكن ما أدراني أن ثمة حيوانًا 
العالم؟«. أقرأ تلك السطور من  يشبهنا في النصف اآلخر من 
رواية »القندس« للكاتب السعودي الشاعر محمد حسن علوان، 

فأهتف من زاوية الرؤية العلمية: يحيا األدب!
الوجدان  وحدس  الشعر  برهافة  يتلمَّس  الذي  األدب  يحيا 
ُمشتركات بين كل الكائنات، ومجازات تنسف أعلى الحواجز 
تشابه  في  الخلق  وحدة  فتنكشف  والحي،  الحي  بين 
شاعر  روائي  يستطيع  المترنِّمة  الروح  وبقدرة  المخلوقات، 
من  كائن  ظهور  عن  يكشف  أن  العربية  الصحراء  هجير  في 
عبر  وُيجلِّي  الجنوب،  أدنى  في حيوات  العالم  أقصى شمال 

التشابهات، عمق التباينات.
في الرواية المكتوبة بشعٍر في النثر بديع، معالجة صقيع 
نفسي لجماعة بشرية تحيا في إحدى أكثر مدن العالم حرارة، 
قسمات  ليقرأ  المادية  القندس  حيوان  سمات  استخدم  وكأنه 
من  عجيبًا  حيوانًا  يجلب  أن  استطاع  هكذا  المعنوية.  أبطاله 
القطبية، ليستعرض فرادته في رمال  المنطقة تحت  بحيرات 
القندس،  صحراء الجزيرة، ويكشف ال عن تناقضات حيوان 

بل عن مأساة تشويه القندسة داخل البشر.
والقندس BEAVER ، قارض مائي مشهور بأنه مهندس 
فطري في بناء السدود عبر أنهار أقصى شمال الدنيا، يشبه 
يستخدمه  عريض،  طويل  مفلطح،  جلدي  بذيل  كبيرًا  أرنبًا 
البحيرة،  وجه  به  يلطم  وكمضرب  الماء،  في  دفٍع  كرفاص 
أو  الماء  في  يخيفونه  من  بهما  يخيف  دوّيًا ورشاشًا  فُيصدر 
الخلفية  وقوائمة  ضعيفة  خفيفة  األمامية  قوادمه  خارجه. 
البر عسير، لكنه في  ُمكفَّفة، مشيه على  سمينة قوية بأقدام 
أمامية  قواطع  أربعة  بفمه  الُيبارى.  وغطاس  سباح  الماء 
قوية،  حادة  أزاميل  شفرات  كما  الحواف  ومشطوفة  بارزة 

محمد المخزنجي

َمَجاز

أشجار  قاطع  مثل  والدلب  الحور  أشجار  جذوع  بها  ينحت 
في ساعة،  ثاثين سنتيمترًا  قطره  نحر جذع  يمكنه  محّنك، 
وبِدقة تجعل الجذع اليهوي عليه عند سقوطه، بل يقع بعيدًا 
ر  عنه وعلى حافة الماء، فيسهِّل عليه تقطيعه إلى أجزاء يتيسَّ
جّرها بأسنانه على البر، ثم سحبها طافية إلى حيث يهندس 
سّده المدهش، ويكون ذلك في ذروة الصيف، لكن القصة تبدأ 

في الربيع.
ال يكون الربيع بديعًا أبدًا عند القنادس تحت أقدام سلسلة 
فذوبان  األميركي،  الغربي  الشمال  أقصى  في  روكي  جبال 
الثلوج التي تراكمت بكثافة على هذه الجبال طوال ستة شهور 
ر في مجرى  كاملة، تنحدر فيضانًا هادرًا نحو السفح، وُتفجِّ
مايكتسحه  أهون  يكون  ُمكتِسٍح،  تيار  جنون  الغافية  األنهار 
جنون  ُيخرِّب  أن  وما  القنادس،  شّيدتها  التي  السدود  تلك 
النهر سدًا من تلك السدود، حتى يهّدد الطوفان بيت القندس 
االنجراف  رعب  الصغار  يصارع  السد.  ِحمى  في  ع  الُمتوضِّ
وإنقاذ  الصغار  إنقاذ  مهمة  مابين  األبوان  ويتمّزق  والغرق، 
البيت، ينقان صغارهما األضعف إلى مأمٍن على البر، وفي 
ما  مين  مرمِّ الماء،  فوران  األكبر  أبنائهما  مع  يقاتان  النهر 

تخرب من سدِّهما. 
بترميم  فقط  تؤذن  ال  التي  الشمالي  الربيع  تراجيديا  إنها 
سدود اآلباء القديمة، بل تومئ لأبناء األكبر الذين قضوا أكثر 
من عام تحت رعاية األبوين، بأن وقت الفطام عن تلك الرعاية 
قد حان، وحان أوان االستقال والرحيل، ليبني كل منهم سدَّه 
أسرة  وُينشئ  بيته،  السد  هذا  حضن  في  ويبتني  الخاص، 
مملكة  في  األعظم  السدود  ُبناة  األجداد،  تاريخ  تكرِّر  جديدة 

الحيوان، بل في كل ملكوت األحياء على كوكب األرض.
القندس  يمضي  القاسية،  الربيعية  استقاله  رحلة  في 
الشاب بعيدًا مع جريان النهر المندفع، حتى يرسو على جزيرة 
بقية  تشاركه  شابة  قندسة  اآلخر،  نصفه  فيها  ياقي  آمنة 
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بينهما،  ألَّف  الذي  المكان  في  بمكوث  بل  رحيل،  با  الرحلة 
تمتد فترة اختبار عمق األلفة طوال الصيف الرغيد تحت السماء 
المكشوفة، حتى يتأكد كل منهما أن اآلخر هو اختيار حياته، 
الذي  المشترك  بناء سدِّهما  في  الصيف  انحدار  مع  فيشرعان 
يحمي بيت الزوجية، ويكتشفان على أبواب الخريف أن ليس 
أمامهما غير أسابيع قليلة إلنجاز المهمة. يكون جريان النهر قد 

تطامن، وإن كان هبوب الرياح أبرد. 
الليل  يوصل  عمل  في  العالية  األشجار  ُيسقطان  معًا 
بحمرة  المصبوغة  الماضية  بأسنانهما  يقطعان  بالنهار، 
الجذوع.  عن  األغصان  ويفصان  األشجار،  جذوع  اللُّب 
في  الثقيل  ر  المدوَّ بالحصى  السد  قاعدة  يرصفان  البدء  في 
نسق  في  األغلظ  الجذوع  قطع  ُيقيمان  الحصا  وعلى  ِحنكة، 
جمالوني كنجارين ماهرين، وفوق الجذوع يرّصان األغصان 
الماء دون أن يعيقه،  الِخفاف، تصميم يعترض تسارع تيار 
ارتفاعًا وانخفاضًا بطفو  النهر  لمتغيرات منسوب  ويستجيب 
الجذوع واألغصان، فيجعل السد متحركًا، يصعد ويهبط بدقة 
»هيدروليكية« لم يستطعها أي مهندس للسدود من البشر في 

كل تاريخ السدود. 
ها قد أكمل القندسان الزوجان الشابان بناء سدِّهما، وأمام 
السد انبسطت واحة من سكينة الماء، وفي هذه السكينة صار 
السدود،  بناء  عبقرية  تتمم  بهندسة  بيتهما  يشيِّدا  أن  ممكنًا 
بطبقات  يغطيانها  مرتفعة،  تلة  المياه  وسط  يختاران  فهما 
من األغصان فوق األغصان حتى تبرز فوق سطح الماء. هذه 
أرض البيت، وعلى هذه األرض يقيمان البيت نفسه، جدرانه 
جدران  مثل  وترتفع  القاع  على  تتكئ  الطويلة  الجذوع  من 
الكوخ فوق تلة األرض، يدهكان الجدران بالطين الذي ييبس 
يتهما من انهمار ثلوج الشتاء الُمنذر ومن  ليحميهما ويحمي ذرِّ
المخروطي  الكوخ  قمة  في  يتركا  أن  ينسيان  وال  الصقيع، 
فتحة للتهوية! أما مداخل البيت فهي مصمَّمة ليعبرها أصحاب 
الهائمة  القطبية  والبحر  البر  البيت دون سواهم من وحوش 
بالغوص حتى  إال  إدراكها  فتحات سرية يستحيل  والعائمة، 
الشابان  الزوجان  َحَفرها  القاع  تحت  أنفاق  عبور  ثم  القاع، 
باألسنان والمخالب، لتنتهي بصعود مباغت إلى قلب الِحمى، 

والحميمية!
البديعة  األليمة  روايته  في  علوان  حسن  محمد  يضاهي 
األعمق  االفتراق  على  يده  فيضع  والبشر،  القنادس  بين 
فظة  وحذرة،  قلقة،  عائلة  »صرنا  يقول:  إذ  الشبيهين  بين 
وباردة، ونفعل ما تفعله القنادس تمامًا: عندما يقرض القلق 
الحكمة  بعض  نجمع  وعندما  األشياء،  بقية  نقرض  عظامنا 
هو  مثلها  النجيده  الذي  الوحيد  الشيء  السد.  بناء  في  نشرع 
اهتمامنا ببعضنا رغم أنَّا أقمنا في بيت واحد مثلما تعيش هذه 

الحيوانات القارضة تحت آالف الجذوع القديمة.«.
الموافقة/المفارقة،  إلى جوهر  الماهر  الروائي  هكذا يصل 
البشر  يرفعها  التي  السدود  في  الروحي  الغباء  يفضح  عندما 
مقابل  تكاُره،  في  البعض  بعضهم  عن  لينفصلوا  حولهم  من 
القنادس  تشيِّدها  التي  السدود  في  الحي  الفطري  الذكاء 
كة  مفكَّ بشرية  ُأسر  والمحبة.  تواصلها  بيوت  لسكينة  حماية 
تحت أسقف خرسانية صماء في مدن البشر، وأسر مترابطة 

القنادس.  بحيرات  األغصان وسط  أسقف  تحت  الترابط  أشّد 
ُتخادع  أن  أعمارها دون  كامل  القنادس تعيش  أن  والحاصل 
العالم أو يخدعها برغم عنف الطبيعة الشمالية، بينما قنادس 
قلوبهم  ن  وتتغضَّ أعمارهم،  تنقصف  الجنوبيون  روايتنا 
وُيخادع بعضهم بعضًا من وراء السدود التي يحبكونها حول 
أنفسهم بعناد وغباوة، حتى يبهتهم أن ُجزرهم المنعزلة بكل 

مظاهرها الوارفة، لم تكن غير كذبة، أو محض سراب. 
يحيا األدب، والعلم أيضًا.
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استنزاف البيئة يهدد العدالة بين األجيال

الحمية المناخية
ضرورة إلنقاذ الكوكب

د.أحمد مصطفى العتيق 

المفرطة  البدانة  لدرجة  ُمتَخمًا  الجوي  غافنا  أصبح  لقد 
بانبعاثات الكربون، والغازات األخرى المنبعثة عن الصوبات 
ِلَمّد يد العون  الذي يحتاج إلى تضافر الجهود  الزراعية. األمر 
يّتسم  عالم  في  نعيش  أصبحنا  أن  بعد  الجوي  الغاف  لهذا 
بالمبالغة واإلسراف في استهاك كل شيء نتعامل معه في 
ومرورًا  واألحذية،  والملبس  المأكل  من  بدءًا  اليومية  حياتنا 
األطفال  لعب  إلى  ووصواًل  النقل،  وسائل  وكافة  بالسيارات 
أصبح  أن  وبعد  الحياة.  هذه  ومستلزمات  أساسيات  وسائر 
تنا  لصحَّ صارخًا  تهديدًا  يشكِّل  والشراب  الطعام  في  إفراطنا 

المشكلة ال تتوقف عند  وسعادتنا بل ولحياتنا نفسها. إال أن 
حدود هذا التهديد، ألننا لن نكون وحدنا فريسة سهلة للمرض. 
وإنما سيشاركنا المصير نفسه كوكب األرض الذي نستمد منه 
والذي  عليها.  نعيش  التي  واألرض  والهواء  والماء  الطعام 
أصبح يئّن تحت وطأة أعنف وأشّد ألوان الضغوط. ولذلك لم 
يعد لدينا خيارات كثيرة، فإما أن نتخذ خطوات حقيقة وجاّدة 
ظهر  على  والحياتية  الشخصية  أنظمتنا  كل  إعــادة  أجل  من 
العواقب.  أوخم  نواجه  أن  وإما  األولى،  سيرتها  إلى  كوكبنا 
ببساطة، ماذا يستطيع أي شخص يعاني من زيادة مرضية 

علوم
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مبكرًا-  يحفر-  بأنه  الطبيب  يخبره  عندما  يفعل  أن  وزنه  في 
قبره بيديه؟ ليس أمامه سوى خيار وحيد وهو أن يتبع ريجيمًا 

خاصًا.

إن العبارة الشائعة التي يستخدمها أصحاب الحركة البيئية 
»ليس في الفناء الخلفي لمنزلي« والتي تعني أنهم لن يسمحوا 
الخلفي  الفناء  إلــى  بالوصول  صورته-  كانت  أيــًا  للخطر- 
الناس  معظم  يهّب  أن  عجب  فا  قاصرة،  عبارة  لمنزلهم، 
لمناهضة المخاطر الغريبة التي تمثِّل تهديدًا لهم، وألسرهم، 

ولجيرانهم بصورة مباشرة.

ذلك أن الواقع يشير، لأسف، إلى أنه ال يزال هناك العديد 
التغيرات  أو  الحراري  لاحتباس  مثًا  ينظرون  ال  الذين  من 
تهديدًا شخصيًا  بوصفها  كان شكلها  أيًا  عام  بشكل  المناخية 
المناخيه  الكارثة  تلك  أن  يرون  الناس  معظم  فتجد  حاليًا، 
والمنظمات  الحكومات  كاهل  على  تقع  آخر،  شخص  مشكلة 

الدولية إلخ.

الكرة  مناخ  بشأن  يسوء  ما  هناك  إن  يتغير..  المناخ  إن 
األرضية، حيث تظهر التقلبات المناخية الغريبة في كل مكان 
التساؤالت.  يثير  نحو  وعلى  األرض،  من  وبقعة  العالم  من 
 Newyork Times،2007 تايمز  نيويورك  صحيفة  ذكرت 
أنه في شهر يناير/كانون الثاني 2007 خلع آالف األشخاص 
لنيويورك  المركزي  المتنّزه  إلى  متَّجهين  الشتوية  مابسهم 
ملتمسين نسمات الهواء، حيث كانت درجة الحرارة أعلى من 
70 درجة فهرنهايت )أي 21 درجة مئوية( ولكن بعد أيام قليلة 
كست الثلوج المكان نفسه دون سابق إنذار، أما اآليكونومست 
Seat- فقد ذكرت أن مدينة سياتل the Economist، 2007

tle، تلك المدينة المعروفة بكثرة الثلوج فيها، فقد شهدت أكثر 
نوفمبر/تشرين  شهر  في  تاريخها  في  هطواًل  األمطار  وأغزر 
حوض  في  األستراليون  المزارعون  تكبَّد  وقد   .2007 الثاني 
يقومون  والذين   ،Murray - Darling دارلنج  موراي  نهر 
بزراعة 40 ٪ من اإلنتاج الزراعي الكّلي للبلدة خسائر فادحة 
سنوات  عن  الناتج  المياه  منسوب  في  الحاد  للنقص  نتيجة 
الجنوبية  األجزاء  من  كثير  على  الجفاف  أطبق  وقد  الجفاف. 
المزارعين  من  العديد  دفع  بشكل  المتحدة،  للواليات  الشرقية 
الدخول في نزاعات  التخّلي عن محاصيلهم وشرعوا في  إلى 
بحق  إنه  المياه.  في  حقوقهم  حول  والمسؤولين  الحكام  مع 

»جنون المناخ«. 

المناخي تعتمد بالدرجة األولى  الريجيم  إن أولى خطوات 
على االقتناع بالمسؤولية الشخصية عن التغيُّر المناخي. كم 
سيكون لطيفًا لو اكتفينا بإلقاء لوم تغيُّر المناخ على أصحاب 
حكوميًا  تراجعًا  بالتأكيد  هناك  إن  الحكومية!  المناصب 
االلتزام  أو  المناخية  التغيرات  مشكلة  معالجة  عن  ورئاسيًا 
بالبروتوكوالت واالتفاقيات الدولية، فليس لدى معظم الدول 
 Kyoto سوى أمل ضئيل في االلتزام ببنود بروتوكول كيوتو
protocol غير المعمول بها بالفعل. ولكن على الجانب اآلخر 
فإن أسلوب حياتنا االستهاكي المعتمد على الطاقة هو السبب 
تغيير  أي  يحدث  ولن  الحالية،  البيئية  الكارثة  في  المباشر 

حقيقي، إال إذا قمنا بهذا التغيير بأنفسنا، ومن ثم يجب على 
كل شخص أن يتحرك. أما الخطوة الثانية للريجيم المناخي 
المستدامة«  »التنمية  لفلسفة  الحقيقي  الفهم  على  تعتمد  فإنها 

التي تقوم على عناصر ثاثة هي:

االقتصاد والبيئة والعدالة في عملية صنع  بين  الربط   -1
قرار يعمل كوحدة شاملة ومتكاملة.

2- التأكيد على التغيير طويل األمد وتأثيره على المساواة 
بين األجيال.

3- اإلقرار بندرة الموارد الطبيعية وقدرات الدعم المحدودة 
لأنظمة البيئية. 

جون لمفهوم مغلوط  لكن رجال السياسة وصّناع القرار يروِّ
باحتياجات  تفي  التي  »التنمية  أنها  على  المستدامة  للتنمية 
بالوفاء  المستقبلية  لأجيال  وعد  دون  ولكن  الحالي،  الجيل 
نصيب  اآلن  وحتى  بالنهم.  تتسم  تنمية  إنها  باحتياجاتهم«. 
وهي  فلسفتها  من  مهمًا  جانبًا  يضيع  مما  فيها ضئيل  الفقراء 
أما  الــواحــد.  الجيل  أوبين  األجــيــال  بين  عدالة  وجــود  عــدم 
أن  جيدًا  ندرك  أن  فهي  المناخي  الريجيم  في  الثالثة  الخطوة 
خطر التغيُّرات المناخية بات في الفناء الخلفي لمنزلك، ذلك 
السيء وعن  الطقس  الفيضانات وعن حاالت  أن سماعنا عن 
وحدوث  أمــر،  العالم  من  أخــرى  أماكن  في  ر  التصحُّ ظاهرة 
الجوي  الغاف  أن  حسنًا  آخر.  أمر  بلدتنا  في  الكوارث  هذه 
تحدث،  التي  والتغيرات  حــدودًا،  يعرف  ال  األرض  لكوكب 
تحدث اآلن في كل مكان. أما الخطوة الرابعة في إطار الريجيم 
المناخي فهي المواجهة الحاسمة آلفة »البذخ االستهاكي« في 
المادية المفرطة في جذور أزمتنا  مجتمعاتنا. ففي الواقع تقع 
البيئية الحالية. وبينما تفّشى طاعون النزعة االستهاكية في 
كافة المدن الصناعية، بدأ التفكير- وإن كان بشكل محدود- في 
العواقب البيئية الناجمة عن تخمتنا المادية االستهاكية، حتى 
أصبح جلّيًا بالنسبة لنا أن العديد من المواد الكيميائية العجيبة 
الواقع  أمرًا ممكنًا، هي في  التي جعلت اإلسراف االستهاكي 
الريجيم  في  الخامسة  الخطوة  أما  البشري.  لجنسنا  قتل  أداة 
المناخي فهي تتمثِّل في إنقاذ الطبيعة حبًا في الطبيعة، فإذا 
كان هناك العديد من الدوافع خلف رغبتنا في حماية المناخ، 
البعض يفعل ذلك في محاولة للحفاظ على كيان أعلى شأنا، 
ذلك  يفعلون  والبعض  حياتنا،  مصدر  هي  التي  البيئة،  أي 

خدمة ألنفسهم.

تشكِّل  البشري  بالجنس  المعنية  والمناقشات  الحجج  إن 
أساس المذهب البيئي Environmentalism الحديث. ولكن 
تتمتع  الطبيعة  أن  يعتقدون  البيئيين  المفكرين  من  العديد 
بقيمة فطرية تفوق احتياجاتنا البشرية المركزية الستغالها 
واالستمتاع بها. إنهم يؤمنون أننا ككائنات عاقلة ومتعايشة 
وتقديرها  الطبيعة  حماية  علينا  الصغير،  الكوكب  هذا  على 
نا  من أجل الطبيعة وليس من أجل إشباع احتياجاتنا. إنها أمُّ
نا، وليس من أجل ما تملكه من  األرض نحبُّها ونرعاها ألنها أمُّ

نا. ثروات نرثها؛ فا قيمة لهذا الميراث إن ضاعت أمُّ
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صفحات مطوية

»خوان  الدكتور  األميركي  المؤرخ  أصدر   2007 عام  في 
ترجمه  بونابرت،  حكم  تحت  مصر  عن  جديدًا  كتابًا  كول« 
الدكتور مصطفى رياض، أبدى فيه مؤلفه اهتمامًا خاصًا بشأن 
سياسة بونابرت اإلسامية، أوضح فيه كيف مارس الجنرال 
إلى  أكاذيبه  في  اندمج  حتى  الدين،  باسم.  السياسي  الدجل 
درجة جعلت الناس ينعتونه بعلّي بونابرت، باعتباره مسلمًا. 
قادة  أنه استعان بشهادات  أتى به مؤلفنا هنا  الذي  والجديد 
الحملة وجنودها، مثل ديتروي وساي وبوريين وغيرهم ممن 
الدين.  باسم  الدجل  قائدهم  مارس  كيف  مذكراتهم  في  كشفوا 
وفضحوا أكاذيبه كما أوضحوا أن المصريين لم تنَطِل عليهم 

هذه األساليب، وكانوا يعتبرون المسألة مجرَّد مزحة.
األول  منشوره  منذ  اإلسامية،  بونابرت  سياسة  وتبدأ 
للمصريين عندما وطئت أقدام جيشه أرض مصر، الذي ادعى 
فيه أنه يعبد اهلل، ويحترم دينه والقرآن الكريم، كما طلب من 
مسلمون  الفرنسيين  إن  للناس  يقولوا  أن  والعلماء  المشايخ 

مخلصون، وأنهم أحباء السلطان العثماني. 
المشايخ  من  القاهرة  نخبة  أنَّ  بونابرت  علم  وعندما 
عام  النبي  بمولد  االحتفال  عن  عزفت  قد  والتجار  واألعيان 
1798 )1213هجرية(، ألح عليهم أن يعيدوا النظر في قرارهم. 
وجاء رّد السيد خليل البكري باالعتذار عن عدم إقامة االحتفال 
ألنَّ الموقف يتصف بعدم االستقرار، فضًا عن أنَّ علية القوم 
ال يتوافر لديهم المال الازم إلقامة هذا االحتفال. عندئذ تقدم 
فرنٍك  ثاثمائة  وقدَّم  بنفسه،  االحتفال  لتمويل  »بونابرت« 
فرنسٍي إلى الشيخ البكري. وفي صباح يوم االحتفال، أصدر 
»بونابرت« أوامره بتقدم مسيرة مهيبة من قوات الحملة احتفااًل 
باليوم العظيم، فامتزجت نغمات الفرقة العسكرية المصاحبة 
على  ويعلق  المسلمون.  بها  يتغنى  التي  باألناشيد  للجنود 
المدفعية  رجال  »إن  ساخرًا  الفرنسيين  القادة  أحد  ذلك 
الفرنسيين يحيون محمدًا«. وقد َمُثل كبار الضباط الفرنسيين 
أمام الشيخ السيد خليل البكري، وفي حضور أعضاء الديوان 
قام »بونابرت« بإهداء الشيخ معطفـًا من الفراء الثمين وخلع 
التي  الجماعة  تلك  زعيم  أي  األشراف«،  »نقيب  لقب:  عليه 
يعتقد أعضاؤها بانتساب أصولهم إلى الرسول، وبدا واضحًا 
م  حرص بونابرت على القيام بدور السلطان المسلم، فهو ُيكرِّ
على  بالحفاظ  له  يتعهدون  وهم  األشراف،  من  النبي  سالة 
بين  دينية  مكانة  من  لهم  بما  ويتوسطون  القائم،  الوضع 

الحاكم والمحكومين.
ويذكر »ساي« الذي طالما انتقد مغازلة »بونابرت« لإلسام 

بعباءة  متدثِّرًا  النبوي  المولد  يوم  في  ظهر  األعلى  القائد  أن 
شرقية، وأعلن نفسه حامي حمى األديان كلها. وقد انتشرت 
ابن  باسم  تسميته  على  أجمعوا  الذين  الناس  بين  الحماسة 
باسم  ينادونه  وصاروا  طالب«،  أبي  بن  »علي  الرسول  عم 
»علي بونابرت«. وإذا كان المصريون خلعوا على »بونابرت« 
الفكاهة.  تثير  مزحة  األمر  عّدوا  فقد  االسم  ذلك  الكورسيكي 
األعلى  القائد  نفاق  من  رآه  ما  الذي ساءه  »بوريين«  ويقول 

القائم على استغال الدين أن ذلك أفقده االحترام:
»وقد أقام الشيخ البكري حفًا عظيمًا لـ»بونابرت« في بيته 
حيث اجتمع مائة من كبار شيوخ األزهر، وقد افترشوا األرض 
منهم في رواية  حول عشرين منضدة منخفضة وشرع واحد 
األمر  ووصل  مملة.  الفرنسيون  وجدها  بنغمة  النبي  سيرة 
لهم  َر  َصوَّ إذ  الدينية  الشيوخ  مشاعر  مغازلة  إلى  ببونابرت 
مدى استعداد الجيش الجمهوري العتناق اإلسام في القريب 
األعلى  القائد  إنَّ  الفرنسيين  الضباط  أحد  ويقول  العاجل. 
الفرنسي  الجيش  يكنُّه  بما  المصريين  إلقناع  وسعًا  َيدَّخر  لم 
األدب  التزموا  فقد  الجنود  أما  للرسول.  عظيم  توقير  من 
فيما يقولون، ولكنهم ما إن عادوا إلى ثكناتهم حتى ضجوا 

بالضحك لما رأوه من تلك المهزلة.«.
لقد سعى »بونابرت« إلى إقناع أئمة المساجد أن يدعوا له 
في صاة الجمعة على منابر المساجد، وقد جرت العادة في 
مصر حينذاك أن يدعو األئمة للسلطان العثماني سليم الثالث، 
هذا  يضفيها  التي  اإلسامية  الشرعية  ُيمنح  أن  بذلك  فرغب 
التكريم. ولم يكن يقدِّر أن قيام األئمة بالدعاء لحاكم أوروبي 
الصيف  طوال  بونابرت  وظل  الحمق.  من  ضرٌب  مسيحي 
رون  يجادل شيوخ األزهر كلما التقى بهم، فهو يرى أنَـّهم مقصِّ
يقودها  التي  المحمومة  لإلثارة  حد  وضع  في  التقصير  كل 
فتوى  إصدار  منهم  طلب  اللقاءات  أحد  وفي  الدعاة.  هؤالء 
إنَّ وجوه  الجديدة. يقول »بونابرت«  الدولة  إلى طاعة  تدعو 
الشيوخ عاها الشحوب، وبدا عليهم التوتر والقلق، ثم تقدم 
تطلب  إنَـّك  له:  فقال  عليه  للرّد  األمر  آخر  الشرقاوي  الشيخ 
المسلمون  يسير  أن  وترغب  يحبك،  أنه  وترى  النبي  حماية 
تحت ألويتك، وتأمل في إعادة أمجاد باد العرب، وإنَـّك لست 
بعابد أوثان، فلتعلن إسامك! إن مائة ألف مصري ومائة ألف 
آخرين من باد العرب ومن مكة والمدينة سيصطفون خلفك، 
سيقهرون  فإنهم  ترى  حسبما  صفوفهم  ونّظمت  بتهم  َدرَّ فإن 
الرسول.  موطن  مجد  بذلك  فتعيد  إمرتك،  تحت  كله  الشرق 
ويقول »بونابرت« إنَـّه في تلك اللحظة تأألت وجوه الشيوخ 

عيّل بونابرت
صفحة من الدجل باسم الدين

د. أحمد زكريا الشلق



161

داعين  ساجدين  أرضًا  جميعًا  وانطرحوا  بالِبْشر،  المتغضنة 
اهلل أن يشملهم برعايته.

إلى  »بونابرت«  تحول  في  الشرقاوي  الشيخ  رأى  وربما 
اإلسام الطريق إلى رفعة شأن العالم اإلسامي، ولعل األمل 
قد راوده في أن »بونابرت« سيبادر بسداد الضرائب المستحقة 
إلى الباب العالي، ويطلب إلى السلطان العثماني تثبيته واليًا 
ُيَعّد مثل هذا  المصرية آنذاك ال  النظر  على مصر. فمن وجهة 
التصور غريبًا؛ فكثير من الذين حكموا مصر ولدوا مسيحيين 
في باد القوقاز، وقد درج السلطان على منحهم اعترافـًا بأثر 

رجعي متى أمسكوا بزمام السلطة بين أيديهم.
وقد رد »بونابرت« على الشيخ الشرقاوي بقوله إنَّ هناك 
األولى  اإلسام:  إلى  وجنوده  له  تحوُّ دون  تحوالن  عقبتين 
الختان، والثانية شرب الخمر؛ حيث لن يتمكن أبدًا من إقناعهم 
بالتخلي عنها فقد اعتادوها منذ الصغر. ويروي »بونابرت« أنَّ 
الشيخ محمد المهدي، اقترح أن يجتمع ستون شيخًا لمناقشة 
األمر علنـًا وتداُرسه. ويضيف »بونابرت« أنَّ شائعة انتشرت 
في الباد مفادها أنَّ الشيوخ يلقِّنون السلطان العظيم مبادئ 
المسلمين  فقهاء  من  أربعة  إن  »بونابرت«  ويقول  اإلسام. 
إنَـّه  إذ  الختان  شرط  فيها  أسقطوا  شهر  بعد  فتوى  أصدروا 
أفتوا  أنَـّهم  أضاف  كما  إساميًا،  فرضًا  ليس  قولهم  حسب 
أيضًا أن شاربي الخمر من غير المسلمين يجوز أن يصبحوا 
مسلمين، غير أنَّ مصيرهم سيكون جهنم إذا واصلوا شربها 
لتخّطي  سعادته  عن  األعلى  القائد  أعلن  وقد  إسامهم.  بعد 
انزعاجًا مما جاء بالفتوى بشأن  العقبة األولى، ولكنه أبدى 
اإلسام.  اعتناق  على  ع  يشجِّ ما  فيها  يَر  فلم  الخمر،  شرب 
إقناع شيوخ  ُيَوفَّق في  لم  أنَّ »بونابرت«  الواضح  وبات من 

له إلى اإلسام. األزهر بمنحه إعانـًا شكليًا يفيد تحوُّ

تعني  كانت  ما  هي  اإلسام،  ال  الشرعية،  فإنَّ  وبالطبع 
يأملوا  أن  للفرنسيين  يمكن  ال  الشرعية  فبدون  »بونابرت«؛ 
من  بأنهم  لهم  أقرَّ  ما  فإذا  البعيد،  المدى  على  في حكم مصر 
المسلمين فإنَـّهم بذلك يسلكون أقصر الطرق للحكم وفي ذلك 
ما ُيرضي »بونابرت«. لكن تلك الخطة تَحّطمت على صخرة 

ك األزهريين والمصريين عمومًا بأصول دينهم.  تمسُّ
وإلى  به  يحتمي  الكريم  القرآن  إلى  »بونابرت«  لجأ  لقد 
نفسه  وجد  إذ  مخططه  تنفيذ  في  بهم  يستعين  الدين  علماء 
في عزلة عن وطنه بسبب الحصار البريطاني، وفي مواجهة 
أهالي مصر الذين يحملون عداًء شديدًا له، فضًا عن الثورات 
التي يقوم بها البدو وأهل الحضر على حد سواء. وهكذا، شرع 
اليعاقبة الفرنسيون في إقامة أول جمهورية إسامية حديثة 

عرفها العالم في مصر! 
وإمعانًا في هذا االتجاه، كتب »بونابرت« إلى شريف مكة 
ُيعلنه بوصوله إلى القاهرة، ويعلمه باإلجراءات التي اتخذها 
مكة  الشريفين في  للحرمين  المخصصة  األموال  للحفاظ على 
والمدينة. وكان شيوخ األزهر قد أطلعوا »بونابرت« على ما 
على  المحاصيل  من  دخلها  يوقف  زراعية  أراض  من  بمصر 
وسيلة  ذلك  من  »بونابرت«  فاتخذ  الحرمين؛  على  اإلنفاق 
الكتساب شرعية إسامية تسمح له بأن يحّل محّل السلطان 
الغذاء.  المقدسة من  األراضي  احتياجات  العثماني في توفير 
ولم يفت »بونابرت« أن يشير في خطابه إلى شريف مكة أنَـّه 
يبسط حمايته على األئمة واألشراف والفقهاء ليكسب لنفسه 

شرعية إسامية.
الدينية  بونابرت  سياسة  تفلح  لم  كله  ذلك  من  وبالرغم 
التي أراد بها أن يتملَّق المصريين الذين ظلوا يقاومون احتاله 

لبادهم حتى أفشلوا مشروعه االستعماري.
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الكبرى،  األحــداث  عصر  تعيش  ومصر   2011 يناير  منذ 
لمصاف  والجموع  الفردية  ــذات  ال فيه  ترتفع  الــذي  العصر 
فيه  تصبح  الذي  العصر  ونسغها.  عصارتها  لتكون  الفكرة، 
األسطورة،  إلى  الطريق  لتفتح  الجموع،  من  أقوى  الفكرة 
من  تنتظر  األحــداث  من  قدم  مرمى  على  عادة  تكون  والتي 
لها،  معاندًا  في مصر،  الزمن ساكنًا  رقادها. ظل  من  يبعثها 
بداية  السبعينيات، حتى  نهايات عقد  اإلثارة، من  خاليًا من 
الكام  هذا  كان  ربما  الجديدة.  األلفية  في  الجديد  العقد  نهاية 
حقيقيًا بشكل ما. ولكن داخل هذا الزمن الميت، أو الساكن، 
تتحرَّك  األمــام،  إلى  َتتَّجه  أفكار  هناك  كانت  المتناوم،  أو 
اآلخر.  الجانب  من  يأتي  باتجاه ضوء بسيط  الظل  كنباتات 
المهم أننا كنا نرى هذا الجانب اآلخر. لم يسقط من حسابنا، 
كما لم يسقط األمل. منذ يناير 2011 ونحن، في مصر، نعيش 
هادئًا  زمنًا  سنحتاج  ربما  حديثة،  أسطورة  أو  فيلم  وسط 
وخاليًا من األحداث الكبرى كي نتأملها بهدوء، ونتأمل قوة 
متوافرة،  مكوناتها  كل  أصبحت  أسطورة  بنا.  َمرَّ  ما  وعمق 
ف المعجزة ليس فقط  وبخاصة المعجزة. اآلن يمكن أن نعرِّ
ل قوى عليا، ولكن بانبعاث قوى من الداخل الصميمي  بتدخُّ
المنبعثة  القوى  هذه  طبيعة  بالتأكيد  الجمعي.  الوعي  لهذا 
ربما تسير خطوة  بالضروة تسير في خط متصاعد،  ليست 
إلى األمام، وتتراجع أحيانًا إلى الخلف، ثم تتقدَّم، ثم تلتّف، 
إننا  الجمعى.  الوعي  هذا  تمثال  وتنحت  تضاريس  لتصنع 
األسطورة  هذه  بها  تتشكَّل  التي  العجينة  هذه  من  اآلن جزء 
الحديثة، ومعها يتشكَّل جسم المجتمع الذي يتحرك إلى األمام 

باتجاه ضوء أصبح ملموسًا، وليس خطوة في الظام. 
ما،  بأسطورة  مغلَّف  فاعل  اجتماعي  جسم  أي  أن  أعتقد 
يمنحه  نفسه  الوقت  في  الجسم، ولكنه  كرداء خفيف يكشف 
لهذا الشعب بالتعدُّد  الحديثة  لت األسطورة  الحماية. لقد تشكَّ
بداية  في  تحدَّدت  التي  المعاني  وهي  والعدالة،  والتسامح 

لم  أخــرى،  معان  هناك  كانت  بالتأكيد  ولكن  يناير،  ثــورة 
يتضمَّنها شعرية وإيقاع هذه الشعارات، جاءت من حصيلة 
هذه  األســطــورة  الشعب.  هــذا  تاريخ  داخــل  طويل  وسعي 
واالعتراف.  والتجاور  والعدل  التساوي  أسطورة  هي  المرة 
َشت على هذا  ربما هناك بعض التفاصيل واالستقطابات َشوَّ
وفي  الهواء،  على  مباشرة  الثورة  َبثَّته  الذي  القوي  المعنى 

نفس التوقيت، داخل قلوب المايين. 
جسم  مع  تماس  الجمعي،  وعيه  أوتمثال  الشعب،  جسم 
التأم وَلمَّ أشاءه، بإرادتي الحب والصبر،  الذي  أوزوريس 
توجد أسطورة  الوادي. ال  واستدعى وحدته من كل جنبات 
ما  وحدة  أو  ُتجمع،  أشاء  أو  دماء،  بدون  الشعوب  تخّص 
التي  والرغبة  تبحث عن شكل،  التي  الفوضى  داخلها  تنظم 
تبحث عن جسد. في مكان القلب من الشعب، يقبع أوزوريس، 
كرمز لبعث جاء بالحب والصبر. كل شعب يخلق أسطورته 
ليحمي نفسه، وليقابل هذه النفس عندما ينساها أو يهملها أو 

داتها وصداها داخل وعيه الجمعي. عندما تخفت تردُّ
ركــام  تحت  مدفونة  القديمة  األســطــورة  هــذه  ظلت  لقد 
األساطير والحكايات المصفوفة في الذاكرة، لتنسج وتمنح ، 
أخيرًا، هذه االحتجاجات واألشاء المنثورة للشعب، المعنى. 
بحجم حركة االحتجاجات على األرض، والسعي من أجل غد 
لتخرج  المعنى،  في  اإلزاحــات  نفس  تحدث  ما  بقدر  أفضل، 
األسطورة من ركام التاريخ لتلتقي مع هذه األرض المحتجة 
لقد  موت.  بعد  أال  يتأّتى  ال  الذي  البعث  الساعية.  والنفوس 
تآلفنا مع الموت داخل حياتنا لزمن طويل، كشكل من أشكال 
سكون الزمن. واآلن نتآلف مع الموت بوجهه اآلخر والفّعال 
كالعيش بجوار الخطر، كساحة سجال ونزال مع ما لم نجرِّبه 
وعهدناه في أنفسنا، وبالقرب من منبت القدر، وبالدخول في 
مسيرة ال نعرف أين تنتهي. جميعنا في انتظار هذا البعث لهذا 

الجسد، تمثال الوعي الجمعي.

تمثال الوعي الجمعي

عــــالء خــــالـــد
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