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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 

أصول ما ال تنشره.

هيئة التحرير
سـعــيــد خـطـيـبـي -  محـســن العـتـيـقـي

رئيس التحرير

بيـــن يديـــك قارئنـــا العزيـــز العـــدد 100 مـــن مجلـــة »الدوحـــة« مـــن إصدارهـــا 
ــاء  ــي انقضـ ــذا يعنـ ــرين الثانـــي 2007، وهـ ــي نوفمبر/تشـ ــدأ فـ ــذي بـ ــد الـ الجديـ
ــن  ــل مـ ــد المتواصـ ــدؤوب والجهـ ــل الـ ــن العمـ ــهر مـ ــة أشـ ــنوات وأربعـ ــي سـ ثمانـ
ـــدور »الدوحـــة« بموعدهـــا كل شـــهر، ولكـــي تواصـــل، برغـــم  أجـــل أن ينتظـــم ص
ــا  ــذ إصدارهـ ــة منـ ــا األصيلـ ــق رؤيتهـ ــكلها، تحقيـ ــز شـ ــا، وتمّيـ ــة محتواهـ حداثـ
ــال  ــي مجـ ــدة فـ ــة الرائـ ــون المجلـ ــي 1976 أن تكـ ــون الثانـ ــي يناير/كانـ األول فـ
ـــل  ـــة اإلنســـانية، تحم ـــي والّثقاف ـــداع العرب ـــى اإلب ـــح ملتق ـــة، وتصب ـــة العربي الّثقاف
إلـــى قارئهـــا كل جديـــد فـــي مجـــاالت الفكـــر والعلـــم واألدب والقضايـــا اإلنســـانية 
ــن  ــم مـ ــا العالـ ــه وقضايـ ــا أمتـ ــى قضايـ ــا علـ ــر صفحاتهـ ــع عبـ ــة، فيطلـ والعالميـ

حولـــه. 
وتابعـــت »الدوحـــة« جهودهـــا المخلصـــة مـــن أجـــل الوفـــاء برســـالتها الفريـــدة 
أن تقـــّدم إســـهامًا متمّيـــزًا فـــي نشـــر الوعـــي الثقافـــي وتشـــجيع اإلبـــداع مـــن 
خـــال مضاميـــن أدبيـــة وفّنّيـــة وثقافّيـــة جـــادة ومتوازنـــة مبنّيـــة علـــى رؤيـــة 

ــا.  ــّدد غاياتهـ ــة وتحـ ــتقبل المجلـ ــرف مسـ تستشـ
ـــو  ـــد ه ـــدار الجدي ـــذا اإلص ـــز ه ـــا يمي ـــز أن م ـــارئ العزي ـــا الق ـــت أيه ـــك الحظ ولعّل
تنـــّوع المحتـــوى وحداثتـــه وجماليـــات إخراجـــه، بحيـــث يلبـــي تطلعـــات القـــّراء 
مـــن كل الشـــرائح، والتمّيـــز فـــي طـــرح القضايـــا الفكريـــة والّثقافّيـــة المعاصـــرة 
التـــي تعالـــج الواقـــع الـــذي نعيـــش فيـــه بـــكل ســـلبياته وإيجابياتـــه وتناقشـــه 
ـــة، وإصـــدار  ـــة للمجل ـــار أفضـــل الكتـــب المصاحب ـــة وأمانـــة، واختي ـــكل موضوعي ب

ملحـــق ثقافـــي ُيعنـــى بالحركـــة الّثقافّيـــة فـــي قطـــر. 
وإذا نظرنـــا إلـــى اإلبـــداع مـــن جانبـــه الّثقافـــي بوصفـــه إنتاجـــًا أدبيـــًا وفّنّيـــًا 
فســـوف نجـــد منـــه الكثيـــر علـــى صفحـــات مجلـــة »الدوحـــة« منـــذ ينايـــر 1976م 
وحتـــى اليـــوم. وهـــو يمّثـــل رصيـــدًا ضخمـــًا وتنّوعـــًا ثريـــًا مـــن النتـــاج األدبـــي 
ــّد  ــدة، وُيعـ ــة والفريـ ــه المتنّوعـ ــًا بمضامينـ ــًا أصيـ ــّدم زادًا معرفيـ ــي، ويقـ والفّنـ

مرجعـــًا نفيســـًا لمـــن يريـــد دراســـة تطـــّور اإلبـــداع الّثقافـــي العربـــي ونقـــده. 
وإذا جـــاز لنـــا أن نســـجل شـــيئًا عـــن تلـــك الفتـــرة مـــن تاريـــخ مجلـــة 
»الدوحـــة« فجديـــر أن نقـــول إنهـــا كانـــت المجلـــة العربّيـــة الّثقافّيـــة األكثـــر 
انتشـــارًا بمـــا حققتـــه مـــن مســـتوى رفيـــع وأثـــر عميـــق فـــي ثقافـــة قّرائهـــا، 
واحتّلـــت مكانـــة متمّيـــزة فـــي نشـــر الّثقافـــة العربّيـــة واإلنســـانية، يشـــهد لذلـــك 
ارتفـــاع نســـبة توزيعهـــا، حيـــث وصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 200 ألـــف نســـخة. 
ــا  ــى قّرائهـ ــة« إلـ ــا »الدوحـ ــة تهديهـ ــل هديـ ــا أن أفضـ ــدد رأينـ ــذا العـ ــبة هـ وبمناسـ
ـــن إبداعـــات اإلصـــدار  ـــارات منّوعـــة م ـــن مخت ـــًا يتضم ـــًا قّيم ـــم كتاب ـــّدم له ـــّزاء أن تق األع
ــرًا  ــه، وتقديـ ــهموا فيـ ــن أسـ ــل مـ ــًا بفضـ ــل، واعترافـ ــي الجميـ ــاًء للماضـ ــم، وفـ القديـ

لتعاونهـــم فـــي ســـبيل تحقيـــق المزيـــد مـــن النجـــاح لهـــا خـــال تلـــك الفتـــرة. 
وأجـــد مـــن واجبـــي أن أنـــوه بمـــا تلقـــاه »الدوحـــة« مـــن دعـــم كريـــم مـــن 
لـــدن قيادتنـــا الحكيمـــة، ورعايـــة دائمـــة مـــن ســـعادة وزيـــر الّثقافـــة والفنـــون 
والتـــراث، وتجـــاوب بّنـــاء مـــن القـــّراء األعـــّزاء، وإخـــاص فـــي العمـــل مـــن كل 
العامليـــن بهـــا الذيـــن مـــا فتئـــوا يبذلـــون الجهـــود الكبيـــرة فـــي ســـبيل تطويرهـــا 
وتحســـين إخراجهـــا، والحـــرص علـــى انتظـــام صدورهـــا لتكـــون بيـــن يـــدي 
ــدًا أن  ــر، مؤكـ ــكر والتقديـ ــا كل الشـ ــم جميعـ ــهر، فلهـ ــز أول كل شـ ــارئ العزيـ القـ
»الدوحـــة« ســـتبقى- بـــإذن اهلل - علـــى العهـــد بهـــا دائمـــًا ملتقـــى اإلبـــداع العربـــي 

ــانية.  ــة اإلنسـ والّثقافـ

العدد 100



تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة التاســعة - العـدد المـــــائة
ربيع اآلخر 1437 - فبراير 2016

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

100

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

75يورو دول االتحاد األوروبي 

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دوالر    

150دوالرًا وأســتـــرالـــيــــا     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

الموقع اإللكتروني:

www.aldohamagazine.com

مجانًا مع العدد: الغالف:

الشرق الفّنان
د.زكي نجيب محمود

ِظّل الذَّاكرة
جمع وتحرير: مجلة الدوحة

صورة الغاف: الدوحة ١٩٧٨ 

4متابعات

إسبانيا ُتعيد »ثيرفانتيس« إلى المغرب ............) )عبدالحق ميفراني(
الّثقافة وصيفة والسياسة ملكة؟! ............)هيفاء بيطار (
األربعة الذين جلبوا الدمار ............)صنعاء: وجدي األهدل (
مشروع الّدستور.. يقّسم الجزائريين ............)الجزائر: نّوارة لحـرش(
غّزة اآلن.. هل  يجد سان فالنتين مكانًا له؟ ............)غّزة – خاص بالّدوحة (

إميل أمين 

محمد بوزرواطة

 بوداود عمّير

عبداهلل عمر

20

فاطمة المرنيسي.. على جناح الُحلم ....)جمال جبران(

18استذكار

وانقالب  الدولي  البنك  تفاؤل  بين  المهاجرين..  تحويالت 
الظرفّية االقتصادّية والسياسّية ...........)جمال الموساوي(

36اقتصاد

البحث عن 
طاقة بديلة

العمل الفني:

منمنمات إسامية

قضية

صفاقس.. عاصمة 

للثقافة العربّية .. 

ثالثية البحر والسور 

والفّن 

14



مقاالت

التراث الّثقافي والهوّية العربّية ....................)عاهد العاسمي(

الفكر اليتيم ....................)عبد السالم بنعبد العالي(

وراثة الَفّن والكتابة ....................)أمير تاج السر(

األبناء واآلباء: َمْن األكثر موهبة؟ ..........)إيزابيلال كاميرا دافليتو(

المثّقف اإلعالمي ....................)مرزوق بشير بن مرزوق(

الترجمان ذلك الخائن الخّوان ........) حسين السوداني(

فعل المهجر ....................)أمجد ناصر(

34

48

50

56

129

150

160

40

هابيل ...........................................)نجيب كيالي (

المجنون الذي يتكلم اإلنجليزية ........................)لطف الصراري (

86نصوص

عبد الجليل الوزاني: لن يكون الكاتب كونيًا إْن لم يكن محّليًا ...................)حاوره: د. محسن أخريف (
ناتالي الخوري غريب: الكتابة.. فعل وانفعال .........................)حاورها: عبدالدائم السالمي(
»كتاب الطغرى« باإلنجليزية.. متّوًجا .........................)خاص بالدوحة (

78أدب

أسوٌد َفاتح .. كريسـتيان بـوبان .........................)ترجمة: أحمد عبدالكريم(

90ترجمات

104

علوم
نقمة الضوء ....................... )محمد سلمان داود المندعي(
مجتمعات االستهالك ......................... )إيناس الغزولي(

153

صفحات مطوية
عباس العقاد يهاجم الكّتاب بالجملة ..........)شعبان يوسف(

158

مسرح
في مسارح لبنان .. ستائر مرفوعة ومقاعد مشغولة.. ولكن؟! ........)بيروت: نسرين حمود(

140

رحيل
ممدوح عبدالعليم روميو الحلمية .................)عماد ارنست(

138

بروفايل
سليمان منصور..في لوحة كبيرة اسـمها الوطن ......)عدنان بشير معيتيق(

138

تشكيل
جميل مالعب: أّدعي أني ُأعبِّر عن حالي بالتشكيل كإنسان ُحّر .....................حوار: نسرين حمود(
سيزار.. قيصر الحديد ......................)بنيونس عميروش(

138

قدرات غير عادية.. المحاولة التاسعة لداوود عبدالسيد .........)القاهرة- نـاهـد صـالح(
»نّوارة« هالة خليل. . نبض الراهن اليومي من زوايا معتمة .......)نديم جرجوره(
»جحيم« أوغيست سترانبيرغ .....................)عبد اهلل كرمون(

144سينما
2016.. عام الالمساواة! .........................)موناليزا فريحة( 
»قاسيون«.. ُمطالً على دم القصيدة .........................)سالم بناصر(
يتلّصص الحّب من نافذة الحرب .........................)إينانة الصالح(
موراكامي: التباس الهوّية وبؤس األيديولوجية...............)أنور الشامي(
فّواز طرابلسي ..شهادة في حكم اليسار اليمني .........................)جمال جبران(
مغامرة لترويض الحواس .........................)عاطف محمد عبد المجيد(

92كتب

»هذا األزرق«.. 
العالمة والتخييل 

الثقافي: صورة 
األنا واآلخر 

92

ملف

العائالت 
الثّقافيّة 

 ناتالي إينيك

تشريح لعبة 
االختراق

سيد محمود
د.آمنة بّلعلي

عبد السالم بنعبد العالي
أمير تاج السر
حسن بحراوي

إيزابيلال كاميرا دافليتو

د. حسين محمود
هيثم حسين

صابر الحباشة
مهند عبد الحميد

نسرين حمود

ملف خاص حول قضايا الفن 
المعاصر من إعداد وترجمة: 

محمد مروان

محطات 
الجادرجي.. 
ومقاربة في 

تمّثالته المعمارية

120

عمارة

الفن المعاصر عندالفن المعاصر عند



6

عبدالحق ميفراني

أخيـرًا تكّللت مسـاعي العديـد من المثقفين 
والفاعليـن فـي كل مـن إسـبانيا والمغـرب 
بالنجاح، واسـتطاع »مسرح ثيرفانتيس« 
أن يعـود لوطنـه األم المغـرب. فقـد قّررت 
الجارة الشـمالية إسـبانيا التخّلي عن هذه 
المعلمـة والتحفـة التاريخية بطنجة، بعد 
مفاوضـات عسـيرة ظّلـت مـن خالهـا هذه 
إلـى  المعلمـة شـاهدة علـى حقبـة تعـود 
1913 حينما كانت فضاء للروائع وجسـرًا 
للتفاعل والحوار الّثقافي. وتشاء الصدف 
أن تشـّكل هـذه العـودة وتتزامـن مـع قرب 
علـى  األولـى  المئويـة  بذكـراه  االحتفـاء 
تدشـينه. وقد شـّكلت مرحلة الخمسينيات 
من القرن الماضي حقبته الذهبية، واعتبر 
حينهـا أكبـر مسـارح دول شـمال إفريقيـا 
وأشهرها. وقد َتّم بناء مسرح ثيرفانتيس 
لمالكـه مانويـل بينـا علـى يـد المعمـاري 
اإلسباني دييغو خيمينيز، وُافتتح رسميًا 
بتاريخ 12 ديسـمبر/كانون األول 1913.

»ثيرفانتيس« فضاء لحوار الّثقافات

ولـم يكـن لهـذه المعلمـة دور ثقافـي وفّنـي 
فقط، بل تجاوزه إلى لعب دور سياسـي، 
حيث عرف تنظيم اجتماعات مناهضة لحكم 
فرانكـو، كمـا َتـّم احتضـان عـروض فّنّيـة 
لجمع التبرعات لجبهة التحرير الجزائرية. 

مسرح ثيرفانتيس الذي كان يتسع لـ 1400 
متفـرج، أغلـق أبوابـه بشـكل نهائـي بدايـة 
السـبعينيات وتحـّول إلـى وظائـف ثانوية 
جعلته يصبح في وضع كارثي أصبح معه 
ُمهـّددًا باالنهيـار. لقـد ارتبطت هـذه المعلمة 
بصـورة طنجـة، المدينـة المفتوحـة علـى 
ثقافات العالم والجسر بين إفريقيا والدول 
األيبيرية وأوروبا، واستضافت الكثير من 
الروائـع من »روميو وجولييت« لشكسـبير 
إلـى »عطيـل« إلـى »غادة الكاميليـا« ولعدد 

من التحـف الفّنّية.
لقد كان الهدف الرئيسي لإلسبان من وجود 
هـذه المعلمـة، نشـر الّثقافـة اإلسـبانية في 
مدينـة ظّلـت مفتوحـة علـى العالـم وُعِرَفـْت 
أدبيـة  ووجـوه  التجاهـات  باسـتضافتها 
وسياسـية عالميـة مـن مجـاالت ُمتعـّددة. 
ولعّل الدور الذي لعبه مسرح »ثيرفانتيس« 
بحكـم احتضانـه للعديد من الفعاليات ومن 
كل الّثقافـات رسـخ وقعـد لهـذا االنفتـاح، 
والـذي لـم يكـن إال جـزءًا من صـورة طنجة 
ومـا تركتـه في المتخّيـل المغربي والعربي 
لتفاعـل  كفضـاء  والعالمـي  والمتوسـطي 

الّثقافات.

»ثيرفانتيس« بجلباب مغربي

توّقـف دور هـذه المعلمـة ووظيفتهـا منـذ 
بدايـة السـتينيات، وتحـّول الفضاء لمكان 
مهجـور وتاشـت ذاكرتـه. ظّلـت النـداءات 

تتواصل عند العديد من المثقفين والفاعلين 
المغاربـة واإلسـبان، لوعيهـم بقيمـة هذه 
هـذا  وتحـّول  والفّنّيـة.  الّثقافّيـة  الذاكـرة 
السعي مطلع األلفية الجديدة إلى ضرورة 
بحكم الدور الجديد الذي أمست مدينة طنجة 
تلعبـه وسـط فضاء »األورو متوسـطي«، 
هذا ناهيك عن التخّوف في االنهيار الكّلي 
لهـذه المعلمة وضياعها لألبد. وكما أشـار 
برنابـي لوبيـز غارسـيا، أسـتاذ التاريـخ 
وصاحـب  بمدريـد  المسـتقّلة  بالجامعـة 
»ثيرفانتيـس«،  مسـرح  مئويـة  معـرض 
فعلى امتداد عقود تواصلت الدعوة إلعادة 
ترميـم »ثيرفانتيـس« ألنـه أضحـى جـزءًا 

ال يتجـزأ مـن التـراث المعمـاري لطنجة.
الماديـة  اإلمكانـات  لغيـاب  ونظـرًا 
الضروريـة، لم تسـتطع إسـبانيا نفسـها، 
إعـادة االعتبـار لهـذه المعلمـة. وكأن هـذا 
كيخوطـي  دون  »ملحمـة«  ُيعيـد  الفضـاء 
للروائـي اإلسـباني »ثيرفانتيس« بصيغة 
أخـرى، وَظـّل البحـث عـن مخـرج لفضـاء 
اكتسـح صيتـه العالـم بأسـره فـي مطلـع 
األلفيـة الماضيـة بعيـد المنال. وكما حدث 
مـع العائلـة »بينيـا«، مالكته فـي البداية، 
»كازينـو«  إلـى  تحويلـه  رفضـت  حيـن 
وتمّسكت بدوره الّثقافي والفّني واضطرت 
إلـى التنـازل وتسـليمه للدولـة اإلسـبانية 
حينها. أصبح »المسرح الكبير« أقرب إلى 
مأساة تتجّدد وتتكّرر في نداءات ودعوات 
مثقفيـن وفاعلين ومجتمـع مدني، وكأنها 

إسبانيا تُعيد »ثيرفانتيس« إلى المغرب
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بحث عن استعادة لدور طنجة في تشكيل 
فضـاء للحـوار بيـن الجنـوب والشـمال.

وفـي الوقـت الـذي كانـت إسـبانيا تحتفـل 
بمـرور »400« سـنة علـى صـدور كتـاب 
»دون كيخوطـي« للمؤلـف »ثيرفانتيس«، 
هذا الكاتب الذي عرفت حياته مسارًا مليئًا 
باالنكسـارات والفشـل والمآسـي، لينقلـه 
مؤلفه الشهير إلى »عميد األدب اإلسباني« 
والكّتـاب  األدبـاء  أشـهر  مـن  ويصبـح 
خـال  مـن  كيخوطـي«  »دون  اإلسـبان. 
نفسـها الغرائبـي الفنتاسـتيكي والمغلفـة 
بالسـخرية، أمسـت »الفينيق« الذي انبعث 
مـن خالـه اسـم كاتـب روائـي عظيـم هـو 
»ثيرفانتيس«. ولعّل هذه التسمية لمسرح 
طنجـة الكبيـر، لـم تكـن اختيـارًا عبثيـًا. 
فبعيـدًا عـن الرغبـة، لمـا يسـمها البعـض 
الفـّن  طريـق  عـن  المدينـة  بـ»أسـبنة« 
والّثقافـة، فـإن مـآل هـذه المعلمـة يحتـاج 
لهـذه اإلرادة لانبعـاث مـن الوحـل الـذي 

وصلـت إليـه اليـوم.

»الفينيق« ينهض من جديد

قـّررت السـلطات اإلسـبانية أن ُتعيـد هذه 
المعلمة التاريخية إلى المغرب، شـريطة 
أن تباشر السلطات المغربية ترميمها وأن 
تحافظ على دورها الّثقافي والفّني. وإذا 
كان افتتاحـه قـد تزامـن مـع 11 ديسـمبر/

كانون األول 1913، فإن بناءه َتّم بلمسات 

عالميـة جمعـت بيـن الهندسـة المعماريـة 
السـينوغراف  وديكـورات  اإلسـبانية 
اإليطالـي جوجيـو بوسـاتو. واحتضنـت 
خشـبته العديـد مـن الروائـع الفّنّيـة منـذ 
1919 مـع مـرور فنانيـن من قيمـة انريكو 
كاروسـو، رافاييـل كالفـو، ميغيل فليتا، 
ريزاريـو بينـو، ماريا غريرو، وتواصلت 
موسـيقيين  بحضـور  العـروض  هـذه 
عالمييـن كخوانيتـو فاليديراما وأنطونيو 
مولينـا ومانولـو اسـكوبار )1950(. كمـا 
أنتجـب فـرق مغربيـة العديد من العروض 
)عطيـل،  روائـع شكسـبير  مـن  مقتبسـة 

روميـو وجولييـت(..
لقـد َظـّل الهاجس المادي )ُقدَِّر بـ 6 مايين 
ـم األول فـي اسـتعادة  أورو( هـو المتحكِّ
هـذه المعلمـة لدورهـا ووظيفتهـا الّثقافّية 
القانونـي  اإلشـكال  وانضـاف  والفّنّيـة، 
بيـن إسـبانيا )والتـي تقـع فـي حوزتهـا 
ملكيـة المسـرح بعـد تنازل صاحبـه بينيا 
هـذا  والمغـرب،  اإلسـبانية(  للسـلطات 
جانـب  إلـى  مثقفـوه  ينتظـر  لـم  األخيـر 
نظرائهـم اإلسـبان المزيـد مـن الوقـت كـي 
يقوموا بحملة واسـعة الستعادة المغرب 
»لمسرحه«. كما سبق للعديد من النشطاء 
المغاربة أن أطلقوا حملة على أحد المواقع 
تطالـب  عريضـة  علـى  التوقيـع  بهـدف 
منظمـة اليونسـكو إلضافـة »ثيرفانتيس« 

إلـى الئحـة المعالـم التاريخيـة.
ويظّل السؤال مرتبطًا بقدرة المغرب على 

تحّمـل كلفة ترميم وإصاح هذه المعلمة، 
خصوصًا أن إسبانيا نفسها لم تعتبر في 
وقـت مـا تدخلهـا إلصاح المسـرح أولوية 
بسـبب العامـل المادي. لكـن التوّجه العام 
للدولة المغربية اليوم، خصوصًا في ِظّل 
الرهان الجديد الذي أمست تحتله طنجة في 
الِحراك االقتصادي والسياسي، سيؤهلها 
ل »ثيرفانتيس«  ال محالة للتدخل كي يشـكّ
ذاك الـدور الوظيفـي المتجـّدد، ال كجسـر 
ثقافـي بـل كجسـر للحـوار شـمال جنـوب. 
وألن طنجـة هـي أقـرب نقطـة إلسـبانيا، 
وألن التعاون الّثقافي اإلسـباني مترسـخ 
المغـرب  فـي شـمال  وكبيـر  الفـت  بشـكل 
لظـروف تاريخيـة، فـإن اسـتعادة طنجـة 
لمسرحها الكبير سيمّكن ال محالة من ملء 
الفـراغ الـذي تركـه هذا الصرح فـي الذاكرة 

الطنجوية. 
لقد قّررت إسـبانيا أخيرًا أن ُتعيد »مسـرح 
ثيرفانتيـس« إلـى المغـرب، هـو الموجود 
بزنقة الرسـام »دو الكروا«، على أسـاس 
ترميمـه  بإعـادة  األخيـر  هـذا  يتكّلـف  أن 
وتأهيله والمحافظة على دوره الوظيفي 
بالمحافظـة علـى  االلتـزام  الّثقافـي، مـع 
معمـاره األصلـي وواجهتـه. العودة التي 
تزامنت مع قرب االحتفاء بمئويته، والتي 
يـؤّرخ بهـا بعـض الباحثيـن حتـى ميـاد 
المسرح المغربي، ستكون مناسبة إلعادة 
النظـر فـي العديـد مـن التحـف المعماريـة 

األخـرى المنسـية فـي المغرب.
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هيفاء بيطار 
 
الّثقافـة  عـن عاقـة  الكثيـرون  تحـّدث 
بالسياسـة، وعـن أنمـاط مـن المّثقفين 
الذين يثمنون أفكارهم ويبيعونها- كما 
فـي مـزاد علنـي- لسياسـيين يرّوجون 
ويقبضـون  وسياسـاتهم  ألفكارهـم 
الكثير من المال ويتمتعون بالكثير من 
العطـاءات، تلـك الكلمـة التـي صـارت 
من ممّيزات حكام االسـتبداد ) عطاءات 
القائـد (!! كمـا لـو أنـه ُيخـرج الليـرات 
الذهبيـة مـن جيبـه ومـن مالـه الخـاص 
لـه وُيزمـر. أفهـم  وُيعطـي مـن ُيطّبـل 
هـم ضعـاف  َمـْن  لـدى  الظاهـرة  تلـك 
النفـوس واألهـم ال يتمتعـون بموهبـة 
عالية، ألنني أؤمن أن الموهبة العالية 
األصيلة في كل مجال سواء في الشعر 
أو الروايـة، الرسـم أو الغنـاء ال تقبـل 
أن ُترتهـن ألحـد، وترفـض اإلغـراءات 
بـل  ُمغريـة،  كانـت  مهمـا  والعطـاءات 
وتقبـل أن تدفـع ثمـن تمّيزهـا وإبداعهـا 
العالي الذي ينطلق ويصّب في الحّرّية، 
فا معنى إلبداع ال تكون رسالته حّرّية 

اإلنسـان وكرامته. 
فـي  دهشـتي  وأثـار  آلمنـي  مـا  لكـن 
بعـد  وخاّصـة  األخيـرة،  السـنوات 

العربـي،  الربيـع  ثـورات  انطـاق 
ثـورات الحّرّيـة والكرامـة رغـم تعثرها 
ومحـاوالت تشـويهها وشـيطنتها، مـا 
آلمنـي َأشـّد األلـم أن ُثّلـة مـن أصحـاب 
فـي  »سـواء  جـّدًا  العاليـة  المواهـب 
قبلـوا  التمثيـل  أو  الكتابـة  أو  الغنـاء 
أن يكونـوا بوقـًا« ألنظمـة االسـتبداد! 
وأن ُيلّمعـوا صورتهـا وُيلصقـوا بها ما 
تحـاول تلـك األنظمة االختبـاء وراءها 
األقلّيـات  وحمايـة  العروبـة  كمفهـوم 
ووحـدة الوطـن. مـا الذي يدفـع مطربة 
مشهورة وصوتها رائع ولديها جمهور 
فـي كل أنحـاء الوطـن العربـي وُتقـّدم 
فّنـا »راقيًا جـّدًا« لجمهورها الذي يحفظ 
كل أغانيهـا، إلـى تلميـع صـورة حاكم 
 600 لديـه  كان  الـذي  المسـتبد  بلدهـا 
صاحـب  كل  سـجن  والـذي  محظيـة، 
روايـات  عـّدة  صـدرت  بـل  ُحـّر،  فكـر 
تفضح ممارسـاته واستبداده وتكشف 
عـن ثروتـه الخياليـة؟! ال تحتـاج تلـك 
المطربـة األصيلة في الغناء وصاحبة 
الصـوت الرائع ألن تكون تابعة وبوقًا 
»لحاكـم أو سـلطة مسـتبدة فهـي ثريـة 
وناجحـة ومحبوبة ويمكنها على األقّل 
أن تصمت إن لم ترد أن تجهر أن حاكم 
بادهـا ُمسـتبد، ُيمكنهـا أن تضع نصب 

عينيهـا فنهـا األصيـل وأال تتطـرق وال 
أمـا  المسـتبد،  للحاكـم  واحـدة  بكلمـة 
مّثقـف  وإنـه  شـجعها  إنـه  تقـول  أن 
موسـيقيًا« فهـذا ُيقّلـل مـن مصداقيتهـا 
تجاه جمهورها، عدا أنني ممن يؤمنون 
أن للفـّن غايـة وهـي تحريـض النـاس 
على المطالبة بالعيش الكريم والحّرّية 
والكرامة وعبارة الفّن للفّن ناقصة ألن 
الفـّن رسـالة بالنتيجـة. أصبـت بخيبة 
أمـل كبيـرة وأنـا أسـمع تلـك المطربـة 
التـي لديهـا تاريخ حافل من النجاحات 
والشهرة، والتي تتمتع بموهبة عالية 
تمتدح طاغية وتقول عنه بأنه موهوب 
فّنّيًا »وموسيقيًا«! كيف يمكن أن يكون 
موهوبًا وهو يزج بأصحاب الفكر الُحّر 
فـي السـجون ويقتلهـم ويسـرق المـال 
العـام ثـم ُيعيـد إنتاجـه تحـت شـعار ) 
عطـاءات الحاكـم! (. األمر األكثر مرارة 
أن بعض الكتاب الامعين وموسوعيي 
الّثقافة والذين تلمذوا أجيااًل على ثقافة 
الحقـة، وكتبـوا فـي  الحـق والمعرفـة 
أهـم الجرائـد والمجـات مقـاالت رائعة 
تحلـل تراثنا العربي والتراث الغربي، 
ونظموا العديد من المؤتمرات، خاّصة 
تلـك التـي تدعـو لمحاربـة العنـف ضـد 
المـرأة ومؤتمـر مثـًا بمناسـبة مـرور 

الثّقافة وصيفة والسياسة ملكة؟!
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مئة عام على وفاة قاسم أمين، هؤالء 
أصحـاب الفكـر الُحـّر واإلنتـاج الفكري 
والغـزارة  الموهبـة  عالـي  واألدبـي 
وزيـر  مرتبـة  إلـى  وصـل  وبعضهـم 
أصابـه  كمـن  بعضهـم  نـرى  الّثقافـة، 
انفصام في الشـخصية يقبل في لحظة 
مـا تكريمـًا من طاغية حكم شـعبه أكثر 
مـن 43 سـنة حكمـًا مسـتبدًا وُمروعـًا 
فـي وحشـيته ويسـيل لعابـه لجائـزة 
؟  المّثقـف  هـذا  مصداقيـة  أيـن  أدبيـة! 
كيـف سـيبّرر لجمهـور عريـض فـي كل 
السـقطة  تلـك  العربـي  الوطـن  أنحـاء 
التـي ال ُتغتفـر، كيـف يكتـب كتبـًا فـي 
الّثقافة الُحّرة ويمجد إنسـانية اإلنسان 
عاليـة  موهبـة  صاحـب  أنـه  ويعـرف 
ويقبل عطاءات جاد لمجرد أنه رئيسًا 
للبـاد والعبـاد وهو في أعماقه يعرف 
أنه يقبل هدية من قتل مئات اآلالف من 
الشـبان والشـابات المطالبين بالحّرّية 
هـؤالء  يعتقـد  هـل  الكريـم!!  والعيـش 
أنـه يمكـن الضحـك علـى الشـعب أو أن 
األدبيـة  بالمنجـزات  الحافـل  تاريخهـم 
الرائعة وعالية الّثقافة والموهبة يشفع 
لهـم! أليـس قبولهم تلـك العطاءات من 
ممثـل نظـم االسـتبداد هـو أكبـر احتقار 
للشـعب، أال تمحـو سـقطتهم هـذه كل 

صـورة التقديـر واالحتـرام واتخاذهـم 
مثًا أعلى، خاّصة للشباب المتعطشين 
لمثٍل أعلى. ألم تفرز السنوات الخمس 
منـذ انطـاق الربيـع العربـي روايـات 
فـي  واالسـتعجال  الـرداءة  فـي  قمـة 
الروائييـن  بعـض  ِقَبـل  مـن  كتابتهـا 
ممـن لهـم تاريـخ ُمشـّرف فـي الكتابـة 
ولديهـم روايـات وقصـص عظيمـة فّنّيًا 
وإنسانيًا!، وكأن مسًا أصابهم فأرادوا 
أن يمتطوا حدث الربيع العربي كما لو 
أنهـم يمتطـون حصانـًا فكتبـوا روايات 
قمـة فـي الـرداءة! ما الـذي يدفع بهؤالء 
الذيـن  الفكـر  أصحـاب  أو  الروائييـن 
يملكـون تاريخًا حافـًا من اإلبداع الُحّر 
والموهبـة العاليـة أن يرتهنـوا لحاكـم 
ُمسـتبد وأن يحاولـوا تلميـع صورتـه! 
مـا أحوجهـم إلـى ذلـك ليفقـدوا دفعـة 
واحـدة مصداقيتهـم أمـام جمهـور كان 
مؤمنًا بهم لعقود. األمر ليس ببسـاطة 
وال يكفـي علـى اإلطـاق تفسـير ذلـك 
السقوط وتلك الخيانة بأن األمر مجرد 
إغـراء مادي وجوائز يسـيل لها اللعاب 
ألن هـؤالء حصـدوا شـهرة ومـااًل، لكن 
األمر في حقيقته هو أن الّثقافة العربّية 
وعلـى مـدى عقود طويلـة ظّلت تعاني 
مـن مـرض أخطـر مـن السـرطان وهـو 

فالسياسـة  للسياسـة.  خادمـة  كونهـا 
دومًا هي الملكة والّثقافة هي الوصيفة 
دقـة  األكثـر  التعبيـر  نسـتعمل  لـم  ِإْن 
والّثقافـة  سـيدة  السياسـة   : وخزيـًا 
خادمـة. وهـذه العقـدة النفسـية يبـدو 
أنها ُمتجذرة في نفوس أهم الموهوبين 
والمّثقفين في كل المجاالت، إذ يصعب 
علـى أحدهـم رفـض عطـاءات وسـلطة 
الطاغية، كما لو أن هناك مرضًا نفسيًا 
تحليلـه  فـي  حجـازي  مصطفـى  أبـدع 
)سـيكولوجية  العظيميـن  كتابيـه  فـي 
وسـيكولوجية  المقهـور-  اإلنسـان 
اإلنسـان المهـدور( أي أن هنـاك حالـة 
من التماهي مع المعتدي ال يسـلم منها 
حتـى أكثر المبدعين األصيلين نجاحًا. 
وعلـى  العربـي،  عالمنـا  فـي  الّثقافـة 
خادمـة  كانـت  وعقـود،  عقـود  مـدى 
للسياسـة وغيـر قادرة علـى االنفصال 
التقديـر  كل  أوّجـه  وأخيـرًا  عنهـا. 
واإلعجـاب والمحبـة للكاتـب المصـري 
المبـدع صنـع اهلل إبراهيـم الـذي رفـض 
جائـزة الروايـة العربّيـة فـي القاهـرة 
ألن السـفارة اإلسـرائيلية تبعـد أمتـارًا 
قليلـة عـن مسـرحية واحتفاليـة جائزة 
الروايـة العربّيـة.. فإلـى متـى سـتظّل 
ملكـة؟!! والسياسـة  الّثقافـة وصيفـة 
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صنعاء: وجدي األهدل 
 
لقيـُت صديقـًا تربطنـي بـه معرفـة قديمـة 
مصادفًة في شارع مزدحم، فسألني »إلى 
أيـن؟«. فقلـت لـه إننـي أمـارس رياضـة 
المشـي ولسـت ذاهبـًا إلـى اتجـاه ُمحـّدد. 
نفسـه،  السـؤال  عليـه  ألقيـُت  وبـدوري 
فـرّد إنـه منـذ عشـر سـنوات يتتبـع قبـور 
وأضرحـة األنبيـاء واألوليـاء فـي اليمن، 
ومآثرهـم،  آثارهـم  عـن  يبحـث  وإنـه 
مزاوجـًا بيـن القراءة عنهم وتفقد األطال 

التـي طافـت بهـا أنفاسـهم.
لقـد  وجوابـه.  جوابـي  بيـن  مـا  شـتان 
ظننـت أن سـؤاله محصـور فـي اللحظـة 
اآلنيـة التـي قابلتـه فيهـا، بينما فهمت من 
جوابـه عـن السـؤال ذاتـه أنـه يقصـد إلـى 
أيـن تذهـب بحياتـك وروحـك وأفـكارك. 
جوابي يمتد لساعات المساء فقط، بينما 
جوابـه يمتـد فـي الزمـان ويتجـاوز األفق 

المحـدود للمـكان.
بـن  )حنظلـة  النبـي  ذكـر  علـى  أتينـا 
صفـوان( الُمرَسـل إلـى سـبأ، الـذي كّذبـه 
العـرم  سـيل  عليهـم  اهلل  فأرسـل  قومـه 
)115 ق.م( المدفـون فـي الجامـع الكبيـر 
بصنعـاء، وأبـدى أسـفه ألن المؤرخيـن 
اليمنييـن القدمـاء والباحثين المعاصرين 
لـم يبذلـوا جهـدًا لجاء الغمـوض المحيط 
لـو كان مجـرم  الشـخصية، وقـال  بهـذه 
حـرب لتحـّدث عنه المؤرخون بإسـهاب.

أبدى امتعاضه أيضًا من اإلهمال المتعّمد 
للنبـش  تعـّرض  قـد  آخـر  نبـي  لمثـوى 
والتخريـب قبـل سـنوات قليلـة، واسـمه 
)شـعيب بـن ذي مهـدم(، وهـو غيـر الـذي 
ُذِكـَر فـي القـرآن، ويقـع ضريحه في قمة 
جبل النبي شـعيب - يرتفع 3670 م عن 

سـطح البحـر- الـذي ُيعـّد أعلـى جبـل في 
منطقة الشرق األوسط. ذكر لي إنه سافر 
إلـى الهند في سـياحة روحيـة، وزار قبر 
)ابـن عربـي( فـي دمشـق، وطـاف ببلدان 

كثيرة.
أدركُت أن الشخص الواقف أمامي لم ُيعّد 
هو نفسه الذي عرفته قبل عشر سنوات. 
هنـاك تحـّول عميـق وبالـغ الفـرادة فـي 

شخصيته.
فـي الكتابـة الروائيـة نعلـم أن أول درس 
من دروس األدب هو أن تكون الشخصية 
المسـطحة  الشـخصية  وأن  متحّولـة، 
الثابتـة علـى حالـة واحـدة خطـأ فنـي، 
وهفـوة ال يقـع فيهـا إال المبتدئـون. لكـن 
فـي واقـع الحيـاة ومن خـال ماحظاتي 
شـخصية  ثبـات  أن  يبـدو  الشـخصية، 
اإلنسـان علـى سـوية معينة منـذ طفولته 
وحتـى مماتـه هـي األقـرب إلـى الواقـع. 
وهـذه الماحظـات وجـدُت دعمـًا لهـا فـي 
دراسـات عالـم النفـس النمسـاوي )ألفرد 
آدلر(، الذي قال إن اإلنسـان يكتمل نموه 
النفسـي خال السـنوات الست األولى من 
طفولتـه، وبعـد ذلـك يصبـح لـه موقـف 
ثابت في الحياة ال يتغير. وأقرب نموذج 
شائع في عالمنا العربي يمكن االستشهاد 
به هو اليساري الذي كان يؤمن بـ»العنف 
الثـوري« ثـم تحـّول إلـى يمينـي ُمتدّيـن 
يؤمن بـ»الجهاد« وتغيير المنكر بيده. إنه 
ُيغّير األفكار التي يحملها، كما ُيبّدل أحدنا 
مابسه بحسب فصول السنة، لكن جوهر 
شخصيته يظّل ثابتًا على الموقف نفسه.

التبـّدل الحقيقـي فـي شـخصية اإلنسـان 
نـادر جّدًا، ويتطّلب ثمنـًا معنويًا باهظًا، 
ألنـه تبـّدل فـي موقف اإلنسـان من الحياة 
واألحيـاء، فهـو انتقـال مـن موقـف الفـرز 

حـب  بيـن  المشـاعر  وتجزئـة  والتمييـز 
»فئتـي« وكـره »الفئـة« األخـرى التي تقع 
علـى الطـرف النقيـض، إلـى موقف جديد 
يخلو من الفرز والتمييز، ويحدث وحدة 
شـعورية تتضمن محبة شـاملة لكل ذرة 

فـي الكون.
بالبلـدان  يحـدق  عّمـا  رأيـه  عـن  سـألته 
العربّيـة مـن أخطـار ِجسـام، وعـن هـذا 
العربـي الـذي يقتـل أخاه العربـي ضاربًا 
والـدم  الديـن  بروابـط  الحائـط  عـرض 
والوطـن المشـترك. فأعطانـي جوابـًا لـم 
يخطـر لـي علـى بـال، وبـدا لـي للوهلـة 
األولى بعيدًا جّدًا عن الموضوع المباشـر 

لسـؤالي:
»ِمـْن العـرب أربعـة أصنـاف ِاحذرهم وال 
بأحوالهـم  تغتـّر  أن  وإيـاك  ُتصّدقهـم، 
فتقلدهـم، األول العربـي الـذي يزعـم أنـه 
زيـر نسـاء فا تأخـذه مأخذ الجـد، واعلم 
أنـه بتـول، وإنمـا يريـد أن ُيقـال عنه إنه 
فحـل! والثانـي العربـي الـذي يزعـم أنـه 
ملحـد، فـا تكفـره، واعلـم أنـه مؤمن في 
قرارة نفسه، وإنما يريد أن ُيقال عنه إنه 
مـن أهـل العلم والّثقافـة. والثالث العربي 
الذي يزعم أنه ُمتدّين، فا تغتّر بإيمانه، 
واعلـم أنـه إنما ُيمّوه على لهجه في طلب 
الدنيـا بالتظاهـر بالديـن، لُيقـال عنـه إنه 
يرجـو  وال  والصـاح  التقـوى  أهـل  مـن 
سـوى اآلخـرة. والعامـة المشـتركة بين 
هـؤالء الثاثـة هي المجاهـرة. فمن رأيته 
مجاهـرًا بإيمانـه أو إلحـاده أو بحظوتـه 
عنـد النسـاء فتيقـن كذبـه. وأمـا المؤمـن 
الصادق في إيمانه فإنه يتحّرى أال ُيعرف 
بين الناس بالتقوى فُيفسـد الرياء عمله. 
ومثلـه الملحـد الباحـث عـن الحقيقة الذي 
ليفسـح  شـكوكه  كتمـان  علـى  يحـرص 

األربعة الذين جلبوا الدمار
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لنفسـه المجـال لمزيـد مـن التفّكـر بعيـدًا 
عـن تشـويش العـوام. وثالثهـم الجسـور 
على اجتناء اللذات، فإنه ال ُيسـرّ بالقول 
إنـه فعـل كذا وكذا، ألن هـذا يحبط عمله، 
وينّفر النساء منه خشية أن يشيع أمرهن 

معه«.
آوينـا إلـى مصطبـة قعدنـا عليهـا، ُنمّلـي 
عيوننـا بمشـهد غروب الشـمس. صديقي 
هـذا أصغـر منـي سـنًا لكنـه سـلك دروبـًا 
فـي الحيـاة لـم أسـلكها، ويبـدو أن حيـاة 
المغامرات والسفر واالحتكاك بالشعوب 
األخـرى تعّلـم اإلنسـان أكثـر مـن الكتـب. 

سألته:
- متى يكون المرء ُمرائيًا؟

- حين يضع على وجهه قناع الدين وهو 
دنيوي، أو قناع المفكر وهو خامل الفكر 
ضعيف العقل، أو قناع البطولة واإلقدام 

وهو خّوار كثير الكام.
- ومتى يكون المرء متعالمًا متحذلقًا؟

- حيـن ُيقّلـد َغيـرُه ِغيرًة منه ال باألصالة 
عن نفسه.

- ومتى يكون المرء مغتابًا لنفسه؟
- حين يسلك المرء مسلك الشعراء الذين 
وصفهـم اهلل فـي القـرآن بأنهم يقولون ما 

ال يفعلون.
- معظـم أصدقائنـا شـعراء، فهـل ينطبق 

هـذا الـكام عليهم؟

- ال أقصـد َمـْن يكتـب الشـعر، ولكـن مـن 
يفكـر بطريقـة شـاعرية، ألـم يقولـوا إن 
أعـذب الشـعر أكذبه.. فهكذا بعض البشـر 
يعيشون بطريقة أعذب الذكريات أكذبها، 
فهـم ُيجّملـون حياتهـم بأكاذيـب وأحـداث 

لـم تحصـل لهـم فعًا.
- فهمت.

- التظاهـر بأمـور ليسـت فينـا هـي أصـل 
الباء في الشخصية العربّية المعاصرة.

- نعـم، ذكـرت ثاثـة أصنـاف ولـم تـأِت 
علـى ذكـر الصنـف الرابـع؟

- هو أردؤهم، إنه الذي يزعم أنه وطني 
ويتبّجـح بحّبـه للوطـن، فهـذا الصنـف ال 
تركـن إليـه، وال ُتصـِغ لشقشـقته، فإنمـا 
هـو نخـاس يجلـب النـاس عبيـدًا للدولة، 
فـإذا عُظـم أمـره واسـتفحل اّتخـذ الدولـة 
األسـواق  فـي  للبيـع  يعرضهـا  سـبية 
الدولية، واأُلّمة أَمًة يستخدمها في قضاء 
حوائجـه وتلبيـة شـهواته. إنـه بـا ذمـة 
وال ضميـر، ُيجيـد االسـتقواء علـى أبنـاء 
بلده واالستحواذ على المكاسب والنفوذ، 
وعامة هذا الُمزايد أن يقال عنه إنه رجل 

دولة!
- أمثـال هـذا كثيـرون، وهـم يتمنـون فـي 
إلـى  الحـظ  دوالب  يرفعهـم  أن  سـرهم 
األعلى يومًا ما فيترقون إلى منصب وزير 
أو سـفير أو مـا دون ذلـك مـن المناصـب 

العليـا التـي يسـيل لهـا لعابهـم.
- حـب الوطـن فطري في اإلنسـان، وتجد 
التـي  البدائيـة  القبائـل  عنـد  حتـى  ذلـك 
تسكن غابات األمازون، لكن )الوطنجي( 
أن  يبتغـي  سـلعة  إلـى  وطنيتـه  ُيحـّول 

يتقاضـى ثمنهـا.
وليـس  وطنجيـًا  المـرء  يكـون  متـى   -

؟ وطنيـًا
حيـن ينـزع صفـة الوطنّيـة عـن غيره من 

أبنـاء وطنـه ويحصرها في نفسـه.
- صدقـت، كـم أمقـُت هذا الصنـف الخبيث 
الـذي يـرى نفسـه ممثـًا للوطـن فُيـوّزُع 
صكـوك الوطنّيـة علـى هـذا وذاك علـى 
هواه وبحسب رضاه عنهم، ويحرم منها 
آخريـن ال يروقـون فـي عينيـه، وكأنـه 

يعلـم مـا فـي الصـدور.
- هذا الصنف هو األّشد ضررًا من سابقيه، 
وهو الذي أورد األمة العربّية إلى ما هي 
فيه اليوم من حروب أهلية واضطرابات 
دموية، وعجز وفشل وضعف، فتضاءلت 
قوة الدول، وتدّنت قيمة اإلنسان العربي 

إلى الحضيض بين األمم.
غربـت الشـمس، وذابـت مامـح صديقـي 

فـي ضبـاب أزرق.
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الجزائر: نّوارة لحـرش
 
السـاحة  األخيـرة  اآلونـة  فـي  انشـغلت 
فـي  واإلعامّيـة  والّثقافّيـة  السياسـّية 
الجزائر بالحديث مّرة أخرى عن مشروع 
الخاّصـة  التعديـات  الدسـتور.  تعديـل 
بمراجعـة الدسـتور، والتـي تنـدرج فـي 
سياق ما ُأطلق عليه ورشة اإلصاحات 
فـي  واسـعًا  جـداًل  أثـارت  السياسـّية 
األوساط السياسّية والّثقافّية واإلعامّية 
الجزائرية، خاّصة في ما تعّلق بترسيم 
األمـر  هـذا  وطنّيـة.  كلغـة  األمازيغيـة 
وغيـره - وإْن بدرجـة أقـّل- فتـح بـاب 
النقاشـات وحتـى الخافات فـي الطبقة 
السياسـّية: أحـزاب ومعارضة، ورجال 
أحاديـث  موضـع  كان  كمـا  سياسـة، 
الُكّتـاب والناشـطين السياسـيين، ومن 
جهـة أخـرى انفتحـت منابـر اإلعام بكل 
ترسـاناتها ألهـل الفكـر والّثقافـة الذيـن 
وجـدوا أنفسـهم يخوضون في هذا األمر 

الحسـاس. 
حول مسـألة المشروع التمهيدي لتعديل 
جـداًل  أثـار  الـذي  الجزائـري،  الدسـتور 
والتليفزيـون  الصحافـة  فـي  واسـعًا 
التواصـل  ومواقـع  الميديـا  ووسـائط 
واآلراء  الـردود  وتباينـت  االجتماعـي، 

والنقاشـات بشـأنه، والتـي اّتسـمت في 
مجملهـا بالنقـد. عّبـر الناقـد واألكاديمـي 
الدكتـور السـعيد بوطاجيـن عـن موقفـه 
الدسـتوري  التعديـل  مـن  الشـخصي 
الجديد، وحصره في ِعّدة نقاط، متسائًا 
بشكل خاص: »أّواًل لماذا التغيير؟ سؤال 
جوهـري موّجـه للمعنييـن. مـا يعني أن 
الدسـتور الـذي تـّم تعديلـه قبل سـنوات 
قليلـة لـم يـِف بالغـرض المطلـوب، أو 
أن بـه فجـوات وجـب ترميمها، ومنها ما 
كان ذا عاقـة بالُعهـد الرئاسـية، مـع أن 
التعديل السابق هو الذي أقّرها لمقاصد 
تـّم تأويلها بمسـتويات يعرفها القاصي 

والداني«.
صاحـب »اللعنة عليكم جميعا«، واصل 
متسائًا أيضًا: »هل التعديل الدستوري 
الجزائريـة  األزمـة  سـيحل  الـذي  هـو 
الحالية؟ ليس بمقدور كل دساتير العالم 
مجتمعـة أن توقـف حالـة التدهور العام 
الـذي تمـّر بـه البـاد ألن ذلـك يسـتدعي 
تفعيل آليات أخرى. ثم ما مدى حضور 
المؤّسسـات الدسـتورية وفعاليتهـا منـذ 
سـنين؟ ومـا معنى حضورهـا أو غيابها 

فـي ظّل مركـزة القرار السياسـي؟«.
المتحّدث ذاته، أجاب بنوع من الاجدوى 
عـن أسـئلته التـي أوردهـا: »لـن يـؤدي 

التغيير االفتراضي إلى أي نتيجة ما لم 
تحّدد المسؤوليات وتحترم الصاحيات 
بإرساء قوانين وتقاليد تحّرر المؤّسسة 
الممارسـة  الضغوطـات  مـن  القضائيـة 
الهيئـات  احتـرام  إلـى  إضافـة  عليهـا، 

المكلفة بالمحاسـبة«.
بوطاجيـن، انتقـد المزاجيـة التي يتسـم 
بها الرؤساء تجاه دستور البلد، واعتبر 
المسـودات التمهيديـة لتعديـل الدسـتور 
بمثابة الحلول الترقيعية ال غير. إذ قال 
بصريـح العبـارة: »إذا كان كل رئيـس 
ال  قـد  ألسـباب  جديـدًا  دسـتورًا  يضـع 
تكـون مقنعـة، ثـم يغّيـره متـى شـاء، 
فمعنى ذلك أننا محكومون باألشخاص 
وليـس  العابـرة،  الترقيعيـة  والحلـول 
بالعقل والتجربة والمقارنة واالستنتاج 
والدراسـات  التاريخيـة  والمعرفـة 
طاقـات  البلـد  فـي  هنـاك  المسـتقبلية. 
كبيـرة لهـا رؤيـة واضحـة، وليسـت لها 
مصلحة مباشرة من وراء وضع دستور 

يفـي بالغـرض«.
وخلص بوطاجين متسائًا مّرة أخرى: 
»مـا مـدى حضـور العقـل والّثقافـة فـي 
ثـّم  للمجتمـع؟  المنظمـة  القوانيـن  هـذه 
ألسـنا بحاجة إلـى إيقاف النزيف الكبير 
الـذي تعرفـه هجـرة األدمغـة؟ تبـدو لـي 

مشروع الّدستور.. يقّسم الجزائريين 
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المسـألة ُمحّيـرة. ال يمكننـا بناء مجتمع 
العقليـة  القـدرات  تنميـة  دون  ُمحّصـن 
بمفهومها الواسع، وبمعاقبة المتسببين 
عيـن  هـي  هـذه  االنتكاسـة.  هـذه  فـي 
المعرفـة: الدسـتور وحـده، مهمـا كانـت 
درجـة كمالـه وعبقريتـه، لـن يسـتطيع 
ترميـم العطـب. القضّيـة أخطـر وأعمق. 
الملكـي أو  الحكـم  المشـكلة ليسـت فـي 
الجمهـوري أو اإلمبراطـوري، ومـا إلـى 
التسـيير  فـي  إنهـا  األنظمـة.  مـن  ذلـك 
العقاني للطاقات والموارد، في التفكير 
والمبـادرة وفـي تطبيـق القانـون علـى 
الجميـع. أّمـا إنتـاج الدسـاتير فا معنى 
له إن لم يرفق بتطبيقها، مثًا ما معنى 
أن نجد في الدسـتور بأن الّلغة العربّية 
هـي الّلغـة الوطنّيـة والرسـمية للبـاد، 
وبالمقابل ال نعثر عليها في المؤّسسات 
التعامـات  السـيادية وفـي  والـوزارات 

ذلـك  علـى  وِقـْس  والدوليـة؟  المحليـة 
قضايـا ال حصـر لهـا«.

مـن جهتـه، الكاتب والناقد جمال غاب، 
يصّرح لـ »الدوحة«: »سـأكون متشـائمًا 
الجزائـري  المجتمـع  إجابتـي، ألن  فـي 
وأغلبيـة المجتمعـات العربّيـة لـم ترتـِق 
تدسـتر؟  بمـا  االلتـزام  مصـاف  إلـى 
الفهـم  مـن  بعـٍض  إعطـاء  حاولنـا  فلـو 
لوثيقـة الدسـتور نجدهـا تتلّخـص فـي 
العقـد االجتماعـي، والقاعـدة القانونيـة 
وانطاقـًا  وإيجـاب،  قبـول  هـي  للعقـد 
مـن هذيـن العنصريـن نلحـظ الكثيـر من 
ة  االختـاالت علـى ِعّدة أوجه: السياسـيّ
والتشـريعّية والتنفيذّية، فعلى الصعيد 
النظـر  وُبعـد  الرؤيـة  غيـاب  السياسـي 
فـي االستشـراف ومـرد هـذه المعضلـة 
األحـزاب التـي ال تحـوز إال علـى االسـم 
لغيـاب المثّقف المناضـل والُمنِظر بها«.

المتحـّدث ذاتـه، يـرى أن التشـريع مـن 
المفتـرض أن ينبثـق من نخب األحزاب، 
إذ يضيف مسـتطردًا: »السؤال المطروح 
علـى مـدار الــ60 سـنة الماضيـة، مـاذا 
أنتجـت هـذه األحـزاب بشـقيها، مـواالة 
ومعارضـة؟ وتوضيحـًا لما سـلف ذكره 
أضيف المعلم األول للتشريع جون جاك 
روسـو الـذي شـّبه المشـّرع بالمهنـدس 
إال  مشـروعه  ينّفـذ  ال  الـذي  المعمـاري 
بعـد نزولـه إلى األرضية ليتأكد من قوة 
تحملهـا فكذلـك المشـّرع عليـه أن ينـزل 
إلـى الشـعب ليتأكـد مـن قـوة تحملـه لما 
يشرع من قوانين.. قانون المالية لسنة 

2016 أنموذجـًا؟«.
غـاب مـن جهـة أخـرى، يـرى أن تداخل 
الجانب التشريعي مع الجانب التنفيذي، 
ال تنتـج عنـه إال إربـاكات وإخاالت في 
الدسـتوري  للمشـروع  العـام  السـياق 
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ككل، موضحـًا فـي هـذه النقطـة: »مـن 
الجانـب  تداخـل  االختـاالت،  أوجـه 
التشـريعي مـع الجانـب التنفيذي، حيث 
رئيس الجمهورية يشـرع بأوامر؟ وأمام 
هـذه االختـاالت أيـن موقـع االلتزامـات 
بالدسـتور الـذي نتصـّوره فـي مخيالنـا 
بالعقـد االجتماعـي  - وأضـع علـى لفـظ 
العقـد ألـف سـطر-؟ ومبعـث كل خوفـي 
أن ُيمـّرر مشـروع وثيقـة الدسـتور علـى 
مـاء  علـى  وحفاظـًا  البرلمـان؟  غرفتـي 
أن يعـرض علـى  الوجـه كل ترجّياتـي 
االسـتفتاء ألن بـه مـواد ِجـّد ملغمـة وقـد 
تكلفنـا الكثيـر مـن المصاعب مسـتقبًا«.

غـاب وفـي معـرض حديثـه عـن المـواد 
التـي يراهـا ملغمـة فـي النـص التمهيدي 
الدسـتوري، يخـّص  التعديـل  لمشـروع 
الّلغـة األمازيغيـة لغـة  بالذكـر دسـترة 
»السـؤال  يقـول:  إذ  ورسـمّية.  وطنّيـة 
المطـروح دائمـًا، هـل عندنا فـي الجزائر 
لغـة أمازيغيـة؟، )للعلـم أنـا أمازيغي(، 
ومواطـن  كمثّقـف  أعرفـه  مـا  ولكـن 
اللهجـات:  مـن  جملـة  هـي  أمازيغيتنـا 
الشلحية، الشاوية، التارقية، والمزابية. 

وهذه اللهجات تحتاج أواًل إلى تجميعها 
فـي قامـوس، ومن َثّم تطويرها من لُدن 
خبـراء إلـى لغـة، وهـو المشـروع الـذي 
نـادى بـه الفيلسـوف الجزائـري كريبـع 
القـرن  مـن  السـبعينيات  فـي  النبهانـي 

الماضـي ولـم ينجـح«.
غـاب، وبجملـة مقتضبة، اختتم قائًا: 
»كـم تمنيـت فـي هـذا السـياق لـو كانـت 
فلسـفة هـذه المـادة فـي الدسـتور تعنـي 

التوطيـن بـدل الترسـيم«.
البرلمانـي  والنائـب  اإلعامـي  بـدروه 
إلـى  السـابق إبراهيـم قارعلـي، يذهـب 
المتعّلـق  المشـروع  »يكـون  القـول: 
بالتعديـل الدسـتوري قـد ُقدَِّم إلـى الرأي 
العـام فـي شـكل دسـتور جديـد، ولكـن 
األمر ليس كذلك فقد َمّس التعديل بعض 
مـواد  إضافـة  مـع  الدسـتورية  المـواد 
أخرى جديدة، مما يعني ذلك أن المشّرع 
يريد دسـترة األمر الواقع الذي تكون قد 
فرضتـه بعـض المسـتجدات والطـوارئ 

والتخّوفـات اآلنيـة والمسـتقبلية«.
ثم يضيف بوجهة نظر تتضمن اعتقاده: 
بنـاء  إلـى  يهـدف  الدسـتور  أن  »أعتقـد 

الحقـوق  وترقيـة  الدولـة  مؤّسسـات 
البنـاء  قيمـة  مـا  ولكـن  والحّرّيـات، 
المؤّسسـاتي إذا كان األشـخاص في كل 
َمـّرة فـوق المؤّسسـات وفوق الدسـاتير 
وفـوق القوانيـن وفـوق المواطنيـن. إن 
الدستور الحقيقي هو الذي ُيغّير وليس 

ـر األشـخاص«. الـذي يتغّيـر بتغيُّ
قارعلي، المعروف بكتاباته السياسـّية 
المنتقدة للوضع السياسي في الجزائر، 
يواصل بلهجة فيها الكثير من النقد الذي 
يحمل رؤية مغايرة في هذا الشـأن: »إن 
قيمـة  تسـاوي  ال  الدسـاتير  مـن  الكثيـر 
الحبر الذي ُكتبت به وِنعم الدساتير تلك 
التـي لـم ُتكتـْب والتـي هي أكثـر احترامًا 
من الدساتير المكتوبة. لقد كان يجب أن 
يتحـّول الدسـتور إلـى ُعرف فـي حياتنا 
منهـا،  السياسـّية  وخاّصـة  اليوميـة، 
ولكـن ذلـك لـم يحـدث وهـو مـا أرجـوه 
أن يحدث. فالدساتير قد أصبحت تنسخ 
بعضها بعضًا ومن السخرية أن تتحّول 
ثوابـت الدسـتور السـابق إلـى متغّيـرات 
فـي الدسـتور الاحـق. إن األمر يتجاوز 
كانـت  سـواء  الدسـتورية،  التعديـات 
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شـكلية أم جوهريـة، وبغض النظر عن 
طبيعـة هـذه التعديـات، سـواء كانـت 
خطوة إلى األمام أم خطوة إلى الوراء، 
فـإن تكريـس سياسـة األمـر الواقـع هي 

فـي الحقيقـة قفزة فـي المجهول«. 
وخلـص متسـائًا: »تـرى، متـى نصـل 
إلى دستور ال يتغّير بتغيُّر األشخاص، 
دسـتور يغّيـر وال يتغّيـر وإن كان يجـب 
أن يتغّيـر فمـن أجـل مواكبـة التغييـر ال 

مـن أجـل تكريـس األمـر الواقع«.
القـادر  عبـد  والدكتـور  األسـتاذ  أمـا 
يتـراوح  الدسـتور  أن  فيـرى  بوعرفـة، 
الحرمـان.  ونزعـة  التعديـل  إرادة  بيـن 
وهـو يقـول بهـذا الشـأن: »اتسـمت رغبة 
الجزائـر  الدسـتور لـدى ساسـة  تعديـل 
بطابعين، األول يتمّثل في إرادة التغيير 
عـن طريـق التعديـل، والثانـي يكمن في 
نزعة حرمان وإقصاء بعض الجزائريين 
من ممارسة حقهم وواجبهم الّسياسي«.

العـودة  استحسـن  نفسـه،  المتحـّدث 
إلـى العمـل بعهدتيـن فقـط فـي الحكـم: 
بعهدتيـن  الرئاسـية  الُعهـد  تقنييـن  إن 
غيـر قابلتيـن للتمديـد أمر إيجابي، وهو 

الـذي غّيـره  الرئيـس سـنة 2008، كمـا 
وتشـكيل  والتعبيـر  المعتقـد  حّرّيـة  أن 
الجمعيـات واألحـزاب ُيعـّد أمـرًا منطقيـًا 

ومعقـواًل«.
أخـرى،  مـواد  مـن  توّجـس  أنـه  غيـر 
أن  »بيـد  السـياق:  هـذا  فـي  أضـاف  إذ 
كثيـرًا مـن المـواد ُيـراد بهـا الّتمكين لفئة 
سياسّية وشريحة أيديولوجية ُمعّينة، 
وخاّصـة المـادة 73 التـي تمنـع كثيـرًا 
الترّشـح لمنصـب رئيـس  الّساسـة  مـن 
الهجـرة  عـدم  فاشـتراط  الجمهوريـة، 
أكثـر مـن 10 سـنوات وغيرهـا هـو نـوع 
فالهجـرة  المواطـن،  مـن سـلب حقـوق 
أحيانـًا تكـون بدوافـع وطنّيـة محضـة 
أو ظـروف صعبـة. كمـا أن المـادة 77 
تمنـح الرئيـس سـلطًة أكثـر مـن سـلطة 
األكثريـة، حيـث يصبـح الحـزب الفائـز 
باألغلبية ال يتمتع بحق تشكيل الحكومة 
ورئاسـتها«. وكل هـذا- حسـب الدكتـور 
بوعرفـة- يتناقـض مـع البنيـة النظريـة 
وأبجديـات  التشـاركية  للديموقراطيـة 
فـي  يذهـب  وهـو  الجمهـوري.  النظـام 
لنـا  المـادة 77 تصنـع  إلـى: »إن  رأيـه 

فهـو  جمهـوري،  نظـام  فـي  ديكتاتـورًا 
القائد، والمرشد، والُمنصب، والُمنهي، 
تكـون  وعليـه  والمبـرم..،  والَعافـي، 
الحكومة الُمشكلة مجرد واجهة شكلية، 
ويكون الناخب الوطني قد انتخب حزبًا 
بـدون برنامـج أو مشـروع ألن الرئيـس 

هـو الُمحـّدد لـكل شـيء«.
إن تعديـل الدسـتور، يصيـف الدكتـور: 
»يّتجه صوب ما ُيسمى بـ)الديموقراطية 

المستبدة(«.
ومـن عيـوب مسـودة الدسـتور الُمعّدل، 
حسـب الدكتـور بوعرفـة: »عـدم وجـود 
مـادة تمنـع التاعـب بالدسـتور أصـًا، 
ونقصد ما الضامن القانوني والدستوري 
لعـدم تعديـل الدسـتور الُمعـّدل مسـتقبًا 
ُأعطيـت  الـذي  الدولـة  رئيـس  ِقَبـل  مـن 
لـه صاحيـات كبـرى تفـوق صاحيات 

الشـعب الـذي هـو مصـدر السـلطة«.
الدسـتور  إلـى أن  وخلـص فـي األخيـر 
الُمعـّدل »يفتـح إمكانية إعادة سـيناريو 
2008 فـي حـال مـا صعـدت إلـى الحكـم 
شـخصية بوَتْفِليِقيـة، وعندهـا نقـع في 

لعبـة الـّدور والّثـور«.
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محمد األصفر

الشيء الذي تلحظه عند زيارتك لصفاقس 
هـو الجدّيـة فـي العمـل والتكاتف من أجل 
عـن  للغربـاء  خاصـة  األفضـل،  تقديـم 
المدينـة، منـذ سـاعات الفجـر األولى يبدأ 
نشاط سكان صفاقس، لتتحّول الميادين 
داخـل  خاصـة  واألسـواق،  والشـوارع 
تحتفـظ  مازالـت  التـي  العتيقـة  المدينـة 
نحـل،  خلّيـة  إلـى  سـليمة،  بأسـوارها 
التاسـعة مسـاء، معظـم الشـوارع تخلـو 
مـن المـارة، ال يمكنـك أن تعيـش أجـواء 
شارع بورقيبة مثًا في تونس العاصمة 
بصفاقـس، تعـود إلـى الفنـدق مسـتذكرًا 
تاريـخ صفاقـس العريـق، البحـر، سـور 
المدينـة، تـراث صفاقـس مـن ملبوسـات 
وأكات وفنون رياضية، الملك سيفاكس 
الـذي وّحـد األمازيـغ ذات زمن، وُسـّميت 
باسـمه المدينـة، ُيّطـل عليـك مـن نافـذة 
الغرفـة ويمسـي عليـك بالخيـر، يمكنـك 
أن تشـهد تماسـك الصفاقسـيين فـي عـدة 
الليـل  واألبيـض،  األسـود  مشـهديات، 
والنهار، رقعة الشـطرنج، شعار النادي 
يلعـب  عندمـا  القـدم،  لكـرة  الصفاقسـي 
الفريـق سـواء في صفاقـس أو خارجها، 
حركـة  المدينـة،  يجتـاح  القبـور  صمـت 
الشـارع والسـيارات تراها شـبه متوّقفة، 
بالتلفـاز،  متعّلقـة  القلـوب  المقهـى  فـي 
كـؤوس القهـوة تبـرد وال ترفـع للفم، كل 
مـن التقيتهـم مـن كّتاب تونسـيين راهنوا 
علـى نجـاح تظاهـرة صفاقـس عاصمـة 
قـد  يقولـون   ،2016 العربّيـة  للّثقافـة 
يختلـف الصفاقسـيون في مـا بينهم، لكن 
أي شـيء لصالـح صفاقـس الكل يدعمه، 
تأّكد أنهم سـيقدمون االحتفالية في أبهى 
صورة، شعارهم األثير غير المدّون على 

الـورق هـو »صفاقـس أواًل«. 
فـي مايو/أيار الماضي، اجتمعت اللجنة 
الدائمة للّثقافة العربّية »المنظمة العربّية 

)ألكسـو(  والعلـوم«  والّثقافـة  للتربيـة 
عاصمـة  التونسـية  صفاقـس  لتختـار 
للّثقافـة العربّيـة 2016، وسـمو الشـيخ 
سـلطان القاسـمي حاكـم الشـارقة رمـزًا 
ثقافيـًا لهـا، يأتـي هـذا االختيـار تقديـرًا 
وتعريفـًا بتاريـخ المغـرب العربي ومدنه 
الزاخرة بالتراث اإلنساني المجهول نوعًا 
كالقاهـرة  مشـارقية  بمـدن  مقارنـة  مـا، 
ودمشـق وبيـروت مثـًا َتـّم تنـاول جانب 
كبيـر مـن موروثها بشـكل مفّصل أكثر من 
مّرة، حيث كانت قسنطينة الجزائرية هي 
المحتفى بها عام 2015 كعاصمة للّثقافة 

العربّية.
مـن  بـه صفاقـس  احتفـت  االختيـار  هـذا 
خال فعالياتها الّثقافّية والفّنّية سريعًا، 
مـا  فسـرعان  يمضـي،  الوقـت  تتـرك  لـم 
عقدت االجتماعات، لاستفادة واستثمار 
هـذا الحـدث المهم، الـذي انتظرته المدينة 
طويـًا، ِعـّدة رؤوس أقـام وأهـداف َتـّم 
بفائـدة  المدينـة  علـى  تعـود  تسـطيرها 
الحـدث  نريـد  ال  المـدى،  بعيـدة  ثقافّيـة 
بانتهـاء  تنتهـي  كاحتفاليـة  يمضـي 
مناشـطها، حرصنا على اقتراح مشـاريع 
متواصليـن  وفائدتهـا  إشـعاعها  يبقـى 
لسنوات قادمة، هكذا تحّدث الكاتب خليل 
قطاطـة مسـؤول اإلعـام فـي االحتفاليـة 
لـ»الدوحة« مستعرضًا بعض المقترحات 
التـي أقرتهـا اللجنـة التنفيذيـة للتظاهـرة 
منهـا: تطويـر البنيـة التحتيـة للمنشـآت 
عـرض  ودور  مسـارح  مـن  الّثقافّيـة 
ومكتبـات عامـة وفضـاءات فّنّية وتراثية 
داخـل المدينـة العتيقـة المسـّورة بسـور 
أثـري نجـح في االحتفاظ بمامحه طوال 
الزمـن، كذلـك وضـع تصـّورات لاهتمام 
بشاطئ البحر، خاصة الكورنيش وجعل 
نشـاطاته السـياحية والفّنّيـة والتجاريـة 

وغيرهـا دائمـة طـوال العـام.
اختيـار المدينـة عاصمـة للّثقافـة العربّية 
2016 لقـي ترحيبـًا لدى معظم الفعاليات 

مـدن  وأيضـًا معظـم  بالمدينـة،  الّثقافيـة 
انتقـادات  مـن  األمـر  يخـُل  ولـم  تونـس، 
مـاذا  بالطبـع، وتسـاؤالت علـى شـاكلة 
الحـدث  هـذا  السـتقبال  صفاقـس  أعـّدت 
الّثقافـي، وقـد تابعت اللجنة المشـرفة كل 
مـا ُنِشـَر حـول هـذا االختيـار فـي صحـف 
المشـرق والمغـرب، وناقشـت مـا تقّدم به 
الزماء سواء على شكل ماحظات شفهية 
أو مكتوبة، أو منشورة في اإلعام، حيث 
اسـتفادت من كل االنتقادات واالقتراحات 

فـي تدويـن برنامجهـا بشـكله النهائي.
يوم 22 ديسمبر/كانون األول الماضي، 
انتظمـت نـدوة في مدينة صفاقس، قّدمت 
فيها اللجنة التنفيذية تصّورها لاحتفالية 
التي سـتفتتح رسـميًا وتباشـر أنشـطتها 
فـي 23 يوليـو/ تموز القـادم، لتتواصل 
إلـى يوليو/تمـوز 2017، حيـث ُقـدَِّم في 
البحـر  )بيـن  التظاهـرة:  شـعار  النـدوة 
اللجنـة  قّدمـت  كمـا  والفنـون(،  والسـور 
مـن خـال عرض مرئـي الموقع الرسـمي 
لاحتفاليـة علـى شـبكة المعلومات الذي 
جمـع بيـن السـفينة كرمـز للبحـر وسـور 
المدينة كرمز ثقافي وحضاري، باإلضافة 
الفنـان  بصـوت  موسـيقية  خلفيـة  إلـى 
الصفاقسـي »محمـد الجموسـي« وأغنيته 

الشـهيرة »ريحـة الباد«.
سـمير السـامي رئيس الهيئة التنفيذية: 
تضافـر  أهميـة  عـن  لـ»الدوحـة«  تحـّدث 
الجهـود لتحقيـق المشـاريع الكبـرى التي 
سطرتها اللجنة كأهداف واجبة التحّقق، 
منها مشـروع تحويل الكنيسـة الموجودة 
بوسـط المدينـة مـن فضـاء للرياضة إلى 
فضـاء ثقافـي متكامـل يجمـع بيـن مكتبـة 
رقمّيـة بأحـدث التقنيـات ومسـرح يتسـع 
مجّهـزة  عـروض  وقاعـة  متفـرج  لمئتـي 
واإلضـاءة،  العـرض  تقنيـات  بأحـدث 
اسـتغال  علـى  العمـل  إلـى  باإلضافـة 
الواجهـات البلوريـة للكنيسـة مـن ناحيـة 
اإلضـاءة وتحويلهـا إلى قطعـة فّنّية ليًا 

صفاقس.. عاصمة للثقافة العربّية 

ثالثية البحر والسور والفّن
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الفقـري لتظاهـرة  العمـود  لتكـون بذلـك 
صفاقس عاصمة للّثقافة العربّية 2016. 
»شـط  تطويـر  هـو  الثانـي  المشـروع 
القراقنة« أو »كورنيش« مدينة صفاقس، 
الذي ُيعّد وجهة غير مستغّلة وغير محّبذة 
فـي المدينـة بحكـم غيـاب تصـّور واضح 
السـتغاله مـن جميـع النواحـي ويرمـي 
المشـروع الجديـد المدرج ضمـن أولويات 
تظاهرة صفاقس عاصمة للّثقافة العربّية 
2016 إلـى وضـع إسـتراتيجية واضحـة 
والمسـتمر  الدائـم  التنشـيط  فـي  تتمثـل 
منشـآت  السـنة وتركيـز  للفضـاء طـوال 
ثقافية به، باإلضافة إلى تشـجيع تركيز 
نشـاط تجـاري ترفيهـي بـه يسـاهم فـي 

إعـادة الحيـاة للمـكان. 
أما المشروع الثالث فيتعّلق بسور المدينة 
العتيق الذي تقّرر أن يتم تعهده بالصيانة 
والترميـم ثـم وفـي مرحلـة مواليـة تركيز 
تقنيـات  باسـتعمال  عليـه  فّنّيـة  إنـارة 
متطـّورة حتـى يتحـّول ليًا إلى ما يشـبه 
البطاقـات البريديـة التـي تختـزل فـي كل 
مـكان مـن الصـور ملحمـة تحكـي تاريـخ 

المدينـة أو تخّلـد ذكـرى علـم كان فيها. 
العـام  الكاتـب  بلفقيـرة،  السـيدة ربيعـة 
للتظاهـرة، تحّدثـت بدورهـا عـن أهميـة 
ِظـّل  فـي  اسـتراتيجي  كخيـار  الّثقافـة 
التحّدّيـات الظاميـة الراهنـة المتمثلة في 
األمن، حيث قال: الخيار في تونس اليوم 

هـو خيـار ثقافـي باألسـاس وأن كل فعل 
ثقافـي هـو فعـل مقـاوم، خصوصـًا مـع 
تصاعـد ِحـّدة الخطـاب الرجعـي الرافـض 
أن  مبّينـة  وللحيـاة،  وللجمالـي  للفّنـي 
نجـاح التظاهـرة يأتـي فـي هـذا السـياق 
المشـاريع  قابليـة  وبخصـوص  تمامـًا، 
الوقـت ولحجـم  للتنفيـذ لضيـق  المقّدمـة 
هـذه  أن  أوضحـت  المرصـود  الدعـم 
علـى ورق،  تبقـى حبـرًا  لـن  المشـاريع 
بـل إن العمـل قـد انطلـق ولـن يتوّقـف إال 

بإنجـاز مـا خططنـا لـه. 
سـتكتفي  التظاهـرة  كانـت  إن  مـا  وعـن 
المدينـة  بصفاقـس  واالحتفـاء  بالتركيـز 
فقـط تحـّدث قطاطـة المسـؤول اإلعامـي 
سـيكون  االحتفـاء  قائـًا:  للتظاهـرة 
بصفاقس الوالية وليس المدينة فحسب، 
فالسياسـة الّثقافّيـة المتبعـة حتـى قبـل 
إقرار عاصمة الّثقافة العربّية تعتمد على 
العمل على توزيع الحّق في الّثقافة على 
الجميع بعيدًا عن فكرة الهامش والمركز، 
ونحـن نسـعى إلـى أن ندعم هذا المسـعى 
أن  هـذا  مـن  واألهـم  التظاهـرة،  خـال 
نبقي على جميع المكتسبات التي سيقع 
تحقيقهـا بعـد العـودة إلـى نقطـة البدايـة 

مـع انتهـاء التظاهـرة.
وعـن مـدى تعـاون الزمـاء المثقفيـن مـن 
قطاطـة  واصـل  التظاهـرة  إنجـاح  أجـل 
حديثـه قائـًا: الحقيقـة أنـه ومنـذ تكويـن 

اللجـان وانطـاق العمـل الفعلـي شـهدنا 
انخراطـًا تلقائيـًا محمودًا لعدد من مثقفي 
الجهـة والمهتميـن بالشـأن الّثقافـي فيهـا 
الجميـع،  إلرضـاء  سـبيل  ال  وطبعـًا 
للتظاهـرة  وضعـه  َتـّم  الـذي  والشـعار 
وهو »الّثقافة توّحدنا وصفاقس تجمعنا« 
رسالة تلّقفها الجميع في صفاقس ومنها 
إلـى تونـس العاصمـة ومنهـا إلـى باقـي 
تونـس وهـي أن هذا العرس الّثقافي وإن 
بمخزونهـا  صفاقـس  إلبـراز  يهـدف  كان 
فإنـه  والحضـاري  الّثقافـي  التاريخـي 
أيضـًا يرمـي إلـى التأكيد علـى أن العرس 
تونسي باألساس وأن الكل مدعو ليكون 

فيـه بالطريقـة التـي يراهـا.
للتظاهـرة  األساسـي  التوّجـه  عـن  أمـا 
للتظاهـرة  العـام  التوّجـه  فيضيـف: 
للفكـر  التصـّدي  منـه  الهـدف  سـيكون 
ذلـك  كان  سـواء  والرجعـي،  الظامـي 
مـن خـال النـدوات الفكريـة والعلميـة أو 
مـن خـال إبـاغ الّثقافـي إلـى المناطـق 
التـي مـن الوارد أن تكـون جملة الظروف 
المحيطـة بهـا مشـّجعة علـى تفريخ الفكر 
هنـاك  نكـون  أن  سـنحاول  المتطـّرف.. 
الحيـاة  وبثقافـة  وبالموسـيقى  بالفـّن 
ولكـن األهـم فـي هـذا أننـا سـنبقى بهـذه 
األماكـن حتـى بعـد انتهـاء التظاهـرة مـن 
خـال مؤّسسـات ثقافّيـة صغـرى سـيقع 

ودعمهـا. تركيزهـا 
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غّزة – خاص بالّدوحة 

فبرايـر/ مـن  الرابـع عشـر  اقتـرب  كلمـا 
شـباط، زاد الحديـث عـن الحـّب وعيـده، 
منـه  واّتخـذوا  بـه،  الكثيـرون  واحتفـل 
قبـول  بيـن  الهدايـا..  لتبـادل  مناسـبة 
ورفـض بقـي االحتفـال مثـار جـدل كبير، 
ولكـن الجـدل يأخـذ منحـى آخـر فـي غـّزة 
المنكوبة، حيث تتساءل أواًل هل في غّزة 

للحـّب مـكان؟
يجيـب الشـاب رائـد أبـو شـاويش قائـًا: 
الحّب هو أجمل شعور في حياة اإلنسان، 
ومـن خالـه يمكـن لـه التغّلـب علـى كل 
مصاعب حياته، فلوال الحّب لما استطعنا 
أن نكمـل حياتنـا، ولـم نتمّكـن من تجاوز 
لمـا  الحبيـب  ولـوال  الصعبـة،  الظـروف 
وجدنـا َمـْن يعيننا في هذه الدنيا ويدفعنا 
لتحدي الصعوبات، مشيرًا إلى أن الحبيب 
الطـرف اآلخـر،  ليـس شـرطًا أن يكـون 
وإنما هو يقصد ثقافة الحّب بشـكل عام، 
وغـّزة كأي مـكان فـي العالـم فيـه أنـاس 
يشـعرون، يحبـون ويكرهـون، رغـم كل 
الظـروف التـي مـّرت عليهـم إال أن لديهـم 
مـن  تمّكنـوا  لمـا  لوالهـا  للحـب  مسـاحة 
مواصلـة حياتهم، فهم يتحّدون الظروف 

بقلـوب مليئـة بالمشـاعر الصادقة.
رائد يستعد لتقديم هدية ممّيزة لخطيبته 
التـي يعتبرهـا نعمـة مـن اهلل، شـاركته 
الظـروف  معـه  وتحـّدت  الصعبـة  أيامـه 
القاهـرة التـي َمـّر بهـا، ورغـم المصاعـب 
الماديـة التـي تفـرض نفسـها عليـه لكنـه 

لـن يفـوت هـذه الفرصـة.

خط أحمر

خرجـت  والتـي  عـا،  الجامعيـة  الطالبـة 
مـن قصـة حـب فاشـلة كمـا تصفهـا، تـرى 
أنـه ال مـكان للحـب فـي زمن كالـذي نعيش 
فيـه، وال فـي مكان كغّزة، موضحة وجهة 
نظرهـا بالقـول: تحـب الفتيـات بقلوبهـن، 
ولكن الشباب »أخ منهم«؛ يحبون بعيونهم 
فقـط، وال فـرق لديهـم إذا غابـت الحبيبـة 
أو حضـرت، فهـم دائمو البحـث عن بدائل.

وتضيـف قائلـة: ال يعـرف الشـاب الحّب، 
والحـّب عنـده ليـس إال وسـيلة للوصـول 
إلى ما يريد، وإذا ما جاءت اللحظة التي 
يتوّجـب عليـه أن يترجـم فيهـا حبـه إلـى 
عاقـة مشـروعة تجـده يتـذّرع بالظروف 
وهنـا تكتشـف أن الحـّب لـم يكـن صادقًا، 

ى ألجلـه كل المصاعـب. وإال لتحـدّ
عـا تعـارض اليـوم الحـّب قبـل الـزواج، 

وتصفـه بــ »الـكام الفاضـي«، كمـا أنـه 
غيـر  تكـون  فالعاقـة  للوقـت؛  مضيعـة 
وتختتـم  اهلل،  رضـا  تنـال  وال  شـرعية 
حديثهـا بتعبيـر يقـول: »أنـا اليـوم بيني 

وبيـن الحـّب خـط أحمـر«.

ظروف قاهرة

يخالفها هيثم الرأي، حيث يرى أن الشاب 
والفتاة يسـتويان في الحّب، وأن مسـألة 
التربيـة  طبيعـة  إلـى  تعـود  اإلخـاص 
بهـا كل طـرف،  يتمتـع  التـي  واألخـاق 
مشـيرًا إلـى أنـه أحب بالفعل مـّرة واحدة 
فـي حياتـه، وكان ينـوي الـزواج، ولكـن 
الظروف الصعبة التي يمّر بها حالت دون 
أن يحقـق مـا يريـده، فالخريـج الجامعي 
ال يجـد عمـًا منـذ مـا يزيـد علـى خمـس 
الشـباب،  مـن  الكثيـر  كغيـره  سـنوات، 
فالحـّب بـا مؤهـات ماديـة مصيـره إلـى 
مقبـرة القلـوب، ولـن يرى النـور بالمّرة.
ويتابـع حديثـه قائـًا: كنـت صادقـًا إلـى 
كذلـك،  كانـت  وهـي  معهـا،  حـّد  أبعـد 
كنـا سـنصبح زوجيـن سـعيدين، ولكـن 
النصيـب أواًل وآخـرًا هـو مـن ُيحـّدد، وها 
أنـأ أمضـي ذكـرى يـوم الحـّب هـذا العـام 
دون أن يكـون هنـاك َمْن يشـاركني إياه.

غزّة اآلن.. 
هل  يجد سان فالنتين مكانًا له؟ 
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هدية منتظرة

سـاجدة البالغـة 25 عامـًا، والتـي مضـى 
أحببـت  تقـول:  عامـان  زواجهـا  علـى 
وتزّوجت في ِظّل الظروف الصعبة، ومن 
يقـْل إن الحـرب والحصار ال يوّلدان حبًا، 

فهـو ال يعـرف عـن الحـّب شـيئًا.
عيـد  وفـي  العـام  هـذا  حديثهـا:  وتتابـع 
الحـّب سـيكون جميـًا لـو دعانـي زوجي 
إلـى وجبـة عشـاء  فـي أول مطعم  زرناه 
فـي أول يـوم مـن خطبتنـا؛ ألنـه يذكرني  
بذكريـات جميلـة  ووقـت رائـع  قضينـاه 
سـويًا  فـي لقائنـا األول بعـد الخطوبـة.

تزّوجـت سـاجدة زواجـًا تقليديـًا، ولكنها 
زوجهـا  مـن  الصـادق  بالحـّب  شـعرت 
هـي  تبادلـه  وهـي  األيـام،  مـع  وتطـّور 
التـي  الطيبـة،  المشـاعر  تلـك  األخـرى 
تصفهـا ببلسـم الحيـاة، فهمـا ليسـا مجرد 
زوجيـن، وإنمـا همـا عاشـقان تربطهمـا 
عاقـة ُمقّدسـة، ومـا عيـد الحـّب إال يـوم 
مـن األيـام الكثيـرة التـي يحافظـان علـى 
االحتفـاء بهـا ال لقدسـيتها وإنمـا ألنهما ال 
يفوتان فرصة إال ويجّددان فيه عهد الحب 

فيمـا بينهمـا كمـا تقـول.

تجديد العهد

معتصـم عيـاد  33 عامًا، اعتاد هو اآلخر 
معتبـرة  هديـة  إحضـار  علـى  عـام  كل 
األول  بحبـه  يصفهـا  التـي  لزوجتـه، 
واألخيـر، وقـد حـرص علـى هـذه العـادة 
لعشـر سـنوات هـي عمـر زواجـه منهـا.

وعـن بدايـة القصـة يقـول: تعّرفـت إلـى 
أخواتـي،  إحـدى  خـال  مـن  زوجتـي 
كانـت  لخطبتهـا،  وتقّدمـت  بهـا  ُأعجبـت 
تصغرني بثاث سنوات، لم نكن نعرف 
بعـض جيـدًا، ولكـن مـع الوقـت اكتشـفنا 
وبعـد  بيننـا،  كثيـرة  مشـتركة  أمـورًا 
القواسـم  تلـك  زادت  رسـميًا  ارتباطنـا 
بيننـا، وهـا أنـا اليـوم أجلـب لهـا الهدايـا 
دون  السـنوية  عادتـي  علـى  محافظـًا 
انقطاع طوال تلك السنوات، ألني أرغب 
فـي إدخـال السـعادة لقلبهـا، وال أنسـب 
مـن اسـتغال مثـل هـذه المناسـبة ألعّبـر 

لهـا عـن حبـي وامتنانـي.

مرفوع من الخدمة مؤقتاً

يـرى  فـا  بسـام،  الجامعـي  الخريـج  أمـا 
للحب مكانًا في غّزة، معتمدًا على المقولة 
الشـهيرة »إذا دخـل الفقـر مـن البـاب هـرب 

الحّب من الشباك«، فغّزة كما يصفها بسام 
تتسـع لأللـم والفقـر والبطالـة والحصـار 
بعدمـا  للمشـاعر،  فيهـا  مـكان  وال  فقـط، 
تـوارت خلـف معاناة كل شـاب فـي البحث 
عـن وظيفـة، ومصـدر رزق، وقـوت يوم، 
فكيـف إلنسـان يعيـش هـذه الظـروف أن 
يفّكـر بالحـّب وأن يعيشـه، وحتى إْن وجد 
من يشـاركه هذا الشـعور فكيف سـيترجمه 
خطوات حقيقية على األرض في ِظّل غياب 

األفـق فـي مسـتقبل أفضل؟.
تسـاؤالت بسام يشـاركه بها زميله محمد 
صـادق الـذي مـّر بتجربة خطوبة فاشـلة 
علـى َحـّد قولـه، والسـبب يعـود إلى عدم 
تمّكنه من الوفاء بالتزاماته المادية إلتمام 
الزفاف، وهذا ما يجعله اليوم عازفًا عن 
فكـرة االرتبـاط إلـى حين تحّسـن ظروفه 

كما يقول.
وعلـى الرغـم مـن هـذه التناقضـات بيـن 
اآلراء، لكن يبدو أن غّزة تستطيع كغيرها 
أن تعّبر عن الحّب، وتنشره، فالقوة التي 
يوّلدها يمكن أن تنثر حياة في كل المكان 
المحيـط بهـا.. غـّزة والحـّب مترادفـان ال 

يموتان.
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جمال جبران

اعتقـدت الفتـاة فاطمـة، وهـي فـي سـن 
التاسعة من عمرها، بضرورة أن ُتعطي 
بشـَرتها كل اهتمامهـا، حيـث »ال فائـدة 
ُترجـى مـن إنسـان ُيهمـل بشـرته، ألنهـا 
الغـاف الـذي نحـّس مـن خالـه العالـم 
الخارجـي«. لقـد أخـذت هـذه الفكـرة مـن 
محيط »الحريم« الذي نشأت في وسطه 
وعليـه أيقنـت أيضـًا »إن قـدر المـرأة فـي 
جمالهـا وقـد قّررت أن ألمع كالقمر«. لكّن 
هـذا كان فـي بدايـة األمـر قبل أن تشـتعل 
التـي  التفاصيـل  وُتطـرح  األسـئلة  نـار 
تشـاهد الفـوارق بينها فـي خزانة التأّمل 
والمقارنـات والمناقشـة الداخليـة بينهـا 

وبيـن ذاتها.
على هذا النحو نرى فاطمة المرنيسي في 
كتابهـا »نسـاء على أجنحـة الحلم« وهي 
تسـرد خطوط األّيام األولى لتلك الفتاة 
فـي الحيـاة والتي من خالها كان تقّدمها 
فـي طريـق بحثهـا عـن كيفيـة الخـروج 
مـن مرحلـة »طفولـة ال تأبـه بالفـوارق« 
ودخولهـا منطقـة تاليـة، حيث »سـيغدو 
العالـم قاسـيًا«. وهـي فـي الوقـت ذاتـه 
منطقـة الفصـل التي تحصل بين النسـاء 
والرجال وتجعلهم يعيشـون أشـقياء »ال 

يفهم الرجال النساء وال النساء الرجال«. 
مـن هنـا تأتـي فكـرة الحـدود الحقيقيـة 
التـي تقّسـم العالـم إلـى قسـمين، حيـث 
التـي تريـد أن  السـلطة  ُترسـم خطـوط 
تصيـر الحيـاة مقسـومة بيـن نمطين من 
وجهـة  لألقويـاء  جهـة  فتكـون  البشـر؛ 
أخـرى للضعفـاء. وعليـه كان لصاحبـة 
»شـهرزاد ترحـل إلـى الغـرب« أن تختـار 
لفاطمـة الخروج مـن المنطقة التي كانت 
تسـكنها لتبقـى فـي جهـة األقوياء، وهي 
هنا تتماشى مع قول والدتها لها »إذا لم 
تتمكني من مغادرة المكان الذي توجدين 

فيـه، سـتظلين فـي جانـب الضعفاء«.
هكذا يمكن قراءة القاعدة األساسـية التي 
انطلقت منها تلك الفتاة المولودة في مكان 
مـا مـن مدينة فـاس المغربية. لقد انطلقت 
هنـا مـن حقيقة ُكـره والدتها لتلـك الحياة 
الجماعيـة فـي منطقـة »الحريـم«، وحيـث 
كانـت تحلـم بالعيـش منفردة مـع زوجها 
فـي بيـت واحـد ولـم تكـن مؤمنـة بمفهـوم 
»التـاؤم مـع األزمـة« إال علـى شـرط عدم 
وجـود أّي تمييـز بيـن النسـاء وتفـرض 
حصولهـا علـى االمتيـازات نفسـها التـي 
كانـت لزوجـة شـقيق زوجهـا علـى الرغم 
من كافة الفوارق التي كانت بين العائلتين 
وقّوة المكانة االجتماعية للعائلة الثانية.

فـي حيـن كان كل هـذا يأتـي ُمتعارضـًا 
مـع اعتقـاد والدهـا إن اهلل عندمـا خلـق 
هنـاك  تكـون  أن  قـّرر  قـد  كان  األرض 
حالـة مـن الفصـل بيـن الرجـال والنسـاء 
ووضـع حـّدًا بينهمـا، كذلـك البحـر الذي 
بيـن  فاصلـة  مسـافة  يجعـل  كـي  شـّقه 
علـى  وبنـاء  والمسـلمين«..  »النصـارى 
ذلـك ٌيفتـَرض علـى كل فئـة مـن هاتيـن 
الفئتيـن احتـرام الحـدود الفاصلة بينهما 
مانعـًا  سـيكون  الـذي  االحتـرام  وهـو 
لكـن  والشـقاء«.  »الفوضـى  لحـدوث 
فاطمـة مـن جهتهـا لـم تسـترح لـكل هـذا 
وبقيـت منشـغلة تمامـًا وعلـى نحـو ُكّلي 
فـي بحثهـا طرقـًا مـن أجـل اختـراق تلـك 
الحـدود الفاصلـة وتجاوزهـا. ويبدو أن 
الحلم في مرحلة أولى كان يبدو كوسيلة 
ُمثلـى ُتمّكـن األنثـى مـن تجـاوز الموانـع 
والحـدود، لكـن ذلـك يبقـى ُحلمًا سـاكنًا 
بـا طائـل قـد يمنح صاحبه نشـوة آنية 
مـا لـم يكـن مصحوبـًا بحالـة مـن القلـق 
فـي  الجـرأة  وإنتـاج األسـئلة وارتـكاب 
اختـراع األفـكار الُمتاحـة عمليـًا لتجـاوز 

الموانـع والسـواتر الحقـًا.
ونتوّقف بالضرورة عند واقعة مفصلية 
تلّقـت صرخـة  التـي  فاطمـة  فـي حيـاة 
تحذيريـة مـن جهـة والدتها بعـد أن قامت 

استذكار

فاطمة المرنيسي.. 
على جناح الُحلم
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بحزم شـعرها بمنديل »ال ُتغطي شـعرك 
أبـدًا! أتسـمعين؟ إنـي أصـارع مـن أجـل 
إليـه!«  تعوديـن  وأنـت  الحجـاب  إزالـة 
مؤكدة »حتى إن طاردك هتلر هذا، عليك 
أن تواجهيه ورأسـك حاسـر«. والمعنى 
علـى  كداللـة  بالضـرورة  يذهـب  ال  هنـا 
غطـاء الـرأس مباشـرة بقـدر مـا يـؤدي 
إلـى فكـرة عدم جـدوى االختباء وخفض 
الـرأس، حيـث »المـرأة ال تحـّل مسـائلها 
ُمسـتهدفة  ضحيـة  فتصبـح  باالختفـاء« 

وسـهلة ويمكـن النيـل منهـا بسـهولة. 
وفـي هـذا السـياق لـم يكـن اإلتيـان علـى 
أو  مجانيـًا  أسـمهان  المطربـة  سـيرة 
عـن  الحديـث  حـال  معنـى  بـا  اختيـارًا 
الُفسـحة التـي كان يمنحهـا جهاز الراديو 
حين ُمغادرة الرجال حتى تهرع النسـاء 
بوصفـه  »الراديـو«  هـذا  إليـه.  الئـذات 
باتجـاه  للعبـور  منفـذًا  أو  مفتاحـاً  أواًل 
الحلـم الُمـراد، وأسـمهان ثانيـًا وتحديـدًا 
النسـائية  التجربـة  بصـورة  الرتباطهـا 
الفريـدة التـي نجحـت فـي تحقيـق ذاتهـا 
العشـائرية  الموانـع  كافـة  متجـاوزة 
واالجتماعية الصارمة التي كانت سائدة 
فـي زمنهـا وكادت تقضـي علـى حلمهـا. 
إنهـا هنـا ليسـت صوتًا فقـط بقدر ما هي 
حالـة ُمغايـرة فـي طريقة إنتـاج الرفض 

واالجتهـاد فـي إبـراز الصـورة الفرديـة 
لألنثـى فـي أبهى تجلّياتهـا بعيدًا عن أي 
إطـار ُمعيـق وحاجـز لـه أن يمنـع الفتاة 

مـن تحقيـق ولمـس ُحلمهـا. 
وحتى عند ظهور صوت الموسيقار محّمد 
عبد الوهاب في ذلك الراديو فكان مرتبطًا 
بأغنيتـه »أحّب عيشـة الحّرّيـة«، حيث ال 
يبدو هذا االختيار بعيدًا عن سياق التحّرر 
الملتصـق بسـيرة أسـمهان. فـي المقابـل 
تحضـر صـورة كوكـب الشـرق أم كلثـوم 
كحالـة منضبطـة قويـة ورسـمية ترتـدي 
ُتخفـي  واسـعة  طويلـة  فسـاتين  دائمـًا 
صدرها الممتلئ وهي من األسـباب التي 
تمنـع مـن التماهـي معها، ولهذا فالنسـاء 
»لـم يكـن شـغوفات بهـا كمـا هـو الشـأن 
بالنسـبة ألسـمهان«، وهي المطربة التي 
كانـت تمتلـك قـدرة خارقـة علـى تطبيـق 
الخاصـة وتسـير  فـي حياتهـا  قناعاتهـا 
علـى خـط اعتماد الفرد/المرأة على ذاته 
لفرض خطته على الجميع وهو ما يقول 
في نهاية األمر بالنسبة لألنثى »إن تغيير 

حياتكن ألمـر ممكن«. 
لكـن الُماحـظ فـي »نسـاء علـى أجنحـة 
الُحلم« أن فاطمة المرنيسـي وهي تضع 
فـي نهايتـه تنويهـًا ال تضعـه فـي المتـن 
ولكـن فـي هوامـش جـاءت علـى عدد من 

لـم يتجـاوز الخمـس، قالـت  الصفحـات 
فـي تفصيـل صغيـر إن هـذا الكتاب ليس 
سـيرة ذاتيـة ولكنـه عبـارة عـن »أحداث 
ُمتخّيلة على شكل حكايات ترويها طفلة 
فـي السـابعة«، وكانـت قـد أوردت عـن 
طفولتهـا التـي لو حاولـت أن تحكيها لنا 
»لمـا اسـتطعتم إتمـام الفقرتين األوليين 
منهـا ألن طفولتـي كانـت ُممّلـة إلـى َحـدٍّ 
كبيـر«. لكـن لمـاذا جـاء اختيـار صاحبـة 
»نساء النبي« على اسم »فاطمة« تحديدًا 
لتكون زاوية الكتاب الرئيسية وعماده! 
مـع تطابـق شـكل الصـورة االجتماعيـة 
التـي ترويهـا مـع الصـورة القديمـة التي 

كانـت سـائدة فـي ذلـك الوقت! 
ورغم ذلك لن يكون أمام القارئ سـوى 
أجرتهـا  التـي  التأخيـر  لعبـة  احتـرام 
األبـرز  المغربيـة  االجتمـاع  علـم  عالمـة 
لتقـوم بتنبيهـه أن مـا بيـن يديـه ليـس 
سـيرة ذاتيـة، فمـن حقها هنا االسـتفادة 
مـن لعبـة التخييـل الروائيـة واعتمادهـا 
قالبًا مناسبًا للطريقة التي أرادت عبرها 
إيصـال فكرتهـا مـن الحيـاة االجتماعيـة 
المائمـة  الُسـبل  واقتـراح  كانـت  التـي 
لتجـاوز عقبـة »الحريـم« التـي مـا تـزال 
أثقالهـا تمّثـل عائقـًا أمـام كثير من نسـاء 

العالـم العربـي إلـى اليـوم.
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أســعار البترول ُتسّجل أدنى مستوياتها، منذ أشهر، وما 
تــزال تواصــل انحدارها، هــذا الواقع انعكس ســلبًا على 
المشهدين االجتماعي واالقتصادي في دوٍل عربّية، وبات 
شــبح التقّشف، وخطر تقليص الموازنات، والخفض من 
المصروفات الســنوية، ُيخّيم عليها. هذا التعّلق بالبترول 
ومشــتقاته، ألــزم دواًل عربّيــة قبــول الوضــع الّصعب، 
الذي ترتب عن تهاوي األســعار، لكنه أيضًا يفتح لها ُأفقًا 
للنظر نحو المستقبل، والتفكير في طاقات بديلة، ُتقلِّص 
تبعّيتهــا لمصدٍر واحد.. فما هو مســتقبل الّطاقات البديلة 

في العالم العربي وفي العالم أجمع؟

البحث عن
طاقة بديلة

قضية
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إميل أمني 

بوابة العرب الّسحريّة

فـي هذا السـياق تضحـى عملية الحفاظ 
علـى كل قطـرة مـن نفـط العـرب الحالـي 
»مهمة شـبه مقدسـة«، والهدف منها إتاحة 
الفرصة لألجيال القادمة لاستفادة من هذا 
المعين المهم، سـّيما وأن معدل اسـتهاكه 
يمضي بدرجة سريعة، فالعرب يستهلكون 
حاليـًا نحـو 1.2 مليـون برميل فـي اليوم، 
بيـن مشـتقات النفط والغـاز لتوليد الطاقة 
التـي يحتاجهـا، وهـي نسـبة  الكهربائيـة 
عاليـة والشـك مقارنـة باسـتهاك أغلـب 

الدول.

ضمـن األسـئلة الجوهريـة التـي تتصل 
وتطّورهـا،  اإلنسـانية  الحضـارة  ببقـاء 
تلـك المتعّلقـة بالطاقـة ومصادرهـا، فـا 
حجـري،  وقـود  بـدون  تقـوم  حضـارات 
آخـر  إلـى  نـووي  أو  نفطـي،  أحفـوري، 
أشكال وأنواع الطاقة التي عرفها اإلنسان.

العالـم  يتسـاءل: هـل  أن سـائًا  علـى 
العربـي بثرواتـه النفطيـة فـي حاجـة فـي 
الحال أو االستقبال لطرح تساؤالت جدّية 
يطفـو  وهـو  للطاقـة  بديلـة  مصـادر  عـن 
علـى جـزء بالـغ األهميـة وكبيـر القيمة من 

احتياطـات العالـم مـن »سـائل الحضـارة« 
أي النفـط؟

المدهـش فـي الجـواب بالفعـل هـو أننـا 
ربمـا نكـون األكثـر احتياجـًا عالميـًا لطـرح 
هـذا السـؤال، انطاقـًا مما يـدور حولنا من 
تغيُّرات سياسّية لها انعكاسات اقتصادّية 
والشـك، تهبط بأسـعار النفط إلى أسـفل 
قـاع الجـب، مـا يعنـي توقـف دوران عجلة 
التنمية االقتصادّية، ومن َثّم إعان خروج 
دفعـة  والتاريـخ  الجغرافيـا  مـن  العـرب 

واحـدة وبـدون عودة.
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هل يعني مما تقّدم حتمية وجود بدائل 
للنفط عند العالم العربي ؟ 

أنـواع  مـن  العديـد  هنـاك  أن  الشـاهد 
مثـل  البديلـة، وبعضهـا معـروف  الطاقـة 
الطاقـة النوويـة، وهناك مجال مسـتحدث 
هذيـن  أن  غيـر  االندماجيـة،  الطاقـة  هـو 
عديـدة،  جانبيـة  أخطـار  لهمـا  البديليـن 
رأينـا  وقـد  النوويـة،  المفاعـات  ما  السـيّ
ردود  شراسـة  علـى  مثـااًل  اليابـان  فـي 
الفعـل العكسـية، وفـي ثمانينيـات القـرن 
فـي  تشـرنوبيل  كارثـة  كانـت  المنصـرم 

السـابق. السـوفياتي  االتحـاد 
عطفـًا علـى ذلـك، هنـاك طاقـة الريـاح 
وطاقـة الميـاه والبحـار، غيـر أنهما خارج 
تبقـى  ولهـذا  الناجـزة،  العمانيـة  إطـار 
»الشـمس« وطاقتهـا هي البوابة الّسـحرّية 
للعـرب مـن المحيـط إلـى الخليـج للدخـول 
إلى القرن الحادي والعشرين بأريحية غير 
مسـبوقة فـي مجـال حيـازة طاقـة نظيفـة 
بالذهـب  االحتفـاظ  وفـي  مكلفـة،  وغيـر 
عّلهـا  القادمـة،  لألجيـال  األسـود رصيـدًا 
تحسـن ابتـكار آليـات علميـة السـتخدامه، 
فتدفعهـا طاقتـه لمصـاف القـوى المتقّدمـة 
صناعيـًا وزراعيـًا وعسـكريًا، عوضـًا عن 
بيعـه بأثمـاٍن بخسـة كما يريـد تجار النفط 

مـن غيـر المحبيـن للعـرب بنـوٍع خـاص.
هـل »قصـة الشـمس« وأحاديـث الطاقـة 
مسـار مثيـر وجديـد علـى البشـرية، أم أن 
اإلنسان لم يكْن ليحيا من دونها منذ اليوم 

األول لوجـوده علـى كوكب األرض؟
يضيق المسطح المتاح للكتابة عن ذكر 
»مدن الشمس« المنتشرة في بقاع األرض، 
ففـي سـورية يطلـق علـى بعلبـك مدينـة 
الشـمس، وتسـتأثر مدينـة صـور بلبنـان 
بهـذا اللقـب، وفـي جنـوب إفريقيـا تحـوز 
مدينـة »صـن سـيتي« الواقعـة علـى بعـد 
190 كيلو مترًا من العاصمة جوهانسبرج 
اللقـب، ناهيـك عن أنه اسـمها، وفي مصر 
الفرعونية ُأقيمت مدينة الشمس، أو مدينة 
»أون« شـرق العاصمـة القاهرة التي ظّلت 
لعصـور طويلـة مركـزًا دينيًا إلله الشـمس 

الـذي عبـده المصريـون القدماء..
غيـر أن واقـع الحـال اليـوم، يشـاغبه 
مغايـرة  شـمس  مدينـة  فـي  عربـي  حلـم 
للميثولوجيـا القديمـة، حلـم يتشـابك مـع 
الواقـع، وفيـه تصبـح الطاقـة الشمسـية، 
مدخـًا لمدينـة خطـت مامحهـا مـن خيوط 
الشـمس، نتصّورهـا فـي عالـم المسـتقبل 

القريـب نموذجـًا يحتـذى نـراه متجلّيـًا فـي 
المـدن، صغيرهـا وكبيرهـا، يربـط بينهـم 
نظـام طاقـة مسـتدامة، نظيفـة، متجـّددة، 
يراعـي  بهـا،  المحيطـة  للبيئـة  صديقـة 

مصمموهـا البعـد البيئـي.
يدهش المرء من تأخر التفكير عربيًا في 
استغال تلك الثروة والتي باتت أقرب ما 
تكـون إلـى الثـورة فـي عالـم الطاقـة، ففي 
العقـود الماضيـة عـرف العالـم »الكابـات 
الكهربائيـة« لنقـل الطاقـة مـن موقـع إلـى 
آخر، فهل هذا موعد »الكابات الشمسية«؟.

الشاهد أن األوروبيين قد سبقونا ومن 
جديـد فـي اكتشـاف أهميـة مـا نملـك، كمـا 
فعلـوا مـع النفـط مـن قبـل ثمانيـة عقـود 
ثـاث  علـى  أياديهـم  ووضعـوا  تقريبـًا، 
مناطـق فـي العالـم العربـي تكفـي إلنـارة 

قـارات بأكملهـا... مـاذا عـن هـذا؟
صحـراء  فهـي  األولـى  المنطقـة  أمـا 
ترتفـع  حيـث  العربـي،  المغـرب  دول 
 45 علـى  يزيـد  مـا  إلـى  الحـرارة  درجـة 
درجـة مئويـة، أي أن كل متـر مربـع مـن 
الصحـراء هنـاك يتلقـى مـن الشـمس طاقة 
تتعدى 1000 وات، الشيء الذي دعا بلدانًا 
أوروبيـة مثل فرنسـا وألمانيـا إلى التفكير 
في استغال تلك الطاقة مستقبًا إلمدادها 
بالطاقـة الكهربائيـة، عبـر البحـر األبيـض 
المتوسط، وقد بّينت الحسابات األولية أن 
مسـاحة مـن تلـك الصحـراء قدرهـا 16 ألف 
كيلـو متـر مربـع مغطـاة بالمرايـا المقّعـرة 
المسـتطيلة تسـتطيع إنتـاج طاقـة تكفـي 
بالطاقـة  كلهـا  األوروبيـة  القـارة  لتزويـد 

الكهربائيـة.
الثانيـة عربيـًا هـي سـواحل  المنطقـة 
البحر األحمر، حيث أشار عدد من الخبراء 
تلـك  فـي  الشـمس  أن طاقـة  إلـى  األلمـان 
المنطقـة، كفيلـة بتزويـد أجـزاء عريضـة 
مـن قـارة إفريقيـا بمـا تحتاجـه مـن طاقة، 
عوضـًا عـن إقامة السـدود على نهر النيل، 
األمـر الـذي يمكـن أن يـؤدي إلـى صدامـات 

وحروب.
أن  إلـى  اإلشـارة  المثيـر  مـن  ولعّلـه 
مصـر قـد عرفـت أول محطـة حراريـة تعمل 
بالطاقـة الشمسـية عـام 1912، في منطقة 
المعادي، وبذلك تكون القاهرة قد استغّلت 
الطاقة الشمسية بالفعل، كان ذلك على يد 
المهندس األميركي »فرانك شـومان«، وقد 
كان معـدل سـطوع الشـمس، عامـل جـذب 

وإغـراء له.

»الشـمس  ذات  مصـر  أن  والمؤسـف 
الذهبيـة« تأخرت كثيرًا جّدًا في االسـتفادة 
مـن طاقـة الشـمس، وتراجعـت وراء دول 
إليهـا إال لمامـًا  ال تعـرف الشـمس طريقـا 

وفرنسـا. واليابـان  كألمانيـا 
المنطقـة الثالثـة هـي الخليـج العربـي 
بنـوع  العربيـة  الجزيـرة  وشـبه  عاّمـة، 
ُتعـّد أكثـر األماكـن عالميـًا  خـاص، حيـث 
توافـرًا علـى معـدالت اإلشـعاع الشمسـي، 
ولهـذا رأينـا اتجاهًا واضحـًا داخل المملكة 
فـي االسـتثمار فـي هذا المجـال، وقد بلغت 
لتمويـل  دوالر  مليـارات  ثاثـة  بعضهـا 
محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من 
مينـاء ينبـع فـي منطقـة المدينـة المنورة، 
ومدينة الُجبيل شـرق السـعودية، إضافة 
مـادة  إلنتـاج  وضـع  بنـاء  مشـروع  إلـى 
»البولـي سـيليكون« علـى سـاحل الخليـج 
بقيمـة 380 مليـون دوالر، ولهـذا نجحـت 
المملكة في تحقيق تقّدم ملحوظ في مؤشر 
الطاقة الشمسية العالمي، عندما تقّدمتا من 
المرتبـة الــ 14 إلـى المرتبة الــ 12 عالميًا، 
وتسـعى لانتقـال إلـى قائمة الـدول الـ 10 

األولـى فـي مؤشـر الطاقـة الشمسـية.
الصحـون  اسـتبدال  العـرب  علـى  هـل 
بأطبـاق  الفضائيـة  للقنـوات  المسـتقبلة 

الشمسـية؟ للطاقـة  موّلـدة 
بحسـابات الدوالرات فـإن برميل النفط 
ُيبـاع لشـركات الكهربـاء فـي غالبيـة الدول 
العربيـة بسـعر أقـّل مـن خمسـة دوالرات 
فيـه  وصـل  الـذي  الوقـت  فـي  أميركيـة، 
سعره إلى عشرين ضعفًا في زمن ارتفاع 
أسـعار النفط، وعشـرة أضعـاف في زمن 

انخفاضها.
ويمكـن للمـرء كذلـك أن يقيـس أسـعار 
الغاز والديزل اللذين يباعان بنفس المنوال 
المنخفض، وعليه فإنه حال توفير نسـبة 
5% من الطاقة المستهلكة عربيًا من النفط 
ومشـتقاته لقادمات األيام يتحّصل العرب 
علـى احتياطـات تصـل إلـى مليـارات مـن 
الـدوالرات، تصلـح ألن تكون نـواة لثورة 
نهضويـة حقيقية، تعـّوض العالم العربي 
عمـا فاتـه منـذ زمـن اكتشـاف النفـط حتـى 

الساعة.
يفّكـر  كيـف  العـرب  أّمـة  تـدري  هـل 
األميركيون في استخدام الطاقة الشمسية؟ 
نظـرًا ألجوائهم الباردة والصقيع المخيم، 
والغيـوم الداكنـة، تفتقـت أذهـان البعـض 
منهم، انطاقًا من القاعدة الذهبية »الحاجة 
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تعّظـم  خارطـة  لرسـم  العـرب  والمنـاخ 
االسـتفادة مـن »شـمس العـرب«، وحتمـا 
يمكـن أن يلعـب اإلعـام دورًا خّاقـًا فـي 
الترويج لهذا المشروع الوحدوي، ويزحم 
اإلرادة من حوله، أو تسارع جامعة الدول 
مشـروع  بطـرح  المبـادرة  إلـى  العربيـة 
والمشـاركة  المسـتوي  واسـع  اقتصـادي 
بشـأنه، عوضـًا عـن اإلخفـاق فـي بلـورة 
رؤيـة موّحـدة ما اقتصادّية حتى السـاعة.

وفـي كل األحـوال فإن أضعف اإليمان، 
يتصـل بطـرح كل دولـة عربيـة على مائدة 
نقاشـها الداخلـي، طـرح التحـّول مـن زمن 
النفـط والطاقـة المسـتنفدة إلـى زمن »مدن 

الشمس«.
ال نريـد أن يأتـي اليـوم الـذي يفاضـل 
الطاقـة  مـن  بيـن متطلباتهـم  العـرب  فيـه 
واحتياجاتهـم مـن الخبـز، طالمـا أن هناك 
األمريـن عبـر  بيـن  للموازنـة  مـا  إمكانيـة 
أن  يمكـن  للشـمس...  الخّاقـة  الطاقـة 
يكـون العالـم العربـي فـي الوقـت الحاضر 
فـي مواجهـة مأزق حقيقي للطاقة، وعليه 
فعامـة االسـتفهام: مـاذا عـن المسـتقبل؟.
المؤّكد أن الحضارات يمكن لها أن تنمو 
من جذور كثيرة، ويمكن للطاقة أن تزدهر 
نظـم  لتنشـأ  أيضـًا،  عديـدة  مصـادر  مـن 
مختلفـة األصـل، متآلفـة الهـدف، لتشـرق 
النفـط، حضـارة  علينـا حضـارة مـا بعـد 
اللون األخضر والطاقة الشمسية، ومصادر 
الطاقـة المتجّددة على اختاف مصادرها، 

وفـي المقّدمـة منها الطاقة الشمسـية.

ُأّم االختراع« إلى استيراد الطاقة الشمسية 
من الفضاء الكوني الخارجي... كيف ذلك؟

تجميـع  علـى  ببسـاطة  الفكـرة  تقـوم 
الطاقـة الشمسـية مـن خـال محطـات فـي 
الفضـاء الخارجـي وإرسـالها إلـى األرض 
درسـت  فقـد  البشـرية،  لاسـتخدامات 
وزارة الطاقـة األميركية، ووكالة الطيران 
والفضـاء األميركيـة القومية )ناسـا(، هذه 
الفكرة في أواسـط التسـعينيات من القرن 
تصـّورت  دراسـة  ووضعـت  الماضـي، 
لوجود عشرات من محطات توليد الكهرباء 
مـن الطاقـة الشمسـية فـي مـدار ثابـت فوق 
نقطـة ُمحـّددة علـى كوكـب األرض، وهـذه 
بدورهـا ترسـل إلـى األرض مـا بيـن ألفـي 
مليون وات وخمسة آالف مليون وات من 
الطاقة الكهربائية إلى مناطق ُمتعّددة على 

كوكـب األرض.
تبدو الحاجة عربيًا اليوم لطاقة نظيفة 
السّيما في منطقة الخليج أمرًا عاجًا ألكثر 
مـن سـبب، فهنـاك ما يتصـل بحالة المناخ 
العام، فقد صدرت في الشهرين الماضيين 
ِعـّدة قـراءات مخيفة بشـأن ارتفاع درجات 
الحـرارة فـي تلـك المنطقـة، بمـا يتجـاوز 
السـبعين درجـة مئويـة خـال ثاثة عقود 
علـى أكثـر تقديـر، األمـر الـذي يهـدد بـأن 
تضحـى الدول الخليجية غير قابلة للحياة 
البشرية، والشك أن العوادم والمحروقات 
تزيـد فـي تبعاتهـا مـن اآلثار السـلبية لتلك 
لبعـض  جـرى  بمـا  ـر  وتذكِّ اإلشـكالية، 
اإلفريقـي،  القـرن  صحـراء  فـي  المناطـق 
ولهذا فإن في مقدمة فوائد الطاقة الشمسية 
أنها تخّلص المناخ هناك من أدران قاتلة، 

مـا يعني تحسـين فـرص الحياة.
اقتصـادي   - اجتماعـي  اآلخـر  األمـر 
فـي ذات الوقـت، ذلـك أن تراجـع أسـعار 
النفـط، يعنـي تقليـص الموازنـات العاّمـة 
بما يسـتتبعه من رفع للدعم المالي للكثير 
المحروقـات،  السـلع، وفـي مقدمتهـا  مـن 
األمـر الـذي يمكـن أن تترتـب عليـه، نتائج 
سـلبية، فالمواطـن الذي اعتـاد على الدعم 
شـبه المطلـق للكهربـاء، والميـاه، وكافـة 
الخدمات الحياتية، ربما سيجد نفسه رويدًا 
رويـدًا، مطالبـًا بدفع كثير من تكاليف تلك 
الخدمـات، مـا يعني أيضـًا أن فرص العمل 
قـد تتقّلـص، وتـزداد البطالـة، وجميعهـا 
تؤثر تأثيرًا سلبيًا على حالة السلم واألمن 

العامين.
ال  جديـدة  طاقـة  وجـود  فـإن  ولهـذا 

تستنفد، رخيصة في الحصول عليها، أمر 
حيـوي، فـي إعـادة مسـارات الحيـاة إلـى 
أقـرب مـا كانت في زمن النفط المدعوم في 
الداخل، بسبب ارتفاع أسعاره في الخارج.

هل يتوّقف األمر عند الحديث دون الفعل 
الخّاق؟

تاريخيـًا كانـت الخطـوات األولـى التـي 
قادت إلى بلورة وحدة سياسـّية أوروبية 
قـد تمثلـت فـي الشـراكة االقتصادّيـة التـي 
قامـت علـى ُأسـس مـن التعـاون المشـترك 
لخدمة أبناء القارة رغم ما كان حتى وقت 
قريب من ميراث دم شديد الولوغ بين دول 
أوروبـا التـي تناحرت في الحرب العالمية 

الثانية.
الكآبـة  وينشـر  للحـزن  يدعـو  والـذي 
لـدى تذّكـره، هـو أن العالـم العربـي، قـد 
بـدأ خطـوات الوحـدة االقتصادّيـة قبـل أن 

األوروبـي.  االتحـاد  فكـرة  تنشـأ 
هل يمكن أن تكون الطاقة الشمسية هي 
»بوابة العرب المسحورة« لتناغم وحدوي 
اقتصادي، إلى أن تحين تباشير »المودات 
السياسـّية«، وشـراكات األحـام كمـا كان 
يقول أديب فرنسـا الكبير »أندري مالرو«؟

 ربما تسـتدعي إشـكالية أسـعار النفط 
الحاليـة، تطبيـق نظرية رائـد علم التنمية 
البشـرية فـي الواليـات المتحـدة األميركية 
»ديل كارينجي« ومفادها »كيف تصنع من 
الليمون الاذع شرابًا حلو المذاق«، بمعنى 
كيـف يمكـن لألزمـات أن تكـون منطلقـات 
للقفـز إلـى ما هـو أكثر إيجابيـة وفاعلية.. 

مـا الـذي يحتاجه المشـهد اآلني؟
الطاقـة  علمـاء  جهـود  تضافـر  ربمـا 
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محمد بوزرواطة

الطاقة البديلة في المنطقة العربّية

الوميض الباقي أو عنقود األمل األخير

ويتسـاءلون: هل ُكنّا في حياة حقيقية أم 
في حلم؟ وسـوف تبدو الصحراء مشـّوهة 
إلـى أقصـى َحـّد بهـذه الهيـاكل اإلسـمنتية 
والحديديـة. بعـد أن ُتهَجـر وسـوف يتعـّذر 
على الباقين أن يعودوا إلى نسق طبيعي 
فـي  حائريـن  ويصبحـوا  الحيـاة،  مـن 
مـا يجـب أن يفعلـوا، إذ فقـدوا ارتباطهـم 
بالبيئة التي كانوا فيها ولم يستطيعوا أن 
ُيشـّيدوا ُمدنًا إنسـانية يمكن أن تستوعبهم 
وال هـم يملكـون مـا يسـاعدهم علـى البقـاء 
واالسـتمرار. أيُّ نمـط مـن الحيـاة هو هذا؟ 

في أحد حواراته يقول الّروائي العربي 
الكبير الراحل عبد الرحمن منيف )1933 - 
2004( إّن النفـط فـي المنطقـة العربية إذا 
لـم ُيسـيَّر بشـكل عقانـي ومـدروس، فـإن 
عواقبه ستكون وخيمة وكارثية ستنعكس 
سـلبًا على المجتمعات التي َألَفت االرتكان 
إلـى عطايـا النفـط دون التفكيـر الجدي في 
إيجـاد بدائـل أو حلـول أخـرى مـن شـأنها 
التقليـص مـن ِحـّدة المخاطـر الُمحدقة بها، 
لشـبح  وإبعـادًا  البيئـي  للتـوازن  حفظـًا 
المجاعـات واألزمـات الطارئـة التـي باتـت 

تعصف بنا - في السـنين األخيرة- من كّل 
الجهـات، بفعـل سـوء التسـيير والبرامـج 

العشـوائية الهشة. 
الملـح  مـدن  خماسـية  صاحـب  يقـول 
مواصـًا: »إن االنهيـار الكبيـر، الحقيقـي، 
لم يأِت بعد ولكننا َنتبين معالمه من بعيد، 
أو يظهر منه جزؤه األعلى فقط، كما يظهر 
جبل الجليد في الماء. غدًا حين ينفد النفط 
ويعـود المغامـرون مـن حيث أتـوا ويهرب 
سـوف  الخـارج  إلـى  بأموالهـم  األغنيـاء 
يلتفـت الباقـون، وهـم األكثريـة، بحيـرة 
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وأيُّ نـوع مـن البشـر سـوف يكـون هؤالء؟ 
إن االنهيار الكبير سيأتي. وعندها لن تنفع 
الندامة ولن يسـتطاع عمل شـيء إزاء هذه 
الجموع الغفيرة التي ال تملك أن تذهب إلى 
أّي مـكان. . هـذا هـو االنهيـار الحقيقي؟«. 

تبدو هذه النبرة الحادة، من الكاتب عبد 
الرحمـن منيـف، متشـائمة بعض الشـيء، 
لكنها صادقة ومنبعثة من قلب كاتب متمّكن 
وخبير نفطي يمتلك دراية واسعة بخبايا 
فـي  والتنميـة  النفـط  وشـؤون  االقتصـاد 
عالمنـا العربـي، بمختلف دوله ومناطقه، 
لـذا فهـو يـدق جـرس اإلنذار، بشـكل جدي، 
قبـل أن تُحـل الكارثـة ويقـع األسـوأ وذلك 
لـدرء الكـوارث المحتملـة وإلنقاذ مـا ُيمكن 
ِظـّل  فـي  المسـتقبل، خاصـة  فـي  إنقـاذه 
غيـاب إسـتراتيجيات واضحـة وملموسـة 
تضع العين على األزمنة المنظورة القادمة 
للحّد من الخراب الذي سيتَعَمم، لقدر اهلل، 
فـي المنطقـة العربيـة، فاالهتمـام بالنفـط 
وحـده لـم يعـد مؤشـرًا منقـذًا مـن غوائـل 
الجـوع وجفـاف السـنوات المقبلـة التـي ال 

تبّشـر بخيـر، َمـا لـم ُترفـد بخطـط ناجعـة 
تضع-في الحسبان- الطاقة البديلة.. ليس 
كبديـل وحسـب وإنمـا، علـى األخصائييـن 
وخبراء التنمية في وطننا العربي، ومعهم 
إياءهـا  الرسـمية،  الحكومـات واإلدارات 
القريبـة  البرامـج  مـن  القصـوى  العنايـة 
الطاقـة  مصـادر  علـى  فاالعتمـاد  المـدى، 
النظيفـة والمتجّددة والمتنّوعة باسـتمرار 
بمختلف أشكالها: الشمسية. الرياح. الماء، 
األنهـار والمحيطـات واسـتغالها بالشـكل 
المائم سيخّفف من األوضاع المزرية التي 
يتخّبط فيها المايين من البشـر الذين بات 
يتهّددهم شبح البطالة واألوبئة واألمراض 
المتنّقلـة والمجاعـات القاتلـة، إن التحـّول 
إلـى الطاقـة البديلـة- في بلداننـا العربية- 
أضحـى أمـرًا ضروريًا، يتناسـب مع روح 
المرحلـة التـي نعيشـها، ينبغـي االلتفـاف 
حوله ومسـاندة كل المبادرات والمسـاعي 
بشـأنه، فَعـَدا المزايا الناجمـة عن الطاقة، 
والفوائد المرجوة التي تحققها على البيئة 
والمجتمع ككل، فهي عنصر متجّدد ومصدر 

محلـي ال يأفـل وال ينضـب، ويتـاءم مـع 
والريفيـة  النائيـة  المناطـق  تنميـة  واقـع 
واحتياجاتهـا، كمـا أن هـذه الطاقـة نظيفة 
وال تلّوث البيئة، وال ُتحدث أي ضوضاء، 
َكوَنها تسـتخدم تقنيات غير معّقدة ويمكن 
تصنيعهـا فـي جميع الدول النامية. كما أن 
عائداتهـا مضمونـة على االقتصـاد المحلي 
من حيث توافر مناصب الشـغل للبطالين. 
وسـتحظى الفئـة األقـّل حظـًا مـن التعليـم 
مـن االسـتفادة مـن العمـل، َما ُيشـكل دفعًا 
قويـًا وحافـزًا إلنعـاش وتيـرة  اقتصاديـًا 
ظّلـت  التـي  العربيـة  بلداننـا  فـي  التنميـة 
َتحـُوز مسـتويات عاليـة مـن نسـب األميـة 
والبطالـة فـي صفوف أبنائها. إن االنتقال 
مـن النفـط الرملـي الذي يعتمد على الوقود 
إلـى  وفحـم،  وغـاز  نفـط  مـن  األحفـوري 
الطاقـة البديلـة المتجـّددة وغيـر الناضبـة 
سـيفتح إمكانـات أكبـر لفـرص االسـتثمار 
قطـاع  فـي  بالمئـة   37 بنسـبة  والعمـل 
الطاقـة النظيفـة حسـب تقريـر صـادر فـي 
كنـدا، إحـدى أهـم الـدول التي تملـك النفط 
الرملـي، وينصـُب اهتمامها- منذ سـنوات- 
حـول الطاقـة المتجّددة- الثـروة الدائمة-، 
باعتبارهـا الدعامـة األساسـية ألي تطـّور 
اقتصادي وبشـري وتنموي منشـود، ذلك 
أن مصـادر الطاقـة البديلـة وعلـى رأسـها 
الطاقة الشمسية- مصدر كل الطاقات- التي 
نعرفهـا والتـي لـم نعرفهـا بعـد، فحـرارة 
لتكويـن  الرئيسـي  السـبب  هـي  الشـمس 
الوقـود األحفـوري من فحـم وبترول وغاز 
الُمسـبب  طبيعـي والشـمس هـي- أيضـًا- 
الرئيسي لحركة الرياح على سطح كوكب 
األرض، وهي السبب في تبّخر مياه البحار 
والمحيطـات، مـَا يـؤدي إلـى التسـاقطات 
المطريـة، وهـي السـبب فـي الحفـاظ علـى 
حـرارة األرض علـى نحـو مناسـب يائـم 
كل  علـى  مناكبهـا.  فـي  والعيـش  الحيـاة 
تبـدو الصـورة قاتمـة لعالمنـا العربـي، ما 
َلـم تسـتدرك النقائـص وتشـحذ الهمم على 
مستوى صّناع القرار والحكومات للتصّدي 
ومجابهـة كافـة التحّدّيات الُمقبلة، ألم يقل 
متعـب الهـذال بطـل عبـد الرحمـن منيف في 
روايـة التيـه: )ال تخافوا من الّلي تشـوفوه 

َهالحيـن. . . الخـوف مـن الَجايـَات(.
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مستقبل الّطاقة الّشمسيّة في إفريقيا

الّشمسـّية، يحيـل إلـى توّقعات وشـيكة، 
هيـاكل  مسـتوى  علـى  تغّيـر  بحـدوث 
الطاقـة اإلفريقيـة، مسـتقبًا. ال شـك، أن 
المسـافة بيـن المغرب، وجنـوب إفريقيا، 
 54 بأكملهـا،  قـاّرة  مسـافة  تبلـغ  مثـًا، 
بلـدًا! والكثيـر مـن السياسـات الطاقويـة. 
لقـد باتـت إفريقيـا اآلن، تمـارس العديـد 
ميـدان  فـي  المقبولـة«،  »المبـادرات  مـن 
تكنولوجيا الطاقة الّشمسّية، وفي رفعها 
التحّدّيات، التي هي في الغالب، من نفس 

الطبيعـة.
في المغرب على سبيل المثال، والتي 
تعتمد على 97 %، من إمداداتها الطاقوية، 
علـى االسـتيراد مـن الخـارج، تسـعى فـي 
سياستها لخفض العجز التجاري، بسبب 

يبدو أمرًا بديهّيًا، بالنسبة ألي مبتدئ، 
استغال الّطاقة من الشمس، قصد تغطّية 
حاجاتـه مـن الكهربـاء خاّصـة. مـن هنـا 
تبـدو القـارة اإلفريقيـة، أكثـر المناطـق، 
قابلّيـة لمواكبـة التطـّورات، التـي باتـت 
وفـق  بتوافرهـا،  وذلـك  بديلـة،  طاقـة 
اإلحصائيات، ما بين 5 إلى 7 كيلو واط، 
مـن الطاقـة الّشمسـّية، فـي المتـر المربـع 
هـي  مـا  المطـروح،  والسـؤال  الواحـد. 
العوامـل التـي يمكـن أن تسـاهم في تنمية 
وتطويـر، الطاقـة الّشمسـّية فـي إفريقيا، 
التكنولوجيـات  تكاليـف  مواجهـة  فـي 

المناسـبة ؟ 
نشـير أّواًل إلى بعض الحقائق، مثًا، 
مكّونـات الطاقـة اإلفريقيـة، عمومًا، أكثر 

اخضـرارًا مـن البلـدان األوروبيـة. فعلـى 
سبيل المثال، مكّونات الطاقة في هولندا 
أو إيطاليـا، تحتـوي علـى حوالـي 95 % 
والغـاز  )النفـط  الكاربونيـة  الطاقـة  مـن 
جانبهـا،  مـن  تسـتهلك  بينمـا  والفحـم(، 
البلدان اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء 
الكبـرى، مـا نسـبته 73.5 % مـن الوقود 
األحفـوري، القادم في معظمه من جنوب 
إفريقيا، والمحتوي على نسبة عالية من 
الفحـم. تقـول اإلحصائيـات، إن الحّصـة 
نسـبة  تمثـل  التـي  الميـاه  مـن  الكبـرى، 
22.8% مـن إنتـاج الطاقة، أي 96.8 % 
من الطاقة المتجّددة على مستوى القارة. 
توليـد  مجـاالت  فـي  المطـرد،  النمـّو 
والطاقـة  الرّيـاح،  طريـق  عـن  الطاقـة 
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انتهـاج سياسـات طاقويـة مدروسـة، من 
خـال إسـتراتيجية طويلـة المدى، تهدف 
وترشـيده،  االسـتثمار،  توجيـه  إلـى 
وكـذا إضفـاء الطابـع الديموقراطـي علـى 

الحديثـة. التكنولوجيـات 
المثـال،  سـبيل  علـى  الكونغـو،  فـي 
هنـاك مؤّسسـة وطنيـة وحيـدة، تسـّير 
العموميـة،  األسـواق  وتشـّكل  القطـاع، 
الجـزء األكبـر مـن نشـاطها، علـى مقربـة 
من الوسط السياسي، الشيء الذي شّجع 
الفساد، والبطء اإلداري، مما يقف حجرة 
عثـرة، أمـام أية محاولة لاسـتثمار، من 
شـأنها تنمّية الطاقات المتجّددة، السـّيما 

الّشمسـّية. الطاقة 
صينيـًا  مصنعـًا  هنـاك  أّن  صحيـح 
رئيـس  قريـة  فـي  والتجميـع،  لإلنتـاج 
الجمهورية. إال أن االستثمار في الكونغو، 
فـي ميـدان الطاقـة الّشمسـّية، لـن يحالـف 
طريقـه النجـاح والتطـّور، مـا دام يرتبـط 

بمصالـح خاصـة.

االستيراد المجحف للوقود، نحو محاولة 
 2.000 إلـى:  الوصـول  هـدف  تحقيـق 
ميغـاواط مـن الطاقـة الّشمسـّية، بحلـول 
عـام 2020. وهكـذا شـرع المغـرب، فـي 
بنـاء أكبر محطة إلنتاج الطاقة الّشمسـّية 
فـي العالـم، فـي مدينـة ورزازات، تناهـز 
أول  باعتبـاره  ميغاواطـًا،   160 طاقتهـا 
مشـروع ضمـن خّطـة واسـعة، وضعهـا 

المغـرب إلقامـة محطات شمسـّية.
حتى وإن لم تضع جميع بلدان العالم، 
الطاقة الّشمسـّية، في صدارة أولوياتها، 
فـإن ذلـك لـن يمنـع الجـزم، بـأن الطاقـة 
الّشمسـّية، باتـت خيـارًا ال منـاص منـه، 
فـي تحقيـق حاجيـات المناطـق الريفّيـة، 
إلـى الكهربـاء، التـي لم تُعد ترفـًا، تخّص 
فئة معّينة، ومناطق محّددة، إذ ستسمح 
الطاقـة الّشمسـّية، بسـّد الفجـوة القائمـة 
بيـن المدينـة، والقريـة، في هـذا المجال.

فـي إفريقيـا، ُتنتج الطاقة الّشمسـّية، 
المـكان.  عيـن  فـي  مباشـرة،  وُتسـتهلك 

الّشمسـّية  الطاقـة  تتطـّور  حيـن،  فـي 
إعـادة  طريـق  عـن  أساسـًا،  الفرنسـية، 
الكهربائيـة. ولعـّل  الشـبكة  البيـع، عبـر 
من شـأن تحقيق االكتفاء الذاتي للكهرباء 
المنتجـة بتلـك الوسـائط، أن توّفـر تيارًا 
كهربائيـًا، أكثـر اسـتقرارًا فـي التوزيـع، 
ويعمـل بـدون انقطـاع، أو بانقطـاع أقّل، 
لفائدة مسـتخدميه، على خاف الشـبكات 
الحكومية اإلفريقية، التي غالبًا ما تشـهد 
انقطاعـات متكـّررة، فـي الغالـب، بسـبب 

ِقـدم األجهـزة المسـّيرة لهـا. 
مـن جهـة أخـرى، يأخـذ تركيـب أجهزة 
االعتبـار،  بعيـن  الّشمسـّية،  الطاقـات 
حيـث  بالنشـاط،  الخاصـة  االحتياجـات 
يتـّم علـى مسـتوى منشـأة إداريـة مثـًا، 
وضع، وتركيب بّطاريات صغيرة، األمر 
الـذي سيسـاعد وبشـكل كبيـر، في خفض 

التكلفـة.
التـي  الجّمـة  الصعوبـات  ولتذليـل 
تعترض طريق تطويرها، يستدعي األمر 
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واالسـتقال الطاقـوي. توّجـه اإلجـراءات 
الوطنية إلى تركيب  اللوحات الّشمسّية، 
علـى  الحـّث  خـال  مـن  الطاقـة،  لتوليـد 
تشـجيع االسـتثمار، فـي هـذا النـوع مـن 
الطاقـة. علـى ِغـرار المشـاريع المبرمجـة 
في بلدان المغرب العربي، بوصفه رهانًا 
حقيقيـًا، سـوف يـؤّدي إلـى إمـداد الـدّول 
األوروبيـة، بمـا تبلـغ نسـبته 15 %، من 

للطاقـة. احتياجاتهـا 
كـون  بحـّدة،  ُيطـرح  انشـغال  هنـاك 
هـذه الموارد اإلفريقية الجديدة، سـُتصدَّر 
بشكل تعسفي، ولن يستفيد منها الّسكان 
بشـكل مباشـر. ولعـّل التوزيـع العـادل، 
واالسـتخدام المخّصـص للطاقة المنتجة، 
الذاتـي  االكتفـاء  معادلـة  بتحقيـق  كفيـل 
رهينـة  يبقـى  ذلـك  أّن  بيـد  والتصديـر، 

لُصّنـاع القـرار فـي إفريقيـا.
عن موقع »إفريقيا األفكار«
ترجمة/ بوداود عمّير

وفـى هـذا السـياق، فـإن سـعر شـراء 
يـزال  ال  الّشمسـّية،  اللوحـات  وتركيـب، 
للشـركات  بالنسـبة  التكلفـة،  باهـظ 
والخـواص، على السـواء، مما يسـتوجب 
تدّخًا حكوميًا، لتخفيف العبء، وفي هذا 
الّصـدد، ُتعـّد »تنزانيـا«، رائـدة إفريقيـًا، 
الضريبيـة،  الحوافـز  توفيـر  مجـال  فـي 
بعـد أن قامت حكومتهـا، بإلغاء الضرائب 
األلـواح  علـى  الجمركيـة،  والرسـوم 
الّشمسـّية المسـتوَردة. وعلـى الرغـم مـن 
الدخـول المعلـن للمنتجيـن الصينيين منذ 
عام 2007 إلى األسواق اإلفريقية، ورغم 
أحدثتهـا  التـي  المعتبـرة،  التخفيضـات 
فـي مجـال األسـعار، ال تـزال عصّيـة على 
األسـر، التـي لـم يعـد ادخارهـا، يسـمح 
باقتنـاء لوحـات شمسـّية، خاّصـة علـى 

مسـتوى المناطـق الريفيـة.
الكونغولييـن،  المقاوليـن  أحـد  يؤّكـد 
فـي هـذا المجـال، أّن هنـاك، فيمـا يبـدو، 
تغّيـرًا جذرّيـًا للّذهنيات فـي إفريقيا. فقبل 

عشـر سـنوات، ولدى وصوله إلى إحدى 
القرى هناك، وشـروعه في إنجاز شـبكة 
توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الّشمسّية، 
غمـرت الدهشـة سـكان القريـة، معتبريـن 

إياه، سـاحرًا، وأحيانًا مشـعوذًا. 
أما اليوم، استساغوا الطاقة الّشمسّية 
محـّل  وباتـت  بـل  لفوائدهـا،  وتفّطنـوا 
أطماع، من خال العديد من أعمال النهب، 
التي تعّرضت لها المنشآت والمرافق. غير 
تتمثـل  للقلـق،  مدعـاًة  األشـياء  أكثـر  أن 
أساسـًا، فـي عدم وجود عقـود للصيانة. 
فـي بلـدان تحضـر فـي  طبيعتهـا، الرمـال 
بقوة، ويشّكل فيها الُغبار يومياتها، وهذا 
يثيـر إشـكالية االسـتدامة فـي االسـتثمار 

على مسـتوى الطاقة الّشمسـّية.
الطاقـة  تنميـة  تشـّكل  الختـام،  فـي 
حتميـة،  ضـرورة  اليـوم،  المسـتديمة، 
فـي  سـّيما  وال  القـارات،  جميـع  عبـر 
القـارة اإلفريقيـة، حيـث سـتؤّدي فـي آٍن 
واحـد، إلـى التنمية االقتصادية، واألمن، 
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غزة: عبدالله عمر

كيف يصنع الفلسطينيون 
طاقة بديلة لهم؟

يقولـــون »الحاجـــة ُأّم االختـــراع«، والحاجـــة ربمـــا وحدهـــا هـــي مـــا دفعـــت 
ـــم، بســـبب  ـــي حياته ـــه ف ـــا يفتقدون ـــة لم ـــل حقيقي ـــاد بدائ ـــى إيج الفلســـطينيين إل
ـــه  ـــا خّلف ـــي، وم ـــى التوال ـــعة عل ـــنة التاس ـــل للس ـــرائيلي المتواص ـــار اإلس الحص

مـــن نقـــٍص حـــاٍد فـــي أهـــم متطلبـــات الحيـــاة لديهـــم.
وفـــي الوقـــت الـــذي باتـــت فيـــه الطاقـــة البديلـــة أو النظيفـــة، كمـــا يعّرفهـــا البعـــض، مطلبـــًا 
ـــر  ـــا الســـبل إث ـــا بالنســـبة للفلســـطينيين حاجـــة ماســـة، بعـــدا تقّطعـــت فيه ـــًا، فإنه ـــًا ملّح عالمي
ـــتخدام  ـــى اس ـــوء إل ـــاء اللج ـــا ج ـــن هن ـــا، م ـــة أنواعه ـــتوردة بكاف ـــة المس ـــى الطاق ـــا عل اعتماده

بدائـــل أخـــرى لتوليـــد الطاقـــة مثـــل الريـــاح أو الطاقـــة الشمســـية أو حتـــى األمـــواج. 
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المـوارد  شـؤون  فـي  الباحـث  يشـير 
أنـه  إلـى  الدكتـور وليـد علـي  الطبيعيـة 
منـذ سـنوات طويلـة ودول العالم بشـكل 
خـاص،  بشـكل  العربّيـة  والـدول  عـام 
تسـّخر مجهـودات كبيـرة إلجـراء بحـوث 
طاقـة  لتوليـد  طـرق  خلـق  إلـى  تهـدف 
بديلة، فاألردن بها مشاريع طاقة الرياح 
تسـتعمل  ومصـر  الشمسـية،  والطاقـة 
الطاقة الشمسية في إنارة شوارع وقرى 
بأكملهـا، بـل إنهـا تقوم بتصنيـع األلواح 
الشمسية بنفسها، وهناك مشاريع أخرى 
كثيـرة علـى سـبيل المثـال ال الحصـر فـي 
والمملكـة  المتحـدة،  العربّيـة  اإلمـارات 
العربّيـة السـعودية والمغـرب وغيرهـا.

ويتابـع بالقـول: تعانـي فلسـطين من 
ُشــٍح فـي المـوارد الطبيعيـة والثـروات 
المعدنية، لكنها تشتهر بين دول المنطقة 
بأنهـا بيئـة غنيـة بفائـض حـراري كبير، 
يمكـن اسـتخدامه فـي توليـد الطاقـة عبـر 
ِعّدة بدائل، فهناك الشـمس السـاطعة بما 
يزيد على 300 يوم مشـمس في السـنة، 
إذا مـا عرفنـا أن فلسـطين تقـع علـى بعـد 
30 درجة شمال خط االستواء، ما يعني 
أن الطاقة الشمسـية التي تسـقط على كل 
متـر مربـع فيهـا ُتقـّدر بثاثـة آالف كيلـو 
جـّدًا  عاليـة  نسـبة  وهـي  وات/سـاعة، 
بالمفهـوم اإليجابـي، وريـاح مثالية لمثل 
هـذه االسـتخدامات، والحـرارة الجوفيـة 
لـألرض، كما أن الشـريط السـاحلي على 
أيضـًا  األمـواج  يوفـر  المتوسـط  البحـر 

لتوليـد الطاقة.
لكـن وليـد علـي يؤكـد علـى أنـه طوال 
الفلسـطينية  الحكومـات  عمـل  سـنوات 
المتتاليـة، غـاب الوعـي الرسـمي بإقامة 
لهـا  والترويـج  اسـتراتيجية  مشـاريع 
داخليـًا وخارجيـًا للطاقة البديلة، وباتت 
المحاوالت فردية وخجولة، إلى أن أدى 
انقطـاع التيـار الكهربائـي فـي قطاع غزة 
إلـى تعّطـل أغلـب مناحي الحياة، سـواء 
الزراعية أو الصناعية أو حتى التجارية.
لكـن هـذه المحـاوالت، وفـق تعبيره، 
ال زالت تحتاج تعاون البلديات، وسلطة 
الطاقـة، وسـلطة البيئـة، ومراكز البحث 
برعايـة  الفلسـطينية،  الجامعـات  فـي 
رسـمية، وهذا أساسـي لنجاح المشـروع 
علـى المسـتوى القومي، لجلـب الكفاءات 
والخبـرات والمـواد الازمـة لها وتصنيع 

هـذه المـواد في فلسـطين.

الهندسـة  بكليـة  األسـتاذ  يؤكـد  فيمـا 
ياسـين،  سـامة  اإلسـامية  بالجامعـة 
البديلـة فـي  الطاقـة  أنـه يمكـن توظيـف 
اليوميـة  المتطلبـات  مـن  متنـاٍه  ال  عـدد 
للحيـاة مثـل شـحن األجهـزة الكهربائيـة 
واالسـتهاك المنزلـي، وإنـارة الشـوارع 
الحكوميـة،  والمؤّسسـات  والمـدارس 
والمـزارع  والمستشـفيات،  والمسـاجد 
الريفيـة  والمناطـق  الميـاه،  ومضخـات 
والفقيـرة والنائيـة وغيرهـا مـن المرافـق 

والعاّمـة. الخاّصـة 
كما أن مشـروع الطاقة البديلة سـوف 
يفتـح آفاقـًا ال حصـر لها للشـباب وفرص 
عمـل كبيـرة وضخمـة، وفي ظـّل الحاجة 
الماسة لدى الفلسطينيين، وخصوصًا في 
قطـاع غـزة، باتت الدوافع أكبر للمحاولة 
الجادة في ذلك، مشيرًا إلى أنه في حال 
تمكننا من إقامة هذه المشـاريع سـنخفف 
الضغط الكبير على استهاك الكهرباء من 
محطـة التوليـد التـي يعتمـد عليهـا أغلـب 
سـتتقلص  ومعهـا  غـزة،  قطـاع  سـكان 
ساعات االنقطاع إلى النصف تقريبًا، إذا 
ما َتّم فصل جميع المدارس والمستشفيات 

كمـا  والشـوارع.  الحكوميـة  والمصالـح 
أنهـا ستسـاعد الفلسـطينيين للخروج من 
تحت َحّد سيف االبتزاز الدائم لهم، بعدما 
انعكسـت األزمـات المتتاليـة سـلبيًا علـى 
حياة الناس، وبشكل خاص على قطاعي 
الصحة والمواصات، حتى أصبحت غزة 
كأنها تعيش خارج العصر، باسـتخدامها 

األسـاليب البدائية في التنقل واإلنارة.
كل يوم تزداد أزمة الكهرباء في قطاع 
غـزة، بـدأت بمحاوالت حكومية بسـيطة 
كإنـارة الشـوارع عبـر اسـتخدام األلـواح 
قـدرة  عـن  العـبء  لتخفيـف  الشمسـية، 
المحطة وتحويلها للمواطنين في المنازل 
لاستفادة منها، وحسب المهندس بشركة 
نّيـة  هنـاك  فـإن  غـزة،  كهربـاء  توليـد 
لتطويـر الفكـرة حكوميًا وإدخالها للعديد 
مـن المدارس والمستشـفيات، وأن وحدة 
تعـرف  الغـرض  لهـذا  خصيصـًا  ُأنِشـئت 
باسـم »دائرة الطاقـة الجديدة والمتجّددة 

المسـتدامة«. والتنمية 
الخطـة  هـذه  أن  يوضـح  فيمـا 
مـن  لاسـتفادة  الهادفـة  اإلسـتراتيجية 
الطاقة المتجّددة عاّمة والشمسية خاّصة، 
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حيـث إن نسـبة االسـتفادة المتوّقعـة مـن 
الخايـا  طريـق  عـن  الموّلـدة  الكهربـاء 
الشمسـية تصل في العام 2020 -حسـب 
هذه الخطة- إلى 20%من إجمالي الطاقة 

المسـتهلكة فـي غـزة. الكهربائيـة 
لكنه يعاود القول بإن هذا المشروع ال 
يمكـن لـه النجاح إذا ما واصلت إسـرائيل 
المـواد  إدخـال  بمنعهـا  الجهـود،  عرقلـة 
األزمـة  تعميـق  بقصـد  لـه،  األساسـية 
لـدى السـكان، فلـم يتمتـع الفلسـطينيون 
يومـًا بامتاك مصـادر للطاقة التقليدية، 
وكان اعتمادهـم طـوال الوقـت على طاقة 
أدواتهـا،  بكافـة  الخـارج  مـن  مسـتوردة 
بحجـم  اإلسـرائيلية  السـلطات  وتتحّكـم 
وكمّية المحروقات وأسعارها،، لم يشعر 
يومـًا هـؤالء أنهـا مشـكلة حقيقيـة سـوى 
بعد أن بدأت تكشف سنوات الحصار ذلك 

تاركـة فراغـًا كبيـرًا لديهم. 
ويحـاول الدكتـور وليـد علـي تفصيـل 
التكلفـة المتوقعـة وفـق دراسـة أسـعار 
المـواد األساسـية المسـتخدمة، فيقـول: 
تغطية احتياج منزل متوسط االستهاك 
إلنتاج قدرة كهربائية تتراوح بين 7 و10 
كيلووات/سـاعة، تكلـف مبلغـًا يتـراوح 
بيـن  7 و10 آالف دوالر أميركـي لتركيب 
نظام شمسي بمواصفات عالمية ممتازة 
تقـل عـن عشـرين  وبضمانـة تشـغيل ال 
عامًا، أما إذا ما حسبنا تكلفة إقامة نظام 
إنـارة بالطاقة الشمسـية بغرض تشـغيل 
اإلنـارة فقط )بـدون األجهـزة الكهربائية( 
فتحتـاج مـا يقارب 3 آالف دوالر أميركي 

فقط.
ولـم يكـْن أمامهـم سـوى التفكيـر فـي 
البديـل الحقيقـي الـذي لجـأت لـه كبـرى 
والتـي  البديلـة،  الطاقـة  وهـو  الـدول، 
يعتبرهـا الكثيـر مـن المراقبين المسـتقبل 
الحقيقـي لتوليـد الطاقـة، سـواء ألمنهـا، 
بعـد  تكلفتهـا،  انخفـاض  أو  نظافتهـا  أو 
عـن  الناجمـة  الكبيـرة  األضـرار  تفاقـم 
ومخاطرهـا  األحفـوري  الوقـود  مصـادر 
الواضحـة علـى صحـة اإلنسـان والبيئـة 

علـى َحـدٍّ سـواء.
بشـكل  لجـأوا  المواطنيـن  مـن  عـدد 
بالطاقـة  منازلهـم  إلنـارة  شـخصي 
الشمسـية، رغـَم تكلفـة الخايا الشمسـية 
ثمانـي  سـعر  تجـاوز  التـي  الباهظـة، 
سـاعات كهربـاء -وهـذه المـّدة األقصـى- 
عـن طريقهـا األلفـي دوالر، والتي جمعها 

محمود الديري بصعوبة بالغة كما يصف 
ذلـك، لخلـق بديـل عـن التيـار الكهربائـي 

الـذي ال يـكاد يـراه.
ويشير محمود: كنا سابقًا وقبل أزمة 
الكهرباء نعتمد على الخايا الشمسية في 
نحـاول  اليـوم  ولكننـا  الميـاه،  تسـخين 
اسـتغال هـذه الطاقـة لتعويـض نقـص 

للسـنة  معاناتـه  امتـدت  الـذي  الكهربـاء 
أمـل فـي األفـق لحـل  العاشـرة دون أي 

قادم.
فلـم تعـد الكهربـاء فـي العالـم ترفـًا، 
وإنمـا هـي حاجة أساسـية، لذلـك بحثنا 
عـن بديـل لـم يكـن إال ألنهـا أساسـية قـد 
ناهيـك  البعـض،  حيـاة  عليهـا  تتوّقـف 
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عن تنغيصها حياة سـكان القطاع بشـكل 
كامل.

مديـر عـام شـركة توزيـع الكهرباء في 
غـزة عونـي نعيـم يـرى أنـه فـي الوقـت 
الذي تقع فيه فلسـطين في حضن الحزام 
الشمسي، ضمن مدار السرطان، وهو يبعد 
عن خط االسـتواء ثاثين درجة، ويمكن 

العـام،  طـوال  الشـمس  مـن  االسـتفادة 
ممـا يعنـي قدرتنـا علـى اسـتغال طاقـة 
الشـمس يكون إما بالشـكل »الحراري، أو 
الكهربائي، ال زالت التجربة خجولة وغير 
كافية وال ُتلّبي أدنى المتطلبات، مقرًا في 
الوقت نفسـه بتقصيـر حكومي في توفير 
بدائـل حقيقية عبـر الطاقة البديلة، حيث 

إن المحـاوالت ال زالـت أقـرب إلى الفردية 
منها إلى الخطة اإلستراتيجية، في الوقت 
الـذي تـزداد فيـه األزمة يومـًا بعد اآلخر.

وأكـَد أن عـددًا مـن مشـاريع اسـتغال 
الطاقة الشمسية كبديل عن الكهرباء نّفذت 
فـي القطـاع، قائًا: »نّفذنا مشـروع إنارة 
حضانـة األطفـال فـي مستشـفى النصـر، 
وأنرنا مدرسـة الثانوية الشـرعية شـرق 
خانيونـس، ومركز العناية المشـّددة في 

مستشـفى الشـفاء وعدًدا مـن المدارس«.
قطـاع غـزة، منـذ العـام1967، وهـو 
الشمسـية  الطاقـة  تكنولوجيـة  يسـتخدم 
المتجّددة، حيث كان يستخدمها الغزويون 
في تسخين المياه، يؤكد نعيم أنه بالرغم 
من الحاجة الشديدة لسكان القطاع لمورد 
بديل، إال أن العمل بنظام الطاقة الشمسية 
فـي القطـاع ضعيـف وبطيء جـّدًا مقارنة 
بالعمـل فـي الضفـة الغربية، وهـذا يعود 
لعدد من األسباب أهمها أن المواد الازمة 
لتشغيل الطاقة الشمسية المستوردة غير 
ِقَبـل  مـن  الغالـب  فـي  بدخولهـا  مسـموح 
الجانـب اإلسـرائيلي، وهـذا يعني ارتفاع 
التكلفة في حال توافر المواد الستخدامها 

المنازل. في 
أعلى نسبة الستهاك الطاقة يوجد في 
القطاع المنـزلي، يليه قطاع المواصات، 
أمـا القطـاع الصناعي فنسـبة االسـتهاك 
فيـه قليلـة، وبنـاء علـى اسـتخدام هـذه 
التطبيقـات فإنـه مـن المتوّقـع أن نسـبة 
الطاقـة التـي يمكـن توفيرهـا باسـتخدام 
الطاقـة  مجمـوع  مـن  الشمسـية  الطاقـة 
الكلـي المسـتهلكة، سـتبلغ 11.4%. وقد 
تصـل هـذه النسـبة إلى 18% عند تطبيق 

ـَط لها. المشـاريع التـي ُخطِّ
عـام  مديـر  نعيـم،  عونـي  وأوضـح 
شـركة توزيـع الكهربـاء فـي غـزة، قائًا 
شمسـية  ألـواح  مـن  النظـام  :»يتكـّون 
جهـاز  أو  وصلـة  عـن  عبـارة  وشـاحن 
ينقـل الكهربـاء مـن األلـواح إلـى العاكس 
الكهربائـي »inverter«، أو البطاريـة، 
األنظمـة  فـي  تسـتخدم  التـي  خاّصـة 
الشمسـية، ثم كوابل خاّصة يتم وصلها 
من العاكس نهارًا إلى الكوابل الكهربائية 
مـن  ليـًا  يتـم وصلهـا  أو  المنـزل،  فـي 
فـي  الكهربائيـة  الكوابـل  إلـى  البطاريـة 
المنـزل ومـن َثّم ُينـار المنزل بالكهرباء«.
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الّثقافّيـة  الهوّيـة  بمثابـة  التـراث  ُيعـّد 
للمجتمعـات العربّيـة ومـن أهـم العناصـر 
التـي تسـاعد علـى وحدة هـذه المجتمعات 
الّثقافّية والسيكولوجية، والعنوان للوعي 
العربـي المعاصـر الـذي يتبناه هـذا الجيل 
مـن األبنـاء واألحفاد للحفاظ على حضور 
الماضي العربي المشرق، فهو النهج الذي 
خّلفتـه األجيـال السـالفة لألجيـال الحالية 
مـن األبنـاء ليسـتقوا منه الِعبـر والدروس 
ليبنـوا فيـه الحاضر وصواًل إلى مسـتقبل 

مزدهر.
كمـا أن التـراث من أهم الركائز األساسـية 
العربّيـة  للحضـارة  الّثقافّيـة  للهويـة 
واإلسـامية، ومصـدر مـن مصـادر اإلبداع 
فـي الوقـت الحاضر لجميـع فئات ومثقفي 
وفنانيـن  وأدبـاء  شـعراء  مـن  المجتمـع 
لتتويـج  منـه  ينهلـون  لمـا  وفاسـفة 
خالهـا  مـن  والتـي  الجديـدة،  إبداعاتهـم 
يربطـون حاضـر األمة بماضيها مما يعزز 
حضـور الهوّيـة العربّيـة واإلسـامية فـي 

العالميـة. الّثقافـة  خارطـة 
وإن مـا يحصـل اليـوم سـواء مـن األحداث 
والتطّورات السياسية أو حتى التطّورات 
التكنولوجيـة فـي ِظـّل العولمـة والتي لها 
الهوّيـة  علـى  المباشـر  السـلبي  التأثيـر 
هدفهـا  واإلسـامية،  العربّيـة  والّثقافـة 
إخضـاع العالـم لسـيطرة حضارية واحدة 
وفـرض ثقافـة حضاريـة موّجهـة، والتـي 

قـد تعمـل علـى طمـس ثقافـات الشـعوب 
اآلثـار  هـو  التـراث  وليـس  وهوّيتهـا، 
فحسـب،  الماديـة  والصـروح  والمتاحـف 
وإنما هناك تراث غير مادي وشعبي يمثل 
وتاريخهـا وهوّيتهـا  المجتمعـات  وجـدان 
واألغانـي  الشـعبي  الفلوكلـور  فهنـاك 
الشعبية والشعر واألدب الشعبي وعادات 
المختلفـة  وتقاليد الزواج والمناسـبات 
ومـا تتضّمنـه من طـرق موروثة في األداء 
ومن ألوان الرقص واأللعـاب  واألشـكال 
والمهـارات، وجميـع هـذه الموروثـات ال 
يمكـن االسـتغناء عنهـا، بـل علـى العكـس 
تبعث الروح الوجدانية في حياة المجتمع.

ومـن الضـروري الحفـاظ عليهـا وحمايتها 
وتوعيتهـم  القادمـة  األجيـال  لتتوارثهـا 
الموروثـات  هـذه  ألن  عليهـا،  للحفـاظ 
الهوّيـة  تحـّدد  التـي  هـي  الشـعبية 
الّثقافّيـة للمجتمـع وتجعلـه أكثـر أصالة، 
فالتراث الشـعبي يعكس مـا توّصلت إليه 
حضـارات الـدول، فأي حضـارة ال تكـون 
حضـارة عريقـة ولهـا جـذور تاريخيـة إال 
بمقـدار مـا تحملـه مـن شـواهد علـى رقيهـا 

اإلنسـاني.
إن  القـول  نسـتطيع  ذلـك  خـال  ومـن 
التـراث هو األشـياء الموروثة االجتماعية 
الماديـة،  وغيـر  والماديـة  والّثقافّيـة 
أهـم  مـن  واألخـاق  والتقاليـد  فالعـادات 
التراثيـة االجتماعيـة، كمـا أن  المقّومـات 

الشعر والقصص التراثية واألدب والفنون 
والتاريخ والتراث الشـعبي المكتوب مثل 
وثائق، والمخطوطات والفنون التشكيلية 
والمخطوطـات  قديمـة،  والمكتبـات 
علـى  والرسـوم  التاريخيـة  والنصـوص 
الكهـوف، وهناك الشـفوي مثـل الروايات 
وغيـر  واللغـوي  واألمثـال،  والحكايـات 
اللغوي والتاريخ والجغرافيا من مقّومات 
التراث الّثقافي، كما يتبعها التراث المادي 
ويتضّمن اآلثار والتحف النادرة والعمران 
وغيرهـا  والمابـس  األثريـة  واألبنيـة 
مـن الثوابـت التـي تمّيـز هويـة المجتمـع 
الّثقافّيـة واإلسـامية والعراقـة واألصالة 
التي تنبض بالحياة وتشـّكل نواة الهوّية 

العربّيـة وترسـم حدودهـا. 
وإن عاقـة المجتمـع العربـي أو اإلنسـان 
العربـي بتراثـه عاقـة عضوية، حيث إنه 
يشـعر بـأن هويتـه القوميـة يسـتمدها مـن 
التراث، الرتباطه في أعماق وعيه بأبعاد 
تاريخية ودينية وثقافية وسياسية، مما 
يجعله ينتمي إلى هذا التراث ويفتخر به، 
وذلـك مـن تعّلقـه بـه معنويـًا وروحانيـًا 

ونفسيًا. 
وقـد كان مـن مفـرزات الحيـاة السياسـية 
والفكريـة مواقـف متعارضـة مـن التراث، 
فمنهـم مـن يقـف بموقع الرفـض لمعطيات 
أن  العربـي، وحسـب معتقداتهـم  التـراث 
التـراث يعنـي التخّلـف واالسـتبداد ويؤيد 

مقال

د. عاهد العاسمي

التراث الثّقافي والهويّة العربيّة



37

هـذا الموقـف تبّنـي الّثقافـة الغربية بشـكل 
كامـل، بينمـا هنـاك موقف يؤمـن بالتراث 
العربـي واإلسـامي، إضافـة إلـى رفضـه 
معطيات التواصل مع الّثقافة الغربية مما 
قـد تشـّكله من خطر علـى الهوّية العربّية، 
وهنـاك موقف وسـط بينهمـا يؤيد تحقيق 
التوالف بين قيم الحداثة والمعاصرة وهو 
مـا أطلق عليـه البعض الموقف االنتقائي.

والجديـر بالذكـر أن هنـاك جهـودًا للمجتمع 
الدولي والمنظمات الدولية نحو واقع التراث 
لجنـة  تقـوم  معالـم  ُتعـّد  العالمي، والتـي 
التـراث العالمـي في اليونسكو بترشـيحها 
ليتـم إدراجها ضمـن برنامج مواقع التراث 
الدولية التي تديره اليونسكو، حيث انطلق 
هـذا البرنامـج عـن طريـق اتفاقيـة حمايـة 
التراث العالمي الّثقافي والطبيعي، والذي 
ُتبّني خال المؤتمر العام لليونسكو والذي 
ُعِقـَد فـي 16 نوفمبر 1972، ومنـذ توقيعها 
فقد صادقت 189 دولة على هذه االتفاقية، 
إلـى تصنيـف وتسـمية  البرنامـج  ويهـدف 
والحفاظ على المواقع ذات األهمية الخاصة 
للجنـس البشـري، سـواء كانـت ثقافيـة أم 
طبيعيـة، ومـن خال هذه االتفاقية تحصل 
المواقـع المدرجـة فـي هـذا البرنامـج علـى 

مسـاعدات مالية تحت شـروط ُمعّينة.
هـذه  فـي  المدرجـة  المواقـع  عـدد  وبلـغ 
القائمـة حتـى عـام 2011، 936 موقعـًا، 
موقعـًا  و183  ثقافيـًا  موقعـًا   725 منهـا 
طبيعيًا و28 موقعًا يدخل ضمن الصنفين، 
فـي 153 دولة من الدول األعضاء، وترمز 
اليونسـكو إلـى كل موقع مـن هذه المواقع 
برقم خاص، ولكن مع تغيير نظام الترقيم 
فقد تتم إعادة إدراج بعض المواقع ضمن 
تصنيـف أكبـر. ولذلك، فإن نظـام الترقيم 
مؤخرًا وصل إلى 1100 بالرغم من أن عدد 
المواقع أقّل من ذلك، تحمل إيطاليا الرقم 
األكبـر فـي عـدد المواقع التراثيـة وهو 49 
حتـى  المسـجلة  المواقـع  )حسـب  موقعـًا 

يونيو/حزيران 2013(.
التـراث  مواقـع  مـن  موقـع  كل  ُيعـّد  كمـا 
ملـكًا للدولـة التـي يقـع ضمـن حدودهـا، 
ولكنـه يحصـل علـى اهتمـام مـن المجتمـع 
الدولـي للتأكـد مـن الحفـاظ عليـه لألجيال 
القادمـة. وتشـترك جميـع الـدول األعضاء 
فـي االتفاقيـة، والبالغ عددها 189 دولة، 
فـي حمايـة والحفـاظ علـى هـذه المواقـع.
وفـي الوقـت الحالـي هنـاك جهـود عربيـة 
ِظـّل  فـي  التـراث  علـى  للحفـاظ  موسـعة 

األزمـات التـي تشـهدها المنطقـة العربّية، 
عربيـة  مشـاركة  هنـاك  كانـت  حيـث 
ديسـمبر/كانون  شـهر  خـال  موسـعة 
األول الماضـي 2015، فـي ورشـة عمـل 
إقليميـة حـول حمايـة التـراث الّثقافـي في 
أوقـات األزمـات، التـي ُأقيمـت فـي مركـز 
آثـار إيكروم الشـارقة، في دولة اإلمارات 
العربّيـة المتحـدة، وهـو المركـز اإلقليمـي 
لحفظ التراث الّثقافي في الوطن العربي. 
وكان لدولـة قطـر دور فـي تقديم تجربتها 
التـراث  قائمـة  علـى  الملفـات  لتسـجيل 
مـن  كوسـيلة  اليونسـكو  لـدى  اإلنسـاني 
وسـائل الحفاظ علـى التراث الّثقافي غير 
المـادي، انطاقـًا مـن رؤيتهـا فـي توثيـق 
هذا التراث وحمايته، والسعي إلى تعميم 

التجـارب الناجحـة فـي الـدول العربّيـة.
اسـتجابة  جـاءت  الجهـود  هـذه  وإن 
العالـم  تواجـه  التـي  الملّحـة  للتحّدّيـات 
العربـي، ومنهـا: تدني الوعـي المجتمعي 

تجـاه التـراث الّثقافـي، والحاجـة إلـى 
تشـريعات تحمـي التـراث الّثقافـي، 

وضعـف التوثيـق، والحاجـة إلى 
مـن  الّثقافـي  التـراث  حمايـة 

النزاع المسـلح )الداخلي في 
وافتقـار  العربـي(،  الوطـن 

المؤّسسـات الّثقافّية إلى 
خطـط إلعـادة البنـاء، 
اإلجـراءات  واتخـاذ 

مـن  للتعافـي  الازمـة 

الكوارث واألزمات، وكذلك كيفية مكافحة 
عمليـات التدميـر المتعمـد، واالسـتئصال 
أنـواع اإلضـرار بالتـراث  لـكل  الممنهـج، 

العربـي. الوطـن  فـي  الّثقافـي 
ومـن َثـّم لتحقيـق هـذه الحمايـة ال بـد مـن 
شـاملة،  ثقافّيـة  ونهضـة  حثيثـة  جهـود 
والتوعيـة بمكّونـات هذا التـراث الّثقافي، 
وليـس  كحاضـر  دومـًا  إليـه  ننظـر  وأن 

انقضـى. كمـاٍض 
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اقتصاد

جمال الموساوي
 
بلدانهـم  نحـو  المهاجريـن  تحويـات 
تمّثـل  الغالـب،  فـي  الناميـة  األصلّيـة، 
مـوردًا مهمـًا لتنشـيط الـدورة االقتصادّية. 
بين االسـتهاك واالستثمار في المشاريع 
الصغيـرة باتت هـذه التحويات ضرورية 
لحياة االقتصاد في هذه الدول. إنها بشكل 
مـا نـوع مـن »التبعّيـة« المفروضـة بسـبب 
التقسـيم الدولـي للعمـل أو بسـبب ظروف 
تاريخية كاالسـتعمار أو جغرافية كالقرب 
والجوار، وهي عوامل أساسـية، من بين 
أخـرى، سـاهمت في تنامـي حركة الهجرة 
العالميـة. هـذه األخيـرة كان دافعهـا األهـم 
اقتصاديًا: توفير دخل لألسـرة وإخراجها 

مـن دائـرة الفقر. 
إن قضّيـة التحويات ُمتعـّددة الزوايا، 
ويمكـن تناولهـا بأشـكال مختلفـة بالنظـر 
مـن جهـة إلى أهميتها الحيوية للدول التي 

تتلقاها، ومن جهة أخرى إلى كثرة وتعّدد 
التحّدّيـات التـي تواجههـا، وعمـا إذا كان 
ممكنـًا لهـا أن تسـتمر فـي لعـب دورهـا في 
توفيـر دخـل إضافـي قار للعديد من األسـر 
في البلدان التي تعاني هشاشة اقتصادّية. 

هـذا جانب أول مـن الموضوع. 
أمـا الجانـب الثانـي فيهـم الـدول التـي 
تتدفـق منهـا هـذه التحويـات. لقـد تحّملت 
ذلـك  فـي  بمـا  خصوصـًا،  الشـمال  دول 
أوروبـا والواليـات المتحـدة وكنـدا وأيضًا 
روسـيا، تدفق المهاجرين إليها أيام كانت 
في حاجة إليهم لبناء نفسها، إال أن مياهًا 
كثيرة جرت تحت الجسر منذ ذلك الوقت، 
وباتت هذه الدول اآلن تتضايق أكثر فأكثر 
من المهاجرين ألسباب موضوعية وأحيانًا 

شوفينية عنصرية. 
لنبدأ بالجانب المتعّلق باألهمية الحيوية 
لتحويات المهاجرين إلى بلدانهم األصلية. 
هذه البلدان في الغالب ذات موارد طبيعية 

وماليـة ضعيفـة، واقتصاداتها غير قادرة 
على توفير دخل يضمن الكرامة لمواطنيها 
بالرغـم ممـا تبذلـه مـن جهـد، وممـا تتلقاه 
مـن مسـاعدات دولية للتنميـة والتي إما ال 
تسـتخدم لألغـراض الموجهـة لها أو ال يتم 
ترشـيد اسـتخدامها. فـي عـام 2013 بلـغ 
مجمـوع مـا ورد مـن تحويات علـى الدول 
الناميـة 414 مليـار دوالر، حسـب تقريـر 
ُاعُتبـر ارتفاعـًا  للبنـك الدولـي، وهـو مـا 
بــ6.3 فـي المئـة مقارنة مع العـام 2012. 
نفس المؤّسسة عادت في التقرير المتعّلق 
بالعـام 2014 لتسـجل أن هـذه التحويات 
بلغت 413 مليار دوالر و441 مليارًا برسم 
سـنة 2015 فـي أحـدث تقريـر سـنوي لها 
الهجـرة  حقائـق  »كتـاب  النـوع  هـذا  مـن 

والتحويات«. 
خال هذه السـنة األخيرة كان نصيب 
األوسـط  الشـرق  فـي  العربّيـة  الـدول 
لكـن  مليـار.    50.4 إفريقيـا  وشـمال 

تحويالت المهاجرين

بين تفاؤل البنك الدولي 
وانقالب الظرفيّة االقتصاديّة والسياسيّة
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البسـيط  السـنوي  التطـّور  مـن  بالرغـم 
الـذي تعرفـه تحويـات المهاجريـن إلـى 
دول المنطقة، فإن كثيرًا من اإلشكاليات 
المهتميـن  أمـام  تنتصـب  والتحّدّيـات 
الذيـن  للسـكان  االقتصادّيـة  باألوضـاع 
الفقـري  العمـود  المـوارد  هـذه  تشـّكل 
اإلشـكاالت  هـذه  األسـرية.  لميزانياتهـم 
سيكون هناك مجال لتناولها في الفقرات 
المقبلـة. قبـل ذلك، البد من اإلشـارة إلى 
المهمـة لهـذه التحويـات فـي  المسـاهمة 
الناتـج الداخلـي اإلجمالـي لبعـض الدول 
الضعيفـة، وهـي  المـوارد  العربّيـة ذات 
المسـاهمة التـي تعكـس تلـك »التبعيـة« 
الجزئية، لتقلبات الظروف المتحكمة في 
الهجـرة الدوليـة، بمعنـى أنـه فـي حـال 
انخفـاض حـاد في المبالـغ المتوصل بها 
فـإن هـذه الـدول سـتعاني من جـراء ذلك 
َأشـّد المعانـاة. تصـل هـذه المسـاهمة في 
لبنـان إلـى 16.2 في المئـة، وفي األردن 

إلـى 10.3 فـي المئـة، و9.3 فـي اليمـن 
و6.8 فـي مصـر و6.4 فـي المغـرب. 

تداعيات عالمية

إن المهاجرين فاعل اقتصادي أساسـي 
يكلفـوا  أن  دون  األصليـة  البلـدان  فـي 
حكوماتهم أي نفقات. إنهم، بتحليل أرقام 
التقريـر اإلقليمـي للهجـرة الدولية العربّية 
لسنة 2014 الصادر عن الجامعة العربّية، 
الداخلـي،  الطلـب  تنميـة  فـي  يسـاهمون 
خاصة على مستوى المواد االستهاكية، 
ممـا قـد ُيغطـي علـى آثـار تقّلـص الطلـب 
الخارجـي لسـبب ما، مثل تداعيـات األزمة 
االقتصادّية الحالية أو تقّلب مزاج العاقات 
السياسـّية، وأيضًا على ضعف أو تراجع 
المسـاعدات الدوليـة للتنميـة. أكثر من 70 
ـص فـي  فـي المئـة مـن التحويـات يخصَّ
دول مثـل لبنان والمغـرب ومصر واألردن 

والجزائـر للنفقـات االسـتهاكية اليوميـة 
ونفقـات الدراسـة وبنـاء سـكن، بينمـا ال 
تتعّدى الحصة الموجهة لاستثمار )إنشاء 
شركة+اسـتثمار( 18 في المئة في أحسـن 
األحوال، كما هو الشـأن بالنسـبة لتونس 
مقابـل 5 فـي المئـة فـي المغـرب و6 فـي 

األردن و8 فـي الجزائـر. 
هـذه الوضعيـة تكشـف عـن إشـكالية 
أخـرى تتمّثـل فـي عجـز هـذه الـدول عـن 
هـذه  توجيـه  مـن  تمّكـن  قنـوات  توفيـر 
التحويـات للمسـاهمة فـي خلـق الثـروة 
وخلق مشاريع وإيجاد فرص شغل. حتى 
اآلن تبـدو الـدول العربّيـة المعنية وكأنها 
تتعامل مع الموارد المالية للهجرة كما لو 
أنها ليسـت ُعرضة لانخفاض أو لتراجع 
حـاد، وهـذه نظـرة قاصـرة ال تأخـذ فـي 
اعتبارها المتغّيرات التي تتسارع وتفرض 
إعـادة التفكيـر فـي الكثير مـن األمور التي 

كانـت فـي ِعداد المسـلمات. 
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مـع  االسـتنتاج  هـذا  يتسـق  ال  قـد 
التفـاؤل الـذي أعلـن عنـه البنـك الدولـي 
التقريـر األخيـر حـول »حقائـق عـن  فـي 
التطـّورات  لكـن  والتحويـات«.  الهجـرة 
السياسـّية وتنامـي مـا يمكـن االصطـاح 
عليه بتصدير اإلرهاب، من شأنه أن يلعب 
دورًا سلبيًا في المستقبل، بالرغم من أن 
أكثـر المطلوبين ألجهـزة األمن األوروبية 
علـى  ُوِلـدوا  القضايـا  هـذه  فـي  وغيرهـا 
أراضيها وكبروا هناك. إن هذا االستنتاج 
الحـِذر نابـع، مـن بيـن أشـياء أخرى، من 
عدم استقرار التحويات التي تتدفق على 
دول المنطقة من سـنة ألخرى. مدٌّ يتبعه 
جزٌر، فمدٌّ فجزٌر )على سبيل المثال، تلقى 
المغـرب 58.3 مليـار درهـم مغربي سـنة 
2011، و56.6 مليار درهم سـنة 2012، 
و58.4 مليار سـنة 2013( ومن وضعية 
المهاجريـن أنفسـهم فـي دول االسـتقبال. 
وهـو مـا يطـرح جملـة تحّدّيات مـن بينها:

أنفسـهم  المهاجـرون  يجـد  حاليـًا   -1
محاصريـن بيـن تهـم اإلرهـاب وصعـود 
لألجانـب،  المناهـض  المتطـّرف  اليميـن 
كمـا هـو الحـال مثًا في فرنسـا والواليات 
المتحـدة األميركيـة. هـذه الوضعيـة ُتعيد 
البنـك  كان  التـي  التخوفـات  الذهـن  إلـى 
الدولـي قـد عّبـر عنهـا فـي نشـرة »موجـز 
بإثـارة   2014 سـنة  والتنميـة«  الهجـرة 

»مخاطـر تراجع التحويات بسـبب عودة 
إلـى بلدانهـم بسـبب الصـراع  المهاجريـن 
جانـب  مـن  يعنـي  هـذا  الترحيـل«.  أو 
آخـر أن التوّجـه مسـتقبًا سـيكون نحـو 
سياسـات أكثـر تقييـدًا للهجـرة أكثـر مـن 
كل السياسـات التـي تبنتهـا دول االتحـاد 
األوروبـي الكبـرى، خاصة فرنسـا عندما 
كان سـاركوزي وزيـرًا للداخليـة، وقبـل 
ذلك مع موجة الهجرة غير الشرعية التي 
تنامـت مـع مطلـع سـنوات التسـعينيات 
مـن القـرن الماضـي. وكذلـك التـي تبنتهـا 
الواليـات المتحـدة بعـد الحـادي عشـر من 
سـبتمبر/أيلول. ومـع اختـاف الظروف 
واألسـباب، فقد يقّوي تدفق الاجئين من 
مناطـق النـزاع )سـورية والعـراق وليبيـا 
ضـرورة  فكـرة  أخـرى(  إفريقيـة  ودول 
إعـادة النظر جذريًا في سياسـات الهجرة 

المتبعـة حتـى اآلن. 
2- عامل آخر في تراجع التحويات هو 
تداعيـات األزمـة االقتصادّيـة التـي يعرفها 
العالـم منـذ ما يقارب العشـر سـنوات. فقد 
نتـج عـن ذلـك ارتفاع البطالة في أوسـاط 
المهاجرين من خارج دول االتحاد األوروبي 
الذيـن باتـوا يعانون من صور ُمتعّددة من 
التمييـز فـي الولـوج إلـى العمـل والسـكن 
االسـتهاكية  المـواد  وبعـض  والقـروض 
ذات الوفرة المحدودة، كما ورد في تقرير 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادّية حول 
»آفاق الهجرة الدولية 2013«. هذا التقرير 
خّصـص فصـًا كامـًا للموضـوع بعنـوان 
اإلجـراءات  المهاجريـن،  ضـد  »التمييـز 
نفـس  السياسـّية«.  واآلليـات  والتأثيـر 
المنظمـة أوردت فـي نشـرتها »مناقشـات 
 Migration الهجـرة«  سياسـات  حـول 
أغسـطس  شـهر  فـي   Policy Debates
المئـة مـن األشـخاص  فـي  2015 أن 37 
الذيـن يعيشـون وسـط أسـرة مهاجرة في 
الواليـات المتحـدة )ومنهـم مهاجـرون مـن 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا( يعيشون 

تحـت خـط الفقر. 
مثـل  دول  تبـدو  نفسـه،  السـياق  فـي 
مصـر واألردن ُعرضـة لتداعيـات الظرفيـة 
تشـهد  أن  المحتمـل  ومـن  االقتصادّيـة، 
مجلـس  دول  مـن  المصرييـن  تحويـات 
التعـاون الخليجـي تراجعـًا إذا مـا اسـتمّر 
إنهـا  النفـط.  ألسـعار  التنازلـي  المنحـى 
مخاوف عّبر عنها بشـكل واضح صندوق 

النقـد الدولـي فـي نهايـة سـنة 2014. 
األزمـة  بتداعيـات  ارتبـاط  فـي   -3
النفـط،  أسـعار  وانخفـاض  االقتصادّيـة 
تكبـر احتمـاالت أن تلجـأ الـدول المضيفـة 
إلـى إجـراءات تحـّد مـن تدفـق التحويـات 
الماليـة باتجـاه الـدول األصليـة. إجراءات 
قد تمتد بين إغراءات ضريبية أو تسهيات 
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لفتح مجاالت توظيف األموال واالستثمار، 
إلـى فـرض ضرائب علـى المبالغ التي يتم 
تحويلهـا، إلـى الرفـع مـن أسـعار خدمـات 

اإلرسـال. 
4- العامـل الرابـع الـذي ال يتـم االنتباه 
إليـه عـادة هـو التحـّوالت التـي هّمت بنية 
السـكان المهاجرين أنفسـهم. هناك تقريبًا 
24 مليـون مهاجـر مـن المنطقـة، 70 فـي 
المئـة منهـم يعيشـون خارجهـا، وهـؤالء 
وكذلـك  مختلفـة،  أجيـال  إلـى  موّزعـون 
ارتباطاتهـم »الوطنّية« متباينة. لقد هاجر 
الجيـل األول وبقيـت جـذوره فـي البلـدان 
األصلية. هاجر من أجل أن يوفر ألسرته، 
من خال التحويات المالية، حياة كريمة. 
لكـن األجيـال الاحقـة، خاصـة الجيليـن 
الثالث والرابع، هم أبناء بلدان االستقبال، 
وروابطهـم ببلـدان األصل ضعيفـة جدًا إن 
لـم تكـْن منعدمـة، وهـو مـا يفيـد أن هؤالء 
غير معنيين مطلقًا بالتحويات المالية في 
صيغتها وأهدافها التقليدية، لذلك يبدو من 
الطبيعـي أن تتجـه هـذه التحويات خال 
السـنوات القادمـة نحـو االنخفـاض أو إلى 

المراوحة. 

اقتصاد الهجرة الممكن

لقد أنعشت إرهاصات التغيير السياسي 

جالياتهـا  آمـال  المنطقـة  عرفتهـا  التـي 
فـي المـرور أيضـًا إلـى تغييـر اقتصـادي 
االسـتثمار،  فـي  الفـرص  تكافـؤ  قوامـه 
وفـي االسـتفادة مـن الخيـرات والثـروات 
الوطنّيـة. ومـن الممكـن أن يكـون هـذا قـد 
أيقظ لدى أفرادها شعورًا وطنيًا بالتضامن 
عبـر  المقبلـة،  المرحلـة  فـي  والمسـاهمة 
رفـع حجـم التحويـات. بيـد أن التطّورات 
والحـروب  العربـي  للربيـع  العكسـية 
المسـتعرة التـي تلتـه فـي أكثر مـن منطقة 
القيـود  وكذلـك  المشـجع،  باألمـر  ليسـت 
المحتمل تشديدها على الهجرة والمهاجرين 

وهـذه حقيقـة وواقـع. 
تخفيف ِحّدة االحتماالت السيئة ممكن. 
لكنـه يقتضي القطـع مع التفكير العاطفي 
في الجاليات المقيمة في الخارج واالحتماء 
بأفكار حول االنتماء والوطنّية والجذور، 
فهـي وإن كانـت قائمـة محتاجـة إلـى دعـم 
حقيقي. وأولى اإلشـارات في هذا االتجاه 
اعتمـاد سياسـات اقتصادّيـة باعثـة علـى 
الثقـة، وجاذبـة الهتمـام المهاجريـن فـي 
مجـاالت االسـتثمار والمشـاريع، وقـادرة 
علـى كسـر اإلغـراءات التـي تقدمهـا الـدول 
المنخفضـة  الضرائـب  مثـل  المسـتضيفة 
وتسهيل وتبسيط المساطر وتوفير البنيات 

التحتيـة الازمة. 
في السياق نفسه يمكن للقطاع البنكي 

فـي  مهـم  دور  لعـب  المنطقـة  بلـدان  فـي 
تمتين العاقة االقتصادّية بين المهاجرين 
فـي  األمـوال  تحويـل  يعتمـد  وبلدانهـم. 
الكثيـر مـن الحـاالت على شـركات عالمية 
معروفة قد تكون أسـعارها مرتفعة، لكن 
التوّسـع الخارجـي لألبنـاك المحليـة مـن 
شـأنه أن يحـّل جـزءًا مـن هـذا اإلشـكال. 
فـي  سـارت  المغربيـة  األبنـاك  وبعـض 
االتجاه وإن كانت هناك مطالب بتحسين 

أكثر.  خدماتهـا 
األمـر اآلخـر الذي يكتسـي أهمية كبرى 
دول  فـي  العـام  السياسـي  المنـاخ  هـو 
المنطقة، فمن شـأن اإلجابة عن إشـكالية 
الديموقراطيـة وحقـوق اإلنسـان وتمكيـن 
المهاجرين من المشاركة الفعلية في الحياة 
السياسـّية أن يسـاهما في اسـترجاع ذلك 
البعـد العاطفـي )الوطني( في العاقة بين 

هـؤالء وبلدانهم. 
إن إجراءات مماثلة سـتخرج تحويات 
االسـتهاكية  مهمتهـا  مـن  المهاجريـن 
األساسـية إلـى مهام المسـاهمة في تعزيز 
االقتصادات الوطنّية في المنطقة بوحداٍت 
لإلنتـاج والتشـغيل وخلـق الثـروة. بدون 
ذلـك لـن يكـون بإمكانهـا تغطيـة العجـز 
الذي تسـجله قطاعات مثل السـياحة، وال 
النقـص الملحـوظ فـي حجـم المسـاعدات 

الدوليـة للتنميـة.





ملف

العائالت
الثّقافيّة 
ــة! لكــن،  قّلمــا يخــوض الدارســون فــي ظاهــرة العائــات الّثقافّي
وإن توثيقيــًا علــى أقــّل تقديــر، نســتحضر كتــاب نجيــب توفيــق 
ــة فــي مصــر« الصــادر فــي عــام 1995،  »أشــهر األســرات الّثقافّي
ــي:  ــة ه ــرات عريق ــع أس ــير أرب ــار وس ــه أخب ــي متن ــع ف والجام

ــة.  ــة، والرافعي ــتانية، واألباظي ــة، والبس ــرة التيموري األس

فــي مقاربتنــا الجماعيــة هاِتــه، يبقــى للمشــاركين فــي الملــف 
ســبق المحاولــة فــي طــرح ظاهــرة )العائــات الّثقافّية( فــي العالم 
ــز بتركيزهــا،  ــة تتمّي ــة، وهــي محاول ــا مختلف ــن زواي ــي م العرب
ــد  ــة قي ــات الّثقافّي ــن العائ ــر م ــل األخي ــى الجي ــل، عل ــي المجم ف
ــي.  ــى التحليل الدراســة، وكذلــك تجاوزهــا المنطــق التوثيقــي إل
وعلــى ضــوء ذلــك يطــرح الملــف نتائجــه جوابــًا عــن مــا يلــي:

إبداعيــة  الّثقافّيــة،  الممارســة  »وّرثــت«  أو  انتقلــت  كيــف 
كانــت أم فكريــة داخــل العائلــة الواحــدة »كمــا تــوّرث الِحــرف 
والصناعــات التقليديــة«، بالشـــــــــكل الــذي جعــل للعـــــــــائلة 

معــــــــــــــالم  المدروســـــــــة 
ــات  ــص وتوّجـــــــهـ وخصائــ
ــرارًا...  ــاليد وأســــــــ وتقــــــــ
فــي  البــارز  أثرهــا  تركــت 
المشـــــــهد الّثقـــــافي العــربي 

لمعاصـــــــــــــــــــــر؟ ا
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القاهرة- سيد محمود

بيوت كبيرة

بيت االستنارة 
تعطـــي العـــودة إلـــى عائلـــة حفنـــي ناصـــف التـــي 
ـــي  ـــة ف ـــات األدبّي ـــات العائ ـــن كبري ـــدة م ـــت واح كان
مصـــر عنـــد بدايـــة القـــرن العشـــرين أدلـــة واضحـــة 
علـــى هـــذه الفكـــرة وإذا كان المؤرخـــون عـــادة مـــا 
يعتبـــرون تلـــك الفتـــرة بابـــًا لمـــا ُســـمي بـ»عصـــر 
النهضـــة«، انطاقـــًا مـــن ربـــط تقليـــدي بيـــن مســـارات 
الحداثـــة األوروبيـــة وانتقالهـــا من العصور الوســـطى 
إلـــى عصـــر النهضـــة فإنهـــم يصفـــون الفتـــرة مـــن 
نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر وحتـــى الربـــع األول 
ـــث جـــاء  ـــرن العشـــرين بعصـــر النهضـــة، حي ـــن الق م
االحتكاك بالّثقافة الغربية عبر مسارين، األول كان 
نتـــاج االحتـــكاك بالغـــرب بفضـــل البعثـــات العلميـــة 
والتعليميـــة التـــي خرجـــت مـــن مصـــر فـــي عهـــد محمـــد 
علـــي وخلفائـــه، أمـــا الثانـــي فـــكان بمثابـــة رد الفعـــل 
علـــى الموجـــة االســـتعمارية التـــي شـــملت العالـــم 
ـــإن النهضـــة  ـــّم ف ـــن َث ـــرة، وم ـــك الفت ـــي تل ـــي ف العرب
العربيـــة ظّلـــت أســـيرة هـــذا التناقض بين المســـارين، 
وبينمـــا عمـــل األول علـــى ربـــط النهضـــة العربيـــة 
بالنمـــوذج الغربـــي حـــرص الثانـــي فـــي المقابـــل علـــى 
مقاومـــة هـــذا النمـــوذج والبحـــث فـــي التـــراث العربـــي 
واإلســـامي عـــن نمـــوذج حضاري مضـــاد وفقًا لفكرة 
تربـــط »األصالـــة« بفكـــرة مواجهـــة النمـــوذج الغربي، 
وتمثـــل ســـيرة عائلـــة حفنـــي ناصف حالـــة نموذجية 
ـــن  ـــن النموذجي ـــق بي ـــة التوفي ـــع أصـــداء محاول لتتب

أو التعبيـــر عنهمـــا معـــًا.
وفـــي مقّدمـــة ديـــوان حفنـــي ناصـــف ُيشـــير عميـــد 
األدب العربـــي طـــه حســـين إلـــى مـــا تركتـــه هـــذه 
ـــًا بالتمايـــز واالختـــاف فـــي  ـــار واعي ـــة مـــن آث العائل
مـــا بينهـــم إذ يقـــول »لقـــد عرف احتفار قناة الســـويس 

فـــي آخـــر الصبـــا.. وعـــرف الثـــورة العرابيـــة وشـــارك 
فيهـــا حيـــن اســـتكمل شـــبابه. ثـــم شـــهد االحتـــال 
البريطانـــي وشـــقى بـــه فـــي مـــن شـــقوا مـــن مواطنيه. 
وشـــهد الصفـــوة المصريـــة المقاومـــة لهـــذا االحتـــال. 
فأخـــذ منهـــا مـــا أخـــذت فيـــه، ثـــم شـــهد العقليـــة لمصر. 
ـــن فـــي إذكاء نارهـــا مـــن  ـــا والجادي ـــكان مـــن رعاته ف
أمثـــال محمـــد عبـــده ومصطفـــى كامـــل وقاســـم أميـــن 

وســـعد زغلـــول...
ـــر  ـــد الكبي ـــي ناصـــف هـــذا الرائ ومـــن مفاخـــر حفن
ـــى  ـــم عل ـــوق وتعلَّ ـــة الحق ـــي كلي ـــتاذًا ف ـــه كان أس أّن
يديـــه بعـــض أقطـــاب الحركـــة الوطنيـــة والحركـــة 
ـــر  ـــل وأمي ـــى كام ـــم مصطف ـــال الزعي ـــن أمث ـــة م األدبي
الشـــعراء أحمـــد شـــوقي وأحمـــد زكـــي ولطفـــي الســـيد 
وعبـــد الخالـــق ثـــروت وطلعـــت حـــرب وطـــه حســـين. 
وفـــي كنـــف هـــذه الشـــخصية الوطنيـــة الممّيـــزة نشـــأ 
ـــكل مـــن  ـــك. وكان ل عصـــام الديـــن ومجـــد الديـــن ومل
الثاثـــة طريقتـــه فـــي متابعـــة مـــا نشـــأوا عليـــه فـــي 

ـــد.  كنـــف الوال
 تجـــاوز حفنـــي ناصـــف أصولـــه الفاحيـــة 
والعـــادات التقليديـــة فـــي مـــا يخـــّص النظـــرة إلـــى 
تعليـــم الفتـــاة، حيـــث حـــرص علـــى تعليـــم ابنتـــه 
)باحثـــة الباديـــة( ملـــك حفنـــي ناصـــف التـــي تحّولـــت 
إلـــى رمـــز نســـائي مقـــاوم ألجـــل تأكيـــد حقـــوق المـــرأة 
علـــى قواعـــد الشـــريعة اإلســـامية والقانـــون المدني، 
كمـــا تشـــير إلـــى ذلـــك مقاالتهـــا المطبوعـــة فـــي كتابهـــا 
»النســـائيات«، والتـــي ســـاهمت فـــي تحريـــر صـــورة 
المـــرأة الســـاعية لبلوغ اســـتقالها من أتبـــاع النموذج 

الغربـــي الـــذي كان غيـــر مقبـــول فـــي تلـــك الفتـــرة.

عرفــت مصــر علــى امتــداد تاريخهــا الحديــث والمعاصــر العديد من 
العائــالت األدبّيــة والفّنّية التي يمكن اعتبــار تاريخها مدخاًل لقراءة 
تاريــخ مصــر وتحّوالته، ربما عبر قــرن أو يزيد، وتعطي األرشــيفات العائلية 
وكتب المذّكرات والســير الشخصية معلومات بالغة األهمية في هذا الشأن. وهنا 
استعراض لمسار وسير ثالث عائالت أدبّية وفّنّية كبرى تغطي سيرة مصر في 
قرن أو يزيد، وهي عائالت حفني ناصف وأحمد أمين وعبد الرحمن الخميسي.
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ومـــن جهتـــه اختلـــف عصـــام الديـــن عـــن مســـار 
عائلتـــه بانخراطـــه فـــي الدعـــوة لألفـــكار االشـــتراكية 
ومحاولـــة نقـــد التـــراث علـــى أســـس علميـــة وكان مـــن 
أوائـــل مـــن عرفـــوا بنظريـــة النشـــوء واالرتقـــاء علـــى 

الصعيـــد العربـــي.
ـــهدته  ـــا ش ـــة لم ـــرآة عاكس ـــة م ـــذه العائل ـــّد ه وُتع
مصـــر مـــن تفاعـــات فـــي تلـــك الفتـــرة لـــم تكـــْن بمعـــزل 
عـــن فكـــرة النهضـــة والســـعي وراء بلوغهـــا عبـــر دعـــم 
خـــط االســـتقال الوطنـــي ومقاومـــة االحتـــال، إلـــى 
جانـــب التأكيـــد عـــن الوجـــه التقّدمـــي للتـــراث الدينـــي 
ـــق  ـــن أف ـــث ع ـــه والبح ـــة ب ـــاطير المرتبط ـــد األس ونق
تقّدمـــي للنهضـــة ال يـــرى في الدين نقيضًا لمســـتجدات 
ـــرًا النظـــر فـــي أوضـــاع المـــرأة العربيـــة  ـــم وأخي العل
واعتبـــار قضيـــة تحرُّرهـــا غيـــر منفصلة عـــن أولويات 
التحـــّرر الوطنـــي وهـــو الخطـــاب الـــذي رســـخته ملـــك 
حفنـــي ناصـــف ومّيـــز خطـــاب الحركـــة النســـوية بعـــد 

ذلـــك فـــي ارتباطهـــا الوثيـــق بثـــورة 1919 . 

البيت األمين 
وتقـــّدم ســـنوات الثاثينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي 
ـــزًا يكمـــل فـــي المســـار النهضـــوي ذاتـــه  نموذجـــًا ممّي
ـــى  ـــز عل ـــن بالتركي ـــي ناصـــف، ولك ـــدأه حفن ـــذي ب ال
التعليـــم الجامعـــي، وهـــو نمـــوذج الرائـــد التنويـــري 
ـــت  ـــدة كان ـــنوات البعي ـــك الس ـــي تل ـــن.. فف ـــد أمي أحم
الجامعـــة المصريـــة التـــي تأسســـت فـــي العـــام 1908 
رمـــزًا للتحديـــث علـــى الطـــراز الغربـــي ونجحـــت فـــي 
ـــم  ـــى التعلي ـــّردوا عل ـــن تم اســـتقطاب الدارســـين الذي

التقليـــدي الـــذي كان فـــي معظمهـــا تعليمـــًا دينيـــًا. 
 ُوِلـــَد أحمـــد أميـــن عـــام 1886 . التحـــق بالمدرســـة 
االبتدائيـــة، ثـــم األزهـــر، ثـــم بمدرســـة القضـــاء 
الشـــرعي التـــي تخـــرج فيها،ثـــم ُعّين مدّرســـًا، أســـتاذًا 
بكليـــة األداب بالجامعـــة المصريـــة، ثـــم عميـــدًا لهـــا. 
ـــة فمستشـــارًا  ـــك مستشـــارًا للّثقاف ـــد ذل ـــن بع ـــا ُعّي كم
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم. وفـــي ســـنة 1946 ُعّيـــن 

ـــة. ـــدول العربي ـــة ال ـــإلدارة الّثقافّية بجامع ـــرًا ل مدي
ــم  ــة تعّلـ ــو أول مدرسـ ــن هـ ــد أميـ ــت أحمـ كان بيـ
ـــت البســـاطة  ـــع البي ـــاة، وكان طاب ـــا دروس الحي فيه
والنظافـــة، وكان البيـــت محكومـــًا بالســـلطة األبويـــة 
ـــًا  ـــه فائق ـــم أبنائ ـــام األب بتعلي ـــة، وكان اهتم المطلق
تشـــّم رائحـــة الديـــن فـــي البيت ســـاطعة زكيـــة، ويربي 
األب أبنـــاءه تربيـــة دينيـــة ملتزمـــة منتظمـــة فيوقظهم 
لصـــاة الفجـــر ويراقبهـــم في أوقات الصلـــوات األخرى 
ويســـائلهم متـــى صلـــوا وأيـــن صلوا ويصـــوم رمضان 

ويزكـــي ويحـــج البيـــت الحـــرام. 
ــي أن  ــن الطبيعـ ــأة كان مـ ــذه النشـ ــبب هـ وبسـ
ــة تاريـــخ  ــًا فـــي دراسـ ــد أميـــن كليـ ينغمـــس أحمـ
اإلســـام وبالتحديـــد تاريخـــه الفكـــري والعقلـــي، بل 
ـــه  ـــع التحاق ـــخ م ـــذا التاري ـــس ه ـــى تدري ـــل عل ويعم
بالتدريـــس بالجامعـــة المصريـــة إلـــى جـــوار طـــه 
ـــة التأليـــف  ـــه فـــي تأســـيس لجن ـــذي زامل حســـين ال
ـــه  ـــر مؤلفات ـــرت نش ـــي باش ـــر الت ـــة والنش والترجم
بعـــد ذلـــك، ومنهـــا »فجـــر اإلســـام، ضحـــى اإلســـام 
وظهـــر اإلســـام« و»إلـــى ولـــدي« و»حياتـــي« وهـــو 
نـــص ســـيرة ذاتيـــة لهـــا طابـــع عقلـــي، كذلـــك وفـــي 
كل هـــذه المؤلفـــات رّســـخ أميـــن لفكـــرة بالغـــة 

العائالت 
األدبيّة والفنّيّة 
يمكن اعتبارها 

مدخاًل لقراءة 
التاريخ
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األهميـــة بشـــأن النظـــر العقلـــي والنقـــدي فـــي 
الكثيـــر مـــن وقائـــع التاريـــخ اإلســـامي إلـــى جانـــب 
تنـــاول النزعـــات العقليـــة والمذهبيـــة المرتبطـــة بهذا 
التاريـــخ وهـــو أيضـــًا جهـــد توفيقـــي ال ُيغايـــر الجهـــد 
الـــذي ســـعت إلقـــراره عائلـــة حفنـــي ناصـــف، إال 
أن أميـــن اعتمـــد علـــى خلفيتـــه كـــدارس باألزهـــر 
وكقـــاٍض شـــرعي انتســـب إلـــى الجامعـــة الحديثة في 
حيـــن ألهمتـــه الحـــارة التـــي نشـــأ فيهـــا كتابه الشـــهير 
ـــاوالت  ـــه مح ـــد« وقادت ـــادات والتقالي ـــوس الع »قام
توعيـــة البســـطاء إلـــى تأســـيس الجامعـــة الشـــعبية 
التـــي كانـــت نـــواة لجهـــاز الّثقافـــة الجماهيريـــة الـــذي 
كانـــت مهمتـــه تثقيـــف بســـطاء الفاحيـــن عبـــر خطـــة 
قوميـــة تضعهـــا الدولـــة. والافـــت للنظـــر أننـــا يمكـــن 
أن نرســـم صـــورة بالغـــة الوضـــوح للطريقـــة التـــي 
تعامـــل بهـــا أميـــن مـــع أبنائـــه، ســـواء عبـــر كتابـــه 
»إلـــى ولـــدي« أو »حياتـــي« أو مـــن خـــال الكتب التي 
كتبهـــا عنـــه أبنـــاؤه وكانـــوا جميعـــًا مـــن رجـــال الفكـــر 
وتفاوتـــت أنصبتهـــم مـــن الشـــهرة، وبينمـــا كتب ابنه 
األكبـــر حافـــظ كتابـــًا بعنـــوان »أبي أحمـــد أمين« كتب 
ابنـــه المفّكـــر اإلســـامي والدبلوماســـي حســـين أمين 
ـــد  ـــت أحم ـــي بي ـــوان »ف ـــده بعن ـــت وال ـــن بي ـــًا ع كتاب
ـــن  ـــر جـــال أمي ـــه األصغ ـــات ابن ـــن« إال أن مؤّلف أمي
ـــه وســـيرته  أســـتاذ االقتصـــاد الشـــهير حـــول عائلت
ومنهـــا »علمتنـــي الحيـــاة« و»رحيـــق العمـــر« وأخيـــرًا 
»مكتـــوب علـــى الجبيـــن« تظّل هي األشـــهر بســـبب ما 
أثارتـــه مـــن نقاشـــات ســـواء كانـــت عـــن صـــورة األب 
التقليـــدي المتســـّلط علـــى الرغـــم مـــن وعيـــه العقلـــي 
أم عـــن عاقـــة األب بـــاألم التـــي تبـــدو فـــي الكتـــاب 
امـــرأة مقهـــورة لديهـــا قصـــة حـــب مغـــدورة مـــع ابـــن 
خالهـــا. وبخـــاف المســـاحة الشـــخصية الجريئة في 
ـــي  ـــو« راســـخ ف ـــي وهـــو »تاب ـــاول الشـــأن العائل تن
العقـــل العربـــي ثّمـــة مـــا يشـــير إلـــى تحـــّوالت عميقـــة 
عرفتهـــا مصـــر مـــن األربعينيـــات وحتـــى اآلن بحكـــم 
أن مؤلـــف هـــذه السلســـلة مـــن الكتـــب الســـيرية عـــن 
عائلتـــه هـــو صاحـــب الكتـــاب الشـــهير »مـــاذا حـــدث 
للمصرييـــن« الـــذي يـــؤّرخ لتحـــّوالت فـــي مختلـــف 
مجـــاالت الحيـــاة انطاقـــًا مـــن الماحظـــة الشـــخصية 
ثـــم الرصـــد والتحليـــل.. إنـــه باختصـــار ربـــط ذكـــي 
ـــى  ـــرد إل ـــّول الف ـــث يتح ـــام، حي ـــن الخـــاص والع بي
مـــرآة عاكســـة لمجتمعـــه.. ويتحـــّول كتـــاب الســـيرة 
الذاتيـــة إلـــى كتـــاب يتنـــاول حيـــاة أجيـــال بكاملهـــا..
يتحـــّدث أميـــن عـــن إخوتـــه الثمانيـــة واالختـــاف 
فـــي شـــخصية كل منهـــم رغـــم نشـــوئهم فـــي بيئـــة 
واحـــدة يـــكاد يرســـم »بورتريـــه« لـــكل منهـــم بطريقـــة 
شـــديدة الـــذكاء والصراحـــة أيضـــًا.. ويتنـــاول طبعـــًا 
ــة  ــن القوميـ ــادئ مـ ــق والهـ ــري العميـ ــه الفكـ تحّولـ
ـــة  ـــى المادي ـــى االشـــتراكية إل ـــر شـــبابه إل ـــي بواكي ف
الوضعيـــة إلـــى أن وصـــل إلـــى مرحلتـــه األخيـــرة فـــي 

ـــًا  ـــن عموم ـــع الدي ـــة م ـــة والمتعاطف ـــه اإليجابي نظرت
واإلســـام خصوصـــًا، وهـــي نظـــرة أخرجتـــه مـــن 
ـــي  ـــط ف ـــه بالضب ـــم تضع ـــن ل ـــاريين ولك ـــف اليس ص
ــف  ــح التعاطـ ــاميين« وإن كان واضـ ــة »اإلسـ خانـ

ـــم.. معه
ويعتـــرف بـــأن تحّولـــه إلـــى التعاطـــف مـــع الديـــن 
جـــاء بعـــد أن عـــاش فـــي الغـــرب والحـــظ الخـــواء 
الروحـــي الموجـــود مما جعله ُيشـــّكك بجـــدوى مفهوم 

»التقـــّدم«.
ومـــن أجمـــل مـــا كتبـــه المؤلـــف وهـــو يحكـــي عـــن 
الجيـــل الرابـــع مـــن أســـرته »أوالد األحفاد«: »أتســـاءل 
ـــم أن واحـــدًا  ـــو عل ـــي ل ـــاذا كان ســـيكون شـــعور أب م
مـــن أحفـــاده سيكســـب رزقـــه مـــن الغنـــاء باإلنجليزيـــة 
أغانـــي تـــرّوج لصابـــون أميركـــي مشـــهور فـــي واحـــدة 

مـــن القنـــوات العربيـــة؟«.

الخميسي الصعلوك
ـــة  ـــة والفّنّي ـــة الّثقافّي أمـــا آخـــر العائـــات المصري
التـــي يمكـــن تتّبـــع ســـيرتها وســـيرة الوطـــن في نفس 
المســـار وفـــي حقـــب زمنيـــة متتابعـــة فلعّلهـــا عائلـــة 
الخميســـي التي تبدأ من األب عبد الرحمن الخميســـي 
)1920 - 1987 ( وهو كاتب وشاعر وممثل وناشط 
سياســـي مـــن ُدعـــاة الفكـــر االشـــتراكي البارزيـــن لمـــع 
اســـمه فـــي صحيفـــة المصـــري فـــي أربعينيـــات القـــرن 
الماضـــي وتواصـــل دوره فـــي صحيفـــة الجمهوريـــة 
التـــي أصدرتهـــا ثـــورة يوليو/تمـــوز 1952 وهـــو 
ـــم األرض  ـــدوره فـــي فيل ـــل ب يعـــرف فـــي مصـــر كممث
ليوســـف شـــاهين، حيـــث أّدى دور بقـــال القريـــة، 
إلـــى جـــوار محمـــود المليجـــي، لكـــن أكثـــر األمـــور 
التـــي جلبـــت لـــه الشـــهرة ارتباطـــه باكتشـــاف الممثلـــة 
الفـــذة ســـعاد حســـني وتأهيلهـــا قبـــل أن يقّدمهـــا ألول 
مـــّرة فـــي فيلـــم »حســـن ونعيمـــة«، وعلـــى الرغـــم مـــن 
شـــهرة الخميســـي إال أنـــه ُعـــِرَف باســـم »الصعلـــوك«. 
وقـــال عنـــه يوســـف إدريـــس إنـــه »أول مـــن حّطـــم 
طبقيـــة القصـــة«، وأنـــه: »عـــاش قويـــًا عماقـــًا مقاتـــًا 
إلـــى ألـــف عـــام« وتعطـــي نصوصـــه األدبيـــة ســـواء 
ــة  ــًا لهيمنـ ــّورًا واضحـ ــة تصـ ــعر أو القصـ ــي الشـ فـ
خطـــاب الواقعيـــة االشـــتراكية، إذ كانـــت ذات طابـــع 
ـــة باكتشـــاف  ـــت نفســـه، معني ـــي الوق تبشـــيري، وف
مـــا فـــي التـــراث الشـــعبي مـــن طاقـــات ملهمـــة ضمـــن 
تصـــّور شـــاع آنـــذاك عـــن الهوّيـــة القوميـــة، ويصعـــب 
إحصـــاء أعـــداد أبنـــاء الخميســـي العاملين فـــي المجال 
العـــام، لكـــن يكفـــي أن نذكـــر منهـــم الكاتـــب القصصـــي 
أحمـــد الخميســـي والروائـــي خالـــد الخميســـي صاحـــب 
الكتـــاب الشـــهير »تاكســـي حواديـــت المشـــاوير« إلـــى 
جانـــب المترجمـــة عزة الخميســـي والموســـيقار فتحي 

الخميســـي وحفيدتـــه الممّثلـــة لقـــاء الخميســـي!.

بخالف المساحة 
الشخصية الجريئة 
في تناول الشأن 
العائلي وهو 
»تابو« راسخ في 
العقل العربي 
ثّمة ما يشير إلى 
تحّوالت عميقة 
عرفتها مصر
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رُِقيَّة« أبًا عن جد »الطُّ

ُرِقيَّـــة، بثقلهـــا الروحـــي، محضنـــًا  كانـــت الطُّ
ـــف  ـــة التثقي ـــت عملي ـــًا، توّل ـــًا ثقافي ـــًا، ورحم اجتماعي
فـــي مجمـــوع الوطـــن، ولـــم يكـــْن غيرهـــا، حينهـــا، 
واســـتمّر  قليلـــة،  حـــاالت  فـــي  إال  بذلـــك  يقـــوم 
ـــاء المســـلمين  ـــة العلم ـــى مجـــيء جمعي ســـلطانها حت
الجزائرييـــن برئاســـة شـــيوخ يعـــّدون، آنـــذاك، أكثـــر 
حداثـــة ومعرفـــة بالديـــن وفهمـــًا للواقـــع والمســـتقبل، 
ـــد  ـــن باديـــس، فُأعي ـــد ب ـــد الحمي يرأســـهم العامـــة عب
تنظيـــم الخريطـــة الّثقافّيـــة فـــي ضـــوء هاجـــس 
ـــة تفقـــد  ُرِقيَّ اإلصـــاح الدينـــي والّثقافـــي، وأخـــذت الطُّ
ـــى الجمعيـــة  ســـلطتها القويـــة بانضمـــام المّثقفيـــن إل
التـــي طرحـــت مشـــروعها فـــي إطـــار العمـــل مـــن أجـــل 

التحـــّرر مـــن االســـتعمار الفرنســـي، فلعبـــت بذلـــك 
دورهـــا الّثقافـــي واالجتماعـــي والسياســـي في ســـياق 

التنويـــر والحداثـــة.
ُرِقيَّـــة وزواياهـــا َظـــّل قائمـــًا  لكـــن ســـلطان الطُّ
علـــى المســـتوى االجتماعـــي، بفعـــل العامـــل الدينـــي 
ـــت  ـــة، وتحّلق ـــراض خاّص ـــًا ألغ ـــَف أحيان ـــذي ُوظِّ ال
حولهـــا جماعـــات كثيـــرة دانـــت لهـــا بالـــوالء إلـــى 
درجـــة التقديـــس، وتفّرعـــت عنهـــا عائـــات معروفـــة 
قامـــت بـــدور ثقافـــي مؤثـــر فـــي مختلـــف مجـــاالت 
تاريـــخ  اآلن  يـــدرس  الحيـــاة والمعرفـــة. ومـــن 
ــا فـــي  ــْد أنهـ العائـــات الّثقافّيـــة فـــي الجزائـــر َيجـ
الغالـــب تنحـــدر مـــن أصـــول صوفيـــة حتـــى وإن 

من يدرس تاريخ 
العائالت الثّقافيّة 

في الجزائر يَجْد 
أنها في الغالب 
تنحدر من أصول 

صوفية حتى وإن 
تحرّرت منها أو من 

بعض أفكارها 
الحقًا

حّددت الدول المتعاقبة على الجزائر هوّيتها الّثقافّية منذ الفتح 
اإلســالمي؛ إذ إنهــا دول قام بعضها على أهــداف دينية غالبًا 
مثــل المرابطيــن والموّحديــن، وبعضها قام على أســاس مذهبي كما هو 
األمر بالنسبة إلى الرستميين والعبيديين، مما جعل المجتمع يتشّكل في 
ضــوء تلــك األصول الدينية والمذهبية، واســتمّر ذلك إلى ما قبل ظهور 
المجتمع المدني. وقد كان للوجود العثماني الغريب في الجزائر دور في 
تمســك الجزائريين بهوّيتهم، نظرًا لعدم توّلي العثمانيين الشأن الّثقافي 
للجزائرييــن، فاعتمــد المجتمع على نفســه فــي إدارة شــؤونه الّثقافّية 
والدينيــة، فظهــرت الطــرق الصوفية وقامــت بتلك المهّمــة وعملت على 
تنظيم الجزائريين وعطف قلوبهم على قيم الهوّية والوحدة وفكرة العلم 
والتدّيــن، من خالل تعليم علــوم العربّية والشــريعة وعملت اجتماعيًا، 

على بناء مجتمع على قدر كبير من التماسك والتوّحد.



48

تحـــّررت منهـــا أو مـــن بعـــض أفكارهـــا الحقـــًا بفعـــل 
ــدث  ــة. حـ ــات حديثـ ــى ثقافـ ــع علـ ــاح المجتمـ انفتـ
ــة  ــا الصوفيـ ــك الزوايـ ــه تلـ ــا وّفرتـ ــل مـ ــك بفعـ ذلـ
مـــن شـــروط ماديـــة وبشـــرية مســـاعدة علـــى التعّلـــم 
لـــم تكـــْن متوافـــرة عنـــد أســـر أخـــرى ارتبطـــت 
ــّد مـــن أجـــل توفيـــر لقمـــة العيـــش،  ــا بالكـ عاداتهـ
أو عائـــات أخـــرى فّضلـــت االندمـــاج وتشـــّربت مـــن 
الّثقافـــة الفرنســـية وجعلـــت مـــن الّلغـــة الفرنســـية 
أداة فـــي التعبيـــر واإلبـــداع، وحّولـــت إرثهـــا المـــادي 
ــذاك  ــة، آنـ ــة مختلفـ ــة عالمـ ــازات ّثقافّيـ ــى امتيـ إلـ

كالموســـيقى والرســـم، مثـــًا.
لقـــد وّفرت مؤّسســـة الزاويـــة للعائات والبيوتات 
والعناصـــر  الماديـــة  المـــوارد  الكبـــرى  الّثقافّيـــة 
الازمـــة إلنتـــاج الّثقافـــة وتوريثهـــا، ولذلـــك ظّلـــت 
معاييـــر التوريـــث مرتبطـــة بأســـر تمّكـــن أبناؤهـــا 
مـــن االســـتثمار فـــي مجـــال رأس المـــال الّثقافـــي)1(، 
وشـــهدت علـــى ذلـــك تلك االســـتراتيجية التـــي اّتبعتها 
فـــي الحفـــاظ علـــى الشـــخصية الجزائريـــة، وعلـــى 
الرغـــم مـــن أن الباعـــث العلمـــي والفكـــري كان فـــي 
الحقيقـــة هـــو الداعـــي إلـــى الّتوريـــث، إال أن النضـــال 
المســـتمر للجزائرييـــن ضد المســـتعمر الفرنســـي، كان 

ـــده األساســـية.  أحـــد رواف
إن علمـــاء أمثـــال الثعالبـــي والمغيلـــي والورثاني 
والرحمانـــي،  والشـــرفاوي  والمقرانـــي  والحـــداد 
ــر  ــن دوائـ ــم مـ ــدرون جميعهـ ــر، ينحـ ــم كثيـ وغيرهـ
صوفيـــة، وأســـهموا فـــي تدبيـــر العـــادات الّثقافّيـــة 
ــت  ــات وّرثـ ــا مؤّسسـ ــم بهـ ــتوت عائاتهـ ــى اسـ حتـ

الّثقافـــة، وأســـهمت فـــي التحديـــث والتنويـــر.
فعائلـــة الورثانـــي مثـــًا )2( تعـــود إلـــى الحســـين 
ـــن  ـــادر ب ـــد الق ـــن عب ـــد ب ـــن محم ـــعيد ب ـــد الس ـــن محم ب
أحمـــد الشـــريف نجـــل الشـــيخ الولـــي علـــي البـــكاي 
ُوِلـــَد ســـنة 1713 بقريـــة بنـــي  البجائـــي، وقـــد 
ورثـــان فـــي الشـــرق الجزائـــري بالقبائـــل الصغـــرى، 
ـــًا  ـــًا ومحدث ـــة وفقيه ـــي النحـــو والباغ ـــًا ف وكان عالم
وشـــاعرًا، ورث العلـــم عـــن والـــده، وترّحـــل بيـــن 
ــي  ــب فـ ــا، كتـ ــاز وتركيـ ــرب والحجـ ــس والمغـ تونـ
األغـــراض وشـــرح فـــي الفقـــه والباغـــة، كمـــا شـــرح 
المنظومـــة القدســـية، وكتـــب رســـائل حـــول اختـــاف 
ـــي  ـــت ف ـــن 500 بي ـــدة م ـــاء األزهـــر، ونظـــم قصي علم
ـــم  مـــدح الرســـول حققهـــا ونشـــرها ســـنة 1906 العال
محمـــد بـــن أبـــي شـــنب، كمـــا اشـــتهر برحلتـــه الشـــهيرة 
التـــي تضاهـــي رحلـــة ابـــن بطوطـــة، والموســـومة 
»نزهـــة األنظـــار فـــي فضـــل علـــم التاريـــخ واألخبـــار« 
ـــه  ـــن عم ـــة، وكان اب ـــة الورثاني ـــة بالرحل والمعروف
محمـــد الصالـــح عالمـــًا فقيهـــًا تولـــى القضـــاء ببجايـــة، 
ــنة  ــه، سـ ــد وفاتـ ــعر بعـ ــم والشـ ــاؤه العلـ َوِرَث أبنـ
1779، وكان حفيـــده العالـــم الفضيـــل الورثانـــي، 

الـــذي أصبـــح عضـــوًا فاعـــًا فـــي جمعيـــة العلمـــاء 
المســـلمين الجزائرييـــن مـــع الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن 
باديـــس، قـــد امتـــد أثـــره إلـــى كامـــل الُقطـــر الجزائـــري، 
وإلـــى خارجـــه، إلـــى أن توّفـــي فـــي تركيـــا، وهو جزء 
مـــن الترحـــال الفكـــري الـــذي ورثـــه عـــن جـــده األول، 
وهكـــذا تأسســـت المدرســـة الورثانيـــة جيـــًا بعد جيل 
ـــة  ـــة الجامع ـــان بمثاب ـــي ورث ـــة بن ـــت منطق وأصبح
ـــي  ـــت اإلرث الّثقاف ـــاء حّول ـــا العلم ـــّرج فيه ـــي يتخ الت
الموســـوعي إلـــى إرث أكاديمـــي فـــكان منهـــم الطبيـــب 
واإلعامـــي والمـــؤرخ والوزيـــر واألســـتاذ الجامعـــي، 
ـــت نموذجـــًا للتفاعـــل الّثقافـــي بيـــن الجزائرييـــن  وظّل
ـــي  ـــرة الت ـــة الكبي ـــات الّثقافّي ـــن العائ ـــل بي والتواص
اســـتثمرت اإلرث الديني والســـلوك الصوفي وحّولته 
ـــال  ـــن خ ـــات م ـــر للتخّصص ـــي عاب ـــاز ثقاف ـــى امتي إل
المصاهـــرة كالتـــي حدثـــت بيـــن عائلـــة عبـــد الرحمـــن 
الثعالبـــي العاصميـــة وعائلـــة عبـــد الكريـــم المغيلـــي 
التلمســـاني، وكلتاهمـــا كانـــت مدرســـة فـــي العلـــم 
ـــا  ـــزال أثرهم ـــام ال ي ـــم اإلس ـــر تعالي ـــف ونش والتألي

ـــوم. ـــى الي حت
العلـــم،  ورثـــت  التـــي  بوعزيـــز  عائلـــة  أمـــا 
فهـــي ُتعـــّد مـــع الورثانيـــة مـــن أخصـــب المـــدارس 
العائليـــة، قبـــل جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين التـــي 
أســـهمت فـــي إنشـــاء مـــدارس التربيـــة والتعليـــم 
ووّرثتـــه ألفـــراد العائلـــة أبـــًا عـــن جـــّد كان عالمـــًا 
ــد اهلل،  ــن عبـ ــد بـ ــد اهلل محمـ ــو عبـ ــيخ أبـ ــو الشـ وهـ
ـــان ســـعيد  ـــي عثم ـــت أب ـــي عائشـــة بن ـــّدة ه ـــن ج وع
بـــن حجـــاج الشـــريف المـــذدوي التـــي كانـــت شـــاعرة. 
ــن  ــم واألدب مـ ــت العلـ ــة ورثـ ــة البوعزيزيـ والعائلـ
أوعبـــد  محمـــد  الحفيـــد  أبنـــاء  اســـتثمار  خـــال 
العزيـــز األربعـــة هـــذا اإلرث فـــي المشـــاركة فـــي 
ـــى  ـــد تأثيرهـــم إل ـــي ســـنة1871، وامت ـــورة المقران ث
ـــيلة  ـــي المس ـــوب ف ـــى الجن ـــن إل ـــاء الوط ـــم أنح معظ
وبوســـعادة، وتولـــوا اإلفتـــاء ولـــم يحصـــل أنهـــم 
ـــى أثرهـــم  ـــى المحاكـــم الفرنســـية)3( وتجّل لجـــأوا إل
مـــن خـــال الحفيـــد المـــؤرخ يحيـــى بوعزيـــز الـــذي 
ـــيخ  ـــع ش ـــة م ـــة التاريخي ـــرش الكتاب ـــى ع ـــع عل ترّب

المؤرخيـــن أبـــو القاســـم ســـعد اهلل.
إن الحديـــث عـــن التفاعـــل بيـــن العائـــات الّثقافّيـــة 
الجزائـــري، كان آليـــة فـــي إنتـــاج الّثقافـــة لـــدى كل 
واحـــدة وهـــو مـــا حـــّدد مامحهـــا ومكّوناتهـــا، وهـــي 
مـــن نقـــاط القـــوة التـــي ُتعـــّد بمثابـــة الكيميـــاء العجيبة 
التـــي وّحـــدت هـــذه العائـــات وجمعتهـــم علـــى الجهـــاد 
والنضـــال، وهـــو مـــا خلـــق فيهـــا قـــوة دفـــع تجعلهـــا 
فـــي توريـــث مســـتمر للعلـــم والفكـــر واألدب، مـــا يعني 
أن التفاعـــل الرمـــزي أســـهم فـــي التفاعـــل الذاتـــي، 
وهمـــا اللـــذان يشـــّكان المعنـــى الّثقافـــي الـــذي يصـــدر 

عـــن العائلـــة.

مالمح 
المؤّسسة 
األدبية في 
الزوايا أخذت 
أشكااًل 
ُمتعّددة
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لـــم تشـــهد حركـــة الّثقافـــة تحـــواًل ذاتيـــًا متواصـــًا، 
الصوفيـــة؛  العائـــات  داخـــل  شـــهدت  مثلمـــا 
ــذت  ــا أخـ ــي الزوايـ ــة فـ ــة األدبيـ ــح المؤّسسـ فمامـ
ـــة  ـــة ّثقافّي ـــق هوّي أشـــكااًل ُمتعـــّددة ســـاهمت فـــي خل
ـــم والقضـــاء والفقـــه  مخصوصـــة، جمعـــت بيـــن العل
واإلفتـــاء والتعليـــم والتربية، وكذلك األدب والشـــعر 
خاّصـــة، وبمـــا أن الشـــعر اعتبـــر نشـــاطًا إبداعيـــًا 
خادمـــًا لمختلـــف فـــروع المعرفـــة األخـــرى، فقـــد 
ـــة اهتمـــت، أيضـــًا  ـــب العائـــات الّثقافّي ـــا أن أغل رأين
بالشـــعر وإن اعتبـــر نشـــاطًا مكّمـــًا للّثقافـــة، فـــي 
حيـــن نجـــد عائـــات أخـــرى اعتبـــر الشـــعر عندهـــم هـــو 
ـــم  ـــن عاقته ـــه ع ـــن خال ـــروا م ـــة عّب ـــة المطلق الّثقاف
بالوجـــود والغيـــب وبالواقـــع، واتخـــذوه ســـاحًا 
للمقاومـــة، ولذلـــك ُيعـــّد الشـــعر الثـــوري، وخاّصـــة 
ـــن  ـــرًا ع ـــون تعبي ـــر الفن ـــه، أكث ـــون من ـــعر الملح الش
المقاومـــة والثـــورة التحريريـــة، وهنـــاك عائـــات 
فـــي مختلـــف المناطـــق جّســـدت هـــذا النـــزوع فـــي 
الشـــعر فتخّصصـــت فيـــه وتوارثـــه أبناؤهـــا أبـــًا عـــن 
ــن أراد  ــا كل مـ ــم إليهـ ــدارس يحتكـ ــوا مـ ــٍد وكّونـ جـ
ـــل  ـــبيل التمثي ـــى س ـــك عل ـــن ذل ـــعر، م ـــب الش أن يكت
عائـــات فـــي الجنـــوب الشـــرقي الجزائـــري مـــن 
أهـــل وادي ســـوف شـــغفهم الشـــعر ومـــأل حياتهـــم 
وأصبـــح هـــو كل ثقافتهـــم، وعّبـــروا بـــه عـــن كل 
حاجاتهـــم ومواقفهـــم، مثـــل كثيـــر مـــن الجزائريين في 
كثيـــر مـــن المناطـــق الصحراويـــة مـــن بـــدو رّحـــل أو 
أنصـــاف رّحـــل إلـــى غايـــة منتصـــف القرن العشـــرين، 
فليـــس نـــادرًا أن نجـــد األب واألم واألبنـــاء جّلهـــم مـــن 
ـــي  ـــد)4( )توف ـــن حام ـــي ب ـــل أســـرة عل الشـــعراء، مث
1930 فقـــد كان أبـــوه شـــاعرًا، وأخـــواه عبـــاس وعبد 
اهلل كانـــا شـــاعرين، وكذلـــك ابنـــه صالـــح وزوجتـــه 

ـــاعرة()5(. ـــت ش ـــح كان أم صال
غيـــر أن عائلـــة عنـــاد ُتعـــّد أكثـــر العائـــات شـــهرة 
فـــي منطقـــة وادي ســـوف برّمتهـــا، وامتـــد أثرهـــا إلـــى 
معظـــم المناطـــق فـــي الجزائـــر، خاّصـــة الجنـــوب 
ــعر  ــي الشـ ــدارس فـ ــم المـ ــّد أهـ ــكاد ُتعـ ــرقي وتـ الشـ
الملحـــون لهـــا بصمتهـــا، وهـــي أســـرة بدويـــة األصـــل، 
لكنهـــا لـــم تكـــّف عـــن ممارســـة الشـــعر وتوريثه الشـــعر 
ـــاد الجـــد األول يســـكنون  ـــح أحف ـــد أن أصب ـــى بع حت
المدينـــة، علـــى الرغـــم مـــن الطريقـــة الشـــفوية التـــي 

ـــن النـــاس. ـــا بي ـــداول به ـــّل يت َظ
فالشـــاعر العربـــي عنـــاد)6( الجـــد األكبـــر هـــو 
أقـــدم شـــاعر وصلنـــا شـــعره )1874 - 1914( وكـــذا 
ـــن أشـــهر  ـــّد م ـــذي ُيع ـــي ال ـــه عل أخـــوه الطاهـــر وابن
الشـــعراء، ولـــد 1928 جمـــع شـــعره بـــن علـــي 
ـــي  ـــدي ف ـــد حم ـــه أحم ـــم ل ـــد ترج ـــح وق ـــد الصال محم
ـــي وهـــو  ـــن عل ـــا اب ـــورة المســـلحة، وأم شـــعراء الث
عبـــد المجيـــد، فمـــن مواليـــد 1956 ولـــه مجموعـــة 
شـــعرية منشـــورة، وكذلـــك صـــدر ديـــوان شـــعر 

ـــادي  ـــي حّم ـــو الّساس ـــقيق المدع ـــر الش ـــّي غي أخ عل
ســـنة 2006.

لـــم تقتصـــر عطـــاءات العائـــات الجزائريـــة علـــى 
توريـــث العلـــم واألدب، بـــل هنـــاك عائـــات انشـــغلت 
ــّن الغنـــاء والموســـيقى، وفـــي مقدمتهـــا عائلـــة  بفـ
الفرقانـــي التـــي بصمـــت قســـنطينة بفـــّن المالـــوف 
ــة  ــي مدرسـ ــي، وهـ ــاء الفرقانـ ــنطيني أو بغنـ القسـ
تتماهـــى مـــع جهـــود عائلـــة الفرقانـــي التـــي ســـاهمت 
فـــي وضـــع ُأســـس المالـــوف وتقديمـــه بالشـــكل 
ــد  ــده محمـ ــًا مـــن خـــال رائـ ــارف عليـــه حاليـ المتعـ
ـــة،  ـــة فّنّي ـــى عائل ـــي إل ـــذي ينتم ـــي ال ـــر الفرقان الطاه
ـــنة 1905  ـــّن س ـــذا الف ـــَز ه ـــن َمّي ـــو م ـــو ه ـــده حّم فوال
ـــة، كلهـــم  ـــراد العائل ـــا مـــن أف ـــه زهـــور وغيرهم وأخت
كانـــوا يـــؤدون المالـــوف ضمـــن مدرســـة الفرقانـــي 
التـــي قـــام بالحفـــاظ عليها مـــن خـــال 50 أســـطوانة 
مســـجلة تجمـــع كل قواعـــد المالـــوف، ونجلـــه ســـليم 
ــوات  ــم األصـ ــن أهـ ــر اآلن مـ ــدالن يعتبـ ــده عـ وحفيـ
التـــي اعتمـــد عليهـــا فـــي نقـــل وحفـــظ أصـــول الغنـــاء 
الفرقانـــي، الـــذي يســـتند إلـــى القصائـــد الزجليـــة التـــي 
ـــية  ـــرات األندلس ـــد الهج ـــنطينة بع ـــيوخ قس ـــا ش كتبه
وهـــي قصائـــد ال توجـــد فـــي مـــدارس أندلســـية أخـــرى 
كالعاصمـــة وتلمســـان. وألبســـوها عزفـــًا قســـنطينيًا، 
هـــو المالـــوف القســـنطيني أو الفرقانـــي، وارتبـــط 
الرقـــص المصاحـــب بـــه فســـّمي رقصـــة الفرقانـــي، 
وكـــذا اللبـــاس التقليـــدي القســـنطيني يعـــرف باســـمه، 
ـــزًا  ـــي وقســـنطينة رم ـــن الفرقان ـــح كل م ـــذا أصب وهك

لبعضهمـــا)7(. 
تتســـع العائات الّثقافّية، إذن، باتســـاع مســـاحة 
الجزائـــر، واليـــوم هنـــاك حـــاالت مـــن هـــذا النـــوع 
مـــن العائـــات الّثقافّيـــة فـــي حالـــة تشـــّكل أخـــرى 
ـــم،  ـــدوا بآبائه ـــن اقت ـــن الذي ـــن والروائيي ـــن الفناني م
الكاتبيـــن  كعائلـــة  الّثقافـــة،  صناعـــة  وورثـــوا 
واســـيني األعـــرج وزينـــب األعـــرج التـــي أصبحـــت 
ابنتهمـــا ريـــم روائيـــة، إضافـــة إلـــى كونهـــا مخرجـــة 

ســـينمائية.
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عبد السالم بنعبد العايل

الفكر اليتيم

ضـــد هـــذا الســـعي نحـــو الضـــّم وااللتئـــام يقـــوم 
ـــن الفـــروق التـــي تنخـــر  فكـــر ُمضـــاد يســـعى إلـــى تبّي
التطابـــق، والتعـــّدد الـــذي يطبـــع الوحـــدة. وقـــد 
تمّخـــض عـــن المواجهـــة بيـــن الموقفيـــن أننـــا وجدنـــا 
أنفســـنا فـــي النهايـــة أمـــام منحييـــن: فمـــن جهـــة، 
»فكـــر« يترعـــرع فـــي أحضـــان عائـــات )مقدســـة 
أكانـــت أم ال( يرتـــاح لهـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى فكـــر 
ـــر«  ـــة »فك ـــوز، مـــن جه ـــر دول ـــل، بتعبي ـــم. أو لنق يتي
معّمـــر يســـتقّر فـــي موقـــع بعينـــه، ومـــن جهـــة 
أخـــرى فكـــر رّحـــال ال موقـــع لـــه. مـــن جهـــة، هـــّم 
بنـــاء الوحـــدات وخلـــق التطابـــق ورســـم التيـــارات 
والنظـــرات إلـــى العالـــم، وذلـــك بتوظيـــف مفهومـــات 
ـــة واالســـتمرارية والوحـــدة، ومـــن  االنســـجام والكلي
جهـــة أخـــرى ســـعي وراء توليـــد الفـــوارق وتعـــداد 
ـــى  ـــى الهوامـــش، باللجـــوء إل ـــاز إل ـــات واالنحي الهوّي
مفهومـــات االختـــاف والتعـــارض البنيـــوي والتعـــدُّد 
والمنظوريـــة، والوقـــوف عنـــد الحـــدود والنهايـــات 

Limites، عنـــد النقطـــة التـــي ُتفّجـــر الـــكل، والهامش 
الـــذي يبـــدو أنـــه ال يخضـــع لقانـــون، للقانـــون، بهـــدف 

الكشـــف أنـــه فضيحـــة تخـــرق جميـــع القواعـــد. 
ال عجـــب أن يطبـــع عصـــر »أفـــول األيديولوجيـــة« 
نفـــور مـــن الضـــّم والتوحيـــد مـــا نفتـــأ نلمســـه عنـــد كبار 
المفكريـــن المعاصريـــن، الذيـــن لـــم يعـــودوا يرضـــون 
ـــوا  ـــة«، وال أن ُيقحم ـــات فكرّي ـــي »عائ أن ُيدَمجـــوا ف
ضمـــن مذاهـــب ومـــدارس، وُيحشـــروا ضمـــن تيـــارات 
ـــكاّد أن »ينخرطـــوا« فـــي  ـــون بال وعقائـــد، وهـــم يقبل

شـــبكات. 
ُســـِئَل دولـــوز فـــي »األبجديـــة« عّمـــا إذا كان فكـــره 
ــو  ــا إذا كان هـ ــّل، مـ ــى األقـ ــة، أو علـ ــّكل مدرسـ ُيشـ
يلتئـــم، مـــع آخريـــن، فـــي مدرســـة واحـــدة؟ فأجـــاب 
أنـــه، بالـــكاّد، يمكـــن أن ُيعتبـــر منخرطـــًا فـــي شـــبكة 
ـــب  ـــار والمذه ـــن التي ـــبكة ع ـــز الش ـــا يمّي Réseau. م
والمدرســـة، هـــو مـــا يفصـــل الخطـــوط المتقاطعـــة 
عـــن الدوائـــر المنغلقـــة. الشـــبكة هـــي تلـــك »الـــروح« 

 ال عجب أن يطبع 
عصر »أفول 
األيديولوجية« نفور 
من الضّم والتوحيد 
ما نفتأ نلمسه عند 
كبار المفكرين 
المعاصرين الذين 
لم يعودوا يرضون 
أن يُدَمجوا في 
»عائالت فكريّة«

َلعّل أهّم ما مّيز »عصر األيديولوجيات« هو السعي الّدائب نحو 
التكتل والّتوحيد. ما ُيحّدد اآللية األيديولوجية، من حيث هي 
كذلــك، ميلها نحو ملء الفراغات والقضاء على الفوارق وخلق التطابق. 
فال يهّم الداعية األيديولوجي أن يتحّدد في ماهية ُمعّينة وهوّية ُمحّددة، 
وغالبــًا مــا يكشــف لك عــن أوراقه ويعلــن عــن اختياراتــه وانتماءاته. 
وحتــى إن لــم يصــّرح بذلك يكون في اإلمكان الكشــف عنها مــا دام النقد 
األيديولوجي معارضة موقف بآخر، واتخاذ موقع وانتسابًا إلى عائلة. 
فليــس مــن الغريب إذن هذا الميــل الذي نلحظه عند بعــض المفكرين من 
الســكوت عن النشــاز، وإغفال الفوارق لضّم األفكار وجمعها في تيارات 
ومــدارس ومذاهب مع ما يقتضيه كل ذلك من خلق لكيانات تحيا الحياة 

التي تقتضيها الحياة. 
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ـــًا يغتنـــى بمســـاهمات عـــدد  التـــي تســـود فضـــاء فكرّي
ـــر  ـــا عّب ـــم، كم ـــون جميعه ـــن يعمل ـــن الذي ـــن المفكري م
ــه«  ــر، علـــى »قـــول الشـــيء نفسـ عـــن ذلـــك هايدغـ
 .L’identique الـــذي ليـــس تطابقـــًا Le même
ـــًا  ـــال إجماع ـــة الح ـــي بطبيع ـــه« ال يعن ـــيء نفس »الش
ـــد مفكريـــن، وإنمـــا »مـــدار« يســـتقطبهم، و»رهـــان  يوحِّ
فكـــرّي« يشـــغلهم. ال يعنـــي ذلـــك أّن هـــؤالء المفكريـــن 
متطابقـــون فـــي أقوالهـــم، بـــل إّن اختافهـــم يكـــون 
خدمـــًة لـ»الشـــيء نفســـه«. فنحـــن هنـــا أمـــام »تركيبات 
جغرافيـــة، وليـــس إزاء نشـــأة تاريخيـــة«. علـــى هـــذا 
ـــي الشـــبكات ليـــس فحســـب  ـــإن االنخـــراط ف النحـــو ف
رفضـــًا للمذهبيـــة، وال تمردًا ضد االنضواء العقائدي، 
ـــار،  ـــن واليس ـــا اليمي ـــة لميتافيزيق ـــو مقاوم ـــا ه وإنم

ـــر والشـــر.  ـــا الخي وتيولوجي
لـــن يعـــود ميـــدان الفكـــر، كمـــا شـــاء لـــه الهيجليـــون 
ومـــن دار فـــي فلكهـــم نفيـــًا وإيجابـــًا، قائمـــًا علـــى 
ــن أن  ــن المفكريـ ــر مـ ــن ينتظـ ــترك. ولـ أســـاس مشـ

يطرحـــوا األســـئلة ذاتهـــا، ويوظفـــوا التصـــّورات 
ـــع  ـــن شـــأنه أن يجم ـــا م ـــاك م ـــون هن ـــن يك ـــا. ل عينه
ـــخ  ـــة واحـــدة وتاري ـــم داخـــل عائل ـــن ويضّمه المفكري
موّحـــد، ال المذهـــب وال التيـــار وال »النظـــرة إلـــى 
العالـــم«. كل مـــا ســـيتبقَّى هـــو حـــركات ُمتفـــّردة 
وخطـــوط متقاطعـــة. حينئـــذ ســـيغدو عمـــل الفكـــر 
أساســـًا، ليـــس بنـــاء المذاهـــب وال رصـــد التيـــارات 
ــّك  ــا فـ ــم«، وإنمـ ــى العالـ ــرات إلـ ــن »النظـ وال تكويـ
الوحـــدات الموهومـــة بحثـــًا عّمـــا هـــو ُمتفـــّرد. ولـــن 
يتعّلـــق األمـــر إال ببعـــث الحـــدث فـــي وحدتـــه وتفـــرُّده 
داخـــل مـــا يقـــّدم نفســـه حركـــة كليـــة. إبـــراز التفـــّردات 
هـــو وقـــوف عنـــد الحـــدث داخـــل الفكـــر، بـــل َلعّلـــه 

الســـبيل إلبـــراز الفكـــر كحـــدث. 
ـــام  ـــو، ال أم ـــت فوك ـــا أثب ـــذ، وكم ـــون حينئ ـــن نك ل
ـــرورات  ـــام صي ـــا أم ـــات، وإنم وحـــدات، وال إزاء كلّي
مبعثـــرة ال متناهيـــة تظـــّل تعمـــل خفيـــة فيمـــا وراء 

ـــة.  ـــاءات« فكرّي ـــه »انتم ـــم أن ـــد نتوّه ـــا ق م

لن يكون 
هناك ما من 

شأنه أن يجمع 
المفكرين 
ويضّمهم 

داخل عائلة 
واحدة وتاريخ 

موّحد، ال 
المذهب 

وال التيار وال 
»النظرة إلى 

العالم«
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أمري تاج الرس

وراثة الَفّن والكتابة

رأيي الشـــخصي، أن المســـألة ليســـت وراثة، أعني 
ـــرد آلخـــر،  ـــن ف ـــل م ـــا، تنتق ـــي الخاي ليســـت شـــيئًا ف
بتعقيـــدات جينيـــة، وإنمـــا هنـــاك َمـــْن ينتبـــه أكثـــر 
ِمـــْن األجيـــال الاحقـــة، لتـــراث والـــده أو جـــّده، هنـــاك 
ـــة، تســـتند  ـــة معنوي ـــاج لطاق موهـــوب أصـــًا، ويحت
إليهـــا موهبتـــه لينطلـــق، ووجـــود موهـــوب كبيـــر فـــي 
عائلـــة، يســـاعد علـــى تنميـــة موهبـــة جديـــدة، تنبع في 
نفـــس العائلـــة. قطعـــًا للفّنـــان أغنيـــات، وآلـــة عـــود، 
ــام  ــابة، للرّسـ ــة الشـ ــب الموهبـ ــتخدمها صاحـ سيسـ
فـــرش وألـــوان وبهرجـــة، يســـتفيد منهـــا الرّســـام 
الوليـــد، وللكاتـــب أو الشـــاعر، مكتبـــة غنّيـــة وممتلئـــة 
بشـــتى أنـــواع المعـــارف، وســـيجلس فيهـــا القـــارئ 

ـــا بعـــد، ليســـتفيد. ـــًا فيم ـــذي ســـيصبح كاتب ـــم ال النه
هنـــاك أيضـــًا الجانـــب االجتماعـــي، أو اإلبهـــار 
العاطفـــي، كمـــا أســـميه، وهـــو التأثـــر عاطفيـــًا 
بموهـــوب شـــهير فـــي العائلـــة، والفخـــر بـــه أمـــام 
النـــاس، والســـعي لتلّمـــس خطـــاه، ليصبـــح الشـــخص 
مثلـــه، وهـــذا ال يحـــدث لجميـــع أفـــراد العائلـــة، وإنمـــا 
لألشـــخاص الذيـــن لديهـــم موهبـــة كمـــا قلـــت، ولديهـــم 
اســـتعداد ليصبحـــوا مبدعيـــن فـــي المســـتقبل، وقـــد 
ـــب،  ـــه عـــم معـــروف ككات ـــل، لدي ـــب زمي ـــي كات أخبرن
ـــي المدرســـة المتوســـطة، كان  ـــر، ف ـــو صغي ـــه وه إن
يحـــّس بأنـــه ذلـــك العـــم، وأن الكتـــب التـــي أّلفهـــا، هـــي 
كتبـــه، وَظـــّل محافظـــًا علـــى هـــذا اإلحســـاس، ويطّوره 
بالقـــراءة، ومناقشـــة عمـــه، إلـــى أن كتـــب قّصـــة وهـــو 

فـــي المرحلـــة الثانويـــة، أراهـــا لعمـــه الذي شـــجعه، ثم 
تطـــّور األمـــر ليصبـــح الطفـــل المنبهـــر بعمـــه، كاتبـــًا، 

ـــة. قطعـــًا هنـــاك مـــن ينبهـــر بـــه داخـــل العائل
أذكـــر وأنـــا فـــي الصـــف الســـادس االبتدائـــي، وفـــي 
ـــب  ـــى الطي ـــت إل ـــي شـــمال الســـودان، تعرف ـــا ف قريتن
ـــن  ـــاء ســـفرنا م ـــي أثن ـــي، ف ـــو خال ـــذي ه ـــح، ال صال
مدينـــة بورتســـودان لتلّقـــي العـــزاء فـــي جدنـــا، والـــد 
الطيـــب. كان يبـــدو وطنّيـــًا عاديـــًا، يرتـــدي الثـــوب 
ــث  ــدن حيـ ــن لنـ ــاء مـ ــد جـ ــة، وقـ ــي والعمامـ الوطنـ
ـــى كل مـــن  ـــرة، ويســـتمع إل يعيـــش. كان يدخـــن بكث
ـــة  ـــن الكتاب ـــيئًا ع ـــرف ش ـــْن أع ـــم أك ـــأٍن، ل ـــه بت يحدث
فـــي ذلـــك الوقـــت، لكنـــي كنـــت فـــي بدايـــة تأسيســـي 
كقـــارئ، وشـــعرت فجـــأة بانبهـــار كبيـــر بالطيـــب، 
وتمنيـــت لـــو كنـــت أملـــك موهبتـــه، ولـــي كتـــب مثلـــه، 
ــذ،  ــات التاميـ ــن كراسـ ــتين مـ ــه كراسـ ــرت لـ أحضـ
ـــل«..  ـــط »جمي ـــب فق ـــا، وكت ـــي شـــيئًا عليهم ـــب ل ليكت

ـــه.  ـــن أخت ـــو اب ـــر، ه ـــد صغي ـــع لول ـــداء رائ إه
ـــع  ـــي، م ـــار العاطف ـــة لانبه ـــداء، إضاف ـــك اإله ذل
وجـــود اســـتعداد للمغامـــرة الكتابيـــة، كان مـــا جعلني 

أكتـــب فيمـــا بعـــد، ولكـــن ال وراثـــة علـــى اإلطـــاق.
ـــم  ـــرب أحده ـــل، ويش ـــه للمح ـــي بأبنائ ـــّداد يأت الح
ـــي المســـتقبل،  ـــاء ف ـــي المســـتعد للغن الصنعـــة، المغّن
يعثـــر علـــى خامـــات المجـــد فـــي البيـــت ويســـتغلها، 
والكاتـــب ينبهـــر، ويقـــرأ ويؤّســـس نفســـه ليصبـــح 

ـــًا. كاتب

شعرت فجأة 
بانبهار كبير 
بالطيب، 
وتمنيت لو 
كنت أملك 
موهبته، ولي 
كتب مثله

من الُمالحظ بالفعل أن هناك عائالت كثيرة، في مجال األدب 
أو الَفــّن عاّمــة، لهــا امتــدادات في األجيــال كلهــا، بمعنى أن 
مغنيــًا قديمًا، أّدى دوره وذهب، ال ينتهي صيته ألن هناك من أبنائه أو 
أحفاده، َمْن ُيغّني، ومن ثم ُيعيد إلى األذهان صورة الجّد الراحل، كذلك 
فــي مجــال األدب، نجد كاتبًا أو شــاعرًا، له ابن أو حفيــد، يكتب أيضًا، 
وربمــا يحــدث هذا في أثناء حيــاة ذلك المبدع أو الفّنان، ويتشــارك مع 
َمــْن ورث عنه، اآلراء واألفــكار. وربما يدعم صاحب الموهبة، َمْن ورث 

موهبته، ويساعده في بحثه عن نجاح ُمحتمل.
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حسن بحراوي: املغرب

دفتر الّساللة

إلعطـــاء فكـــرة اشـــتمالية عـــن وجـــود هـــذه الظاهرة 
فـــي الّثقافـــة المغربيـــة ال أقّل من أن نقوم باســـتعراض 

لبعـــض مامحهـــا وتقديم نمـــاذج منها.
ــم  ــي العالـ ــال األدبـ ــي المجـ ــك فـ ــن ذلـ ــد دّشـ فقـ
الموســـوعي محمـــد الفاســـي الوزيـــر والكاتـــب المحّقق 
وزوجتـــه مليكـــة الفاســـي كاتبـــة القّصـــة الرائـــدة، 
والتـــي كانـــت المـــرأة الوحيـــدة الموّقعـــة علـــى وثيقـــة 
المطالبـــة باالســـتقال المقّدمـــة لســـلطات الحمايـــة في 
ينايـــر 1944.. وتبعـــه العّامـــة األمازيغـــي محمـــد 
المختـــار السوســـي الكاتب والشـــاعر والوزير وأخوه 
العالـــم التراثـــي إبراهيـــم اإللغي وزوجـــة هـــذا األخيـــر 
ـــة القّصـــة التـــي بـــرزت  ـــة وكاتب ـــّوه الباحث ـــة الل أمين
فـــي الخمســـينيات بروايـــة )الملكـــة خناثـــة(، أيـــام 
كان األدب النســـوي فـــي المغـــرب أقـــّل مـــن جنيـــن 

فـــي حكـــم الغيـــب.. 
ـــوان  ـــاعران األخ ـــتينيات الش ـــل الس ـــرز أوائ ـــم ب ث
مصطفـــى المعـــداوي، وأحمـــد المجاطـــي.. وقـــد مـــات 
ـــم يتجـــاوز  ـــرة وهـــو ل ـــة طائ ـــي حادث ـــرًا ف األول مبك
الرابعـــة والعشـــرين مـــن عمـــره، بعـــد أن مّثـــل المغرب 
فـــي مهرجـــان للشـــعر ببروكســـيل، وكان قد أســـهم في 
تأســـيس اتحـــاد ُكّتـــاب المغـــرب وانُتخـــب مقـــررًا فـــي 
مؤتمـــره األول ســـنة 1961.. وقـــد توّلـــى أخـــوه أحمـــد 
ورفاقـــه جمـــع ونشـــر ديوانـــه.. وأمـــا أحمـــد المجاطـــي 

فُيعـــّد مؤّســـس الحداثـــة الشـــعرية فـــي المغـــرب دون 
منـــازع، وكان قـــد حصـــل علـــى جائـــزة ابـــن زيـــدون 
ـــرى  ـــرب الكب ـــزة المغ ـــى جائ اإلســـبانية للشـــعر وعل
ــية(  ــد )الفروسـ ــه الوحيـ ــتهر بديوانـ ــآداب، واشـ لـ
ودراســـاته األكاديميـــة حـــول الشـــعر العربـــي قبـــل 

أن يرحـــل عـــن عالمنـــا ســـنة 1995. 
وهنـــاك عائلـــة الوديـــع األدبّيـــة األشـــهر ورائدهـــا 
الشـــاعر العمـــودي والمناضـــل محمـــد الوديع اآلســـفي 
وزوجتـــه الشـــاعرة ثريـــا الســـقاط التـــي كتبـــت 
إلـــى جانـــب الشـــعر قصصـــًا لألطفـــال، واشـــتهرت 
بكتابهـــا )مناديـــل وقضبـــان.1988(، الـــذي تقـــّدم فيـــه 
ـــل خـــال االســـتعمار  ـــا المعتق ـــع زوجه مراســـاتها م
ومـــع ابنيهمـــا الشـــاعرين والكاتبيـــن صـــاح وعزيـــز  

ـــن خـــال االســـتقال..  ـــع المعتقلي الودي
وهنـــاك أيضـــًا الشـــاعر والروائـــي ورئيـــس اتحـــاد 
ــه  ــي وزوجتـ ــن نجمـ ــبق حسـ ــرب األسـ ــاب المغـ ُكّتـ
الشـــاعرة والروائيـــة عائشـــة البصـــري، وابنتهمـــا 

ـــي..  ـــم نجم ـــاعرة ري ـــا الش ـــي ألماني ـــة ف المقيم
وأمـــا األزواج فـــي المشـــهد األدبـــي المغربـــي فحّدث 
وال حـــرج.. وال أقـــّل مـــن أن نشـــير إلـــى بعضهـــم علـــى 

ســـبيل التمثيل:
الروائـــي بهـــاء الديـــن الطـــود وزوجتـــه الشـــاعرة 
وداد بنموســـى.. والشـــاعر ســـعيد البـــاز وزوجتـــه 

شجرة األنساب 
األدبيّة والفنّيّة 
في المغرب 
تبدو وارفة 
الظالل وذات 
امتدادات 
في الزمان 
والمكان 
يصعب 
حصرها

شــجرة األنســاب األدبّيــة والفّنّيــة فــي المغرب تبــدو وارفة 
الظــالل وذات امتدادات في الزمان والمكان يصعب حصرها.. 
وذلــك مع األخذ باالعتبار بعــض الثوابت القائمة في أصل هذه الظاهرة 
وفــي مقدمتهــا أن اإلبــداع األدبي والتشــكيلي يّتخــذ مظهــرًا فرديًا حتى 
العظم، بحيث ال يقبل االشتراك سوى في حاالت استثنائية ال يعتّد بها.. 
وأن اإلبداع الغنائي والمســرحي والسينمائي ممارسة جماعية في أصل 
نشأتها، بحيث تفترض استعانة بالحشد، ومن َثّم تذكي سيادة الذهنية 

الجماعية على نحو دائم أو قريب من الدوام..
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القاصـــة لطيفـــة باقـــا.. والناقـــد األدبي محمـــد معتصم 
وزوجتـــه القاصـــة رجـــاء الطالبـــي.. والشـــاعرة ثريـــا 
ماجدوليـــن وأخوهـــا الناقد شـــرف الديـــن ماجدولين.. 
والشـــاعران الرقيقـــان ياســـين وطـــه عدنـــان.. ويعمـــل 
األول فـــي مجـــال التنشـــيط الّثقافـــي التلفـــزي ويعيش 
ـــي  ـــر والروائ ـــكا.. والمفّك ـــي بلجي ـــي بالمهجـــر ف الثان
المعـــروف عبـــد اهلل العـــروي وابـــن أخيـــه الروائـــي 
المعّبـــر بالفرنســـية والحائـــز علـــى جائـــزة الغونكـــور 

فـــؤاد العـــروي.. 
ـــذه  ـــّح ه ـــث تش ـــي، حي ـــال األدب ـــا المج وإذا غادرن
الظاهـــرة نســـبيًا تســـتوقفنا فـــي المجـــال الفنـــي كثـــرٌة 
كاثـــرة مـــن الّســـاالت العاملـــة فـــي المســـرح، فهنـــاك 
ـــقرون  ـــد اهلل ش ـــرحي عب ـــد المس ـــة الرائ ــي المقدم فـ
أحـــد األوائـــل الذيـــن أّسســـوا منـــذ األربعينيـــات 
ـــوت  ـــى بي ـــل إل ـــي دخ ـــرح إذاع ـــًا لمس ـــًا وإخراج تأليف
المغاربـــة بلغتهـــم المحليـــة، وأبهـــج لياليهـــم صحبـــة 
زوجتـــه الممثلـــة القيدومـــة أمينـــة رشـــيد، التـــي تركـــت 
بصمتهـــا علـــى جميـــع أنـــواع التمثيـــل قبـــل أن تســـتقر 
فـــي الميـــدان الســـينمائي الـــذي لعبـــت فيـــه أدوارًا ال 
ـــكر  ـــح والس ـــا المل ـــة )فيه ـــي ثاثي ـــة ف ـــى، خاص ُتنس

ـــوت(..  ـــش تم ـــا بغات وم
وأســـرة البـــدوي المتكّونـــة مـــن العميـــد عبـــد 
القـــادر،  المؤّلـــف والمخـــرج والممثـــل المســـرحي 
الرائـــد، وزوجتـــه الممثلـــة فاطمـــة الهنـــاوي، وأخيـــه 
المخـــرج عبـــد الـــرزاق، وزوجتـــه الممثلـــة عائشـــة 
ســـاجد، وبنـــات األول وولـــده الذين صاروا يشـــّكلون 
بمفردهـــم فرقـــة )العهـــد الجديـــد( التـــي أّسســـها الوالـــد 

ـــود..  ـــة عق ـــل خمس قب

وعائلـــة الصديقـــي المشـــّكلة مـــن الطيـــب الصديقـــي 
الفّنـــان المســـرحي المعـــروف وزوجتـــه الممثلـــة أمينة 
عمـــر، وأختـــه ماريـــا مصممـــة المابـــس، وصهـــره 
الممثـــل والمخـــرج حميـــد الزوغـــي، وإخوتـــه الســـعيد 
ـــرحي  ـــف المس ـــال، والمؤل ـــزي الزج ـــروف بعزي المع
والصديـــق الصديقـــي الممثـــل فـــي فرقتـــه منـــذ األزل.. 
والســـينوغراف الراحـــل عبـــد الهـــادي الصديقـــي، 
وأخيـــرًا ابنـــة الطيـــب الصديقـــي نفســـه الشـــابة رجـــاء 
الصديقـــي مخرجـــة األفـــام الوثائقيـــة التـــي فـــازت 
مؤخـــرًا بجائـــزة عـــن فيلمها حـــول النســـاء اإلفريقيات 

المهاجـــرات إلـــى المغـــرب.. 
وهنـــاك عائلـــة الجنـــدي وعميدهـــا حســـن الجنـــدي 
الـــذي تطـــّور علـــى يـــده المسلســـل التمثيلـــي اإلذاعـــي 
ــالة(  ــي )الرسـ ــال فيلمـ ــد أبطـ ــو أحـ ــرب، وهـ بالمغـ
لمصطفـــى العقـــاد، و)القادســـية( لصـــاح أبوســـيف، 
وزوجتـــه الممثلـــة الراحلـــة فاطمـــة بنمزيـــان، وابنـــه 
أنـــور الجنـــدي وهـــو مؤلـــف وممثـــل وصاحـــب فرقـــة 
مســـرحية اســـمها )فنـــون( كان قـــد أنشـــأها أخـــوه 
عبدالمنعـــم، بينمـــا يـــرأس ابـــن آخـــر لـــه هـــو حســـن 
ــه  ــن أخيـ ــل(، وابـ ــرح الطفـ ــدي لمسـ ــة الجنـ )جمعيـ
الممثـــل عبـــد اهلل الجنـــدي.. وأخيـــرًا وليـــس آخرًا ابنته 

ـــة..  ـــدي المخرجـــة المســـرحية والتلفزي هاجـــر الجن
وعائلة الفاضلي وعميدها الممثل عزيز الفاضلي، 
وابنتـــه الفّنانـــة الكوميديـــة حنـــان الفاضلـــي، وأخوهـــا 
ــي..  ــادل الفاضلـ ــزي عـ ــينمائي والتلفـ ــرج السـ المخـ
وشقيقهما تقني الصوت واإلضاءة رشدي الفاضلي، 
وشـــقيقتهما غـــزالن الممثلـــة مـــع حنـــان فـــي عـــروض 

التقليـــد والكوميديـــا الســـاخرة.. 

إذا غادرنا 
المجال 

األدبي، حيث 
تشّح هذه 

الظاهرة نسبيًا 
تستوقفنا في 
المجال الفني 

كثرٌة كاثرة 
من الّسالالت 

العاملة في 
المسرح
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وتأتـــي بعـــد ذلـــك الممثلـــة ثريـــا جبـــران التـــي كان 
ـــال  ـــرحي خ ـــهد المس ـــي المش ـــح ف ـــور كاس ـــا حض له
ثاثـــة عقـــود قبـــل أن يعّينهـــا الملـــك محمـــد الســـادس 
ـــل تلـــك  وزيـــرة للّثقافـــة ويقعدهـــا المـــرض عـــن تحّم
المســـؤولية، وزوجهـــا الباحـــث المســـرحي وشـــريكها 
فـــي تأســـيس فرقـــة )مســـرح اليـــوم( المخـــرج عبـــد 

الواحـــد عـــوزري.. 
والممثـــل المســـرحي محمـــد التســـولي أحـــد قدمـــاء 
المســـرح المغربـــي، ومؤّســـس فرقـــة )الشـــهاب( التـــي 
قّدمـــت كثيـــرًا مـــن الروائـــع الكاســـيكية، وابنـــه ســـعد 
ــي  ــر التـ ــة خيـ ــة فاطمـ ــه الممثلـ ــولي، وزوجتـ التسـ

اشـــتهرت كذلـــك كمنشـــطة تلفزيـــة.. 
ـــف  وهنـــاك أســـتاذ المســـرح محمـــد الكغـــاط المؤّل
والمخـــرج والممثـــل المســـرحي وصاحـــب التجربـــة 
العريضـــة ضمـــن مســـرح الهـــواة وبطـــل أول فيلـــم 
روائـــي مغربـــي )وشـــمة(، وأخـــوه الممثـــل عـــز 
العـــرب، وابنـــه فهـــد الكغـــاط دارس المســـرح وجامـــع 

تـــراث أبيـــه الراحـــل.. 
ـــه  ـــز وزوجت ـــل والمخـــرج ســـعد اهلل عزي ـــم الممث ث
خديجـــة أســـد مؤّسســـا فرقـــة )مســـرح الثمانيـــن( ذي 

التوّجـــه الشـــعبي وأصحـــاب السلســـلة التلفزيـــة 
ذائعـــة الصيـــت )الّلـــة فاطمـــة(.. 

والممثـــان محمـــد البســـطاوي وزوجتـــه ســـعاد 
النجـــار، وقـــد جـــاءا مـــن فـــرق الهـــواة ليجـــدا مكانهمـــا 
فـــي التليفزيـــون، ثـــم ليتألـــق الـــزوج فـــي أدوار 
ســـينمائية المعـــة جعلتـــه يكـــّرم ُقبيـــل وفاتـــه المبّكـــرة 

ـــي للســـينما..  ـــي مهرجـــان مراكـــش الدول ف
والممثـــل والمخـــرج عبـــد اإللـــه عاجـــل وزوجتـــه 
نجـــوم الزهـــرة، وهمـــا مـــن أبـــرز أعمـــد المســـرح الهـــاوي 
بالمغرب، خاصة عبر فرقتهما )الكاف( التي اشـــتغلت 
ـــف المســـرحي ســـعد اهلل  ـــع المؤّل ـــت م ـــن الوق ـــرة م لفت

عبـــد المجيـــد والمغنـــي محمـــد الدرهـــم. 
ـــّن الســـابع ســـتزدهر كذلـــك هـــذه  وفـــي مجـــال الف
الظاهرة مـــع المخـــرج مصطفـــى الدرقـــاوي، وأخيـــه 
مديـــر التصويـــر عبـــد الكريـــم الدرقـــاوي، وكاهمـــا 
درس الســـينما فـــي معاهـــد بولونيـــا وشـــاركا ســـويًا 
فـــي االنطاقـــة الفعليـــة للســـينما المغربيـــة خـــال 
الســـبعينيات.. وبعـــد مجموعة من األفـــام التجريبية 
ُأصيـــب األول إصابـــة أقعدتـــه عـــن العمـــل، بينمـــا 
انتقـــل الثانـــي إلـــى مجـــال اإلخـــراج التليفزيوني وقّدم 

كلما كانت 
الممارسة 
اإلبداعية 
فردية كما في 
الشعر والرواية 
والتشكيل 
ضاقت دائرة 
المشاركة إلى 
حّد االنغالق
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فيـــه أعمـــااًل طيبـــة.. وهنـــاك قريبهمـــا المصـــّور كمـــال 
ـــذي بعـــد أن دّشـــن تجربـــة ناجحـــة فـــي  الدرقـــاوي ال
ــي   ــل فـ ــادر للعمـ ــينمائي بالمغـــرب غـ ــال السـ المجـ
ـــي مهرجـــان  ـــك ف ـــه هـــو كذل ـــد جـــرى تكريم ـــدا، وق كن

ـــرة. ـــه األخي ـــي دورت مراكـــش للســـينما ف
والمخـــرج والممثـــل نبيـــل لحـــو صاحـــب التجربـــة 
الســـينمائية والمســـرحية الغنيـــة تأليفـــًا وإخراجـــًا 
ـــة  ـــة المخضرمـــة )بالعربّي وتمثيـــًا، وزوجتـــه الممثل
والفرنســـية( صوفيـــا هـــادي، وابـــن أختـــه الكاتـــب 
ــية  ــر بالفرنسـ ــيكس المعبـ ــس كسـ ــرحي إدريـ المسـ
وأحـــد مؤّسســـي التجربـــة الطليعيـــة المســـماة )دابـــا 

ـــر(..  تيات
والمخـــرج إدريس شـــويكة، وابنـــه مدير التصوير 
ــينمائي  ــد السـ ــه الناقـ ــن عمـ ــويكة، وابـ ــل شـ فاضـ
وكاتـــب القّصـــة والمنشـــط التلفـــزي محمـــد شـــويكة.. 
ـــوري،  ـــم ن والمخـــرج الســـينمائي المعـــروف حكي
ـــينما  ـــًا الس ـــا مع ـــذان درس ـــهيل الل ـــاد وس ـــاه عم وابن
وأنتجـــا أفامـــًا قصيـــرة قبـــل أن يولـــي لهمـــا والدهمـــا 
إخـــراج الجـــزء الثالـــث مـــن شـــريطه )فيهـــا الملـــح 

والســـكر ومـــا بغاتـــش تمـــوت(.
ـــا  ـــون التشـــكيلية ينتصـــب أمامن وفـــي مجـــال الفن
مثـــال )الشـــعبية( الفّنانـــة الفطريـــة األســـطورية ذات 
الشـــهرة العالميـــة وابنهـــا الرّســـام الحســـين طـــال.. 
والفّنـــان حســـن الفـــروج وزوجتـــه فاطمـــة حســـن ذات 
األســـلوب الفطـــري المتمّيـــز باســـتلهام الموضوعـــات 
الخرافيـــة.. والرّســـامان التجريديـــان محمـــد بنانـــي 
ــد  ــبانيا.. وقـ ــم فـــي إسـ ــي المقيـ ــم بنانـ ــه كريـ وابنـ
أضـــاف األول لفـــظ )مـــوا( إلـــى اســـمه والثانـــي لفـــظ 
)كيـــم( لكـــي ال يلتبـــس أحدهمـــا بقريبـــه ومنافســـه 

ـــي..  ـــر الفن ـــي التعبي ف
وفـــي المجـــال الغنائـــي يبـــرز للعيـــان مـــن أول 
وهلـــة مثـــال الفّنـــان العصامـــي الشـــعبي الفذ الحســـين 
ـــينيات  ـــتهل الخمس ـــي مس ـــا ف ـــذي غادرن ـــاوي ال الس
وهـــو فـــي الثاثيـــن مـــن العمـــر بعـــد أن أّســـس 
ـــن  ـــت م ـــس الوق ـــي نف ـــذ ف ـــق يأخ ـــي عري ـــط غنائ لنم
ـــق  ـــن الطقاطي ـــة وم ـــّن الحلق ـــعبي وف ـــوروث الش الم
ـــز خاصـــة  ـــة وتمّي ـــون التخـــت المصري الشـــرقية وفن
باستعمال آالت البيانو واألكورديون والكارينيت.. 
وقـــد خلفـــه ولـــده محمـــد الســـاوي الـــذي لـــم يتجـــاوز 
عتبـــة التقليـــد وإعـــادة ريبيرتـــوار والـــده بطريقـــة 
خاليـــة مـــن الموهبـــة.. غيـــر أنـــه أنجـــب ابنـــا هـــو 
حاتـــم الســـاوي ســـُيعيد بعـــض األلـــق لموســـيقى 
ـــه  ـــق إعـــادة توزيعـــه وتكييف ـــاء جـــّده عـــن طري وغن

مـــع األذواق العصريـــة والشـــبابية.. 
وهنـــاك تجربـــة اإلخوان مكري:محمـــود، يونس، 
ــط  ــرارتها أواسـ ــت شـ ــي انطلقـ ــة التـ ــن وجليلـ حسـ
الســـتينيات مبّشـــرة بلـــون موســـيقي جديـــد يســـتعمل 
اآلالت الغربيـــة واإليقاعـــات العصريـــة.. وكان أن 

اســـتقطبت حشـــود الجماهيـــر، خاصـــة فـــي حقبـــة 
الســـبعينيات الملتهبـــة.. وبعـــد أن اســـتنفد اإلخـــوان 
ـــس  ـــاف والتقاع ـــم الخ ـــينال منه ـــم س ـــري طاقته مك
ويخلـــدون إلـــى الراحـــة أخيـــرًا ثـــم ســـيظهر للوجـــود 
فـــي بدايـــة األلفيـــة فّنـــان شـــاب مـــن نســـلهم هـــو نصـــر 
اهلل ابـــن حســـن مكـــري ويتســـّلم المشـــعل لكـــي يواصل 
تجربـــة أعمامـــه وإن بطريقـــة مختلفـــة تميـــل إلـــى 

ـــراب..  ـــاوة وفـــن ال ـــاء كن اســـتلهام غن
والبـــّد أن نذكـــر فـــي هـــذا الســـياق شـــجرة آل باطما 
التـــي أنجبـــت لنـــا جيليـــن مـــن الفّنانيـــن فـــي مقدمتهـــم 
العربـــي باطمـــا أحـــد أقطـــاب المجموعـــة الغنائيـــة 
ذات الصيـــت العالمـــي )نـــاس الغيـــوان( التـــي كان 
أعضاؤهـــا قـــد بـــدأوا ممثليـــن أوائـــل الســـبعينيات فـــي 
ـــل أن  ـــي قب ـــب الصديق ـــدي( للطي ـــة )المســـرح البل فرق
يطلقـــوا تجربتهـــم التـــي غّيـــرت وجه الغناء الشـــبابي 
العربـــي والمغاربـــي.. ومحمد باطمـــا عضو مجموعة 
ـــا ُيســـمى  ـــى م ـــًا عل ـــي شـــّكلت تنويع )المشـــاهب( الت
ـــال.. وشـــقيقهما الزجـــال  ـــة األجي ـــي المغـــرب أغني ف
الشـــعبي الملتـــزم عبـــد الرحيـــم باطمـــا والبنتـــان دنيـــا 
باطمـــا التـــي شـــاركت فـــي البرنامـــج الغنائـــي )أراب 
أيـــدل( قبـــل أن تمـــأل الدنيـــا بأغانيهـــا وتشـــغل النـــاس 
بحكاياتهـــا.. وخنســـاء باطمـــا التـــي اختـــارت أداء 
ألـــوان غنائيـــة غربيـــة تمـــزج بيـــن الحداثـــة والتقليـــد 

وتختـــرق األوســـاط الفّنّيـــة بموهبتهـــا الصاعـــدة.. 
وأخيـــرًا نختـــم باإلشـــارة إلـــى أســـرة المطـــرب 
المغربـــي البشـــير عبـــده وزوجتـــه الممثلة المســـرحية 
نزهـــة الركراكـــي اللذيـــن أنجبـــا الشـــاب والمغنـــي 
ــرز  ــد أن بـ ــذي بعـ ــرد الـ ــعد لمجـ ــم سـ ــد النجـ صاعـ
اســـمه فـــي برنامـــج )ســـوبر ســـتار( راح يكتســـح 
الســـاحة الفّنّيـــة العربّيـــة بأغانيـــه وفيديوكليباتـــه 

المتنّوعـــة.. 
والخاصـــة مـــن كل هـــذا االســـتعراض البانورامـــي 
أنـــه كلمـــا كانـــت الممارســـة اإلبداعيـــة فرديـــة كمـــا فـــي 
الشـــعر والروايـــة والتشـــكيل ضاقـــت دائـــرة المشـــاركة 
إلـــى حـــّد االنغاق واســـتفرد الشـــخص الواحد بإنتاجه 
لصعوبـــة أن يخالطـــه فيـــه أحـــد وهو أمـــر طبيعي يقع 
فـــي فطـــرة اإلنســـان وجبّلتـــه.. وكلمـــا كانت الممارســـة 
تقتضـــي إشـــراك الجمـــع الغفيـــر فـــي صناعتهـــا 
كمـــا هـــو الشـــأن فـــي الدرامـــا المســـرحية واإلنتـــاج 
الســـينمائي تعـــّددت أســـباب التدخـــل فيـــه آتيـــة 
مـــن أربـــاب االختصـــاص كالمؤّلفيـــن والمشـــّخصين 
والمخرجين  والمصّورين والسينوغرافيين ومصممي 
المابـــس وواضعـــي الموســـيقى وأصحـــاب المونتـــاج 
والميكســـاج وهلـــّم جـــرا ممـــا هـــو مألـــوف مـــن المهـــن 
التقنيـــة والمهّمـــات الفنّيـــة.. وفـــي هـــذه الحالـــة تصيـــر 
ـــل  ـــًة، ب ـــن نافل االســـتعانة بأهـــل القربـــى مـــن العاملي
ومطلوبـــة لتيســـير العمـــل والدفـــع بـــه إلـــى األمـــام بأقّل 

عنـــاء وأســـهل ســـبيل. 

 تصير 
االستعانة 

بأهل القربى 
من العاملين 

نافلًة بل 
ومطلوبة 

لتيسير العمل 
والدفع به إلى 

األمام
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األبناء واآلباء: 

َمْن األكثر موهبة؟

االبـــن، منـــذ نعومـــة أظفـــاره، يـــرى أبويـــه بيـــن 
ـــب والمخطوطـــات  ـــس والموســـوعات والكت القوامي
غيـــر  بحـــروف  األنـــواع، مكتوبـــة  مـــن جميـــع 
ــال،  ــبيل المثـ ــا، علـــى سـ ــة لـــه، أو يراهمـ معروفـ
فريســـة للمخـــاوف مـــن الترجمـــة شـــأن جميـــع 
المترجميـــن، هـــذا االبـــن ال يمكنـــه أن يتخّيـــل أنـــه 
يســـتطيع أن يفعـــل شـــيئًا فـــي الحيـــاة غيـــر مـــا فعلـــه 
ـــن  ـــه م ـــي أن ـــاء ف ـــم األحي ـــة عل ـــد نظري ـــواه، ليؤك أب
األرانـــب تولـــد األرانـــب ومـــن المستشـــرقين يولـــد 

ــرقون.  المستشـ
وفـــي وقـــت الحـــق، يطـــرح األبنـــاء مشـــكلة معرفـــة 
مـــا إذا كان الطفـــل الـــذي اســـتمّر علـــى الطريـــق الـــذي 
خّطـــه والـــده ســـوف يصبـــح أفضل من والـــده، أم أنه 
ســـوف يعانـــي فـــي كل حياتـــه مـــن العقـــدة األبويـــة، 
ـــم يمكنـــه  مـــع الوعـــي بأنـــه ال يوجـــد أحـــد فـــي العال

أن ينافـــس عبقريـــة والـــده، وال حتـــى هـــو نفســـه. 
ولكـــن دعونـــا نـــَر مـــا يحـــدث فـــي ســـاالت 
المستشـــرقين اإليطالييـــن. إن أعظـــم مستشـــرق 
ـــو،  ـــو ألفونســـو ناللين ـــى شـــك كارل ـــا دون أدن لدين
نجـــل أســـتاذ الكيميـــاء، والـــذي أظهـــر فـــورًا شـــغفه 
بدراســـة الجغرافيـــا والعلـــوم الفلكيـــة عنـــد ذلـــك 
ـــر  ـــن أكب ـــو م ـــرب. وه ـــة الع ـــخ وّثقاف ـــة تاري لدراس
العارفيـــن بالشـــأن المصـــري، وأّلـــف كتابـــًا دراســـيًا 
عـــن اللهجـــة المصريـــة، ثـــم كتـــب معالجـــات نظريـــة 
تاريخّيـــة وأدبّيـــة وقانونّيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التاريخ 
ـــى معالجـــة  ـــة إل ـــة، باإلضاف ـــرة األموي ـــي للفت األدب

نظريـــة للشـــريعة اإلســـامية. كان أســـتاذًا بجامعـــة 
ـــدة  ـــدرس أيضـــًا بجامعـــة جدي ـــه كان ي ـــا، ولكن روم
بالقاهـــرة حملـــت اســـم فـــؤاد األول، والتـــي أصبحـــت 
بعـــد ذلـــك جامعـــة القاهـــرة، وكان بيـــن طابـــه طـــه 
ــا  ــه. وكلنـ ــي بعـــض كتبـ ــره فـ ــذي ذكـ ــين، الـ حسـ
نذكـــره ألنـــه أّســـس فـــي عـــام 1921 المعهـــد الشـــرقي 
ـــن  ـــًا بي ـــر نجاح ـــة األكث ـــة اإليطالي ـــوق والمجل المرم
ــرق الحديـــث«،  ــة »الشـ ــرقين، وهـــي مجلـ المستشـ
التـــي ال تـــزال تصـــدر حتـــى اآلن. وفـــي عـــام 1938 
زار شـــبه الجزيـــرة العربّيـــة، وخّصـــص للمملكـــة 
ــد  ــَرْت بعـ الســـعودية إحـــدى الدراســـات التـــي ُنِشـ
وفاتـــه مـــن ِقَبـــل ابنتـــه ماريـــا، التـــي هـــي أيضـــًا 
مستشـــرقة ومســـتعربة أّلفـــت كتابـــًا عـــن النابغـــة 
الجعـــدي، أحـــد الشـــعراء المخضرميـــن الذيـــن عاشـــوا 

ـــة واإلســـام.  ـــن الجاهلي ـــة بي ـــرة الواقع ـــي الفت ف
 لكـــن ماريـــا، مـــع ذلـــك، ظّلـــت طيلـــة حياتهـــا 
كلهـــا تعيـــش فـــي ِظـــّل والدهـــا، والـــذي كان يمثـــل لهـــا 
قبـــل كل شـــيء أســـتاذًا ال يضاهـــى بغيـــره، فجمعـــت 
ـــر المنشـــورة  ـــا غي ـــال والده وحـــّررت ونشـــرت أعم
فـــي حياتـــه، كمـــا عملـــت علـــى مواصلـــة تدريـــس 
ــة،  ــات اإليطاليـ ــا بالجامعـ ــة وآدابهـ ــة العربّيـ الّلغـ

ـــا فعـــل والدهـــا.  ـــًا كم تمام
والمســـتعرب اإليطالـــي الكبيـــر اآلخـــر، والـــد 
ـــي،  ـــي جابرييل ـــر آخـــر، هـــو جوزيب مســـتعرب كبي
والـــد فرانشيســـكو. بـــدأ جوزيبـــي مســـيرته في مكتبة 
األكاديمية الملكية »لينشـــيي« مســـاهمًا بدراســـته في 

يطرح األبناء 
مشكلة 
معرفة ما إذا 
كان الطفل 
الذي استمرّ 
على الطريق 
الذي خّطه 
والده سوف 
يصبح أفضل 
من والده

بداًل من األسر األدبّية، ُأريد أن أتحّدث عن ُأسر المستشرقين، 
من األســاتذة الذين كّرسوا حياتهم لدراسة الحضارة والّثقافة 
العربّية اإلسالمية، والذين نقلوا شغفهم لهذه الدراسات ألبنائهم، لدرجة 
أثارت التســاؤل حول االستشراق، هل هو علم مثل غيره، أم أنه شغف 

»مريض« ينتقل بالعدوى الجنينية من األب إلى االبن؟. 



59

ـــات  ـــي »حولي ـــي كايتان ـــم لليون ـــل الضخ ـــر العم نش
اإلســـام«. كان كاتبـــًا غزيـــر اإلنتـــاج، وشـــملت كتبـــه 
الدراســـات العربّيـــة الّلغوّيـــة واألدبّيـــة وتحقيـــق 
ــة. أمـــا  ـــة والّثقافّيـ ـــات التاريخي ـــراث والدراس الت
ـــره مجـــرد أب،  ـــْن يعتب ـــم يك ـــه فرانشيســـكو، فل ابن
وإنمـــا المعّلـــم الـــذي دفعـــه لدراســـة الّلغـــة العربّيـــة، 

ـــا.  ـــه كله ـــا حيات ـــرغ له ـــي أف والت
ـــد  ـــف العدي ـــو مؤّل ـــع، ه ـــي الواق وفرانشيســـكو ف
ــة  ــف ليلـ ــة ألـ ــك ترجمـ ــي ذلـ ــا فـ ــال بمـ ــن األعمـ مـ
وليلـــة، ورحـــات ابـــن بطوطـــة، وقصائـــد المتنبي، 
ــاب:  ــن الطـ ــل مـ ــل كامـ ــيان لجيـ ــان أساسـ وعمـ
ـــى  ـــة حت ـــألدب العربـــي، مـــن الجاهلي أول تاريـــخ ل
النهضـــة، وتاريـــخ الحـــروب الصليبيـــة مـــن وجهـــة 
نظـــر العـــرب. هـــذا الكتـــاب األخيـــر كان كتابـــًا طـــال 
انتظـــاره، ألنـــه يحكـــي، أخيـــرًا، حقائـــق هـــذه 
ـــة  ـــر المركزي ـــة نظ ـــن وجه ـــس م ـــن لي ـــرب، ولك الح
األوروبيـــة. وهـــو أيضـــًا الكتـــاب الـــذي جعلـــه أشـــهر 
مســـتعرب إيطالـــي، وُتْرِجـــَم إلـــى لغـــات كثيـــرة، 
ونـــال بفضلـــه العديـــد مـــن الجوائـــز. بالطبـــع، يمكـــن 
للمـــرء أن يتســـاءل مـــاذا لـــو أن والـــده جوزيبـــي 
لـــم يحّفـــز فيـــه حـــب الّلغـــة والّثقافـــة العربّيـــة، هـــل 
كان مـــن الممكـــن أن يختـــار فرانشيســـكو الخيـــارات 
نفســـها، وأن يحتـــرف العمـــل نفســـه، أم كان والـــده 
مثـــااًل وعامـــًا حاســـمًا جعلـــه يكتشـــف الحـــب للعالـــم 
العربـــي؟ مـــن المؤكـــد أن رؤيـــة الكتـــب العربّيـــة منـــذ 
الصغـــر قـــد حّرضـــت الصغيـــر فرانشيســـكو الشـــباب 

ـــى نفســـه األســـئلة، ولكـــن هـــل  ـــى أن يطـــرح عل عل
يكفـــي هـــذا وحـــده ألن يجعـــل منـــه مســـتعربًا كبيـــرًا، 
ـــي  ـــر ف ـــذا للتفكي ـــي ه ـــه؟ يدفعن ـــن أبي ـــى م ـــر حت أكب
اليازجـــي،  لـــوردة  ســـياقات أخـــرى: هـــل كان 
ــا  ــذو والدهـ ــذو حـ ــاعرة دون أن تحـ أن تصبـــح شـ
ناصـــف؟ وجميـــع أحفـــاد المعّلـــم بطـــرس البســـتاني؟ 
وفـــدوى طوقـــان، هـــل كان لهـــا أن تصبـــح الشـــاعرة 
الفلســـطينية الكبيـــرة دون اقتـــداء أخيهـــا الحبيـــب 
إبراهيـــم طوقـــان؟ اإلجابـــة الصعبـــة ســـوف تقـــع 

ـــة.  ـــال القادم ـــق األجي ـــى عات عل
ولكن، بالعودة إلى المستشرقين أو المستعربين 
بشـــكل عـــام، هـــل ثّمـــة فضـــل لألطفـــال الذيـــن وجـــدوا 
أنفســـهم أمـــام ُســـبل ممهـــدة أو آبـــاء اكتشـــفوا بـــا 
ســـبب أو لســـبب نجهلـــه وعلـــى نحـــو مفاجـــئ فضـــواًل 
وحبـــًا لمعرفـــة عالـــم بعيـــد، أو عالـــم قريـــب، لـــم يكـــْن 

أحـــد يعـــرف عنـــه شـــيئًا فـــي عصرهـــم؟ 
فأنـــا، مـــن بـــاب ذكـــر الشـــيء بالشـــيء، وروايـــة 
خبـــرة مســـتعربة مـــن جيـــل الحـــق علـــى جيـــل الكبـــار 
ـــة محاميـــن،  الذيـــن تحّدثـــت عنهـــم، جئـــت مـــن عائل
ليســـت لديهـــم أيـــة عاقـــة بالعالـــم العربـــي، بـــل 
إن بلدتـــي كانـــت مســـرحًا ألولـــى بشـــائر »ِصـــدام 
العـــرب  أهلوهـــا  يســـمي  حيـــث  الحضـــارات«، 
والمسلمين كلهم باسم »ليفانتيني« أي »شرقيين«، 
وهـــو معنـــى ســـلبي بالنســـبة لهـــم، فهـــو يعنـــي 
»الغشاشـــين«، وشـــغفي بالعربّيـــة كان بالنســـبة 

لهـــم غريبـــًا، بـــل أيضـــًا مريبـــًا.

هل كان لوردة 
اليازجي، أن 

تصبح شاعرة 
دون أن تحذو 

حذو والدها 
ناصف؟
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د. حسني محمود

جلباب األب!

 ســـتفانو يطـــرح المســـألة علـــى نحـــو مأســـاوي، 
حتـــى نـــكاد نظـــن أنـــه كان يتمّنـــى لـــو لـــم يولـــد ابنـــًا 
لهـــذا العبقـــري الـــذي وســـعت شـــهرته اآلفـــاق. ويطرح 
ـــم  ـــل عائاته ـــار داخ ـــاء الكب ـــلوك األدب ـــذا س ـــه ه رأي
ومـــا يمكـــن أن يورثـــوه حقيقـــة ألبنائهـــم. األمر أســـهل 
عندمـــا تكـــون العائـــات األدبّيـــة بيـــن إخوة مســـتقّلين 
وعلـــى قـــدم المســـاواة، حيـــث يغلـــب التعـــاون علـــى 

الصـــراع، وتغلـــب الحّرّيـــة علـــى األبويـــة. 
يقـــول ســـتفانو عـــن أبويـــه: »حمـــل كبيـــر وحاســـم 
ـــن،  ـــن كياني ـــة جـــاء م ـــذ الطفول ـــى شـــخصيتي من عل
همـــا األب واألم. كان لهمـــا جوانـــب مأســـاوية فـــي 
ــة،  ــا الصراعيـ ــة عاقتهمـ ــان، بطبيعـ ــض األحيـ بعـ
حيـــث انغلـــق كل منهمـــا فـــي دائـــرة تبريـــر شـــاملة 

حّطمـــت روحـــي«. 
لهـــذا الكاتـــب، ســـتفانو بيرانديللـــو، ســـوف ينشـــر 
قريبـــًا أحـــد نصوصـــه المســـرحية بالعربّيـــة بعنـــوان 
»مطلـــوب أب«، وهـــو نـــص كاشـــف لمأســـاة انتمائـــه 
ألســـرة عميدهـــا أديـــب بهـــذه القامـــة. والخاصـــة التي 
ــرى  ــال األخـ ــل واألعمـ ــذا العمـ ــن هـ ــا مـ ــل إليهـ وصـ
ـــو داخـــل  ـــه مـــن الصعـــب أن تنم ـــا هـــي أن ـــي تركه الت
بيـــت بيرانديللـــو، حيـــث يســـود »الخـــوف المقـــدس«، 
وتتأّجـــج المشـــاعر حتـــى تصـــل إلـــى قمـــم الكراهيـــة 
الغاضبـــة. عائلـــة قاتلـــة هدفهـــا، كمـــا يقـــول أوريســـت 
بطـــل مســـرحيته التـــي ذكرناهـــا، أن »يدمـــر بعضهـــا 

بعضـــًا«. 
وســـتفانو عـــاش فـــي جلبـــاب أبيـــه، ولكنـــه كان 

كارهـــًا لهـــذه الحيـــاة، فهـــو كاتـــب راٍق مصقـــول 
الموهبـــة، غنـــي البيـــان، ســـائر علـــى أثـــر أبيـــه منـــذ 
بكورتـــه، وهـــو مـــن بيـــن أهـــم الكّتـــاب فـــي عصـــره، 
شـــاهدًا علـــى أكثـــر أحـــداث القرن العشـــرين اضطرابًا. 
مـــن الحـــرب العظمـــى للفاشـــية، إلى الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وإعـــادة اإلعمـــار الصعبـــة. باحـــث دائـــم عـــن 
ـــعه  ـــذي بوس ـــاني ال ـــاس اإلنس ـــن األس ـــل، ع التأصي
ــذا  ــم كل هـ ــتت، ورغـ ــة والتشـ ــن العدميـ ــذ مـ أن ينقـ
لـــم يصـــب مـــا أصابـــه أبـــوه مـــن مجـــٍد، ال لشـــيء إال 

ـــه.  ـــًا ل ألنـــه كان ابن
كانـــت ســـنوات الشـــباب هـــي ســـنوات اكتســـاب 
الهوّيـــة الخاصـــة، عانـــى فيهـــا مـــن الســـجن القاســـي. 
أمـــا ســـنوات النضـــج فقـــد تمّيـــزت بالعاقـــة الناضجة 
ـــي  ـــد المأســـاة الت ـــده، خاصـــة بع ـــع وال ـــة م والمكثف
ـــه  ـــّم حجـــز أم ـــا َت ـــط األســـرة، عندم ـــي محي وقعـــت ف
أنطونيتـــا فـــي مصحـــة لألمـــراض العقليـــة بعـــد أن 
ُأصيبـــت بالجنـــون مـــن جـــراء عاقتهـــا الصراعيـــة مـــع 
لويجـــي األب، وكانـــت قمة المأســـاة عندمـــا طلبوا من 
ســـتفانو أن يوافـــق موافقـــة كتابيـــة علـــى إيـــداع أمـــه 
مستشـــفى األمـــراض العقليـــة، فخامره إحســـاس بأنه 
ـــخصية  ـــت الش ـــذا كان ـــا، وله ـــاه قتله ـــا، أو أن أب قتله
األســـطورية التي تلعب دور البطولة في المســـرحية 
التـــي نحـــن بصددهـــا هـــي شـــخصية أوريســـت »قاتـــل 
ـــن  ـــة بي ـــي العاق ـــة ف ـــت األزم ـــه. كان ـــأرًا ألم ـــه« ث أبي
لويجـــي بيرانديللـــو وزوجتـــه أنطونيتـــا بورتوالنـــو 
ـــة التواصـــل.  ـــة بســـبب صعوب ـــن البداي ـــد نشـــأت م ق

حمل كبير 
وحاسم على 
شخصيتي منذ 
الطفولة جاء 
من كيانين، 
هما األب واألم

الحالــة التي نقــّدم لها هنــا حالة مختلفــة، وتتعّلــق بالكاتب 
اإليطالي المسرحي والروائي الشهير لويجي بيرانديللو مؤلف 
المسرحية الشهيرة »ست شخصيات تبحث عن مؤلف«. هذا الكاتب له ابن 

اسمه ستفانو، هو اآلخر أديب كبير، ولكنه لم ينْل ربع شهرة والده.
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كان بيرانديللـــو يتعامـــى عـــن قيمـــة الحيـــاة العاديـــة، 
فيســـقط علـــى أنطونيتـــا عذابـــات روحـــه، ويصـــر 
علـــى تشـــكيلها علـــى صورتـــه. وكانـــت أنطونيتـــا 
مـــن جانبهـــا غيـــر قـــادرة علـــى التغلغـــل فـــي متاهـــات 
ـــة  ـــدة، فحصـــرت نفســـها فـــي دور رب العبقـــري المعّق
منـــزل، منهكـــة مـــن حـــب زوجهـــا الشـــائك، لتبنـــي 
بينهـــا وبينـــه جـــدارًا تدافـــع بـــه عـــن نفســـها. »جنـــون 
زوجتـــي هـــو أنـــا«، هـــذا مـــا ذكـــره لويجـــي بيرانديللـــو 
للكاتـــب اوجـــو اوييتـــي فـــي 10 إبريـــل 1914. لـــم يكن 
بينهمـــا ســـوى مـــّرات متقطعـــة تشـــتعل فيهـــا الحـــواس 
ـــا. هـــذا  فجـــأة وبعنـــف ينتهـــك الصمـــت القائـــم بينهم
الشـــوق المرهـــق وااللتيـــاع الدائـــم واالنعـــزال عـــن 
النـــاس، جعـــل ســـتفانو يتخّيـــل أن أبويه ليســـا زوجًا 

وزوجـــة، وإنمـــا عشـــيقان. 
اّتخـــذ لنفســـه اســـمًا مســـتعارًا هـــو ســـتفانو النـــدي 
ـــتاق  ـــا اش ـــي طالم ـــتقاليته الت ـــى اس ـــد عل ـــي يؤك لك
إليهـــا، ولـــم ينـــْل االعتـــراف بهـــا مطلقـــًا ولـــم ينجـــح 
ــروعه  ــو« ومشـ ــم »بيرانديللـ ــن اسـ ــروب مـ ــي الهـ فـ
األدبـــي، وال فيمـــا يضمـــره مـــن هوّيـــة ذاتيـــة تجعلـــه 

ـــه »إنســـان مـــن لحـــم ودم«.  يشـــعر بأن
»ال ُأريـــد أن أكـــون رجـــًا عاديـــًا، أو رقمـــًا فـــي 
قطيـــع، وإنمـــا ُأريـــد لنفســـي قيمـــة خاصـــة بـــي، تفّردًا 
يميِّزنـــي«، هكـــذا كتـــب لزوجتـــه فـــي خطـــاب بتاريـــخ 
20 أغســـطس 1921. وبعدهـــا بعشـــر ســـنوات، فـــي 
30 يوليـــو 1931 يكتـــب: »لـــم تتـــح لـــي حيـــاة ســـهلة، 
ـــإالرادات التـــي تشـــرف  ـــة. ف ـــاة الروحي ـــي الحي وأعن

علـــى حياتـــي قويـــة واســـتبدادية، والطموحـــات أكبـــر 
مـــن الـــازم، والمخـــاوف مـــن أن ُأقـــدم علـــى اإلنجـــاز 
قبـــل إعـــدادي لـــه مخـــاوف مبالـــغ فيهـــا، والضغـــوط 
علـــى الضميـــر ال تحتمـــل... »يديـــن ســـتفانو للتعليـــم 
الـــذي تلقـــاه مـــن أبيـــه تلميـــذًا لـــه، ولـــم يكـــْن بوســـعه 
ـــم يســـتغّله  ـــو ل ـــك فه ـــع ذل ـــك. وم ـــر ذل ـــون غي أن يك
ـــوم 15  ـــي ي ـــو بومبيان ـــى فالنتين ـــب إل ـــا كت ـــدًا، كم أب
ــا َظـــّل مســـحوقًا تحـــت وطـــأة  ينايـــر 1945، وإنمـ
الديكتاتوريـــة العائليـــة واألدبّيـــة وقـــد وصـــل إلـــى 
ـــرار  ـــه بالِف ـــك كل ـــن ذل ـــا م ـــّرر فيه ـــي يتح اللحظـــة الت
إلـــى باريـــس واختيـــاره مســـارًا فنّيًا مختلفـــًا، ليصبح 
واحـــدًا مـــن الرّســـامين األكثـــر احترامـــًا فـــي المدرســـة 
ـــه  ـــي، واعتزام ـــق رمزي-ميتافيزيق ـــة، بعم الروماني
الـــزواج مـــن تشـــيلية كان مـــن المفـــروض أن يعبـــر 
معهـــا المحيـــط إلـــى تشـــيلي. وهـــو مـــا أدى إلـــى قـــرار 
ســـتفانو أن يكـــون مؤلفـــًا »بعـــد وفاتـــه«، أي أن يترك 
أعمالـــه لتنشـــر بعـــد موتـــه، حتـــى يســـّجل ويؤّكـــد 

ابتعـــاده الزمنـــي عـــن أبيـــه. 
بلـــغ مجمـــل اإلنتـــاج الدرامـــي لســـتفانو تســـعة 
ــًا، يمكـــن أن ُتقـــرأ علـــى أنهـــا خاصـــة  عشـــر نصـ
تجاربـــه المؤلمـــة: الحـــرب التـــي شـــارك فيهـــا وتحّمـــل 
أوزارهـــا، وأســـرته المحبـــة والقاســـية، والتـــي 
ـــه الحـــادة. ومـــن الموضوعـــات  ـــا تحليات ـــه إليه وّج
الحديثـــة الكبـــرى التـــي عالجهـــا: جدليـــة الســـلطة غيـــر 
ـــة،  ـــرب والعنصري ـــف والح ـــة العن ـــة، وإدان المتكافئ
وقبـــول اآلخـــر واحترامـــه، والجوانـــب الوقحـــة 

ال أُريد أن أكون 
رجاًل عاديًا، 

أو رقمًا في 
قطيع، وإنما 
أُريد لنفسي 
قيمة خاصة 

بي وتفرّدًا 
يميِّزني
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المعتمـــة  والبواعـــث  الجنـــس،  فـــي  والمزعجـــة 
والفظيعـــة للســـلوك اإلنســـاني، والكـــدر الوجـــودي، 
ومســـؤولية التاريخ، وأكاذيب األســـاطير. ومسرحه 
اجتماعـــي النزعـــة، يميـــل إلـــى التوفيـــق فـــي النزاعات 
التـــي تنشـــأ مـــن األســـرة وفيهـــا، ويســـمح لـــه عمقـــه 
االتوبيوجرافـــي كذلـــك بالتغلغـــل فـــي عالـــم لويجـــي 

ـــد.  ـــو المعّق بيرانديلل
ـــى أســـاس إحســـاس  ـــي ســـتفانو مســـرحه عل يبن
العـــداء الـــذي واجهـــه فـــي حياتـــه ويضفـــي عليـــه نكهـــة 
مريـــرة، انطاقـــًا مـــن مركـــز حياتـــه، أي مـــن األســـرة. 
األســـرة بالنســـبة لـــه هـــي المـــكان الـــذي تتربـــى فيـــه 
الـــروح، ووفقـــًا لمـــا تهيـــؤه األســـرة مـــن أســـباب 
ـــه  ـــن ذات ـــذا االب ـــق ه ـــن ســـوف يحّق ـــة روح االب لتربي
وهوّيتـــه. ولكـــن األســـرة فـــي حقيقـــة األمـــر كانـــت 
بالنســـبة لـــه كهفـــًا معتمـــًا وغامضـــًا تتوّلـــد فيـــه وتنمو 
ـــاب  ـــاب: غي ـــا الغي ـــي به ـــي يوح ـــتياء الت ـــذور االس ب
الواجبـــات وااللتزامـــات، وغيـــاب اآلبـــاء، وعلى نحو 
غيـــاب األمهـــات. وراء التاريـــخ الشـــخصي األنيـــق 
المتألـــق لســـتفانو الـــذي تغـــّذى علـــى نكهـــات الّثقافـــة 
األوروبيـــة الخصيبـــة، تكمـــن رجفـــة التوتـــر الناجمـــة 
ـــة هـــي  ـــة والحّرّي ـــب والشـــك. وألن الحقيق عـــن الترق
مثـــل األســـرة العليـــا وهـــي غيـــر قابلـــة للتحقيـــق فقـــد 
أحـــّس دائمـــًا بالحاجـــة إلـــى تأكيدهـــا ومداعبتهـــا، 

وهـــو مـــا ظهـــر فـــي مســـرحه وأّثـــر ســـلبًا علـــى بنائـــه 
التربـــوي والتعليمـــي. 

كان ســـتفانو يخالـــف هيجـــل فـــي أنـــه ال توجـــد 
ــة  ــه، ألن الحّرّيـ ــي قلبـ ــع فـ ــو خانـ ــن هـ ــب لمـ مطالـ
الداخليـــة هـــي التـــي تعطـــي العمـــل قيمـــة وهوّيـــة 
ـــا مرتبطـــًا بإشـــكاليات  ـــدو ســـتفانو هن ـــة. ويب وكرام
ــكار التـــي  ــع األســـس لألفـ ــه وضـ ــا أنـ ــره، كمـ عصـ
ســـوف يتناولهـــا بعـــد ذلـــك فـــي مســـرحيته »مدرســـة 
تعليـــم الســـرقة«. مـــن خـــال الســـلطة التي ينتـــج عنها 
أن يصبـــح كل واحـــد حاكمـــًا ألســـرته، وفقـــا للخطـــة 
األصليـــة للطبيعـــة، مكتســـبًا الحـــق فـــي أن يكـــون 
أبـــًا، أي ذلـــك الـــذي يجعلـــك »حـــرًا« وليـــس »عبـــدًا«. 
األب، وفقـــًا لتعبيـــرات فافيـــو فـــي مســـرحية »فـــي هذا 
ـــا  ـــى أن يفعـــل م ـــم الواحـــد«، يجـــب أال يصـــّر عل العال
يشـــاء أيـــًا كان« وينبغـــي أال يكـــون »ظالمـــًا«، »بغيضًا 
ومســـتبدًا«، »إلهـــًا يريـــد أن يخلقكـــم علـــى شـــاكلته«، 
ولكنـــه يجـــب أن يكـــون نقيـــًا منفتـــح القلـــب واألفـــق، 
ـــي المشـــاركة  ـــع ف ـــات الجمي ـــام رغب وأن يستســـلم أم
ـــة  ـــى طريق ـــن. أن يكـــون عل ـــة االب ـــي تنشـــئة وتربي ف
هايدجـــر »كائنـــًا فـــي العالـــم«، ومـــن َثـــّم »كائنـــًا فانيًا«. 
ـــو، نموذجـــًا لســـالة  هـــذا هـــو ســـتفانو بيرانديلل
أدبّيـــة غيـــر موفقـــة، فقـــد دّمـــره انتســـابه إلـــى أٍب 

ـــوة.  ـــي األب ـــيء إال ف ـــي كل ش ـــري ف عبق

ستفانو 
بيرانديللو، 
نموذجًا 
لساللة أدبيّة 
غير موفقة، 
فقد دّمره 
انتسابه إلى 
أٍب عبقري في 
كل شيء إلّا 
في األبوة
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هيثم حسني*

مسارات الورثة

قـــد يكـــون التأّثـــر بطريقـــة تراكمّيـــة كمـــا فـــي حالـــة 
ـــد  ـــر يج ـــة، فالمتأّث ـــة واألدبّي ـــة واإلبداعّي ـــر الفّنّي األس
نفســـه فـــي عالـــم يستكشـــفه بطريقـــة سلســـة، يتعّرف 
إليـــه مـــن داخلـــه، مـــا يقـــوم بتقريـــب المســـافات لـــه، 
وتذليـــل الصعـــاب، ويضعـــه فـــي درجـــة يمكـــن البنـــاء 
عليهـــا مـــن النقطـــة التـــي وصـــل إليهـــا بحكـــم انخراطـــه 
الطبيعـــّي فـــي الوســـط الـــذي وجـــد نفســـه فيـــه. وبحكم 
أّن اإلنســـان يختـــار مـــا يعـــرف تفاصيلـــه، ويشـــعر 
براحـــة وســـكينة فـــي التشـــّبث بـــه، فـــإّن التماهـــي مـــع 
المؤّثـــر يتجّلـــى بطريقـــة تتبـــّدى بدورهـــا طبيعّيـــة، إذ 

إّن البيئـــة تلعـــب دورهـــا وتمارســـه بأبلـــغ تجّلّياتـــه.
كيـــف تمـــارس البيئـــة المحيطـــة باألديـــب أو الفّنـــان 
ـــه  ـــار طريق ـــى اختي ـــه إل ـــه وتدفع ـــر علي ـــا الكبي دوره

فـــي عالمـــه الفـــّن واألدب..؟ 
هنـــاك مقولـــة فـــي علـــم نفـــس الطفـــل تقـــول 
ــا يكـــون  ــاء«، وهنـ ــا تشـ ــًا أعطـــك مـ »أعطنـــي طفـ
التركيـــز علـــى البيئـــة التـــي ســـتتّم فيهـــا رعايـــة الطفل، 
ورســـم مســـارات تحّركـــه وتوجيـــه ميولـــه، بحيـــث 
يجـــد نفســـه محّبـــًا للمجـــال الـــذي يجـــده أمامـــه، وهنـــا 
ال يمكـــن إلغـــاء دور الموهبـــة، أو العامـــل الجينّي، كما 
يعـــرف بتســـميته، لكـــن العمـــل األساســـّي يكـــون علـــى 
ســـبل تطويـــر الموهبـــة واالشـــتغال عليهـــا، وإخراجها 
ـــة  ـــة ممنهج ـــى حال ـــيط إل ـــرّي البس ـــا الفط ـــن طوره م
قابلـــة للتطويـــر، وصـــواًل إلـــى درجـــة اإلبـــداع، ومـــن 

ثـــّم التأثيـــر، وهكـــذا تتشـــّكل دوائـــر تأثيـــر وتأّثـــر، 
وتنتقـــل الموهبـــة مـــن جيـــٍل إلـــى آخـــر بطريقـــة 

ـــة ومدروســـة. ـــة واعي موضوعّي
ُيقـــال أيضـــًا فـــي العلـــوم التربوّية »إّن اإلنســـان ابن 
ـــس  ـــذي ينعك ـــي ال ـــى التمرئ ـــد عل ـــذا يؤّك ـــه«، وه بيئت
علـــى المـــرء، مـــن حيـــث يـــدري وال يـــدري، ألّن االعتياد 
ـــن  ـــًا م ـــق نوع ـــا، يخل ـــى ظـــروف أو أشـــياء بعينه عل
االطمئنـــان إليهـــا، وهـــذا االطمئنـــان يســـتدرج صاحبـــه 
ـــرًا لديـــه،  ـــذي يصبـــح أثي ـــق بموضوعـــه ال ـــى التعّل إل
ومـــع الزمـــن يغـــدو مستكشـــفًا أكثـــر لخفايـــاه، يتقاطع 
الذاتـــي مـــع الموضوعـــّي فـــي التجربـــة هنـــا، وتكـــون 
البيئـــة األســـرّية فارضـــة تأثيرهـــا بقـــّوة وراســـمة 

خرائـــط تحـــّرك الورثـــة مســـتقبًا. 
رّبمـــا يكـــون حلـــم كثيـــر مـــن اآلبـــاء الذيـــن حّققـــوا 
إنجـــازات ُمعّينـــة فـــي مجاالتهـــم، مترّكـــزًا علـــى توجيه 
أطفالهـــم وخلقهـــم بطريقـــة يجـــدون فيهـــا اســـتمرارّية 
لهـــم، يحافظـــون مـــن خالهـــم علـــى تلـــك اإلنجـــازات 
وتطويرهـــا، لذلـــك يكـــون التأكيد علـــى ضرورة تهيئة 
ـــا  ـــار م ـــي اختي ـــم ف ـــعارهم بحّرّيته ـــم إلش ـــواء له األج
يريـــدون لهـــم اختيـــاره، وقـــد يحمـــل ذلـــك أنانيـــة 
مـــن اآلبـــاء أو حرصـــًا مبـــّررًا، لكـــن ذلـــك يتبـــّدى فـــي 
الســـياقات اإلبداعّيـــة حّمـــااًل لخطـــر كبيـــر، والســـّيما أّن 
رغبـــة الوريـــث وشـــغفه وحلمـــه، تظـــّل األكثـــر تأثيـــرًا 

فـــي االســـتمرارية مـــن عدمهـــا.

الحالة السوريّة 
لم ترتِق إلى 

درجة تشكيل 
ظواهر ذات 
تأثير واسع، 

وتكون 
مختلفة عن 
حاالت عربية 

أخرى، كظاهرة 
الرحابنة في 

لبنان مثاًل

هــل يمكــن توريث الموهبــة الفّنّية أو األدبّية؟ هــل اإلبداع أمر 
قابل للتوريث..؟ كيف يمكن تفسير حالة اختيار عدد من أبناء 
أو إخــوة األدبــاء والفّنانين أو بعض أهلهم والمحيطين بهم الســير على 
دربهم في مجال األدب والفّن..؟ هل تكفي رابطة الدم إلنشاء عائلة أدبّية 
علــى ِغرار نشــوء العائلــة التقليدية..؟ مــا هي العوامل التي تســاهم في 
بلــورة شــخصّية األبناء أو األقــارب بما يتماهى مع شــخصّيات عّرابيهم 

وآبائهم الرمزّيين..؟ 
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يمّهـــد اكتشـــاف المـــرء فـــي مراحلـــه األولـــى ألســـرار 
ـــّي أو  ـــب الفّن ـــي الجان ـــل اإلبداعـــّي، ســـواء كان ف العم
األدبـــّي، الطريـــق أمامـــه لخـــوض تجربتـــه، بطريقـــة 
أكثـــر تيســـيرًا مـــن ذاك القـــادم مـــن خـــارج الوســـط 
الُمحـــّدد ليقتحمـــه ويستكشـــف عوالمـــه ودهاليـــزه، 
ويكـــون وصـــول العـــّراب المفتـــَرض إلـــى مســـتوى 
ُمعّيـــن من الشـــهرة واالنتشـــار والتأثيـــر، بحيث يخّفف 
عـــن وريثـــه ِحـــّدة المشـــّقات التـــي قـــد تعترض ســـبيله، 

وييّســـر لـــه االنطـــاق كثيـــرًا.
كمـــا أّن األب الرمـــزّي يلعـــب دور الناصـــح العليـــم 
والمتـــرّوي، بحيـــث تـــؤّدي النصائـــح المتراكمـــة إلـــى 
ــن  ــرب مـ ــة تقتـ ــث بطريقـ ــخصّية الوريـ ــة شـ صياغـ
ــًا بتمّلكـــه  ــا، ويكـــون ذلـــك إيذانـ ــه لهـ ــّور عّرابـ تصـ
ـــبء  ـــه ع ـــّل علي ـــه، ويظ ـــوج عالم ـــى لول ـــح أول مفاتي
أكبـــر تاليـــًا، وهـــو كيـــف يخـــرج مـــن عبـــاءة األب؟ 
ـــي  ـــه ف ـــًا أم يبقي ـــل األب رمزّي ـــة قت وهـــل يعيـــش محن
درجـــة التبجيـــل والتقديـــس بعيـــدًا عـــن أي تمـــاٍه يعدمه 
شـــخصيته ويســـلبه خصوصّيتـــه واســـتقاليته..؟ 
هـــل يســـعى إلبقائـــه طوطمـــًا ال غنـــى عنـــه فـــي الِحـــّل 
ّوالترحـــال، وتصديـــر أّي نتـــاج للوريث بدمغة عّرابه، 
علـــى اعتبـــار أّن االســـم المعـــروف يصبـــح كماركـــة 

ـــا..؟  ـــد ذخيرته مســـّجلة ال تنف
  يمكـــن تلّمـــس بـــوادر الحالة اإلبداعّية عند الورثة، 
لكـــن وكمـــا يقـــول ألبرت أينشـــتاين إّن العبقرية عبارة 
عـــن 1 ٪ موهبـــة و99 ٪ عمـــل واجتهـــاد، فـــإّن المســـعى 
ـــكًا  ـــه ممتل ـــرء نفس ـــد الم ـــا يج ـــر م ـــى تطوي ـــز عل يترّك
ألدواتـــه وآلياتـــه ومّطلعـــًا علـــى تفاصيلـــه وخفايـــاه 
وأســـراره، ويكـــون األب الرمـــزّي مصـــدر اســـتلهام 
واســـتيحاء وتوجيـــه للوريـــث، وتعبيـــد دربـــه إلـــى 
ـــم  ـــه، بحك ـــم إدراك ـــه، برغ ـــه ل ـــذي يتأّمل ـــتقبله ال مس
ـــن  ـــو م ـــن يخل ـــق ل ـــه، أّن ذاك الطري ـــه وتجربت خبرت
عقبـــات مســـتقبلّية واجبـــة، يكـــون فيهـــا فـــي مواجهـــة 
قّوتـــه الداخلّيـــة، ويكـــون إبداعـــه علـــى محـــّك الواقـــع 

واختبـــار التجربـــة.  
فـــي قـــراءة للحالـــة الســـورّية تمّكـــن مصادفـــة كثيـــر 
مـــن األســـماء التـــي شـــّكلت أســـرًا أدبّيـــة أو فّنّيـــة، 
ـــة  ـــى درج ـــِق إل ـــم ترت ـــورّية ل ـــة الس ـــم أّن الحال وبرغ
تشـــكيل ظواهـــر ذات تأثيـــر واســـع، وتكـــون مختلفـــة 
عـــن حـــاالت عربيـــة أخـــرى، كظاهـــرة الرحابنـــة 
ـــي  ـــاهم ف ـــا س ـــج عنه ـــا نت ـــًا، إال أّن م ـــان مث ـــي لبن ف
ـــى  ـــع إل ـــوريا، ودف ـــي س ـــّن واألدب ف ـــم الف ـــراء عال إث
الواجهـــة أســـئلة التوريـــث األدبـــّي والفّنـــي، وبخاّصـــة 
أّن التوريـــث َظـــّل حاضـــرًا فـــي المجـــال السياســـّي، 
ـــن  ـــّم م ـــا كان يت ـــفورًا، م ـــر س ـــال األكث ـــك المث ـــن ذل م
ـــذي قضـــى فـــي  إعـــداد حافـــظ األســـد البنـــه باســـل؛ ال
حـــادث ســـّيارة، ليســـتلم رئاســـة البلد، الـــذي يفترض 
بأّنـــه جمهـــورّي وليـــس نظامـــًا وراثّيـــًا، ولعبـــت األقدار 
دورهـــا، ليّتجـــه إلـــى إعـــداد ابنـــه بشـــار للســـلطة، 

ـــه.  ـــك وتحقيق ـــه لذل ـــق أمام ـــد الطري وتعبي
الشـــّك فـــي أن التوريـــث فـــي المهـــن والمجـــاالت 
التجاريـــة والسياســـّية واإلداريـــة والمؤّسســـاتية 
ـــة، ألّن الجانـــب  ـــة والفّنّي يختلـــف عـــن الوراثـــة األدبّي
اإلبداعـــي يســـتلزم وجـــود موهبـــة ويســـتوجب البنـــاء 
عليهـــا، وال يســـتقيم األمـــر مـــن دون وجـــود َحـــّد أدنـــى 
ـــر  ـــده غي ـــرض وح ـــك أّن الف ـــة، ذل ـــّب والرغب ـــن الح م
ـــة  ـــون كارثّي ـــد تك ـــج عكســـية، ق مجـــٍد، ويعـــود بنتائ

ـــا.  ـــى أصحابه عل
يمكـــن تذّكـــر عدد من الحاالت في الوضع الســـورّي، 
فـــي مجـــاالت األدب والفـــّن، حـــاول فيهـــا األبنـــاء الســـير 
علـــى خطـــى آبائهـــم، وأفـــادوا مـــن تجاربهـــم، مـــن ذلـــك 
مثـــًا الراحـــل عبـــد الرحمـــن الكواكبـــي وحفيـــده ســـام 
الكواكبـــي، والشـــاعر الراحـــل نـــزار قبانـــي وأخـــوه 
صبـــاح قبانـــي ورنـــا قبانـــي، والكاتبـــة ديمـــة ونـــوس 
ووالدهـــا الراحـــل ســـعد اهلل وّنـــوس، وكذلـــك عـــدد مـــن 
أســـرة وّنـــوس فـــي الكتابـــة واألدب والترجمـــة كمالـــك 
ونـــوس، ناصـــر ونـــوس، وهنـــاك أدونيـــس وابنتـــه 
نينـــار إســـبر، وبعـــض مـــن أســـرة إســـبر كأســـامة 
وعبيـــر وفـــرات، وهناك حالة شـــها العجيلـــي، وعّمها 
الراحـــل عبـــد الســـام العجيلـــي، وكذلـــك الروائيـــة روزا 
ـــين،  ـــي ياس ـــو عل ـــل ب ـــا الراح ـــن ووالده ـــين حس ياس
والشـــاعر نـــوري الجـــّراح وأخـــوه الشـــاعر محّمـــد 
ـــه اإلعامـــّي رامـــي الجـــّراح، والروائـــّي  الجـــّراح، وابن
خيـــري الذهبـــي وابنـــه الكاتـــب الفـــارس الذهبـــي وابنته 
اإلعاميـــة ســـهير، وهنـــاك عائلـــة الحســـيني التـــي برز 
منهـــا توفيـــق الحســـيني، محمـــد عفيف الحســـيني، عبد 
ـــد  اللطيـــف الحســـيني، عبـــد الرحمـــن الحســـيني، محّم
ـــم،  ـــد المقصـــد الحســـيني وغيره ـــور الحســـيني، عب ن
وأســـرة دريعـــي ومنهـــم عبـــد الرحمـــن دريعـــي، حســـن 
دريعـــي، ســـمر دريعي، كرديـــار دريعي، نغم دريعي. 
ـــًا  ـــرة أيض ـــاالت كثي ـــاك ح ـــي هن ـــال الفن ـــي المج ف
يمكـــن االستشـــهاد بهـــا والتدليـــل علـــى التأثيـــر والتأّثـــر 
ــتراك أو  ــب االشـ ــبه جانـ ــا يشـ ــرة، بمـ ــن األسـ ضمـ
الوراثـــة، كحالـــة الروائـــّي حّنـــا مينة وابنه ســـعد الذي 
ـــّن والموســـيقى  ـــب الف ـــل، وجان ـــق التمثي ـــار طري اخت
هنـــاك ســـعيد يوســـف وابنـــه زورو يوســـف، أصالـــة 
نصـــري ووالدهـــا الملحـــن مصطفـــى نصـــري، وكذلـــك 
أمـــل عرفـــة ووالدهـــا الملحـــن ســـهيل عرفـــة، والفنـــان 
رفيـــق ســـبيعي وابنـــه الممّثـــل والمخـــرج ســـيف الديـــن 
ســـبيعي، باإلضافـــة إلـــى آل جبـــر ومنهـــم ناجي جبر، 
محمـــود جبـــر، ليلـــى جبـــر، مـــرح جبـــر، وكذلـــك عبـــد 
الرحمـــن آل رشـــي وابنـــه محمـــد آل رشـــي.. ناهيـــك 
ـــّن بدفـــع  ـــذي يقتحـــم ســـوق الف ـــد ال ـــل الجدي عـــن الجي
مـــن اآلبـــاء الموجوديـــن أو األّمهـــات الموجـــودات فـــي 

بحـــر الســـوق الفّنـــّي. 
ـــاالت  ـــر ح ـــن تذك ـــكيلّي يمك ـــّن التش ـــال الف ـــي مج ف
عديـــدة بـــرزت فيهـــا أســـماء من األســـرة نفســـها، ســـواء 
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ـــًا الراحـــل  ـــا مث ـــاء، ومنه ـــاء وأبن ـــوا إخـــوة أو آب كان
عمـــر حمـــدي المعروف باســـم مالفـــا، وإخوته عرفان، 
عمـــران، عصـــام، وكذلـــك الفنـــان خضـــر عبـــد الكريـــم 
وابـــن أختـــه عبـــد الكريـــم مجـــدل بـــك، والفنـــان عمـــر 

حســـيب وزهيـــر حســـيب.. وغيرهـــم. 
رّبمـــا ُيعـــّد وجـــود أحـــد مـــن الجيـــل الســـابق فـــي ميدان 
األدب والفـــّن عامـــًا مهّمـــًا فـــي إيصـــال التالـــي إلـــى عتبـــة 
االنطـــاق، والتهيئـــة لتصديـــره وتســـويقه، وإن كان 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة، إال أّن المؤّكـــد أّنـــه لن يســـتطيع 
تحقيـــق النجـــاح لـــه، إن لـــم يكـــن هـــو نفســـه علـــى قـــدر 
مـــن المســـؤولية والجهد والمثابـــرة، ألّن النجاح ال يمكن 
توريثـــه، وإن كان األبنـــاء والورثـــة ينالـــون قســـطًا مـــن 
شـــهرة األب الرمـــزّي أو الفعلـــّي ونجاحاتـــه، يحاولـــون 

بنـــاء عليهـــا البحـــث عـــن مجـــٍد منشـــود بدورهـــم. 
يتجّلـــى االنتقـــال الجيلّي للجانـــب اإلبداعّي كمعادل 
لاشـــتغال علـــى هـــذا اإلبـــداع نفســـه، ومحاولـــة البحث 
عـــن هوّيـــة خاّصـــة واســـتقالية مأمولـــة لاحـــق، 
بحيـــث يكســـر طـــوق التبعّيـــة ويتحـــّرر منطلقـــًا نحـــو 
آفـــاق ال تقـــّل رحابـــة واّتســـاعًا عـــن رحابـــة عوالـــم 
الســـابق، كـــي ال يكـــون مقتفيـــًا اآلثـــار ومتخّفيـــًا خلـــف 
ِظـــال أســـماء اســـتمّدت قيمتهـــا بالتراكـــم مـــن أعمالهـــا 

وتأثيرهـــا فـــي النـــاس. 
قـــد يتحـــّول التشـــّبث بالعالـــم اإلبداعـــّي والحـــرص 
علـــى اســـتكمال الطريـــق الـــذي خّطـــه الســـابقون تقليدًا 
لـــدى الجيـــل الاحـــق، وقـــد يصبـــح قيدًا علـــى بعضهم، 
حيـــن ال يتمّكنـــون مـــن مجـــاراة تجـــارب ســـابقيهم، 

أو االرتقـــاء إلـــى مســـتواها، أو تقديـــم تجـــارب ذات 
ــًا  ــّرد، بحيـــث يصبـــح االســـم عبئـ خصوصّيـــة وتفـ

ينبغـــي التخّلـــص منـــه. 
يســـتدعي الحديـــث عـــن تجـــارب اآلبـــاء واألبنـــاء 
اإلبداعّيـــة مســـألة الحقـــوق والواجبـــات بيـــن األجيـــال، 
إن كان االعتراف بالفضل أو تثمين التجربة، ذلك أّن 
هنـــاك َمـــْن يواظـــب علـــى تقديـــس األب تمهيـــدًا لفـــرض 
ـــو نفســـه  ـــوم ه ـــا يق ـــى م ـــن عل ـــوع ُمعّي ـــن ن قداســـة م
ـــداع،  ـــط اإلب ـــراز اســـتمرارية خي ـــه، فـــي مســـعى إلب ب
ـــدوره  ـــل ب ـــذا يحم ـــابقه، وه ـــروع س ـــتكماله لمش واس
جانبـــًا مـــن التضليـــل الذاتـــّي، ومخادعـــة النفـــس، ألّن 
التجربـــة الشـــخصّية تفتـــرض اســـتقالّية صاحبهـــا، 
ـــة  ـــاظ بعذرّي ـــداع االحتف ـــن ســـمات اإلب والســـّيما أّن م

ُمتجـــّددة والبحـــث عـــن التفـــّرد المنشـــود. 
ــى أّن  ــورّي، ال يخفـ ــن السـ ــى الراهـ ــارة إلـ باإلشـ
المســـتجّدات الحاصلـــة فـــي الواقع الســـورّي، وبشـــكل 
خـــاّص بعـــد الثـــورة الســـورّية، فرضـــت وقائـــع 
ومعطيـــات جديـــدة، بحيـــث إّن التجربـــة تّتخـــذ منحـــى 
جديـــدًا يماشـــي الواقـــع المســـتجّد، ويفـــرض نوعـــًا مـــن 
التحـــّول، الـــذي ســـيحتاج إلـــى ســـنوات حّتـــى يتبلـــور 
ويجـــد لنفســـه حّيـــزًا مناســـبًا، وتكـــون األســـر األدبّيـــة 
والفّنّيـــة أمـــام امتحـــان التجديـــد والمواكبـــة، والســـّيما 
ـــا  ـــن أســـر بعينه ـــات ضم ـــات وخاف ـــاك اختاف أّن هن
ـــّدد بتفكيكهـــا، ورســـم معالـــم صـــور أخـــرى لهـــا.  يه
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عائلة ابن عاشور

تحديث في سياق التوافق

هـــذه البنيـــة المحافظـــة تعكـــس نمـــوذج تراتبيـــة 
ـــال  ـــا أجي ـــوّرث فيه ـــي ت المجتمعـــات المحافظـــة الت
ســـابقة أجيااًل الحقة تاريخها ورصيدها وتضّلعها 
ـــر.  ـــك العص ـــي ذل ـــة ف ـــوم واآلداب الرائج ـــي العل ف
ـــد العاقـــات الناشـــئة بينهـــا ضربـــًا مـــن  مثلمـــا تؤّك
التنافـــس أو توزيـــع األدوار والترابـــط الدمـــوي عـــن 
طريـــق المصاهـــرة وغيرهـــا مـــن الروابـــط األســـرية 
ـــي  ـــف ف ـــكار لوظائ ـــن االحت ـــًا م ـــل ضروب ـــي تكف الت
ـــزي  ـــال الرم ـــتثمار رأس الم ـــؤون اس ـــن ش ـــر م كثي
للمجتمـــع التونســـي فـــي العلـــوم الشـــرعية والرتـــب 
القضائيـــة والتصـــّدي للتدريـــس والوظائـــف العليـــا 

فـــي الدولـــة.
وقـــد ارتبطـــت هـــذه البنيـــة الثابتـــة بنزعـــة 
محافظـــة تقـــوم علـــى إعـــادة إنتـــاج الوضـــع 
ـــر  ـــف أشـــكاله. غي ـــث بمختل ـــى التوري ـــم، وعل القائ
أننـــا ســـناحظ، أن للتطـــّور الزمنـــي فعلـــه فـــي 
توجيـــه ســـهم االهتمامـــات العلميـــة لهـــذه العائات؛ 
ـــه،  ـــوم الفقـــه وأصول ـــى عل ـــاب عل إذ تطـــّور االنكب

صابر الحباشة*: تونس

ـــون  ـــه القان ـــى فق ـــارة، إل ـــوروث للعب ـــى الم بالمعن
والقانـــون المقـــارن، وفـــق مـــا أضحـــى عليـــه األمـــر 
فـــي العصـــور األخيـــرة، تبعـــًا لمواكبـــة التطـــّور 
العالمـــي فـــي هـــذه المســـائل والفنـــون، كمـــا انتقلـــت 

ـــية. ـــى الفرنس ـــة إل ـــن العربي ـــف م ـــة التألي لغ
غيـــر أن نزعـــة المحافظـــة والتقليـــد، لـــم تكـــن 
خالصـــة ولـــم تكـــن تعنـــي الجمـــود واالتبـــاع 
ـــد  ـــرة للتجدي ـــواب كثي ـــة أب ـــل كان ثم ـــن؛ ب المطلقي
ــق  ــة لطرائـ ــراءة الخارجيـ ــّل القـ ــاح. ولعـ واالنفتـ
تجديـــد هـــذه العائلـــة العاشـــورية وتجّددها، توقفنا 

علـــى ضربيـــن مـــن التطـــّور: 
الضـــرب األول: يقـــع التطّور والتجديد فيه ضمن 
الخطاطـــة المرســـومة ووفـــق االنضبـــاط بضوابـــط 
االتبـــاع، واألصالـــة والوفـــاء للقيـــم والثوابـــت 
الراســـخة، مـــع اســـتنارة وتحـــّرر مـــن الموروثـــات 
الباليـــة، فـــي أجيـــال اندرجـــت إســـهاماتها ضمـــن 

ـــة الســـائدة. ـــد داخـــل المنظوم منطـــق التجدي
الضـــرب الثانـــي: يجـــري التطـــّور فيـــه بالخـــروج 

نزعة 
المحافظة 
والتقليد، لم 
تكن خالصة 
ولم تكن 
تعني الجمود 
واالتباع 
المطلقين

إن اســتقراء التاريخ الّثقافي لتونس المعاصرة، ُيوقفنا على 
إســهام العائالت العلميــة العريقة: كعائالت ابن عاشــور)1( 
وآل النيفر وآل جعيط)2( وابن الخوجة، وغيرها، في تشــكيل المشــهد 
النخبــوي العــام الذي مّثــل الطبقة المثّقفــة التي تصــّدرت الواجهة، في 
القرون الثالثة األخيرة، قبل أن تدخل، في بداية القرن العشرين، عناصر 
غير تقليدية )درســت في الجامعات الغربية، الفرنســية أساســًا، لتمّثل 

نوعًا من االنتقال في تكوين النخبة التونسية وخصائصها ووظائفها(.
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ـــل  ـــواله جي ـــًا، ويت ـــوال المرســـوم تقليدّي ـــى المن عل
وعـــى حقيقـــة »القطيعة المعرفية« التي اســـتوجبها 
ــر  ــي عصـ ــام فـ ــة واالنتظـ ــة الحديثـ ــق الدولـ منطـ
الحداثـــة ومـــا بعدهـــا، فـــكان صـــوت التجديـــد أجـــرأ 
فـــي الخـــروج عـــن النمـــط الســـائد وأعلـــى فـــي نقـــد 
ـــول  ـــب الحل ـــي طل ـــة وأمضـــى ف ـــة التقليدي المنظوم

الجذريـــة.
ولعّلـــه يمكـــن أن تكـــون مجمل إســـهامات الشـــيخ 
محمـــد الطاهـــر بـــن عاشـــور الفكريـــة ممثلـــة للضـــرب 
األول مـــن التجديـــد، وأعمـــال رجـــل القانـــون عيـــاض 
ـــي  ـــرب الثان ـــة للض ـــة)3( ممثل ـــور الفكري ـــن عاش ب

منـــه.
ـــدد  ـــة لع ـــيرة الفكري ـــة للمس ـــة الجزئي إن الدراس
ـــة العلميـــة العريقـــة  مـــن أفـــراد آل عاشـــور- العائل
ــرة، وإن  ــّدم فكـ ــأنها أن تقـ ــن شـ ــس- مـ ــي تونـ فـ
كانـــت موجـــزة، عـــن تفاعـــات العائـــات »البْلديـــة« 
ــر  ــم والفكـ ــا فـــي مراتـــب العلـ ــرة وتقّلبهـ المتحضـ

واألدب.
ولعّلـــه مـــن الجديـــر بالذكر أن النظـــام الجمهوري 
الـــذي أرســـى الحبيـــب بورقيبة دعائمـــه في تونس، 
ـــذة،  ـــة المتنف ـــات التقليدي ـــكار العائ ـــر احت ـــد كس ق
وجعـــل توســـيع دائـــرة التعليـــم النظامـــي المدنـــي، 
باإلضافـــة إلـــى »حـــذف التعليـــم الزيتونـــي«)4(، 
منـــارًة للعلـــم، قـــد وّحـــد المعاييـــر وأفضـــى إلـــى 
إزاحـــة تلـــك التقاليـــد المرعيـــة الموروثـــة واســـتبدل 
ـــدي«  ـــة »البل ـــت ثنائي ـــم، جعل ـــة للتعلي ـــا دمقرط به
)أصيـــل العاصمـــة تونـــس( و»اآلفاقـــي« )القـــادم من 
المناطـــق البعيـــدة عـــن العاصمـــة، وكان موســـومًا 
بســـمة الفقـــر والجهـــل(، فـــي خبـــر كان، وإن تحّولت 
أحيانـــًا إلـــى نـــوع مـــن الـــوالء الجهـــوي أو الحزبـــي 

أو الفـــردي، لشـــخص الزعيـــم الملهـــم.
ولقـــد اشـــُتهر الشـــيخ العامـــة محمـــد الطاهـــر بـــن 
عاشـــور بفضـــل تفســـيره المعتـــّد بـــه، »التحريـــر 
والتنويـــر«، وهـــو تفســـير يـــراه أهـــل العلـــم مـــن 
أفضـــل تفاســـير القـــرآن الكريـــم التـــي ُألِّفـــت فـــي 
القـــرن العشـــرين إحاطـــًة بأســـرار القـــرآن العظيـــم، 
مثلمـــا تعـــود شـــهرته إلـــى إعطائـــه طابعـــًا خاّصـــًا 
ــو  ــه أبـ ــذي أرســـى دعائمـ ــدي الـ للمنهـــج المقاصـ
ــر  ــي العصـ ــه فـ ــى بـ ــاطبي، واعتنـ ــحاق الشـ إسـ
الحديـــث، باإلضافـــة إلـــى ابـــن عاشـــور فـــي تونس، 

ـــرب. ـــي المغ عـــال الفاســـي ف
ولقـــد كان عمـــر الشـــيخ محمـــد الطاهـــر بـــن 
عاشـــور المديـــد؛ إذ توفـــي بعـــد ولـــده الشـــيخ محمـــد 
الفاضـــل بـــن عاشـــور، مـــن أســـباب غـــزارة إنتاجـــه 
العلمـــي تنّوعـــه بيـــن التفســـير والفقـــه وأصولـــه 
وعلـــوم الحديـــث وعلـــم المقاصـــد واألدب وتحقيـــق 

النصـــوص والتربيـــة)5(. وكان ابنـــه الشـــيخ محمـــد 
الفاضـــل خطيبـــًا مفّوهـــًا وصاحـــب قـــدٍر عـــاٍل عنـــد 
النـــاس، وكان لـــه إســـهام فـــي تأســـيس االتحـــاد 
ـــه  ـــة( وكان رئيس ـــغل )النقاب ـــي للش ـــام التونس الع

الشـــرفي األول.
وقـــال النـــاس: الطاهـــر إذا كتـــب والفاضـــل إذا 
ـــارع  ـــف ب ـــاألول مؤل ـــاب؛ ف ـــذان باأللب ـــب، يأخ خط
وكاتـــب تحريـــر، والثانـــي خطيـــب ِمصقع ومحاضر 
ُممتـــع. ولقـــد كانـــت اإلذاعـــة التونســـية تبـــث بعـــض 
محاضراتـــه الشـــائقة فـــي شـــهر رمضـــان، فـــكان 
يشـــنف اآلذان بعمـــق علمـــه وحســـن فهمـــه وحـــاوة 
ارتجالـــه، ولـــه مؤلفـــات فـــي األدب والعلـــوم 
الشـــرعية، ولكنهـــا ال تصـــل إلـــى غـــزارة تآليـــف 

ـــد.  الشـــيخ الوال
وتتحـــّدث الروايـــات)6( عـــن أصـــول العائلـــة 
األندلســـية)7(؛ ثـــم إن أبنـــاء هـــذه العائلـــة العريقـــة 
مـــا يزالـــون ينبغـــون فـــي مياديـــن العلوم اإلنســـانية 
قانونـــًا وتاريخـــًا، ولئـــن خـــرج الجيـــل الجديـــد مـــن 
ــد  ــط التجديـ ــإن خـ ــة، فـ ــوم التقليديـ ــاءة العلـ عبـ
والتأصيـــل مواكبـــًة للعصـــر لـــم يتخّلـــف عـــن 

اهتماماتهـــم.
ومـــن ســـالة هـــذه العائلـــة نذكـــر أعامـــًا مازالـــوا 
علـــى قيـــد الحيـــاة، لهـــم إســـهامات بارزة فـــي الحياة 
األكاديميـــة والسياســـية التونســـية، خصوصـــًا بعد 
ثـــورة 14 يناير/كانـــون الثانـــي 2011، نذكـــر مـــن 
أبرزهـــم عيـــاض بـــن عاشـــور، رجـــل القانـــون الـــذي 
ـــورة«  ـــداف الث ـــق أه ـــا لتحقي ـــة العلي ـــرأس »الهيئ ت
وأخـــاه رافـــع بن عاشـــور، أحد قياديـــي حزب »نداء 
تونـــس«، وأختـــه ســـناء بـــن عاشـــور، الحقوقيـــة 
النســـوية، رئيســـة جمعيـــة »بيتـــي«، والحائـــزة 
علـــى الجائـــزة الفرنســـية لحقـــوق اإلنســـان عـــام 
ــن  ــز بـ ــد العزيـ ــاف إلـــى هـــؤالء محمـ 2008. ُيضـ
عاشـــور المتخّصـــص فـــي التاريـــخ، وزيـــر الّثقافـــة 
والمحافظة على التراث الســـابق، والمدير الســـابق 
للمنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والّثقافـــة والعلـــوم 

)األلكســـو(. 
إن هذه الشـــخصيات تعكس اإلســـهامات العلمية 
والفكريـــة المنفتحـــة علـــى احتياجـــات المجتمـــع 
ــًا لخدمـــة البـــاد  ــًا حثيثـ ــًا ونشـــاطًا اجتماعّيـ علمـ
ـــم  ـــي تقيي ـــاف ف ـــن االخت ـــى الرغـــم م ـــاد، عل والعب
تلـــك اإلســـهامات، بـــل تضـــارب ذلـــك التقييـــم بيـــن 
المقّيميـــن أحيانـــًا، نظـــرًا إلـــى اعتماد هـــؤالء معايير 
ـــب- عنـــد التحليـــل - معطيـــات أيديولوجيـــة أو  ُتغلِّ

طبقيـــة أو شـــخصية.
ولعّلـــه مـــن المفارقـــات أن تتغّيـــر المواقـــف 
الفكريـــة التـــي يتبناهـــا أفـــراد عائلـــة ابـــن عاشـــور 

لعلّه من 
المفارقات أن 

تتغيّر المواقف 
الفكرية التي 

يتبناها أفراد 
عائلة ابن 

عاشور بتغيّر 
المعطيات 

التاريخية
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بتغّيـــر المعطيـــات التاريخية، فلئن عارض الشـــيخ 
محمـــد الطاهـــر بـــن عاشـــور كتـــاب علـــي عبـــد الرازق 
»اإلســـام وأصـــول الحكـــم« ونقـــض أطروحته)8(، 
ـــد،  ـــن عاشـــور تؤّك ـــاض ب ـــد عي ـــف الحفي ـــإن مواق ف
ــة  ــخة القائلـ ــه الراسـ ــن، »عقيدتـ ــب المحلليـ بحسـ
بأولويـــة علمانيـــة الدولـــة علـــى ديموقراطيتهـــا؛ 
ـــى  ـــة عل ـــي نظـــره مقّدم ـــة ف ـــة العلماني أي إن حماي

ـــا«)9(. ـــة أو تحقيقه ـــة الديموقراطي حماي
الفتـــة  تطـــّورات  يشـــهد  المســـتنير  فالفكـــر 
المواقـــف  تقديـــر  فـــي  متنّوعـــة  واجتهـــادات 
واستشـــراف المســـتقبل، وُتراعـــي تلـــك االجتهادات 
تغّيـــر األوضـــاع وتبـــّدل المعطيـــات؛ وقـــد مّثل إتقان 
الّلغـــات األجنبيـــة - حتـــى عنـــد الشـــيوخ مـــن عائلـــة 
ابـــن عاشـــور الذيـــن تخّصصوا في العلـــوم التقليدية 
ـــي  ـــى الترّق ـــًا إل ـــاح، ومعراج ـــى االنفت ـــًا عل - عنوان
فـــي مســـالك التجديـــد والتجـــّدد وإغنـــاء األنســـاق 

المعرفيـــة وتوســـيع مداهـــا.
ولئـــن نظـــر بعـــض الدارســـين إلـــى مجمـــل 
ــا  ــة، بوصفهـ ــذه العائلـ ــي هـ ــرز ممثلـ ــف أبـ مواقـ
السياســـية  الســـلطة  مـــع  مواقـــف »منســـجمة« 
ـــًا  ـــل االســـتقال وبعـــده )أّي القائمـــة فـــي تونـــس قب
ــلطات  ــات، سـ ــم البايـ ــلطة: حكـ ــك السـ ــت تلـ كانـ
الراحـــل  الرئيـــس  الفرنســـي، حكـــم  االحتـــال 
ـــن  ـــابق زي ـــس الس ـــم الرئي ـــة، حك ـــب بورقيب الحبي
ـــن  ـــًا م ـــك نوع ـــي ذل ـــّل ف ـــي(، فلع ـــن عل ـــن ب العابدي
ـــراع  ـــي ص ـــول ف ـــن الدخ ـــف« ع ـــة و»التعف المحافظ
مـــع الســـلطة التـــي قـــد ُيســـبب نقُدهـــا فـــي خســـارة 
ـــي  ـــر أن ف ـــا. غي ـــازات ال يمكـــن تعويضه ـــد امتي وفق
»المـــداراة« واعتمـــاد »المعاريـــض« لهـــم مندوحة عن 
االتهـــام بمـــواالة المســـتبّد، ال ســـيما أن الســـعي لـــدى 

رجـــاالت عائلـــة ابـــن عاشـــور، فـــي معظـــم األحيان، 
كان نحـــو التنويـــر، فـــي ِظـــّل النمـــط القائـــم، ال عبـــر 
قلـــب موازيـــن القـــوى والثـــورة علـــى األوضـــاع، 

ـــذري. ـــكل ج بش
فقـــد آمـــن أقطـــاب هـــذه العائلـــة بالفعـــل الّثقافـــي 
الـــذي يؤتـــي أكلـــه عبـــر زمـــن غيـــر قصيـــر، فالتغييـــر 
ـــًا يتنـــّزل علـــى  الّثقافـــي ليـــس قـــرارًا سياســـّيًا فوقّي
الواقـــع فينســـخ الموجـــود ويضـــع مكانه المنشـــود، 
بـــل هـــو تغييـــر مرحلـــي يتقّلـــب بيـــن النقـــد والقبـــول 
ـــة،  ـــاع والماين ـــج واإلقن ـــات التدري ـــتعمل آلي ويس
حتـــى يصـــل إلـــى تحقيـــق النتائـــج، التـــي ال يؤّرقهـــا 
اســـتعجال السياســـيين المطالبين بتحقيق الوعود 
علـــى أرض الواقـــع، وكثيـــرًا مـــا كان اإلخـــاف 

. نصيبهم
لقـــد أســـهمت عائلـــة ابـــن عاشـــور، مـــن موقعهـــا 
ــّيًا مـــن مكّونـــات النخبـــة الوطنيـــة  مكّونـــًا رئيسـ
التونســـية التـــي ســـعت إلـــى التحديـــث ضمـــن 
ـــّورة  ـــة المتن ـــن النخـــب التقليدي ـــق بي ســـياق التواُف
والحداثيـــة »العصريـــة« لتشـــكيل »ربيـــع تونســـي« 
بـــدأ بتحقيـــق االســـتقال، وانتهـــى ببنـــاء دولـــة 
حديثـــة، لكنهـــا لـــم تنجـــز وعودهـــا بســـبب جمـــوح 
ـــن  ـــب ع ـــض النخ ـــوص بع ـــردي ونك ـــتبداد الف االس
ـــاء  ـــّددت الدم ـــى تج ـــالتها«، حت ـــة أداء »رس مواصل
عبـــر »ثـــورة الياســـمين« التـــي كتبـــت أســـطرًا عِطـــرة 
ـــة  ـــق طويل ـــزال الطري ـــا ت ـــس، وم ـــخ تون ـــي تاري ف
نحـــو بنـــاء الحداثـــة الذكية، التي تحّقق »االســـتثناء 
ـــع  ـــع المات ـــث هـــو لطـــف الجم التونســـي«، مـــن حي
بيـــن متانـــة االســـتناد إلـــى األصـــول والمراجـــع 
ورحابـــة االنضمـــام اإليجابـــي إلـــى األفـــق الحداثـــي 

الواســـع)10(.

 السعي لدى 
رجاالت عائلة 
ابن عاشور، 
في معظم 
األحيان، كان 
نحو التنوير، 
في ِظّل 
النمط القائم، 
ال عبر قلب 
موازين القوى 
والثورة على 
األوضاع، 
بشكل جذري
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ــًا وأســـتاذًا بالزيتونـــة، ومـــن أهـــم  الـــذي كان كذلـــك قاضيـ
إنتاجـــه العلمـــي »تفســـير التحريـــر والتنويـــر« للقـــرآن الكريـــم، 
وكان أول فقيـــه مالكـــي اعتلـــى منصـــب شـــيخ اإلســـام ســـنة 
1932م، وهـــو المنصـــب الـــذي كان مقتصـــرًا على فقهاء المذهب 
ــاث اإلســـام  ــاب: »انبعـ ــًا )بتصـــرف( عـــن كتـ الحنفـــي. نقـ
ـــي المنتصـــر الكتانـــي، ص 395 - 400. ورد  ـــس« لعل باألندل

فـــي الموقـــع »أهـــل الحديـــث«. انظـــر الرابـــط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/show- 
thread.php?t=138240

8 - شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن الشـــيخ محمـــد الخضـــر حســـين 
صديـــق الشـــيخ محمـــد الطاهـــر بـــن عاشـــور وصنـــوه فـــي العلم 

ـــه الفكري. والتوّج
9 - يبـــرز نقـــد عيـــاض بـــن عاشـــور للتناقضـــات التـــي 
يقـــع فيهـــا خطـــاب حركـــة النهضـــة )اإلســـامية( الـــذي يتحـــّدث 
ـــي  ـــة ف ـــروب الديني ـــخ الح ـــد تاري ـــة« وينق ـــة المدني ـــن »الدول ع
أوروبـــا. انظـــر لمزيـــد مـــن التفاصيـــل: مدونـــة عيـــاض بـــن 

ـــط: ـــى الراب ـــور، عل عاش
http://yadhba.blogspot.ae/2015_02_01_
archive.html

10 - فهـــل ســـتنجح النخبـــة التونســـية فـــي النهـــوض بالبلـــد 
مـــن حالـــة االرتبـــاك الحضـــاري الشـــامل التـــي يعيشـــها، أم 
ـــها أواًل، إذ -  ـــاج نفس ـــى ع ـــة إل ـــي حاج ـــها ف ـــة نفس إن النخب
كمـــا يقـــول بعـــض المحلليـــن - »إّن مشـــكلة النخبـــة التونســـية 
أّنهـــا لـــم تكـــن فـــي مســـتوى ثـــورة الشـــعب التونســـي الـــذي 
أهداهـــا فرصـــة تاريخيـــة لبنـــاء نظـــام ديموقراطـــي يحتـــرم 
ـــا  ـــا وتوّجهاته ـــجينة أفكاره ـــت س ـــا بقي ـــعبية لكّنه اإلرادة الش
الفكريـــة التـــي تريـــد فرضهـــا علـــى المجتمـــع والوصايـــة عليه«. 
انظـــر: )مرجـــع ســـابق( أبولبابـــة ســـالم: عيـــاض بـــن عاشـــور 

ـــة، انظـــر: ـــة الديني والدكتاتوري
http://www.babnet.net/festivalde-  

tail-54021.asp
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مهند عبد الحميد: رام الله

خمس عائالت فلسطينية

ـــة الفلســـطينية قّدمـــت  عشـــرات العائـــات الّثقافّي
ــة  ــات فّنّيـ ــة منتجـ ــي صيغـ ــداع فـ ــن اإلبـ ــًا مـ ألوانـ
ــع  ــي المجتمـ ــًا فـ ــرت عميقـ ــة، أثـ ــة وثقافّيـ وفكرّيـ
ـــا أو  ـــا، بعضه ـــل فعله ـــت تفع ـــا زال ـــطيني وم الفلس
معظمهـــا انتقـــل تأثيـــره إلـــى الخـــارج. كيـــف حـــدث 
ذلـــك ؟ ســـنتوّقف فـــي مـــا يلـــي عنـــد نمـــاذج مـــن 

تلـــك العائـــات. 

عائلة تماري: 
ـــم  ـــّن والعل ـــا، عشـــقت الف ـــن ياف ـــة م ـــة عريق عائل
وســـارت فـــي ركابهمـــا، وتركـــت تأثيـــرًا ملموســـًا 
الفلســـطيني. كان مـــن رموزهـــا  المجتمـــع  فـــي 
»وهبـــة تمـــاري« الـــذي أّســـس صحيفـــة »أبـــو 
شـــادوف« الهزليـــة الكاريكاتيريـــة عـــام 1909، 
ـــي والفكاهـــي  ـــد الهزل التـــي مارســـت شـــكًا مـــن النق
لاســـتبداد العثمانـــي آنـــذاك. انتقلـــت المواهـــب 
الفّنّيـــة إلـــى »فيـــرا تمـــاري« فـــي مياديـــن الفـــّن 
التشـــكيلي والتـــراث الشـــعبي الفلســـطيني. ُتديـــر 
فيـــرا محترفـــًا خاصـــًا بفنـــون الخـــزف فـــي مدينـــة 
البيـــرة وتشـــغل موقـــع أســـتاذة لمـــواد تاريـــخ الفـــّن 
والعمـــارة اإلســـامية بجامعـــة بيـــر زيـــت. شـــاركت 
بتأليـــف كتـــاب »البيـــت الفلســـطيني« الـــذي صـــدر 

ـــدن. »  ـــي لن ـــي ف ـــف البريطان ـــورات المتح ـــن منش ع
تانيـــا تمـــاري ناصـــر« واصلـــت الطريـــق ذاتـــه بتنّوع 
جديـــد، اشـــتهرت فـــي مياديـــن الموســـيقى والتـــراث 
ـــاب  ـــف كت ـــي تألي ـــي، وســـاهمت ف ـــاء األوبرال والغن
ــن  ــة« مـ ــرزة الفاحيـ ــطيني، الغـ ــز الفلسـ »التطريـ
منشـــورات المتحـــف اإلثنوغرافـــي فـــي ميونيـــخ- 
ــون  ــو لـ ــاري« نحـ ــر تمـ ــّرع »فاديميـ ــا. وتفـ ألمانيـ
ـــة  ـــدع لوحـــات فّنّي ـــّن التشـــكيلي فأب ـــو الف ـــد، ه جدي
ـــك اللوحـــات  ـــى الســـريالية، تل ـــي إل ـــة تنتم تعبيري
ـــاء لجوهـــر  ـــة االنتم ـــاة وحقيق ـــدت المعان ـــي جّس الت
األماكـــن واألشـــياء فـــي فلســـطين. ثـــم انضمـــت »مريم 
تمـــاري« مغنيـــة األوبـــرا الفلســـطينية، ابنـــة الفنـــان 
التشـــكيلي فاديميـــر تمـــاري الـــذي يعيـــش فـــي 
اليابـــان، لتمـــزج بيـــن فـــّن فلســـطيني وفـــّن يابانـــي. 
وذهـــب »ســـليم تمـــاري« إلـــى وجهـــة أخـــرى، وهـــو 
المـــؤّرخ وعالـــم االجتمـــاع، اشـــتهر بكتابتـــه الثاقبـــة 
فـــي علـــم االجتمـــاع »قـــّدم المجتمـــع الفلســـطيني مـــن 
زوايـــا غيـــر مألوفـــة. فكتـــب »عـــام الجـــراد - الحـــرب 
العظمـــى ومحـــو الماضـــي العثمانـــي فـــي فلســـطين«. 
وكتـــاب »مذكـــرات الجنـــدي إحســـان« فـــي الجيـــش 
العثمانـــي قبـــل أكثـــر مـــن مئـــة عـــام، وكتـــاب »الجبـــل 
ـــة  ـــّوالت االجتماعي ـــد التح ـــذي يرص ـــر« ال ـــد البح ض

ـــر. ـــطين المعاص ـــخ فلس ـــي تاري ف

عشرات 
العائالت 
الثّقافيّة 
الفلسطينية 
قّدمت ألوانًا 
من اإلبداع في 
صيغة منتجات 
فنّيّة وفكريّة 
وثقافيّة، 
أثرت عميقًا 
في المجتمع 
الفلسطيني

المجتمع الفلســطيني كغيره من المجتمعات، أنتج ثقافته عبر 
مبدعيــن ومفّكريــن وكفاءات، البعــض انتقلــت موهبتهم إلى 
أفراد من عائلتهم، والبعض اآلخر بقيت مســاهمته فردية، لكن هذا النوع 

من األفراد والعائالت توّحدوا بشكل وبآخر مع مجتمعهم.
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عائلة البرغوثي: 
ـــًا فـــي المجتمـــع  ـــًا وعلمي ـــة تركـــت أثـــرًا أدبي عائل
الفلســـطيني ومـــن رموزها »عمر صالـــح البرغوثي« 
ـــر، أهـــم مؤلفاتـــه »تاريـــخ  تربـــوي وحقوقـــي ومفّك
فلســـطين« باالشـــتراك مـــع خليـــل طوطـــح، وكتـــاب 
ــي  ــرات فـ ــاب »محاضـ ــرات، وكتـ ــل« مذاكـ »المراحـ
شـــرح النهـــج الحديـــث«. وقّدمـــت العائلـــة فـــي مجـــال 
الشـــعر »مريـــد البرغوثـــي« لـــه 12 ديوانـــًا شـــعريًا، 
ـــْدُت  ـــت رام اهلل« و»ُوِل ـــا »رأي ـــان وهم ـــان نثرّي وكتاب
ـــْدُت ُهنـــا«. وأثـــرى »حســـين البرغوثـــي«  ُهنـــاك، ُوِل
الّثقافـــة الفلســـطينية بنتاجاتـــه المتنّوعة، فقد صدر 
ــت  ــًا، توزعـ ــر عمـ ــتة عشـ ــد علـــى سـ ــا يزيـ ــه مـ لـ
ـــة  ـــد والكتاب ـــة والســـيرة والنق ـــن الشـــعر والرواي بي
ـــى العشـــرات مـــن األبحـــاث  ـــة إل ـــة، إضاف الفلكلوري
والدراســـات الفكريـــة والنقديـــة بِعـــّدة لغـــات، ومـــن 
ــراغ  ــوز« »والفـ ــن اللـ ــأكون بيـ ــه »سـ ــم نتاجاتـ أهـ
الـــذي رأى التفاصيـــل« »والضفـــة الثالثـــة لنهـــر 
األردن« و»الضـــوء األزرق« و»مـــا قالتـــه الغجريـــة« 
ـــي  ـــي ف ـــراع النفس ـــابع: الص ـــدار الس ـــقوط الج و»س
األدب«. »تميـــم البرغوثـــي«: ابـــن مريـــد البرغوثـــي، 
والكاتبـــة المصريـــة رضـــوى عاشـــور، نبـــغ فـــي 
الشـــعر منـــذ صغـــره، لـــه ســـبعة دواويـــن شـــعرية. 

أهمهـــا »ميجنـــا« »فـــي القـــدس« »يـــا مصر هانـــت«. أما 
البروفيســـور »عمـــاد البرغوثـــي«، فذهـــب إلـــى وجهة 
ـــوذج حاســـوبي،  ـــاء نم ـــن بن ـــن م ـــن تمّك ـــة حي علمي
ــم )نمـــوذج البرغوثـــي(، بهـــدف  ــه اسـ أطلـــق عليـ
معرفـــة خصائـــص وصفـــات البيئـــة الفضائيـــة 
لكوكـــب األرض. تـــم نشـــر البحـــث الـــذي قـــام بإعـــداده 
فـــي )مجلـــة الجيوفيزيـــاء( المتخّصصـــة فـــي فيزيـــاء 
الفضـــاء. وحصـــل علـــى جائـــزة أفضـــل بحث لدراســـة 
طبقـــة األيونوســـفير. ونـــال بفضـــل ذلـــك جائـــزة 

ـــداع. ـــز واإلب ـــة للتمّي فلســـطين الدولي

عائلة جبران: 
المجتمـــع  فـــي  وجماليـــًا  فّنّيـــًا  أثـــرًا  تركـــت 
ـــة  ـــم بلغ ـــى العال ـــت فلســـطين إل الفلســـطيني، وقّدم
الموســـيقى الحضاريـــة. البدايـــات دشـــنها الجد »ديب 
جبـــران« مواليـــد الناصـــرة - 1876، ذلـــك النجـــار 
المتمّيـــز الـــذي أتقـــن الزخرفـــة والنقـــش والتخطيـــط 
وكان يهـــوى صناعـــة آلـــة العـــود. ورثه ابنه »باســـم 
جبـــران« الـــذي بـــرع إلـــى جانـــب الصناعـــة، فـــي 
ـــان، وشـــاركه  ـــة الكم ـــة العـــود وآل ـــى آل العـــزف عل
فـــي إقامـــة حفـــات العـــزف شـــقيقه »بديـــع جبـــران«. 
ـــل  ـــذي نق ـــران« ال ـــم جب ـــة »حات ـــن العائل ـــرز م ـــم ب ث

عائلة جبران 
تركت أثرًا 

فنّيًّا وجماليًا 
في المجتمع 

الفلسطيني، 
وقّدمت 

فلسطين إلى 
العالم بلغة 
الموسيقى 

الحضارية
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ــاءات جديـــدة، وأصبـــح  صناعـــة اآللـــة إلـــى فضـ
مـــن أمهـــر صانعـــي األعـــواد فـــي فلســـطين والعالـــم 
العربـــي. هّيـــأ ظروفـــًا فّنّيـــة وحرفيـــة اللتقـــاء األبنـــاء 
المبكـــر مـــع آلـــة العـــود، وســـاهمت زوجتـــه »ابتســـام 
حنـــا« منشـــدة الموشـــحات فـــي دعـــم مســـيرة الفـــّن. 
وجـــاء األبنـــاء »الثاثـــي جبـــران« ليؤّسســـوا »فرقـــة 
عـــود موســـيقية«. يتأّلـــف هـــذا الثاثـــي مـــن اإلخـــوة، 
ســـمير، وســـام، وعدنـــان جميعهـــم يتقنـــون التأليـــف 
الموســـيقي والعـــزف علـــى آلـــة العـــود، وكان 
وســـام أول طالـــب عربـــي يلتحـــق بمعهـــد أنطونيـــو 
ـــد  ـــت، فق ـــاز ملف ـــه بامتي ـــّرج في ـــتراديفاري ويتخ س
حصـــل فـــي 2002 - 2003 علـــى جائـــزٍة بصفتـــه 
أفضـــل صانـــع آللـــة العـــود، وحصـــل فـــي العـــام 
2005 علـــى الشـــهادة الكبـــرى فـــي صناعـــة آلـــة 
الكمـــان. مطـــّورًا بذلـــك الحرفـــة التـــي ورثهـــا عـــن 
ـــة  ـــم المســـارح العالمي ـــي أه ـــة ف ـــت الفرق ـــه. عزف أبي
وحصلـــت علـــى أرقـــى الجوائـــز العالميـــة والعربيـــة 
وكان أهـــم نشـــاط الفرقـــة تلـــك الحفات التـــي ُأقيمت 
بمشـــاركة الشـــاعر محمـــود درويـــش الـــذي ألقـــى 
أشـــعاره علـــى ألحـــان الفرقـــة علـــى امتـــداد اثنـــي 

ـــًا. عشـــر عام

عائلة طوقان: 
ـــاُل/ والســـناُء  ـــي موطني/الجـــاُل والجم موطن
والبهـــاُء. فـــي رباك/فـــي ربـــاك... نشـــيد يصـــدح في 
ســـماء فلســـطين، ويتحـــّول إلى »منفســـتو« الحّرّية، 
ومؤخـــرًا شـــارك فـــي غنـــاء موطنـــي متضامنـــون 
مـــن 50 بلـــدًا تضامنـــًا ودعمـــًا للشـــعب الفلســـطيني. 
نشـــيد موطنـــي مـــا زال ماثـــًا بمـــرور الزمـــن فـــي 
وجـــدان شـــعب إن لـــم نقـــل فـــي وجـــدان أمـــة، 
ولـــه مـــن التأثيـــر المتعاظـــم بفعـــل عمـــق معانيـــه 
ـــا  ـــي حفظه ـــع الت ـــيد الرائ ـــات النش ـــه. كلم وجماليات
ــم  ــاعر »إبراهيـ ــف الشـ ــن تأليـ ــار مـ ــار والصغـ الكبـ
طوقـــان«، شـــاعر الوطـــن والعروبـــة. هـــذا الشـــاعر 
ســـليل عائلـــة طوقـــان العريقـــة. جمـــع بيـــن اإلبـــداع 
الشـــعري والتحصيـــل األكاديمـــي والـــدور التربـــوي. 
عبقريـــة إبراهيـــم طوقـــان تتجّلـــى فـــي أنـــه َظـــّل ُيقـــرأ 
ـــزال  ـــا ت ـــن شـــعره م ـــذا، ألن مضامي ـــا ه ـــى يومن حت
فعالـــة فـــي واقعنـــا، وألن جماليـــات شـــعره مـــا تـــزال 

ـــة.  ـــع الذائق ـــروح وترف تغـــذي ال
ــقيقة  ــة شـ ــاعرة المرهفـ ــان« الشـ ــدوى طوقـ »فـ
إبراهيـــم الـــذي أخـــذ بيدهـــا وحّررهـــا مـــن القيـــود 
الصارمـــة التـــي فرضـــت عليهـــا مـــن قبـــل شـــقيقها 
ـــة، قصـــة الشـــعر  ـــدوى قصـــة نجـــاح ملهم ـــر. ف األكب
الـــذي تخـــوض عبـــره صراعـــًا مفتوحـــًا علـــى حّرّيتهـــا 
ــود  ــاعر محمـ ــر الشـ ــاء، وبتعبيـ ــة كل النسـ وحّرّيـ
درويـــش إن شـــعرها الرومانتيكـــي جعلهـــا متمـــّردة 
علـــى مـــا أعـــدت لهـــا الذكـــورة مـــن مصيـــر«. فقّدمـــت 

ــي  ــدة فـ ــوية رائـ ــة نسـ ــعرها تجربـ ــال شـ ــن خـ مـ
ـــم المجتمـــع. وكانـــت الشـــاعرة  ـــى ظل االحتجـــاج عل
فـــدوى مقاتلـــة شـــجاعة علـــى الجبهـــة الّثقافّيـــة ضـــد 
االحتـــال، وتحّولـــت إلـــى ركـــن مـــن أركان الّثقافـــة 
الوطنية واإلنســـانية، وقد ســـاهمت في اســـتنهاضه 
ــع  ــي/ أرفـ ــا أحبائـ ــا يـ ــا أنـ ــة 67: وهـ ــد هزيمـ بعـ
ـــر  ـــم كصخ ـــا أنت ـــمس/ وه ـــى الش ـــم إل ـــي معك جبهت
جبالنـــا قـــوة/ كزهـــر بادنـــا الحلـــوة/ فكيـــف الجرح 
يســـحقني/ وكيـــف اليـــأس يســـحقني/ وكيـــف 
أمامكـــم أبكـــي/ يمينـــًا، بعـــد هـــذا اليـــوم لـــن أبكـــي. 
ــة  ــور العامـ ــان الدكتـ ــة طوقـ ــن عائلـ ــرز مـ وبـ
والمفّكـــر »قـــدري طوقـــان« الذي ُيعّد أحـــد أعام الفكر 
ـــات  ـــرن العشـــرين، درس الرياضي ـــي الق ـــي ف العرب
ـــم بالكشـــف عـــن دور الحضـــارة  ـــا، واهت ـــغ فيه ونب
ــي  ــرية، وفـ ــّدم البشـ ــي تقـ ــامية فـ ــة اإلسـ العربيـ
ـــدة. ومـــن أهـــم  ـــًا عدي ـــة قرون ـــوم المختلف ـــّدم العل تق
مؤلفاتـــه. »أثـــر العـــرب فـــي تقـــّدم علـــم الفلـــك«، 
»العلـــوم عنـــد العـــرب والمســـلمين«، »حيوية العقـــل 
ـــزة  ـــن حم ـــي«، »اب ـــر اليونان ـــد الفك ـــي نق ـــي ف العرب
ـــة«.  ـــد النكب ـــات«، و»بع ـــى اللوغاريتم ـــد إل والتمهي

ـــًا  ـــارًا أكاديمي ـــان« مس ـــد طوق ـــذ »خال ـــدوره اّتخ ب
ممّيـــزًا بدراســـته الهندســـة النوويـــة ونيلـــه الدكتوراه 
ــة  ــس هيئـ ــس مجلـ ــب رئيـ ــغاله منصـ ــا، وإشـ فيهـ
الطاقـــة الذريـــة األردنيـــة. أمـــا »فـــواز طوقـــان« 
ـــو أكاديمـــي  ـــداع واالهتمامـــات، فه ـــّوع اإلب ـــكان من ف
ـــي  ـــوراه ف ـــال الدكت ـــر وشـــاعر وســـينمائي، ن ومفكِّ
لغـــات وحضـــارات الشـــرق األدنـــى، وتخّصـــص فـــي 
الفـــّن اإلســـامي. وشـــغل منصـــب أســـتاذ لـــألدب 
العربـــي وتاريـــخ الحضـــارة اإلســـامية فـــي الجامعة 
األميركية/بيـــروت. وقّدمـــت عائلـــة طوقـــان كفـــاءات 
مهمـــة أخـــرى أمثـــال »حافـــظ طوقـــان« الكاتـــب 
والباحـــث، والمترجـــم »بهـــاء الديـــن طوقـــان«. ومـــن 
قدمـــاء العائلـــة »إبراهيـــم صالـــح طوقـــان« أديـــب 
وفقيـــه وشـــاعر، و»أســـعد طوقـــان« الـــذي توّلـــى 
متســـلمية القـــدس فـــي العهـــد العثمانـــي، و»عبـــد اهلل 
ـــر  ـــّدم يظه ـــا يتق ـــدس. م ـــواء الق ـــان« متســـّلمًا لل طوق
ــري  ــي والفكـ ــي واألكاديمـ ــي والوطنـ ــدور األدبـ الـ

ـــان. ـــة طوق لعائل

عائلة الخالدي:
عائلـــة ذات نفـــوذ اجتماعـــي وسياســـي وعلمـــي 
ــر  ــى الفكـ ــا علـ ــرك بصماتهـ ــت تتـ ــا زالـ ــت ومـ تركـ

والّثقافـــة واألكاديميـــا والنضـــال الوطنـــي. 
»روحـــي الخالـــدي« قامـــة ســـامقة، رائـــد البحـــث 
التاريخـــي الحديـــث فـــي فلســـطين وعلـــى نطـــاق 
العالـــم العربـــي. ســـاعده فـــي ذلك تحصيلـــه العلمي 
ـــي  ـــة ف ـــي الســـوربون، واتباعـــه المناهـــج الغربي ف
البحـــث والتحليـــل والمقارنـــة. وهـــو مـــن أوائـــل مـــن 

عبقرية 
إبراهيم 
طوقان تتجلّى 
في أنه َظّل 
يُقرأ حتى 
يومنا هذا، 
ألن مضامين 
شعره ما تزال 
فعالة في 
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تنبهـــوا لألطمـــاع الصهيونيـــة فـــي فلســـطين. وكان 
ـــع  ـــة م ـــة فكري ـــه عاق ـــن أعـــام النهضـــة، وربطت م
رمـــوز اإلصـــاح الدينـــي »جمـــال الديـــن األفغانـــي« 
ـــدي  ـــده«. كشـــف روحـــي الخال ـــد عب و»الشـــيخ محم
التـــوّرط التركـــي فـــي تشـــجيع األطمـــاع الصهيونيـــة 
ــز  ــي المراكـ ــذ فـ ــه النافـ ــن موقعـ ــطين مـ ــي فلسـ فـ
ــاهم فـــي  ــذاك. وسـ ــية حينـ ــة والدبلوماسـ اإلداريـ
تطويـــر الفكـــر السياســـي الفلســـطيني والعربـــي، 
ــده  ــة عنـ ــة الوطنيـ ــة، فالّثقافـ ــه النقديـ ــي رؤيتـ فـ
تعنـــي معرفـــة األنـــا ومعرفـــة اآلخـــر، وتعنـــي 
وحـــدة السياســـة والمعرفة، وربـــط مقاومة المحتل 
ـــذات، وبامتـــاك المجتمـــع قـــدرة علـــى  بمقاومـــة ال
تجديـــد ذاتـــه، وبنـــاء اإلنســـان الجديـــد القـــادر 
ـــع  ـــراع م ـــن. ورأى أن الص ـــن الوط ـــاع ع ـــى الدف عل
ـــدور بيـــن حقيـــن، بـــل  ـــي ال ي المشـــروع الكولونيال
بيـــن حركـــة اســـتعمار وشـــعوب تناضـــل مـــن أجـــل 
حّرّيتهـــا. رؤيـــة الخالـــدي لجدليـــة صـــراع اآلخـــر 
والـــذات مـــا زالـــت متقّدمـــة علـــى النظـــرة الواحديـــة 
ـــر الفلســـطيني  ـــي الفك ـــذات ف لآخـــر بمعـــزل عـــن ال
ـــم  ـــور هوغـــو وعل ـــه: »فكت ـــن أشـــهر كتب الســـائد. م
األدب عنـــد األفرنـــج والعرب« »تاريـــخ الصهيونية« 
»المســـألة الشـــرقية« »الهجـــرة اليهوديـــة المنظمـــة« 
»االنقـــاب العثمانـــي وتركيـــا الفتـــاة« »الكيميـــاء 
عنـــد العـــرب« »دراســـات فـــي التـــراث األدبـــي 
العربـــي« و»مخطـــوط فـــي علـــم اللســـانيات والّلغات 

ـــة«.  المقارن
مجلـــس  فـــي  عضـــو  الخالـــدي«  يوســـف   «
ــزل  ــودور هرتـ ــج ثيـ ــي، حاجـ ــان العثمانـ المبعوثـ
ـــدًا ادعـــاءات الصهيونيـــة حـــول فلســـطين، قـــال  مفّن
ـــود،  ـــر اليه ـــوم بغي ـــة الي ـــه: »إن فلســـطين مأهول في
ويقـــدس هـــذه البـــاد 390 مليـــون مســـيحي و300 
ــا اليهـــود  ــلم، فبـــأي حـــق يطالـــب بهـ مليـــون مسـ
ألنفســـهم ؟ إن األمـــوال اليهوديـــة لن تســـتطيع شـــراء 
فلســـطين، ولـــذا فـــإن امتاكهـــا لـــن يكـــون إال بقـــوة 
ــزل  ــه هرتـ ــة.. ورّد عليـ ــفن الحربيـ ــع والسـ المدافـ

ـــل والخـــداع،  ـــة بالتضلي ـــي رســـالة مباشـــرة مليئ ف
بتاريـــخ 19 مـــارس/آذار 1899 قـــال فيهـــا: إن 
الصهيونيـــة ال ُتبّيـــُت إال كل الخيـــر للدولـــة العثمانيـــة 
ـــدم  ـــال ع ـــي ح ـــه ف ـــًا، وأن ـــطين عموم ـــكان فلس ولس
موافقـــة إســـطنبول علـــى المخطـــط الصهيونـــي 
ـــٍد غيـــر  فـــإن الحركـــة الصهيونيـــة ســـتتوّجه إلـــى بل
ــد  ــذا البلـ ــاد هـ ــى إيجـ ــادرة علـ ــا قـ ــطين وأنهـ فلسـ
البديـــل«. امتلـــك الخالـــدي ثقافـــة رفيعـــة مـــن خـــال 
َس الّلغـــة العربيـــة  إتقانـــه العديـــد مـــن الّلغـــات، وَدرَّ
بمدرســـة الّلغـــات الشـــرقية فـــي فيينـــا، وأّلـــف كتابـــًا 
فـــي قواعـــد الّلغـــة الكرديـــة. واشـــتهر مـــن عائلـــة 
الخالـــدي أيضـــًا العّامـــة والرّحالـــة »خليـــل الخالدي« 
ــم  ــي العواصـ ــة فـ ــب القائمـ ــاف دور الكتـ ــذي طـ الـ
اإلســـامية والغربيـــة، ووقـــف علـــى مـــا احتوتـــه مـــن 
ـــه إســـهام بـــارز  الكتـــب والمخطوطـــات النـــادرة. ول
ـــد  ـــة«. المـــؤّرخ »ولي فـــي تأســـيس »المكتبـــة الخالدّي
الخالـــدي« مضـــى فـــي الطريـــق األكاديمـــي والفكـــري 
ذاتـــه وبمســـتوى أكثـــر تطـــّورًا مـــن خـــال اهتمامـــه 
المتخّصصـــة  وباألبحـــاث  الجامعـــي؛  بالتعليـــم 
بالقضيـــة الفلســـطينية التـــي كان أهمهـــا مجلـــد )كـــي 
ال ننســـى( يتضّمـــن وصفـــًا تفصيليـــًا دقيقـــًا لــــ 418 
قريـــة فلســـطينية دّمرتهـــا إســـرائيل، وُيعـــّد مـــن أهـــم 
المراجـــع. أصـــدر كتابـــًا ســـنويًا بعنـــوان »الوثائـــق 
السياســـية العربّيـــة«. عمـــل بجامعـــة هارفارد »زميل 
أعلـــى فـــي البحـــوث« و»الصهيونيـــة فـــي مئـــة عـــام«. 
وانضّم لمســـيرة الفكر واألكاديميا »رشـــيد الخالدي: 
ـــؤّرخ شـــغل كرســـي إدوارد ســـعيد  بروفيســـور وم
فـــي جامعـــة كولومبيـــا، ولـــه ِعـــّدة كتـــب مهمـــة. 
ـــرة  ـــدي« مـــؤّرخ وأكاديمـــي، و»عنب و»طريـــف الخال
ســـام الخالـــدي« الكاتبـــة والروائيـــة والمترجمة أول 

ـــة.  ـــى العربي ـــاذة إل ـــن ترجـــم اإللي م
عائـــات ثقافّيـــة أخـــرى لها أهمية ودور ال يّتســـع 
ـــكاكيني،  ـــاغ، الس ـــة الصب ـــا، كعائل ـــال لتقديمه المق
الكرمـــي، زعيتـــر، زقطـــان، دروزة، النشاشـــيبي 

وعائلـــة نصـــار نصـــار.

عائالت ثقافيّة 
أخرى لها 

أهمية ودور ال 
يتّسع المقال 

لتقديمها، 
كعائلة 

الصباغ، 
السكاكيني، 

الكرمي، زعيتر، 
زقطان، دروزة، 

النشاشيبي 
وعائلة نصار 

نصار
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نرسين حمود: بريوت

وصية آل بصبوص:

المتحف في 
الضيعة

ـــرة  ـــي »راشـــانا«، تخـــزن الذاك ـــة ف ـــر جول ـــي إث ف
صـــورًا ِعـــّدة؛ أوالهـــا عـــن عنـــاق زرقـــة البحـــر الـــذي 
ــان،  ــمال لبنـ ــة شـ ــة الوادعـ ــه الضيعـ تشـــرف عليـ
وخضـــرة شـــجر الزيتـــون. وثانيتهـــا عـــن لطف ناس 
ــاطة والتواضـــع  ــاء لنهجـــي البسـ ال يزالـــون أوفيـ
فـــي تفاعاتهـــم. أمـــا الصـــورة الثالثـــة فضخمـــة؛ 
ـــن  ـــا م ـــة بعناصره ـــن اإلحاط ـــار ع ـــز إط ـــكاد يعج ي
ــل  ــة )اإلزميـ ــأدوات تقليديـ ــذة بـ ــات المنفـ المنحوتـ
والمطرقـــة( وحديثـــة )الصـــاروخ(، علـــى خامـــات 
ــر  ــة... تعبـ ــة وصناعيـ ــية، طبيعيـ ــة وقاسـ ناعمـ
المنحوتـــات عـــن تيـــارات فّنّيـــة كاســـيكية وحديثـــة 
ـــم  ـــن ل ومعاصـــرة وعـــن حساســـية فنانيـــن حقيقيي
ـــاءلة  ـــن مس ـــوا م ـــهم أو يمل ـــّدي أنفس ـــن تح ـــوا م يكل

ـــم. واقعه
ـــوص  ـــن آل بصب ـــاء م ـــل األبن ـــل جي ـــوم، يص الي
ماضـــي آبائهـــم بالحاضـــر، وال يألـــون جهـــدًا فـــي 
التـــزام وصيـــة اآلبـــاء الداعيـــة إلـــى اإلبقـــاء علـــى 
ضيعتهـــم متحفـــًا مفتوحـــًا للنحـــت. يتـــوّزع األخيـــر 
ـــرًا عـــن  ـــد نحـــو 49 كيلومت ـــة )تبع ـــن أول الضيع بي

بيـــروت(، حيـــث ال تحـــّد األنصـــاب الفّنّيـــة الشـــامخة 
والمحّملـــة بتوقيـــع ميشـــال بصبوص وابنه أناشـــار 
حـــدود حديقـــة منـــزل األخيـــر، بـــل تتجاوزهـــا 
ــار  ــزال المعمـ ــكان، حيـــث ال يـ ــر المـ ــتقبلة زائـ مسـ
الـــذي أقـــام فيـــه اإلخـــوة الثاثـــة بعـــد أن أعلـــوه 
بأيديهـــم قائمـــًا. يحيـــل البنـــاء المذكـــور إلـــى إحـــدى 
زوايـــا الـــــ»كازا باتيـــو«، تحفـــة المهنـــدس اإلســـباني 
أنطونـــي غـــاودي ببرشـــلونة. وفـــي العقـــار عينـــه، 
ــوص  ــال بصبـ ــال ميشـ ــن أعمـ ــف يحضـ ــة متحـ ثّمـ
ــذة  ــه المنفـ ــم ولوحاتـ ــطة الحجـ ــرة ومتوسـ صغيـ
بالحبـــر. وفـــي آخـــر الضيعـــة، حيـــث الحديقـــة 
العامـــة )البـــارك(، يتجـــاور نتـــاج الفنانيـــن العـــرب 
ــذي كان  ــانا« الـ ــمبوزيوم راشـ واألجانـــب فـــي »سـ

ألفـــرد بصبـــوص ينظمـــه. 

ميشال بصبوص أصل الحكاية
 -  1921( بصبـــوص  ميشـــال  كان  صغيـــرًا، 
ــى  ــذاب علـ ــمع المـ ــى الشـ ــر إلـ ــل النظـ 1981( يطيـ

ال يســتقيم الحديث عن عائالت لبنــان الفّنّية، وخصوصًا في 
حقــل الفنون البصريــة بدون ذكر آل بصبــوص. يعود أصل 
العائلة إلى معاد )شمال لبنان(، إال أن اإلخوة بصبوص ُوِلدوا وترعرعوا 
في »راشــانا« وجعلوا منها متحفًا فّنيًا مفتوحًا وصنعوا مجدها النحتي. 
ويعــود لكبيرهــم ميشــال بصبوص دور تعريف الشــرق األوســط على 

النحت الفّني الحديث والمعاصر.
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الشـــمعدانات فـــي الكنائـــس التـــي كان يخـــدم 
والـــده القـــداس فيهـــا، مـــن ثـــم يعيـــد صـــب 
ـــدة  ـــكااًل جدي ـــًا أش ـــب، مخرج ـــي قوال ـــمع ف الش

مبهـــرة للوالـــد الكاهـــن والخّطـــاط! 
كان حجـــر »راشـــانا« يجـــذب الصغير لاشـــتغال 
فيـــه، إلـــى أن نفـــذ فيـــه عملـــه الجـــدي األول، 
والمتمثـــل فـــي مذبـــح كنيســـة »راشـــانا«، بعـــد 
ـــى مخرطـــة لنحـــت  ـــة إل أن حـــّول دوالب الحياك
عواميـــد المذبـــح. مـــن ثـــم التحـــق الشـــاب الواعـــد 
باألكاديميـــة اللبنانيـــة للفنـــون الجميلـــة »األلبـــا« 
ـــى  ـــافر إل ـــا، وس ـــد افتتاحه ـــنة 1945 عن ـــي س ف
ـــرف النحـــات  فرنســـا لاســـتزادة، فالتحـــق بمحت
ـــى  ـــاك إل الروســـي أوســـيب زادكيـــن، وأصغـــى هن
ـــى  ـــة إل ـــون الداعي ـــيل غوم ـــتاذه مارس ـــة أس نصيح
العـــودة إلـــى بلـــده للنهـــل مـــن الحضـــارات البابليـــة 
واألشـــورية والمصريـــة والفينيقيـــة. أثـــرت تيـــارات 
»مدرســـة باريـــس« علـــى أعمـــال بصبـــوص، إذ 
كان »يهضـــم« تجـــارب المدرســـة التجريديـــة علـــى 
طريقتـــه، متخليـــًا عـــن تلبيـــس الحجـــر اللبـــوس 
الكاســـيكي، وعـــن التصويريـــة فـــي اشـــتغاالته. 
ـــانا«  ـــي لراش ـــرأس الفّن ـــال »ال ـــف ميش ـــد أن توّق بع
عـــن تطويـــع المـــواد وجعلهـــا تنطـــق منحوتـــات 
صقـــل  ورمزهـــا،  وحيوانـــات،  ألشـــخاص 
ـــم  ـــه، ول ـــات أخـــرى باختاجات الحجـــر وخام
يكـــّرر نفســـه أو ينســـخ التجـــارب الغربيـــة، 
ولـــو أن تأثيـــر زادكيـــن كان واضحـــًا علـــى 

ـــر.  ـــه الغزي نتاج
تكمـــن أهميـــة ميشـــال بصبـــوص فـــي 
ــة  ــي منطقـ ــث فـ ــت الحديـ ــه النحـ ريادتـ
»الرحلـــة  بعـــد  األوســـط.  الشـــرق 
ميشـــال  كان  األولـــى،  الباريســـية« 
ـــرفية،  ـــة األش ـــي منطق ـــًا ف ـــح محترف افتت
ـــم شـــمااًل  ـــأن ييم ـــراره ب ـــم اّتخـــذ ق ـــن ث م
إلـــى »راشـــانا« أرض الطفولـــة، وأن 
يعمـــل فـــي هوائهـــا الطلـــق، ومـــن َثـــّم 
يجـــذب النـــاس إليهـــا مـــن خـــال نظـــم 
مهرجـــان ثقافـــي فـــي جنباتهـــا جمعـــت 
دوراتـــه األربـــع )مـــن 1960 حتى 1964( 
ــيقيين  ــرحيين والموسـ ــاءه المسـ أصدقـ
والتشـــكيليين... حينـــذاك، كان بلـــوغ 
»راشـــانًا« صعبـــًا لوعـــورة طرقاتهـــا، 
بيـــد أن بصبـــوص الـــذي خـــط منـــذ ســـني 
ـــذي كان يخـــرج  ـــو، ال ـــوق القب ـــه ف مراهقت
ــة،  ــواد الصلبـ ــى المـ ــه علـ ــه أحاسيسـ فيـ
ـــّن فـــوق كل شـــيء«، اســـتعان  ـــارة »الف عب
بموّلـــد كهربائـــي مـــن ثكنـــة الجيـــش القريبـــة 
إلنـــارة المـــكان، وشـــبك عاقـــات واســـعة 
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ـــى  ـــًا عل ـــة محوري ـــة الهانئ ـــم الضيع ـــن اس ـــت م جعل
صفحـــات الّثقافـــة اللبنانيـــة قبـــل الحـــرب.

يتحـــّدث أناشـــار بصبـــوص عـــن والـــده بكثيـــر من 
ـــّل حيـــن  ـــا الشـــاب خفيـــف الِظ اإلعجـــاب. تلمـــع عين
ـــد الكريمـــة  يســـّر لــ»الدوحـــة« كيـــف أن »نفـــس الوال
لـــم تجنـــح نحـــو االســـتئثار بالنجـــاح أو الســـكرة 
ـــن  ـــدة لكثيري ـــًا جدي ـــح أبواب ـــو كان يفت ـــل ه ـــه، ب في
طرقـــوا أبوابـــه وتحّولـــوا إلـــى فنانيـــن مكرســـين 
فـــي مـــا بعـــد؟ وكيـــف أن ثنـــاء الطبقـــة السياســـية 
ـــى  ـــر الســـيدة األول ـــه، وخصوصـــًا تقدي ـــى أعمال عل
ـــم  ـــة، ل ـــك الحقب ـــي هاتي ـــه ف ـــل شـــمعون ل ـــا كمي زلف
يجعلـــه يتزلـــف، بـــل كانـــت ثورتـــه الداخليـــة فـــي 

ـــم؟!«. اشـــتعال دائ
ُتبّيـــن اســـتعادة مســـيرة ميشـــال بصبـــوص بعـــد 
ــر كان  ــه، أّن األخيـ ــى انطفائـ ــنة علـ ــرور 34 سـ مـ
يجـــّرب كثيـــرًا ويســـتخدم وســـائط ِعـــّدة للتعبيـــر 
عـــن ذاتـــه ومجتمعـــه بخامـــات الحجـــر والصخـــر 
ــاس.  ــب والنحـ ــن والخشـ ــوم« والريزيـ و»األلومنيـ
هـــو لـــم يقـــع أســـير »الموجـــة« الغربيـــة الحديثـــة 

تمامـــًا، بـــل كان خّاقـــًا عـــن حـــق! 

ـــي متحـــف  ـــة ف ـــات معّلق ـــة منحوت ـــة مجموع قبال
ميشـــال بصبـــوص ومعـــّدة من مبـــردات )ردياتيرات( 
الســـيارات القديمـــة، نقـــف مدهوشـــين مـــن أســـبقية 
هـــذا »المعّلـــم« فـــي اســـتخدام مفهوم تدويـــر األغراض 
ـــي. ضاقـــت طرقـــات  ـــه الفّن عديمـــة الفائـــدة فـــي عمل
»راشـــانا« بدفـــق مخيلـــة ميشـــال بصبوص، فســـكنت 
أعمالـــه معـــارض عالميـــة فـــي فرنســـا وبريطانيـــا 

واليابـــان.. وأماكـــن متفّرقـــة مـــن لبنـــان. 
ــت  ــي البيـ ــوص فـ ــال بصبـ ــاب ميشـ ــن أنصـ بيـ
ــة  ــة ومؤلفـ ــًا الكاتبـ ــكنه حاليـ ــذي تسـ ــي الـ العائلـ
ــا  ــل، كمـ ــة الراحـ ــواد أرملـ ــز عـ ــرحيات تيريـ المسـ
يفعـــل أناشـــار وعائلتـــه المؤلفـــة مـــن زوجـــة وولـــد 
ــار بمفـــردات  ــا أناشـ ــا، يشـــرح لنـ وبنـــت بجوارهـ
ـــده  ـــال وال ـــن أعم ـــط بي ـــًا يرب ـــة خط ـــة، أن »ثّم تقني
الضخمـــة المعـــّدة فـــي أوائـــل الخمســـينيات مـــن القرن 
الماضـــي حتـــى نهايـــة الســـبعينيات«، مضيفـــًا أن 
ــة  ــل والمطرقـ ــة اإلزميـ ــن بدائيـ ــل مـ ــال العمـ »انتقـ
ـــة  ـــي بني ـــده يغـــوص ف ـــل وال ـــى »الصـــاروخ« جع إل
الخامـــات، ُمبـــرزًا إياهـــا فـــي أشـــكال هندســـية 

وحـــّرة«.

من أعمال أناشار بصبوص



77

ألفرد بصبوص »رودان الشرق«
 -  1924( بصبـــوص  ألفـــرد  الراحـــل  يصغـــر 
2006( أخـــاه ميشـــال بثـــاث ســـنوات، وكان األول 
يســـاعد الثانـــي فـــي أعمالـــه، وخصوصـــًا فـــي نقـــل 
ــة  ــطة ماكينـ ــر بواسـ ــى الحجـ ــات« علـ »البورتريهـ
مســـتعارة، إلـــى جانـــب التـــزام ألفـــرد أشـــغااًل خاصة 
فـــي مجـــاالت العمـــارة والنحـــت. يقـــول فـــي ســـيرته 
إن والـــده تنبـــأ بنفســـيتيه وميشـــال المختلفتيـــن، 
ـــا ميشـــال، أنـــت تســـير  ـــا بالقـــول: »ي ـــكان يداعبهم ف

ـــرد تســـير كالحجـــل«. ـــا ألف ـــت ي ـــر، وأن كالنم
بعـــد أن جـــّرب ألفرد حفر الحيوانات والزواحف، 
»كـــز« صـــورة ألنثـــى عاريـــة مـــن مجلة علـــى الحجر، 
وأضـــاف إلـــى يدهـــا تفاحـــًة، وإلـــى جانبهـــا ثعبانـــًا. 
وفـــي إثـــر عـــودة ميشـــال مـــن فرنســـا، شـــجع بكـــر 
آل بصبـــوص أخـــاه علـــى عـــرض منحوتاتـــه، بـــدون 
أن يغفـــل عـــن تنبيهـــه مـــن طريـــق الفـــّن الوعـــرة 
والمزروعـــة بالجـــوع والبهدلة! القى مجتمع بيروت 
أعمـــال ألفـــرد بصبـــوص المعروضـــة فـــي »غاليـــري 
أليكـــو صعـــب« بالترحـــاب. احتفـــت فيهـــا الصحافـــة، 

مطلقـــًة علـــى ثانـــي اإلخـــوة بصبـــوص لقـــب »رودان 
الثانـــي«. مـــن َثـــّم تلّقـــى ألفـــرد منحـــة للدراســـة فـــي 
فرنســـا، فقصـــد باريـــس برفقـــة أخيـــه، ودرس فـــي 
ـــاب،  ـــرعة الش ـــّدر س ـــذي ق ـــي ال ـــرف كوالمارين محت
الـــذي لـــم يعـــرف الدراســـة الجامعيـــة ولـــم يتقـــن 
الّلغـــة الفرنســـية، فـــي تنفيـــذ األعمـــال. كوالمارينـــي 
الـــذي ينحـــت الحجـــر أو الخشـــب مباشـــرة وال يلجـــأ 
إلـــى فريـــق مـــن الحرفييـــن يشـــّكل »الماكيـــت« علـــى 
المـــواد، تـــاركًا لملمـــس األخيـــرة وعروقهـــا أن 
ــن  ــيكية عـ ــارف الكاسـ ــدًا الزخـ ــاه، ومبعـ يوجههـ

منحوتاتـــه. 
ـــرأة وأدوارهـــا  ـــى موضوعـــة الم ـــد عل ـــز ألفري رّك
ـــع الشـــرقي، فصـــاغ جســـدها بأســـاليب  ـــي المجتم ف
كاســـيكية وتصويريـــة وتجريدية تبـــرز المنحنيات 

خصوصـــًا. 
ـــى  ـــانا« إل ـــرد »راش ـــّول ألف ـــنة 1994، ح ـــي س ف
متحـــف مفتـــوح للنحـــت، ودعـــا نحاتيـــن مـــن العالـــم 
إلـــى نفـــث هـــواء ضيعتـــه فـــي أعمـــال ال تـــزال حتـــى 
اليـــوم تقبـــع علـــى أرض وقـــف الكنيســـة. واســـتمر 
النشـــاط إلحـــدى عشـــرة ســـنة يرفـــد لبنـــان بالروائع.

من معرض استعادي أللفرد بصبوص في »غاليري آرت سبايس« بدبي
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اليـــوم، يقـــوم فـــادي ألفـــرد بصبـــوص فـــي 
االهتمـــام بـــإرث والـــده مـــن خـــال جمعيـــة ممّولة من 
جهـــات لبنانيـــة، فيمـــا ُتديـــر وزارة الّثقاقـــة اللبنانيـــة 
علـــى اختـــاف الوجـــوه التـــي تتوالهـــا ظهرهـــا 
ـــق فـــادي أعمـــال »رودان  للفنانيـــن اللبنانييـــن. يوّث
ــف  ــى متاحـ ــر علـ ــا اآلخـ ــوّزع بعضهـ ــرق« ويـ الشـ
عالميـــة، بعـــد أن كان لوالـــده دور تعريـــف لبنـــان 
علـــى النحـــت المعاصـــر عبـــر الفنانيـــن الذيـــن كان 
يســـتضيفهم »الســـمبوزيوم« فـــي دوراتـــه المتعاقبة. 
ــتعادي  ــرض اسـ ــر لمعـ ــدد التحضيـ ــي صـ ــو فـ وهـ

ـــدن«.  ـــة بـ»لن ـــرد بصبـــوص البرونزي لنســـاء ألف
فـــي نقـــد منحوتـــات ألفـــرد، تكتـــب هيليـــن الخـــال: 
ــاول بصبـــوص مـــن خـــال رّقـــة إحساســـه،  »يحـ
إضفاءالشـــعور وكأن المنحوتـــات حّيـــة، تتنفـــس 

وتشـــعر«.
فـــي »راشـــانا«، نطـــرق علـــى بوابـــة ملّونـــة 
ــة  ــتقبلنا أرملـ ــة، فتسـ ــورة بديعـ ــة بصـ ومصّممـ
الراحـــل الســـيدة مـــاري المتحـــدرة مـــن بلـــدة 
ــة  ــة الّلغـ ــا معّلمـ ــل لنـ ــاورة. تنقـ ــوم« المجـ »تحـ
الفرنســـية المتقاعـــدة شـــيئًا مـــن ِعـــّز »راشـــانا« 
التـــي لـــم تكـــن أبـــواب آل بصبـــوص تغلـــق فيهـــا، 
وتســـتضيف الموائـــد الشـــرق والغـــرب، الهاويـــن 
والماريـــن والرســـميين. تتحـــّدث عـــن لبنـــان قبـــل 
الحـــرب بغصـــة مـــن فقد روحـــًا عزيـــزًة، وتمازحنا 
ـــف  ـــرد كـــزوج، كي ـــات ألف ـــن نســـألها عـــن صف حي
كانـــت تعـــرف أّنـــه راٍض أم مســـتاء عـــن عملـــه 
ـــر  ـــا! وتثي ـــا، أو تبرمـــه منه ـــه له مـــن خـــال تدليل
الســـيدة الرقيقـــة أن تناحـــر الوســـط الفّنـــي جعـــل 
أرملهـــا يرفـــض االنتســـاب إلـــى نقابـــة، وكيـــف 
كان اإلخـــوة بصبـــوص وحـــدة متكاملـــة لـــم تنظـــر 
إلـــى الفـــّن بعيـــن التكّســـب، بـــل كان الفـــّن وســـيلة 
للتعبيـــر عـــن ذواتهـــم وهدفـــًا فـــي إعـــاء شـــأن 

ـــم.  ضيعته

يوسف بصبوص وفطرة النحت
ـــوص )1929  انضـــّم األخ األصغـــر يوســـف بصب
- 2001( إلـــى ركـــب النحـــت علـــى ِغـــرار أخويـــه، 
وســـاعده عملـــه فـــي العمـــار، وجـــّو »راشـــانا« 
المصبـــوغ بالروائـــع الفّنّيـــة فـــي التعبيـــر عـــن فطـــرة 
نحتيـــة لـــم تدجنهـــا التعاليم األكاديمية. كان يوســـف 
يشـــّكل الحجـــر الكلســـي خصوصـــًا، كمـــا لخشـــبياته 

ـــن.   ـــي أوســـاط الفناني ـــي ف ـــد إيجاب نق
يمتهـــن ابـــن يوســـف نبيل التدريس فـــي الجامعة 
اللبنانيـــة- األميركيـــة حاليـــًا، ويّتخـــذ من »راشـــانا« 
مســـكنًا ومحترفـــًا ينفـــذ فيـــه أنصابًا شـــامخة تتوّزع 
بيـــن اإلمـــارات والبحريـــن. يتحـــّدث نبيـــل بصبوص 
ـــال  ـــن أعم ـــذ نســـخ م ـــادة تنفي لــ»الدوحـــة« عـــن إع
والـــده المهمـــة بالبرونـــز بهـــدف منحهـــا لمتاحـــف 

عالميـــة، حتـــى تظـــّل األصليـــة الحجـــر فـــي مســـقط 
رأســـه. يقـــول: »لطالمـــا حســـدت والـــدي لعفويتـــه 
ــة،  ــوم األكاديميـ ــن العلـ ــّرره مـ ــل وتحـ ــي العمـ فـ
وحيـــن أدقـــق فـــي أعمالـــه أجـــد أّن جماليتهـــا متأتيـــة 
مـــن ذاتيتهـــا«. يثيـــر الرجـــل دور العولمـــة وانفتـــاح 
الفنانيـــن علـــى بعضهـــم البعـــض فـــي إثـــارة ســـؤال 
تقديـــم الجديـــد، وقصـــور النقـــد الفّنـــي عـــن مواكبـــة 
الفنـــون المعاصـــرة. كانـــت مســـيرة نبيـــل بصبوص 
بـــدأت فـــي دراســـة اآلثـــار، وتبعتهـــا رحلـــة إلـــى 
إيطاليـــا لتعّلـــم مبـــادئ النحـــت فـــي معهـــد خـــاص، 

فيمـــا هـــو اليـــوم يقـــوم بتجـــارب علـــى البرونـــز.

أناشار بصبوص »رب تلميذ فاق 
أستاذه«

ـــّن  ـــد ف ـــاءة رائ ـــن عب ـــروج م ـــة الخ ـــت صعوب كان
النحـــت الحديـــث فـــي الشـــرق األوســـط ميشـــال 
دروب  إلـــى  أناشـــار  بابنـــه  حـــدت  بصبـــوص 
ـــى فرنســـا،  ـــه غـــادر تخّصصـــه إل ـــد أن الهندســـة، بي
حيـــث درس الزخرفـــة الجدرانيـــة، وعـــاد منهـــا إلـــى 
»راشـــانا« منفـــذًا أعمـــال »الموزاييـــك« فـــي فتـــرة 
كانـــت تشـــهد علـــى فـــورة اإلعمـــار بلبنـــان. لكّنـــه 
ســـرعان مـــا وجـــد أن الفسيفســـاء مقيـــدة فـــي اإلبداع، 
لـــذا لـــم يجـــد مناصـــًا فـــي الخطـــو خطـــو والـــده. 
يعتـــرف النحـــات المحتـــرف أن طريقـــه األولـــى كانت 
اقتبســـت الكثيـــر مـــن جـــو آل بصبـــوص، إال أّنه نجح 
فـــي مـــا بعـــد فـــي إيجـــاد شـــخصيته الفّنّيـــة المتمثلـــة 
فـــي تركيـــب منحوتـــات »مالســـة« مطفـــأة أو لماعـــة 
تتصـــل بالبســـاطة والساســـة مـــن أبـــواب عريضـــة، 
ـــد تعريـــف األشـــكال الهندســـية بطريقـــة تبهـــر  وتعي
ــا. يقـــول بصبـــوص عـــن تجربتـــه:  العيـــن بعمقهـ
»لســـت نحاتـــًا بالمعنـــى الـــذي يعـــّرف القامـــوس فيـــه 
النحـــت، بـــل أنـــا خليـــط مـــن معمـــاري ونحـــات، كنـــت 
نّوعـــت فـــي اســـتخدام الخامـــات حتـــى وجـــدت دربي. 
علمـــًا أن والـــدي كان قـــد رحـــل فـــي الحاديـــة عشـــرة 
ـــي  ـــذاء الروح ـــّدي بالغ ـــي م ـــت أم ـــري، فتول ـــن عم م

مـــن بعـــده«.
ــب  ــار، نعجـ ــال أناشـ ــرة بعـــض أعمـ ــي حضـ فـ
روحـــه،  تجّلّيـــات  علـــى  الشـــمس  النعـــكاس 
ــه مـــن  ــا يرمـــي إليـ ــًا حيـــن نكتشـــف مـ وخصوصـ
خالهـــا، وتحديـــدًا فـــي مجموعـــة الحديـــد الصناعـــي 
التـــي تصـــف عاقـــة بيـــروت بالمـــدن األخـــرى، 
ـــس،  ـــروت باري ـــوان بي ـــة بعن ـــا واحـــدة بديع وبينه

ــع.  ــّوره للمربـ ــي تصـ أو فـ
»فـــي راشـــانا«، وبجـــوار األحجـــار الصامتـــة، 
ــا شـــعور بـــأن الســـعادة تكمـــن فـــي  ــّلل لدينـ يتسـ

ــّن الحديـــث! تغذيـــة العينيـــن بمشـــاهد الفـ
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اإلخوة بصبوص في منحوتة أللفرد بصبوص في »راشانا«
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جمعــت الكاتبــة اللبنانية ناتالي الخــوري غريب، 
األدب  فــي  المتخّصصــة  والباحثــة  األكاديميــة 
الصوفي والفلســفة، بين الكتابة النقدية والكتابة 
الروائية؛ فقد أصدرت ثاثة كتب في الشأن النقدي 
هي »القلق الوجودي في شــعر ميشــال الحايك«، 
و»ميخائيــل نعيمــة وكمال جنباط، شــاعران في 
معراج الصوفّية«، و»المقامات الصوفّية في شــعر 
ربيعــة أبــي فاضل«، وصــدرت لها عن دار ســائر 
الشــرق ببيروت روايتــان أوالهما بعنــوان »حين 
تعشــق العقــول« وثانيتهمــا موســومة بـ»هجــرة 

اآللهة والمدائن المجنونة«.

ناتالي الخوري غريب: 

الكتابة.. فعل وانفعال 82

حوار

أدب

يرســم هاروكــي موراكامي فــي روايته 
الملحميــة 1Q84، وهــي أحــدث أعماله 
المترجمــة إلــى العربية، صــورة قاتمة 
لعالم يرزح تحــت وطأة التطرف الديني 
ويعانــي أفــراده أزمة في الهوية وتمركــزًا حول الذات، 
مما يجعلهم فرائس يســهل التغرير بها من قبل تنظيمات 
أصوليــة تغرس في أتباعها نهــج الغلو وُتمنِّيهم بنظام 

طوباوي وحياة روحانية تخلصهم من خواء المادية.
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عبد الجليل الوزاني:

لن يكون الكاتب كونيًا إْن لم يكن محّليًا
منــذ روايته األولى »الضفاف المتجدد تيكســاس« المنشــورة ســنة 
2003، والحاصلة على جائزة فريدة في نوعها هي جائزة الحســن 
الثانــي للبيئــة، ظــل الروائــي عبد الجليــل الوزاني يراكــم األعمال 
الروائية بإيقاع منتظم وســريع، بمعدل رواية كل سنتين، إذ نشر 
روايات »لقاء مساء العمر« سنة 2005 و»احتراق في زمن الصقيع« 
ســنة 2007، ثــم »أراني أحــرث أرضًا من ماء ودم« ســنة 2011، 
فليالــي الظمــأ فــي ســنة 2013، ومؤخــرًا تمّكنت روايتــه األخيرة 
»امــرأة فــي الّظّل أو ما ال نعرفه عن زينــب« من الّظفر بجائزة كتارا 

للّرواية العربّية في دورتها األولى.

80

حوار

الحّب والّثورة يتجاوران، كظّلين لبعضهما البعض، في 
ديــوان »يأس نوح« لنوري الجّراح، فالّشــاعر الّســوري 
ال يثبــت علــى صــورة »اإلنســان الواحــد«، بــل يعايش 
تحركات الفرد وتحّوالته ومآالته، يقف، محمًا بأوراقه 
ونصوصــه، في مواجهــة الّطوفان الذي يمّر على جســد 
بلده، يركب مع الّشــعب سفينة نوح معاصرة، هربًا من 
قهــر اللحظة وتحديًا للجّاد، يســتنجد بجبل قاســيون، 
وأرض األجــداد، مثلمــا اســتنجد قبلــه بابلــو نيــرودا 
بأســاطير المؤسسين، في ديوانه الّشــهير »إسبانيا في 

القلب« )1937(.

ناتالي الخوري غريب: 

100الكتابة.. فعل وانفعال

لم يفعل اليســار اليميني أو الحزب االشتراكي على وجه 
الخصوص مناقشة أو إعادة تقييم للفترة التي بقي فيها 
حاكمًا للجزء الجنوبي من اليمن قبل الوحدة اليمنية. لقد 
ُتركت المســألة بعيدة عن مجال الســؤال أو المحاســبة. 
مــن هنــا تأتــي أهميــة كتــاب »جنــوب اليمــن فــي حكم 
اليسار،شهادة شــخصية« )رياض الرّيس( الذي أصدره 
حديثًا األكاديمي واليساري اللبناني فّواز طرابلسي الذي 
أمضى ســنوات كثيرة بداية من العــام 1970 إلى 1993 
وهــو على تواصل عميق مــع رموز وقيادات تلك الفترة 
التــي كان اليســار العربي ينظر فيها إلــى عدن كعاصمة 

جامعة لذلك اليسار وقاعدة له. 

كتب
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حوار

عبد الجليل الوزاني:

 لن يكون الكاتب كونيًا إْن لم يكن محّليًا

حاوره: د. محسن أخريف 

منــذ روايتــه األولــى »الضفاف المتجدد تيكســاس« المنشــورة ســنة 
2003، والحاصلــة علــى جائزة فريدة من نوعها هي جائزة الحســن 
الثانــي للبيئة، َظــّل الروائي عبد الجليــل الوزاني يراكم األعمــال الروائية بإيقاع 
منتظم وسريع، بمعدل رواية كل سنتين، إذ نشر روايات »لقاء مساء العمر« سنة 
2005 و»احتراق في زمن الصقيع« ســنة 2007، ثم »أراني أحرث أرضًا من ماء 
ودم« ســنة 2011، فليالي الظمأ في ســنة 2013، ومؤخرًا تمّكنت روايته األخيرة 
»امرأة في الّظّل أو ما ال نعرفه عن زينب« من الّظفر بجائزة كتارا للّرواية العربّية 
فــي دورتها األولى. التقيته في مدينته تطــوان )المغرب( فكان هذا الحوار المعّرف 

بالعوالم اإلبداعّية لهذا الروائي اّلذي أخرجته جائزة كتارا من الّظّل إلى الّضوء. 

§   لنبــدأ هــذا الحــوار بآخر حــدث مّيز 
مســيرتك اإلبداعية لحد اآلن، وهو فوزك 
بجائــزة كتارا للرواية العربّية. حدثنا عن 

األمر وماذا مثل لك هذا الحدث؟

- بالفعــل فــوزي بهــذه الجائــزة يعتبــر 
الحدث األهم في مسيرتي اإلبداعية، وذلك 
لعدة اعتبارات، فالفوز بمثل هذه الجائزة 
بقيمتها األدبية تزكية اعتبارّية لما أكتبه، 
خاّصة ولجنة الّتحكيم كانت تضّم ثّلة من 
كبار النقاد والمختّصين بالّشــأن الّروائي 
بالعالم العربّي، وأيضًا لقيمة المنافســين 
مــن روائيي العالم العربــي وغيرهم ممن 
يكتبــون بالّلغة العربّية ســواء من آســيا 
أو أوروبا أو إفريقيا، عاوة على عددهم 
اّلذي وصل إلى 711 متنافســًا ومتنافسة، 
ناهيــك عــن اآلفاق التي فتحهــا هذا الفوز 
عــن طريق الّتغطيــة اإلعامية الواســعة 
والمواكبــة الّشــاملة، ثــم مــا قــد تحّققــه 
الّترجمة إلــى الّلغات الخمس المعلن عنها 
وهي اإلنجليزّية والفرنســّية واإلســبانّية 

والهندّية والصينّية.

§  فــي رواياتــك اشــتغال واضح على 
الفضــاء المكاني المحلي، ما الذي يشــّكله 

لك هذا المعطى؟ 

- األديــب ابن بيئته، ســواء قصد ذلك أو 
لم يقصــد، بوعيــه أو بدونــه، وأنا وفيُّ 
النتمائــي، وفيُّ لــألرض التي أنبتتني... 
أحــّرك شــخصيات رواياتي عبــر أمكنتها 
التــي أعرفها حــّق المعرفــة، محّققًا بذلك 
أمريــن اثنيــن: أولهمــا الّتحكم في مســار 
األحــداث، فمعرفتــي باألمكنــة ورؤيتــي 
لهــا رؤية العين تمكنني مــن تحريك هذه 
الّشخصيات بالّشكل الّصحيح والمناسب، 
مّما يمنح العمــل الّصدق الفّني المطلوب، 
وثانيهمــا التزامي بقضايــا موطني يحّتم 
علــّي الكتابــة عنهــا، فلــن يكــون الكاتب 
كونيًا إْن لم يكن محّليًا ووطنيًا، فالمحلّية 
هي الّطريق المعبدة نحــو العالمّية، ولنا 
فــي نجيب محفوظ الّنموذج األمثل للكاتب 
المحتفــي بالمحلّية، والذي تــّوج بجائزة 
نوبل من خالها. مع العلم أن هناك أعمااًل 
روائّية لم أتقّيد فيها بالمحلّية؛ بل اّتخذت 

فيها الامكان والازمان فضاء لألحداث.

§   هنالــك وشــائج قوية بيــن الروائي 
والمــؤرخ، فكيــف أبدعــت أعمالــك دون 

الوقوع في فّخ الّتأريخ؟

- مــن المفتــرض أن تكــون الّروايــة عمًا 
اســتوحى  وإن  حّتــى  صرفــًا،  متخّيــًا 
الكاتــب أحداثهــا مــن وقائــع تاريخّيــة، 
فعندمــا يّتكــئ الّروائــي علــى الّتاريخ قد 
يسقط في الّتقريرية وربما االبتذال، لذلك 
فالمقاربــة الّتاريخّيــة في العمــل الروائي 
يجب أن تكون متحّررة مّما حدث، بمعنى 
قد أكتب رواية تنطلق من أحداث تاريخّية 
عاّمــة، ولكــن تفاصيــل الّروايــة تكــون 
متخّيلة مائة بالمائــة، وعلى الّروائي أن 
يحتــرم أمرين اثنين، أولهمــا هو أالّّ يغّير 
حقائــق تاريخّية عاّمــة، بمعنى أن يزيف 
مــا ال يجــب تزييفه، وثانيهمــا أن يحتفي 
بــروح العصر الذي اختــاره كمجال زمني 
لروايتــه، وأقصد بذلك العناصــر الماّدّية 
المتعّلقــة  كالخصوصيــات  والمعنوّيــة 
بالّتقاليد واألعراف وأساليب الّتفكير التي 
تمّيز ذلك العصر في ذلك الفضاء المكاني 

المخصوص.

§   الّشــخصية الّرئيســة فــي روايتــك 
»ليالــي الظمــأ« هي شــخصّية كاتب، وقد 
عّبــرت عن تصورها لمســألة الكتابة، هل 
هــذا الّتصور هــو نفس تصــّورك الخاّص 

الذي صّرفته عن طريق هذه الّشخصّية؟
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- بالفعــل مــا جاء على لســان رشــيد أبي 
العــز في »ليالي الظمأ« في المجال النقدي 
هي نفســها أفكاري وآرائــي ومواقفي في 
هــذا المجال، لكن فيما يتعّلق برشــيد أبي 
العز كإنسان من ورق فهو شيء آخر، هو 
شــخصية متخيلة مســتقّلة بذاتهــا انبثقت 
عبــر صفحــات الرواية، وتحّركت بشــكل 
تلقائي. حّركتها عوامل الحبكة الّروائّية، 
وألبستها صفات وسمات إنسانية تعكس 

ذاتها. 

§   يشــهد العالم العربي رواجًا مهمًا في 
اإلنتــاج الّروائي، وبالمقابل خصاصًا في 
الّدراســات والمقاربات الّنقدّية. حّدثنا عن 

عاقتك بالنقد.

- بالفعــل يعرف المشــهد األدبــي العربي 
رواجًا فــي مجال الّروايــة، مقارنة بباقي 
وأيضــًا  األخــرى،  األدبّيــة  األجنــاس 
لدراســة  المخّصــص  بالّنقــد  بالمقارنــة 
أّن هنــاك  أرى  الّروايــة، ومــن موقعــي 
أزمتين بخصوص عاقــة اإلبداع الروائي 
بالنقــد، األولــى تتجلــى فــي قّلــة النقــاد 
المشــتغلين في هذا المجــال، والثاني في 
نــدرة النقاد الذين يتحلــون بالموضوعّية 
ِمَمــن  فالكثيــر  المطلوبتيــن،  والكفــاءة 

يخوضــون  الروائــي  الّنقــد  يمارســون 
هــذه المغامــرة دون أن يكونــوا مزّودين 
بــاألدوات المنهجّيــة المائمــة، والّرؤيــة 
الّنقدّية المنطلقة من وعي مســبق بالمهمة 
التي يســعون إلى الخــوض فيها، بل نجد 
فــي كثير من األحيان تطفًا وتطاواًل على 
هذا الميدان وبالتالي إفســادًا لمهمة النقد، 
فيدفــع بــه إلــى منزلقات ومطبــات يغلب 
عليها طابع المديــح المجاني أو الّتجريح 
الهّدام، والّنتيجة تكون غالبًا على حساب 
أعمــال إبداعّية جّيــدة تتعــّرض لاغتيال 

أوالنسيان. 

§   أصبــح للنشــر اإللكترونــي حضور 
مهّم في المشهد اإلبداعي، ما رأيك فيه؟ 

- الّنشــر اإللكترونــي فــي زمننــا ســاح 
ذو حّديــن، بقــدر ما يســهم في االنتشــار 
والوصــول الّســريع والّتحــرر مــن قيــود 
النشــر الورقي وتكلفته المادّية التي تقف 
غالبا أمام نشــر أعمال تســتحّق الّظهور، 
بقدر ما يتسّبب في نشر الّرداءة واإلسفاف 
والّنفــخ في »البالونــات« الفارغة والّرفع 
وكــذا  تســتحقها،  ال  مقامــات  إلــى  بهــا 
الّتشويش على األعمال الجّيدة، في الوقت 
الذي انتشــر فيه ضرب من المتلقين الذين 

ال يمّيــزون بيــن الســمين والغــث. وأمام 
هذه الظاهرة يبقى علــى الكتاب المجّدين 
أن يملؤوا الفــراغ، أو باألحرى أال يتركوا 
الّســاحة للــرداءة، تاركيــن للمتلقين حّق 
التمييــز واالختيــار واالنتصــار للجودة. 
وعلــى العمــوم تبقى الجوانــب اإليجابية 

لهذا النشر أكبر من سلبياته.

§  هــل هنالــك مشــاريع أدبّية تشــتغل 
عليهــا، أو تشــغل بالــك اآلن؟ هــل لك أن 

تحدثنا عنها؟

- أمــّر حاليًا بفتــرة اســتراحة بيولوجّية 
بــكّل ما تعنيــه هذه الكلمــة، بعدما أنهيت 
عمــًا روائيــًا هــو الّســابع فــي سلســلة 
األعمال التي كتبتها لحد اآلن، وهو رواية 
موســومة بـ»خارج الســياق« وهي حسب 
تصوري خارج الســياق شــكًا ومضمونًا 
بالّنسبة للروايات التي أصدرتها من قبل؛ 
ولكن روح الكاتب وفكره في شغل شاغل 
تأّمــًا وتدّبــرًا في ملكــوت اهلل، مســتلهمًا 
موضوعــًا أو جملــة مواضيــع، فقــد نمّر 
بفتــرة كمون طويلة تتبعهــا فترة خصبة 
تســتغّل مــا جــال بهــذا الفكــر خــال هــذا 

الكمون.
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ناتالي الخوري غريب: 

الكتابة.. فعل وانفعال

حاورها: عبدالدائم السالمي

جمعت الكاتبــة اللبنانيــة ناتالي الخوري 
غريــب، األكاديميــة والباحثة المتخّصصة 
فــي األدب الصوفي والفلســفة، بين الكتابــة النقدية 
والكتابــة الروائيــة؛ فقــد أصــدرت ثالثــة كتــب فــي 
الشــأن النقدي هي »القلق الوجودي في شعر ميشال 
جنبــالط،  وكمــال  نعيمــة  و»ميخائيــل  الحايــك«، 
شاعران في معراج الصوفّية«، و»المقامات الصوفّية 

في شــعر ربيعة أبــي فاضل«، وصــدرت لها عن دار 
ســائر الشــرق ببيــروت روايتــان: أوالهمــا بعنوان 
»حين تعشــق العقول« وثانيتهما موســومة بـ»هجرة 
اآللهــة والمدائــن المجنونة«. وقد ســعينا في حوارنا 
معهــا إلى تعّرف آرائها في مســائل الكتابة النســوية 
ومــدى تأّثرهــا بأحــداث الربيع العربــي ودورها في 

تحرير الواقع من فوضاه. 
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§  المــرأة والكتابــة: هــل هــي أنثى 
تكتب؟ أم إنسان يكتب؟

- فلنّتفق أّواًل على أّن الكتابة فعل بوح 
وحرّية، وفعــل مصالحة مع الذات في 
خلــق عوالــم تنحــو نحو عالــم مثالي 
في خواتيمه الســعيدة، أكانت الكتابة 
شعرًا أم رواية أم نوعًا آخر من األدب. 
وحيــن تصبــح الكتابــة حاجــة ملّحة 
فــي التعبير عــن قضّية ّما تشــغل بال 
الكاتــب، نتكّلــم ســاعتذاك على عاقة 
الكتابة بالكاتب في ما يتجاوز الذكورة 
واألنوثــة. نحــن أمام إنســان تشــغله 
قضايا وجودية ومصيرية واجتماعّية 
وقيمّيــة، ليــس أنثــى أو رجل، بغّض 
النظــر عــن القالــب الــذي أراد اتخــاذه 
إطــارًا لنــوع العمــل الكتابــي. الحــّس 
اإلنســاني هو الذي يحتاج إلى الكتابة 
كرئة ثالثة يتنّفــس منها ويصرخ بها. 
فالمــرأة إنســان، والجوهر اإلنســاني 
فيها هو الذي يتفاعل مع قضايا محيطه 
التي تشغله. ولسُت مع التصنيفات في 
تحديد األدب بالنســبة إلى جنس كاتبه 
ذكــرًا أو أنثى، فهذا تصنيف غير مبّرر. 
اإلنســان في األنثى كما في الرجل، هو 
الــذي يفّكــر ويحّلل ويتعاطــف ويحّب 

ويتكّلم. 

§   مــن َمْيزات النصوص التي تكتبها 
المــرأة العربّيــة الحديثــة أنهــا جريئة 
على التحرش بمنظومة القيم السائدة. 
فهــل يعّد ذلك رّدة فعل منها على كثرة 
الكدمــات التي تصيــب كتابتها من قبل 

الناقد والقارئ معًا؟. 

- تتعــّرض منظومة القيم الســائدة في 
بادنا العربّية لنوع من الخلخلة، وهذا 
مــا ال يمكن ألحد أن ينكره، في مشــهد 
متكّرر من صراع األجيال، ولكن الافت 
للنظر في هذه المرحلة االنتقالّية، أّننا 
صرنــا نجد أكثر من »نوال ســعداوي« 
واحــدة، نظــرًا إلــى كثــرة الجمعيــات 
المناصــرة للمــرأة، الداعمــة لهــا فــي 
مواقفهــا، فصــار الحديــث عــن تجاوز 
الطقوســيات والتشــريعات التي تدني 
مقامها وكيانها محطَّ انتقاد الذع منها، 

كرّدة فعل على ما ســمّيَته في ســؤالك 
كدمــات. لــن أدخل فــي صوابّيــة هذه 
الكدمــات- االنتقــادات، أو أخطائهــا، 
لكــّن جــرأة المــرأة فــي الكتابــة، فــي 
مكان ّمــا، تعبير عن حرّيــة البوح في 
تفريغ الشــحنات االنفعالّية، أو حرّية 
التعبير عن اقتناعاتها وتجاربها، وهذا 
يســتوجب حرّية في النقد. فلَم نســّمي 
نقد نصــوص المرأة كدمات، ونســّمي 
نقــد نصــوص الرجل نقــدًا موضوعّيًا. 
أعتقد أّننا علينا أن نتعامل مع نصوص 
المــرأة كما نصوص الرجــل، من دون 
تصنيــف إال ما يمليه النقد الموضوعي 
على موضوع النص وأسلوبه ولغته، 

بغّض النظر عن »جندر« كاتبه. 

§  هــل يختلــف تعامــل الكاتبــة مــع 
الجسد عن تعامل الكاتب معه؟ 

- ال شــّك فــي أّن طبيعة هذا االختاف 
تعود إلى كيفّية تشــّكل البنية الثقافّية 
والذهنّية لدى الكاتب، كما كيفّية تشّكل 
منظومتــه األخاقّيــة واألســس التــي 
تشّكل أعمدتها، أكان رجًا أم امرأة. إذا 
تكّلمنا عربّيًا، مــن المعروف أّن الفتاة 
في مجتمعاتنا ترّبى على حفظ جسدها 
وصونــه، وذلك قمعًا وكبتًا لكّل رغبة 
جســدّية بالقول أو بالفعــل أو بالفكر، 

كونه يســتجلب العار، في مقابل تحّرر 
وتفّلــت كبيرْيــن مــن كّل الضوابط عند 
الرجــل، بــل وأكثــر يصبح معــه األمر 
مدعاة فخر وإشــهار، إيغاال في وصف 
التفاصيل. ولكّننا اليوم، ال نســتطيع 
أن ننكر أّننا نشــهد مرحلة انتقالّية في 
هــذا الموضوع، لم تكــّرس بعد، ولكن 
ناحظ أّن التربية المتحررة، انعكست 
علــى فضــاء الكتابة األدبّيــة، وصرنا 
نشــهد اســتخدام الكثير من الشــاعرات 
حقًا معجميًا يتناول الشهوة والرغبة 
المباشــر،  الصريــح  واالشــتهاء 
ومفردات الجســد الحميمّية مما لم نكن 
نعهــده قبــًا إال في نتــاج الكّتاب دون 
الكاتبــات. ونحن نتكّلــم هنا على حّيز 
معّيــن مــن الموضوعات التــي تتناول 

هذا الموضوع. 

§  مــا مــدى تأّثــر الكتابــة النســائّية 
بأحداث الربيع العربــي؟ وهل َحَفَزْتها 
الثــورات الراهنة ألْن تبحث عن ثيمات 
لنصوصهــا لم تكن لتشــتغل عليها من 

قبل؟

- مــن الطبيعي أّن لكل عصر قضاياه، 
منهــا الرئيســة ومنها الثانوّيــة، ولكّل 
كاتــب ّثقافــة أولويات، على أساســها 
يتنــاول الموضــوع األهــم، وثــورات 
العالم العربي، فرضت نفســها أولوّية 
علــى األدب فــي أنواعــه كاّفــة، ألّنهــا 
ثــوراٌت َدَفــَع ويدفــع أثماَنهــا الشــعب 
كّل يــوم، ذاًل وقهــرًا وموتــًا محّتمــًا، 
مــن هنــا كانــت الصرخــة مدّويــة عند 
جميــع حاملــي األقام، أمام المأســاة 
الكبرى التي يعانيها مشــرقنا العربي، 
أهوالهــا،  فظاعــة  منــا  كّل  ويعانــي 
تشــريدًا وقتًا وذبحــًا وتهجيرًا، وهنا 
ال يمكــن أن نفصــل المــرأة ككاتبة عن 
أكثــر  باتــت  المــأزوم، ألّنهــا  الواقــع 
ممارســة للعمــل الوطني والسياســي 
والحزبي والصحافي، وصارت تتمّتع 
بحرّية تعبير أكبر، كونها شــريكة في 
الوطن والقرار، وتتمّتع برتبة مواطن 
مســؤول عــن إيصــال صوتــه الحــّر، 
انتفاضــًا على الواقع المرير لجعله في 
مقام أبهى، وذلــك يكون بالنضال في 
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الكتابة كما فــي التربية، فالحديث عن 
الثــورات الراهنــة أو عــن أي موضوع 
آخر ليس حكرًا على جنس دون آخر، 
الموضوعــات  أّن  مــن  أنطلــق  وهنــا 
مشرعة للمناقشة للجميع أكانوا ذكورًا 

أم إناثًا. 

§   الكتابــة والواقــع: أيهمــا الفاعــل 
عندك وأيهما المنفعل؟

- الكتابــة فعــل وانفعال فــي آن، فهي 
ليســت صــورة تعكــس الواقــع بقــدر 
مــا هــي انتفاضة علــى الواقــع وتمّرد 
وثــورة، وأتكّلــم طبعــًا علــى الكتابة 
اإلبداعّيــة. فالكتابــة انفعــال ناتج عن 
حالة شعورية، يتجّسد في لغة، تلبس 
الكاتــب ومآزمــه وأفراحــه  هواجــس 
وقلقــه ومآثره ومعاثــره، هي انفعال 
لكّنهــا أيضــًا هــي فاعل، تقــوم بخلق 
عالم من وهم أو عالم قريب من الواقع 
وتبّين كيفّية التعاطي معه، هي فاعل 
دينامي في إضافاتها إلى الواقع تخييًا 
ليــس منه، فاعل في قدرتها الســحرية 
علــى خلــق واقع مغايــر، أو تصويره 
بمنظــور مغاير، من أجل االســتمرار، 
هي فاعل في إشــراك القارئ في رؤية 
التعّدديــات من زوايا مختلفة. والواقع 
مــا هو إال الــذي نريد أن نــراه، وحين 
يتعــارض مــع موضــوع رغبتنــا غير 
الممكن تحقيقه فــي حّيز المكان، نحن 
نكتبه وفق الكيفّية التي تائمنا وتائم 
تطّلعاتنــا. قد تغدو نظرتي إلى الواقع 
مثاليــة فــي إيجابّيتهــا، لكــّن الواقــع 
يحتاجنــا ليصير كذلك، ونحن نســهم 
في نتاجه، بطريقة أو بأخرى. أّما في 
الكتابــة النقديــة، كعلــم واختصاص، 
يمكــن أن نقــول إّن الكتابة النقدّية هي 
نوع من انفعال في تلقي النص للبحث 
في أبعــاده والغوص في دالالته، لكن 
يبقــى النص األصلي هو نــّص فاعل، 
ألّنه يوّجه الناقد إلى حيث يريد وليس 
العكــس، و»الواقــع« في هــذه الجدلّية 
كامــن النــّص األصلــي، ولــو بأقنعــة 

متلّونة، بحسب لون الكاتب. 

§  يبحــث بطــل رواية هجــرة اآللهة 
والمدائن المجنونة عن »كون تكون فيه 
المحبة وحدها هي اإلله والهوّية«، هل 
يمكــن أن تكــون المحّبــة األيديولوجيا 

التي تحمينا من عنف واقعنا العربي؟

- الكــون الذي يخلو مــن المحّبة يخلو 
من اإلنسانّية، يخلو من الطاّقة الفاعلة 
الُمصّيــرة كلَّ شــرٍّ خيــرًا.. أجيبك بكّل 
ثقة، وّمما خبره التاريخ وشهد عليه، 
أّن المحّبة حين تحكمنا، تتحّكم الرحمة 
الكّليــة فــي قلوبنــا، وتصبــح أعمالنا 
تجلّيــات لها، مســامحًة ورحمًة وخيرًا 
عميمًا. ليس العنف في واقعنا العربي 
نتيجــة التعّدديات، لكن فــي فهمنا لها 
علــى أّنها مجاالت إلغاء وإقصاء. نحن 
نتقاتــل على اهلل المتاكه، من دون أن 
نعرف أّن اسمه اآلخر الذي يحيا فينا، 

هو المحّبة بكّل سمّوها ودروبها. حين 

سكن الحقد بطل روايتي »هجرة اآللهة 

والمدائن المجنونة«، علم أّنه لن يعرف 

الحّب، وتاليًا لن يستطيع أن يتصالح 

مع اهلل والناس. نعم، بالمحّبة نناضل 

ونتغّلــب علــى الحقــد المتغلغــل فــي 

النفــوس، نحــن نحتاج اليــوم إلى أن 

تكــون المحّبة لواءنــا ورايتنا ومصدر 

تشــريعاتنا ومنبــع أخاقنا ودســتور 

المعرفــة، لنســتحّق  تعاملنــا وتــوأم 

الحياة. ليس كاما طوباوّيًا ما أقوله، 

وليس كامًا تبشــيريًا، لكّن دين الحّب 

الــذي قــال بــه ابن عربــي هــو جوهر 

األديــان، وهو الكون الــذي نبحث عنه 

جميعًا عّلنا نجده في قلوبنا أّواًل. 
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نــال المترجم البريطاني بول ســتاركي)1947( جائزة ســيف 
غباش- بانيبال للترجمــة األدبية، من العربّية الى اإلنجليزية 
للعــام 2015، عــن ترجمتــه لروايــة الكاتب المصري يوســف 
رخــا »كتاب الطغرى: غرائب التاريخ فــي مدينة المريخ« )دار 
الشــروق، 2013(، التــي صــدرت ترجمــة لها عن منشــورات 

انترلنك في الواليات المتحدة األميركية.  
فــي الّســياق ذاتــه، لجنــة التحكيــم أشــادت 
بالمترجــم جوناثان رايت على ترجمته لرواية 
»حيث ال تســقط األمطار« للكاتب األردني أمجد 
ناصــر)دار اآلداب(، صــدرت باإلنجليزية عن 

منشورات مؤسسة بلومزبري- قطر.
تشــّكلت لجنــة التحكيــم من رئيــس المحكمين 
روبن أوســل، الباحث الفخري في كلية سانت 
جون، أوكســفورد؛ ســميرة  قعوار، مترجمة 
ومحاضــر؛  كاتــب  نيِفــن،  ألســيتر  أدبيــة؛ 
نة وصحافية ّثقافّية.  وسوزان طربوش، مدوِّ
تحت اشــراف باوال جونسون سكرتيرة جوائز 
الترجمــة في جمعيــة المؤلفيــن البريطانيين، 
ونقــرأ فــي تقرير لجنــة الّتحكيم، عــن »كتاب 
الّطغــرى«: »هــذه الروايــة التــي نشــرت فــي 
ذروة الثــورة المصرية عــام 2011 واحدة من 
أكثــر الروايــات العربّيــة التــي ظهــرت خال 
الســنوات األخيرة جرأة وتجديــدًا عاوة على 

امتياز ترجمتها اإلنجليزية بالبراعة والمهارة. هذا الكتاب سبٌر 
رائع واســتثنائي ألغوار التشــظيات والتناقضات التي تهيمن 
على شــخصية بطلها مصطفى الشــوربجي ومــا يوازيها على 
مستوى المدينة والمجتمع اللذين يعيش فيهما. يصارع البطل، 
من خال سلســلة من الرحات الغريبة )والجنســية في بعض 
األحيــان( عبر مدينته القاهــرة الحديثة الغابرة معا، معضاِت 
الهوّية التي تؤرق هذا الصحافي والمثّقف والفّنان الطامح. أما 
الحلول التي يلّمح إليها فتميل الى أن تكمن في شمولية الّثقافة 

العربّية وتنّوعها الثري ال في إيديولوجيات أخرى.

هــذا النص يجابه المترجــم بتحديات غير عاديــة، إنه يعكس 
بجاء ذلك الشــد أو التوتر الجوهري المبثوث خال صفحات 
الكتــاب ما بين التــراث والحداثة من خال اإلحالة الدائمة على 
المــوروث الثقافــي الكاســيكي. لقد اختار المؤلف في ســرده 
المتشــعب الشــكَل القديَم المتمثل بأدب »الرسائل«، أضف لهذا 
أن لغة النص تأرجحت ما بين الكاســيكية الشــديدة الفصاحة 
والعاميــة األكثــر معاصرة، مــع ازدواج الفت 
لمســتويات لغويــة متعــددة. ولقــد نجح بول 
ستاركي في التعامل مع هذه المشكات بمهارٍة 
فائقــة فقــدم لنــا ترجمــة إنجليزيــة احترافية 
بارعــة لهــذه الحكايــة المتشــابكة المشــاغبة 
)والكوميديــة فــي أحيــان كثيــرة( التي تحرك 
المشاعر العميقة«. كما أبدى المحكمون تأثرهم 
العميق بترجمة جوناثان رايت لرواية »حيث ال 
تسقط األمطار« التي تمّثل تناواًل ملَهمًا وملِهمًا 
لموضوعة متواتــرة في األدب العربي الحديث 
أال وهــي تجربة المنفى والعــودة. إنها حكاية 
عــودة البطــل بعد عشــرين عامــًا مــن المنفى 
الى بلٍد عربي متخيل تســيطر فيــه دكتاتورية 
عســكرية بشــكل كامــل علــى مقاليــد النظــام 
السياسي في إصرار عنيد على ديمومة حكمها 

القمعي. 
للعلــم، تمنح جائزة ســيف غبــاش - بانيبال 
الســنوية البالغــة قيمتهــا ثاثــة آالف جنيــه إســترليني إلى 
المترجم الذي يقوم بترجمة عمل أدبي عربي إبداعي كامل إلى 

الّلغة اإلنجليزية يتمتع بأهمية أدبية. 
وتشــرف جمعيــة المؤلفيــن فــي المملكــة المتحدة علــى ادارة 
جائزة ســيف غباش- بانيبال، مع عــدد من الجوائز المعروفة 
فــي المملكــة المتحــدة للترجمــات األدبيــة، وسُتســلم للفائــز 
يــوم 17 من الشــهر الحالي في حفل كبير فــي »مقر المفوضية 
األوروبيــة« في لنــدن، برعاية جمعية المؤلفيــن البريطانيين 

وملحق التايمز األدبي الشهير.

»كتاب الطغرى« 

باإلنجليزية.. متّوًجا

خاص بالدوحة 

مقال

بول ستاركي
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مع كّلِ عصٍر جديد
يخرُج هابيُل من قبره. 

يقف خلف منبٍر من دموعه، يهتف:
دمي، دمي، دمي. 

يسمع ضحكَة قابيل تمأل األفق! ويراه قادمًا.. وجُهه 
ة، ومن خلفه حشــٌد هائل من رجاٍل  ازداد قــوًة وفتــوَّ

ونساٍء يشبهونه!
تتأبــط الخيبــُة ذراَع هابيل لتعود بــه إلى قبره، لكنَّ 

قابيَل يقبض عليه، ويذيقه موتًا جديدًا!

قمر ُمربَّع

أمَر سيُد القصر أن يرسموا له قمرًا مربَّعًا!
نوبُة ذوٍق ملكية أوحْت له بذلك!

الرّسام األول رفض، فتدحرَج رأسه عن كتفيه!
الرّسامان الثاني والثالث تدحرَج رأساهما أيضًا!

الرّســام الرابع حرََّك ريشته بحســب المشيئة الملكية 
وهو يقول:

رة ذهَب وقتها.  قمر مربَّع يا سالم! األقمار المدوَّ
فوق الحائط بكى القمر المرســوم، ثم أطلَق هتافاٍت 

نجيب كيايل 

هابيل

نصوص

األعمال الفنية: هنري روسو «فرنسا«
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غاضبة خرَج فيها عن لباقة األقمار ونعومتها، غيَر أنَّ 
هتافاته لم يسمعها إال أصحاُب القلوب الحساسة. 

في منتصف الشهر جرى استنفاٌر عظيم.. 
حشَد القمر المربَّع كلَّ طاقته النورانية.. شدَّ عضالِتِه 

القمرية، وأشرَق بعظمة.. 
انمحْت فــي الحال جميُع زوايــاه، وغمَرْتُه هالُة نوٍر 

ساطعٌة، مبهرٌة، مستديرة!
رآه ســيُد القصر، فصار وجهه مستطياًل، ثم مربَّعًا من 

الدهشة!
تربَّعْت أيضًا كلماته، فغصَّ بها، ولم تتمكن من بلوغ 

لسانه!

وجه نزلْت عليه لطمة

كلُّ الكلمات الطيبة لن تخفَف عني. 
كلُّ البسمات لن تطيَب خاطري. 

بينــي وبيــن األصابــع التــي لطَمْتني مابيــن النعجة 
والذئب. 

براءتــي أغضبــْت عينًا حمــراء في زمــن الكراهية، 
فقالــت: ُخــْذ، واندفعْت معربــدة.. تبحث عن وجٍه 

آخر!

لؤلؤة 

أرسلْت لؤلؤٌة إشعاَعها إلى قلب رجل. 
كان بينه وبينها بحراِن وبرَّان. 
خاَض البحرين، قطَع البرَّين. 

وعلــى مقربــة من مكانهــا هاجَمْته الريــح التي تقوم 
بحراستها. 

ضربت الريُح ذراَعُه، كسَرْتها، فتابع السيَر إلى لؤلؤته 
بذراٍع مكسورة!

ْت صدره، ومزقْت  هاجَمْته مرًة ثانية بوحشــية، فشــقَّ
لحمه، وضربْت بالصخــر هيكَلُه العظمّي، فتحطمْت 

منه األجزاُء الُعلويُة والفخذان!
بقَي من الرجل ســاقاه، تابعت الســاقان الســيَر نحو 

اللؤلؤة!

عكازة تهتف

آخ.. من هذا العجوز األحمق الجاحد!
شتَم الشيخوخَة قبل قليل وأنا معها!

بصَق على أدويته، وجعل لي نصيبًا من بصاقه!
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قــذَف مقيــاَس الحــرارة، وقذفني أيضــًا إلى تحت 
السرير!

نســَي هذا اللئيم أنني ِرْجُله الثالثة.. عيُنه في العتمة! 
لــوال أنني أصيلــة لقفزُت فــي الهــواء، ونزلُت على 

جنبيه. 
هــدأْت ثــورُة العجوز بعد ســاعة، شــعَر بحاجة إلى 

َت، فلم تقع عينه على عكازته! دخول الحمام، تلفَّ
امتأل صدر العكازة بضحكة شماتة، وكادت ترقص، 
ْت نفَسها،  لكنها عندما نهض عجوزها، وكاد يقع مدَّ

وأَرْتُه َطَرَفها من تحت سريره!

 نداء

يا مالَك أمِر السماء واألرض.. أنا نبُع الماء أناديك. 
جفَّ مائي يا سيدي، وصرُت َثْقبًا فاحمًا مفتوحًا في 

األرض!
أنا اآلن عاطٌل عن العمل، وخجوٌل من أصدقائي.. 

من خروف يأتي ليشرَب مني. 
من جذٍر حياُته معلَّقٌة بي. 

، ويتمريَّان بصفحتي.  مان عليَّ من وجَهْي حبيبين ُيسّلِ
ذروُة خجلــي مــن أغنيــة تتحدث عني، تســري في 

اآلذان، فتصفــُق األيــدي، وتضــرُب األرَض أرجُل 
الراقصين! 

عقمي ثقيٌل عليَّ يا إلهي
صباحي ومسائي موحشان

اجعلني عشبًة تمضغها معزاة
قطعَة حطٍب في تنور
أو أرجْع إليَّ الماْء. 

مصيبتان

أماَمُه جّب
ومن خلفه دّب

وخائٌف هو يناجي الرب
فــي تلــك اللحظة نبتْت في قلبه ثالثُة أحالم ســريعٍة 

صغيرة بحجم حبات العدس:
أن ينبَت له جناحان، فيطيَر من مكانه. 

أن يمتلَى الجبُّ ترابًا. 
أن يصاَب الدبُّ بجلطة. 

أما الجب فكان واثقًا من أنه سيظفر به. 
الدب كان واثقًا أيضًا. 

والنهايُة صارت خبرًا عند راوي الحكايات. 
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لطف الرصاري 

املجنون الذي يتكلم اإلنجليزية

مــازال الغروب يحثه علــى المأوى. يتذكر الشــمس البرتقالية 
وهــي تتــآكل وراء التال البعيــدة، خوفه مــن المقابر في هذا 
التوقيت، ويندفع بنوبة ركض في شــوارع ال يعرف أســماءها 
وال يفكــر بحفظ مامحها. يفكر فقــط، بأنه با مأوى، فيبطئ 
بخطواتــه. يكون الشــعاع الكئيب للغروب قــد زال وحل ظام 

باهت. يجلس في أقرب رصيف جواره بوفيه.
عادة ما كانت أمه تقدم له الخبز والشاي فور وصوله مساء، 
وهــذا ســبب حرصه على وجود بوفيه فــي الجوار. أما األمر 
التالــي من حيث األهمية فــي قائمة تفكيره، فهــو االطمئنان 
إلــى المــكان الذي ســيقضي فيــه ليلتــه. يعير أذنيــه لرواد 
البوفيه وهــم يتحدثون عن المواقع المســتهدفة بالطائرات، 
وأحيانًا يتيح لنفســه أيضًا االســتمتاع بتحلياتهم وآرائهم 
السياســّية، وتكهناتهــم بمــا ســتؤول إليــه الحــرب. ينتقي 
أفضــل مصــدر للمعلومــة ويطلــب منــه أن يقــدم لــه قرصي 
خبــز وكأســي شــاي. ال يطلب كالشــحاذين، بل كمــا يطلب 

األصدقاء من بعضهم. أما إذا كان الهدف شخصًا تبدو مامح 
التحضر عليه، فإنه يســتجمع كل ذاكرته المدرســية ليطلبه 
 could you give me tow bread and?« باالنجليزيــة؛
tow glasses of tea« قد يضيف جملة أخرى في حال تأخر 
الرجــل في تلبية الطلــب: »please sir«، مع تخضيل حرف 

الام في »بليز«.
عندمــا يتحدث االنجليزية ينبهر كل رواد المقهى إذا كان جديدًا 
عليــه. لكن معظــم المقاهي في شــوارع صنعــاء باتت تعرف 
»المجنــون الــذي يتكلــم انجليــزي«. فــي البدايــة، كان عندما 
يســمع أحدهــم يقــول »المجنــون الــذي....«، يــرد هــو: »أهم 
شــي أنــا داري«. يقولها كمــا يفعل المجنون حين يكلم نفســه 
بصوت مســموع. وما ال يعرفــه أحد عن المجنون الذي يتحدث 
االنجليزيــة، أن جنونه َتّم بموافقته لكي يتجنب مكائد العقاء 
وثقلهم الرهيب في الحياة. ومنذ قرر ذلك، كان كلما نعته أحد 

بالمجنون، ردد هو: »أهم شي أنا داري«.
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بينــي وبينــك حاجز أثير. شــّيده موتِك، خشــبُه من الصمت، 
ليس سميكًا تمامًا. حّط فوقه طائر الحّن.

عندما كنِت من هذا العالم، كنت شغوفا بأن أقطع وإياك الّريف 
بخضرته الحادة، جوقته من الّشجيرات، وقصائده من أسوار.
بائــٌس هذا الحاجــز الذي يفصلني عنــكِ  أعمدته تتبع حركات 
فكــري، إنها تتمّوج. أنــت في الجانب اآلخر مــن الحياة. ليس 
بعيــدًا في النهاية، أقلَّ بعدًا مّنــي بكثير، أقرب من هذا الطبيب 
الــذي رأيتــه يتصّفح الوجوه طوال اليــوم، دون أن ينظر ألي 

واحد منها.
العيــون الفارغــة غــزْت كل المهــن. العالــم ال يحــّب عــوازل 
الخشــب منزوعــة الّطاء. وقد أكلتها األشــنُة. هــذه الجدران 
التي تســمح بمــرور الهواء، عطر زهرة العســل، وضحكات 

األشباح.

حّتى بعد كل هذه السنوات في مقبرتك الّريفية األّخاذة، يعود 

وجهك بإشــراقة وردة الحديقة. للمعاصرين الذين ال يعرفون 
غير الحساب، أواجههم بالّشغف البطيء كما الّسحب، بساعات 

االحتراق في انتظار جملة، بوجهك عندما تغشاه سذاجة.
ينتصُب شــجر الحور في مدخل الحقــل كصّبي مزرعة جاء يطلب 

عمًا.
فيما ينتظر، يمسك قبعته الّشمسية بقبضته المشدودة.

تتفّتــح قــرب الحــور قزحيَّــة هاميّة مــن الّضــوء األرجواني. 
يتحّدانــي لعــاب هذه الّزهــرة أن أكتب جملة أنقــى من بصقتها 

الخالدة. 
منذ زمن طويل لم أذهب إلى البلد، حيث صارت عظامك رميمًا. 
بفكري، أخطو بضع خطوات على الجســر األحمر، حيث كنت 
تحبين التنّزه. تمشــين بعكس الضوء، عيناك تشــّعان بحّمى 

صحّية.
أســتطيع تقريبــًا، أن أدير المقبض الكريســتالّي لباب الجنة، 
وأنا اكتب لك، إنها لجميلة جّدا، هذه الحياة التي ال نطال فيها 

أسوٌد َفاتح

كريســــــــتيان بـوبــــــان

ترجمة: أحمد عبدالكريم

ترجمات
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شيئًا سوى اإلخفاق، أال تعتقدين ذلك ؟
الفقد هو الّنور الذي أعطَي للجميع.

لــدّي فــي يــدي اليمنــى خنفســاء كخاتــم، وفي يدي اليســرى 
شــمٌس. يبــدو أن هنــاك من ســيقطع أيدي األطفــال، حتى ال 

تزعج الّسادة الجدد أية كتابة يخّطونها.
أكتب لك في الليل، وفي الخارج يجوس قط برّي خال الغابة، 

ماٌك بمعطف نهشتُه البراغيث.
تنّزلت عليك المعرفة الكبرى. الّظلمات في جهتنا نحن، ليســْت 

في جهتِك.
أتأمل انفتاح البحر األحمر على أوراق مّيتة. يتشنج الموت من 

رؤيتك تفلتين منه. 
عندما ال أمّد يدي للكتابة أمنحها كل تفكيري، مثل ذلك المزارع 
الــذي يفكر ببهائمه، وهو في حضن ســريره، وبالعناية التي 

سيوليها إياها في الصباح.
مــن عّلمنــي الكتابة؟ با شــك إنــه الّتجويــف المــزرّق ألزهار 

هيدرانجيا، Hortensias، وبالتأكيد أيضًا ال مباالتك.
هذا القرار الوحشيُّ بعدم اليأس.

يصنــع المطــر كتاباته. خلف شاشــة من قطــرات الماء، تتنبأ 
الطيور.

عشــرون عامــًا تحت الّثــرى صقلــت عظامِك، وصّيــرْت قلبي 
حجرًا.

كما أشــّقائي العصافير أعمل بتوأدة من أجل أن تنهار البنوك 
ودور المسّنين. 

تظهريــن لــي أمام أســوار مدينة العّمــال، وجهــك الجميل كما 
هندية، لفحته شــمس الّشــموس. ترتدين صدارك ذا الخطوط 

البيضاء الذي أحّبه كثيرًا. 
أسرع من الضوء تطير السكاكين التي تبرئ، في اللحظة التي 
أراك فيها، تنغرس في صدري شفرة تحدث فيه فتحة عريضة 

بحجم يد طفل.
تلــزم مئــة وثاثون زهــرة مختلفة لصنع أكســير »شــارترو« 

ومثلها لكتابة قصيدة.
 رأيت ماكمًا شابًا يعزف على البيانو، 

رأيت بيضة الّسمان على العشب.
رأيت قّطًا يغّطي باألغصان جثة فأرة، 

رأيت »ماندلســتام« * يجوب موسكو مدافعًا عن خمسة شيوخ 
محكوم عليهم بالموت.

رأيت قاتًا قلبه ياقوتة.
رأيت خبزًا مبّلًا بالمطر يستغيث. 

رأيت شــجرات اللباب تتشــّبث بالّســور، كما المســاجين أمام 
قضبانهم.

رأيــت رضيعــًا يمنــح كنــزه مــن الكعكــة المهروســة فــي يده 
المّتسخة.

رأيت الهدهد يبني عّشــه بفضاتــه البيضاء األنصع من كلمات 
النّساك.

لم أقرأ أبدًا ما يقنع من تعريفات الحّب. لن أقرأ أبدًا.

جميلــٌة جّدًا طريقتك في العودة مــن الماضي، تقتلعين طوبة 
من حائط الّزمن 

وترسمين ابتسامة خفيفة من خال الفتحة.
االبتسامة هي الّدليل الوحيد على مرورنا على األرض..

 هــي الصــورة الوحيدة التي تشــبهك. : الورد البــرّي الممّزقة 
زهرة

حينمــا كنــِت تحتضريــن، كانت تقــام حفلة اســتعراضّية في 
ساحة »شنايدر« مؤازرة لموتك.

العالم يطبق بوسادة أفراحه على روحي إلى أن تختنق.
الّليــل ذاتــه، ذات الّطاولــة الطويلــة التي أكتب لــك عليها في 
الخــارج، يقيــم المطر قيامته، أيــن ينام القط البــرّي، في أّي 

خندق من الّشوك، يرشقه رصاص من قطرات الماء؟
يتجاذبني من ذراعي القدِّيســون والقتلة. البيت مأهول بأناس 
لهم هيبة، أّنهم لم يوجدوا، وليســوا سوى كتب. أسبوعًا بعد 
موتِك وضعتهم في علب الكرتون. وأبعدتهم. بعد ســتة أشهر 
عادوا، شــعراء، صوفيُّون، بلهــاء من كل صنف. في الحقيقة 
كنــِت تخلِّصيننــي منهــم عندمــا تدعيننــي إلى نزهة فــي غابة 

»القّديس سيرنان«.
هنــاك ينتظرنــا الكنز الســريُّ للبندق وأمثــوالت الّضوء. تلك 
المكتبــة الدورّيــة لألبــد. القراءة شــغف بطــيء. االنبهار أمام 

ضحكة منقوشة في األفق يذهب سريعًا صوب الجوهرّي. 
المنديــل ذو المرّبعــات البيضــاء والحمــراء، الموضــوع على 
الكرسّي، يرمقني. إّنه الليل.وال شغل له أبدًا. كأنه يوشك أن 

يقول لي شيئًا.
الكتب سفٌن طويلة تبحث عن غرقها.

تغمد عيونها في عيون اآلخر مثلما يّثبت مصباح ببرغي.
مقرفصين أمــام قصر أرواحهم، ال يفكرون بالدخول إليه. لكّن 

موتهم يضّطرهم إليه.
ذات يوم، عند مرورنا بهذه المقبرة حيث ترقدين اآلن. صدمتك 
رؤية حّفاريــن يحفرون قبرًا بالجّرافة. المجرفة والمعول أكثر 
رّقة على جسد األشباح. اليد التي تحملهما تعرف كل نبض في 

الّتراب. منذ اختفائك غزت الماكنات كّل الامرئي. 

»نحن جثث يا سّيدي، والجثث ال تعرف إن كان من يقترب منها 
طّيبــًا أو شــّريرًا. لكــن الحصان يعرف. إّما اقترب منه إنســان 

طّيب ينفجر ضاحكًا.يا سّيدي. وإذا كان شيطانًا يتراجع«.
تنّقــر العصافيــر الكلمــات التي تســقط علــى الّتــراب. تتأرجح 
مناقيرهــا المنتشــية تمامــًا كما يفعــل الحاخامات أمــام حائط 

المبكى.
أي شــيء يشــبه حياة الكتابة.إذا لم تكــن حلم عصفور. وهو 
يتأّمل الّسماء الفارغة، ينسى للحظة الجوع الذي ينهش المتاه 

الصغير في أحشائه ؟
* الشــاعر أوسيب ماندلستام )1938-1891 ( كان من الشعراء 
الــروس الذيــن عارضوا نظــام ســتالين وعانى كثيرًا بســبب 

مواقفه.
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يعتبـــر ديـــوان »هـــذا األزرق« لمحمـــد 
ـــدادًا لمشـــروع  ـــة تشـــّكل امت ـــس تجرب بني
شـــعري طويـــل، وفـــي ســـياق تميـــز 
ــيس  ــة بتأسـ ــئلة المرتبطـ ــارة األسـ بإثـ
ّثقافـــة جديـــدة تنهـــل مـــن معيـــن الحداثـــة 
ـــة  وتتغـــذى مـــن مشـــارب وحقـــول معرفّي

متباينـــة. 
وبالفعـــل فالعنـــوان- العامـــة يضعنـــا 
فـــي أفـــق انتظـــار خـــاص، مـــن خـــال 
اإلحالـــة علـــى اللـــون األزرق الذي يختزل 
معانـــي خصبـــة فـــي الحقـــل التشـــكيلي 

ـــام.  ـــكل ع ـــكيلية بش ـــدارس التش والم
العامـــة  تمثـــل  العامـــل  بذلـــة  إن 
المرتبطـــة بـــوالدة القصيـــدة، كمـــا يتجلى 
ـــا  ـــتهل به ـــي اس ـــدة الت ـــال القصي ـــن خ م
الشـــاعر ديوانـــه »أثـــر« وقصيـــدة »داخـــل 
ــرد  ــس مجـ ــا ليـ ــارج«. واألزرق هنـ الخـ
بعـــد جمالـــي ينســـج شـــعرية النـــص، بـــل 
ـــى ارتباطـــه  ـــدل عل ـــل شـــعري ي ـــو تمث ه
وتوغله في ذات الشـــاعر كنســـق شـــعري 
وشـــرط وجـــودي، يحيـــل علـــى رمـــوز 
ثقافّيـــة وهـــي الطبقـــة العاملـــة وعاقتهـــا 
برمـــوز الفكـــر كماركـــس كمـــا يتجلـــى فـــي 
قصيـــدة »لحـــن«.. لـــذا يلـــح األزرق كرمـــز 
ـــذات الشـــاعر ويناديـــه  ـــى ال وجـــودي عل
ــا  ــر هنـ ــل يحضـ ــدة، بـ ــة القصيـ لمعانقـ

ـــعر: ـــل الش ـــاداًل يتمث ـــاره مع باعتب

لم أعد أذكر متى جاءني األزرق 
تحت شجرة الصمت ظل يهدل 

لكن بذلة العامل وهو في الصباح.. 
مـــرة،  ثـــم،  الزرقـــاء.  ببذالتهـــم 

ال أننـــا  هـــي  لمعـــة.  باغتتنـــي 
يمكـــن أن نســـكن، هـــذا العالـــم دون 

أن نحـــس، نشـــعر
باألزرق. 

بالقصيـــدة  األزرق  يرتبـــط  وهكـــذا 

ـــث  ـــط التشـــكيل بالشـــعر، بحي ـــا يرتب كم
أن شـــعرية القصيـــدة تنبـــع وتتشـــرب 
وجودهـــا مـــن األزرق الـــذي يســـم العالـــم 
كمـــا يظهـــر مـــن خـــال اســـتعارة األزرق 
المرتبطـــة باالمتـــداد والانهايـــة والجمال 
الطبيعـــي، أي البحـــر والســـحاب أو مـــن 
صوتـــه كمـــا يتجلـــى مـــن خـــال اســـتعارة 

الهديـــل وصـــوت النـــار:

جذر من النار يظهر 
حامًا صوت هذا األزرق.

وفـــي قصيـــدة »مســـرح األزرق« تتمثل 
رمزيـــة االمتـــداد والانهايـــة فـــي حركيـــة 
األزرق ممـــا يبـــرر عشـــق الشـــاعر لألزرق 
فـــي بعـــد الوجـــودي المرتبـــط بالحيـــاة 
وهنـــا يتحـــاور الشـــعري مـــع المســـرحي:

وأنت تحب الضوء 
تحب شساعة هذا األزرق إذ يهتز 

ويمشي في أنحاء الحياة 
توقضها الكلمات

يظهـــر مـــن خـــال المقاطع التـــي تؤلف 
قصائد الديوان أن شـــعرية األزرق تنبني 
علـــى أنســـاق التعـــارض والتماثـــل، ممـــا 
ـــى  ـــة، وعل ـــدال الشـــعري مـــن جه ـــد ال يول
تمطيـــط الرحـــم النصـــي األزرق العامـــة 
ــاج  ــة التـــي تشـــتغل كآليـــة إلنتـ الّثقافّيـ
المعنـــى والحفـــر فـــي أعمـــاق ذات الشـــاعر 
مـــن جهـــة أخـــرى. ولعـــل التعـــارض 
هنـــا ينبنـــي مـــن خـــال مجموعـــة مـــن 
الشـــطآن،  الماء)البحـــر،  الثنائيـــات 
الســـهول( والنار)جـــذوة النـــار(، المحـــدود 
األزرق  بيـــن  حـــدود  )ال  والامحـــدود 
والـــاأزرق(، الحيـــاة والمـــوت )تلتقـــي 
المـــوت بالحيـــاة( و)الداخـــل، الخـــارج(. 
ــو  ــاعر هـ ــذات- الشـ ــب الـ ــاألزرق حسـ فـ
ـــة  ـــا األربع ـــي عناصره ـــها ف ـــاة نفس الحي
وخلفياتهـــا الجماليـــة، الذاكـــرة والمـــكان. 
األزرق ضـــوء الحيـــاة ودليل الطريق، 
وهو معنى مرتبط بشـــعرية األزرق التي 
ـــا مـــن تاريخـــه المشـــبع  تســـتمد جمالياته
بالتجربة اإلنســـانية والعالم الذي يعيش 
فيـــه اإلنســـان بحمولته الّثقافّية وأنســـاقه 
الجماليـــة. وهـــو يكشـــف عـــن عاقـــة 
حميمـــة بينـــه وبيـــن الشـــعر والشـــاعر، 
بـــل إنـــه الحيـــاة نفســـها كمـــا يصـــور 
الشـــاعر فـــي ارتباطهـــا بالعامـــات األربـــع 
ـــار(، وهـــو  ـــراب، الن ـــواء، الت ـــاء، اله )الم
مـــا يظهـــر مـــن مقاربـــة األزرق كعامـــة 
ــاألزرق  ــة. فـ ــر األربعـ ــط بالعناصـ ترتبـ
العامـــة األم أي رحـــم النـــص الشـــعري 
ـــاء  ـــة الم ـــوان مشـــبع برمزي ـــذا الدي ـــي ه ف
)منابـــع األزرق ال تجـــف، هـــذا األزرق 
مـــن  قطـــرة  نيلـــي،  أزرق  األرضـــي، 
األزرق تكفـــي، أزرق يترقـــرق نهـــرًا، 
البحـــر أزرق، أزرق بيـــن البحـــر والســـماء 
يســـيل نحـــو مـــا ال أدري، يضـــاف إلـــى 
ـــار  ـــرى: الن ـــة األخ ـــات الفرعي ـــذا العام ه
ــوالدة  ــوء والـ ــة الضـ ــومة برمزيـ الموسـ

إبراهيم الكراوي

»هذا األزرق«
العالمة والتخييل الثقافي: صورة األنا واآلخر

كتب
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والحيـــاة واأللـــم الـــذي يكابـــده الشـــاعر 
)النـــار فـــي الكلمـــات، شـــعلة تتوقـــد، 
ـــة  ـــة األزرق المرتبط ـــًا عام ـــاك أيض وهن
بالعامـــة النوويـــة الهـــواء، فـــاألزرق هـــو 
الهـــواء النقـــي الـــذي تستنشـــقه الـــذات 
الشـــاعرة، ويمنحهـــا الســـكينة ويتجلـــى 
ذلـــك مـــن خال مؤشـــرات األزرق- البحر، 

وتشـــبيه حركـــة الفرشـــاة باألنفـــاس. 
الشـــعر ورمزيـــة األزرق وصـــورة األنا 

واآلخر 
ــذا  ــي هـ ــد بنيـــس فـ ــا محمـ ــرج بنـ يعـ
ـــات األزرق  ـــخ جمالي ـــى تاري ـــوان عل الدي
وعاقتـــه بـــاإلدراك والعيـــن، فـــي رصـــد 
ـــاألزرق،  ـــاس ب ـــخ اإلحس ـــاعري لتاري ش
بالمعانـــي  باذخـــًا  تاريخـــًا  باعتبـــاره 
المرتبطـــة بالعشـــق وســـيرة األمكنـــة 
والشـــاعر والطفولـــة. فهـــو رمـــز خصوبـــة 
ــم  ــكل عالـ ــذي يشـ ــم الـ ــدة والرحـ القصيـ

القصيـــدة وشـــعريتها وأفـــق التلقـــي. 
ـــي  ـــزء الثان ـــى الج ـــس عل ـــا ينعك ـــو م وه
بالخصـــوص مـــن التجربـــة الشـــعرية 
»تنويعـــات علـــى األزرق« فـــاألزرق لـــون 
اللوحـــة يلقـــح القصيـــدة بالتخييـــل ومـــن 
هنـــا حضـــور معادلـــة الشـــعر واألزرق:

... األزرق يوقظ 
وجوهًا 
مشاهد 

تكوينات
كان متخيل منع عنها الحياة

ـــاره عامـــة تؤّســـس  إن األزرق باعتب
ــاقه  ــاب وأنسـ ــعرية للخطـ ــمات الشـ السـ
الجماليـــة، فهـــي المولد والمشـــكل للمعنى 
الـــذي يحمـــل صـــورة مشـــبعة برؤيـــة األنا 

لتاريـــخ اآلخـــر. 

إن األزرق يتشـــّكل داخـــل الديـــوان 
ـــق  ـــا األف ـــي هن ـــعريًا. والثقاف ـــًا وش ثقافي
الـــذي يســـتمد منـــه الشـــاعر إبداعيتـــه 
ومتخيلـــه، ويبنـــي عبـــره هوّيـــة القصيدة 
والخطـــاب الشـــعري. فالـــذات الشـــاعر 
تتوحـــد بـــاألزرق فهـــو الصديـــق والحياة، 
وهـــو أيضـــًا نســـق ثقافـــي يرتبـــط بهوّيـــة 
المـــكان الـــذات وذاكرتهـــا وال وعيهـــا ومـــن 
هنـــا نجـــد حقـــل المعجم الصوفـــي يتقاطع 
مـــع حقـــول اللـــون والفضـــاء الثقافـــي. 
ويســـتمر الشـــاعر فـــي نحـــت صـــورة األنـــا 
الجمعـــي مـــن خـــال التفاعـــل مـــع المتخيل 
التراثـــي وإعـــادة تشـــكيل رســـالة الغفران 
واســـتلهامها شـــعريًا وتتبـــع حضـــور 
األزرق بـــكل تمثاتـــه. وهنـــا ســـتوقفنا 
بالمجـــد  المرتبطـــة  األندلـــس  صـــورة 
واإلنجـــازات كمـــا يصـــور الشـــاعر ذلـــك 

ـــة«.  ـــي الجن ـــس ف ـــدة »مجال ـــي قصي ف

محمد بنيس
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ينتظـــر الباحثـــون والصحافيـــون فـــي 
ــام  ــة كل عـ ــي نهايـ ــم فـ ــا والعالـ فرنسـ
صـــدور الكتـــاب الســـنوي الشـــهير »حـــال 
العالـــم«، الـــذي تتولى إعـــداده وإصداره 
باريـــس.  فـــي  ديكوفيـــرت«  »ال  دار 
والكتـــاب هـــو بمثابـــة مقاربـــة بانورامية 
شـــاملة ألحـــوال أماكـــن عـــدة فـــي العالـــم 
مـــن خـــال األحـــداث التـــي شـــهدتها هـــذه 
األماكن على مســـتويات عدة، سياســـّية 
وجيو-سياســـّية واقتصادّيـــة وبيئيـــة 
وعنصريـــة.  وّثقافّيـــة  واجتماعيـــة 
ــاء أضـــواء  ــاب إلـــى إلقـ ويســـعى الكتـ
ـــات الجيو-سياســـّية التـــي  علـــى التحّدّي
خـــال  مـــن  عديـــدة  بلـــدان  تشـــهدها 
والمقارنـــات  واالحصـــاءات  التحليـــل 
ذات المناهـــج العلميـــة. وهـــذه الســـنة 
اختـــار الكتـــاب عنوانـــًا عميـــق الداللـــة 
ـــت  ـــد أوكل ـــم الامســـاواة«، وق هـــو »عال
ــاب  ــى الكتـ ــراف علـ ــة اإلشـ ــدار مهمـ الـ
ـــن الفرنســـيين األســـتاذين  ـــى الباحثي إل
فـــي معهــــد الدراســـات السياســـّية فـــي 
باريـــس، بــــرتران بـــــادي ودومينيـــك 
ــن  ــق مـ ــا فريـ ــن حولهمـ ــدال،   ومـ فيــــ
الصحافييـــن والباحثيـــن ســـاهموا فـــي 
رصـــد معالـــم الامســـاواة المعاصـــرة 

وتفنيدهـــا وتحليلهـــا. 
تمثـــل قضّيـــة الّامســـاواة إحـــدى 
عالجهـــا  التـــي  التاريخيـــة  القضايـــا 
الفاســـفة القدامـــى والمحدثـــون وكذلـــك 
ـــاء النفـــس والسياســـة واالجتمـــاع.  علم
لكنهـــم جميعـــًا لـــم يتوصلـــوا إلـــى رؤيـــة 
واحـــدة متكافئـــة اســـتطاعت التخّلـــص 
ــي  ــاد فـ ــذي سـ ــاع الـ ــن االقتنـ ــًا مـ تمامـ
الماضـــي والـــذي يفيـــد أّن الّامســـاواة 

هـــي مـــن طبيعـــة النظـــام البشـــري 
المتـــوارث. فهـــذه الامســـاواة تابعـــت 
مســـارها فـــي العالـــم بيـــن اإلحســـاس 
الفطـــري باإلحســـان والوعـــي الكونـــي 
الخفـــر، متكئـــة علـــى خليـــٍط مـــن الفكـــر 
التنمـــوي والثقافـــي، غايتـــه الحـــّط مـــن 
شــــأن التفكيـــر فـــي التفاوتـــات العالميـــة 

الثابتة.   
ضـــم الكتـــاب ثاثيـــن بحثـــًا انطلقـــت 
ـــة المفترضـــة هـــذه،  جميعـــًا مـــن الخلفي
بانورامّيـــة  مقاربـــة  إلـــى  ومســـتندة 
ـــى معظـــم  شـــاملة، وراحـــت تتطـــرق إل
المجـــاالت التـــي تتجّلى فيها الّامســـاواة 
والتفاوتـــات علـــى اختافهـــا والتـــي 
ــة  ــن ناحيـ ــواء مـ ــم، سـ ــهدها العالـ يشـ
الصّحـــة أم التربيـــة أم تحصيل المعارف 
الرجـــال  بيـــن  القائمـــة  التفرقـــة  أم 
والنســـاء. وقـــد تقاطعـــت هـــذه المقاربـــة 
البانوراميـــة األفقّيـــة مـــع مقاربـــة أخـــرى 
عمودّيـــة تعمـــل علـــى رصـــد الّامســـاواة 
ــركا  ــاّرات أواًل )أميـ ــتوى القـ ــى مسـ علـ

الّاتينيـــة، أوروبا والســــاحل اإلفريقي( 
ثـــم علـــى مســـتوى البلـــدان )بريطانيـــا 
واللوكسـمبورغ والصين والهنـد والعـراق 
وجمهوريـــة الكـونغــــو الديموقراطيـــة(، 
وذلـــك باالســـتناد إلـــى دراســـة حـــاالت 

معّمقة، وحافلة بالشـــواهد.   
ـــم يواجـــه  ـــاب أن العال ـــي الكت ـــرد ف ي
ـــن  ـــا يمك ـــًا، أو م ـــًا تفاوتي ـــوم ضغط الي
تســـميته ضغـــط المســـاواة كالضغـــط 
ــة  ــات الوطنّيـ ــاَف البرجوازيـ ــذي أخـ الـ
األوروبيـــة فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع 
عشـــر؛ فبـــرز لهـــا رّد فعـــل قـــام علـــى 
اختـــراع السياســـات االجتماعيـــة. أمـــا 
رّد الفعـــل اليـــوم فهـــو أبعــــد مـــن أن 
يكون هو نفســـه، ال ســـّيما أن الجمــــاعة 
ـــا يمكـــن أن يكـــون  ـــي بم ـــة ال تبال الدولي
سياســـة إعـــادة توزيـــع عالميـــة، بـــل 
هـــي تغـــض النظـــر تمامـــًا عـــن مثـــل هـــذه 

السياســـة. 
ولعل البارز في الكتاب أن الدراسات 
التـــي يتضمنهـــا، وخصوصـــًا الدراســـات 
االقتصادّيـــة والتنمويـــة، تشـــّكك فـــي 
المنّظمـــات  تصدرهـــا  التـــي  األرقـــام 
الدوليـــة بغيـــة اإليهـــام بتراجـــع نســـب 
الفقـــر. فاألرقـــام هـــذه تظـــّل إشـــكالية 
وتطـــرح حولهـــا عامـــات اســـتفهام. 
ويبقـــى الفقـــر المثـــال األشـــد رســـوخًا 
وتعبيـــرًا عـــن الظواهـــر أو القضايـــا 
والمعلومـــات التـــي يصعـــب إخفاؤهـــا 
ــا يقـــال، أي حســـبانها  ــا كمـ أو تكميمهـ
ـــرى  ـــة. وي ـــا الكمّي ـــا بصفته أو إحصاءه
الباحث الفرنسي لـوران فورشـــارد في 
بحثه وعنوانه »العمــــــران المــديني في 
قلـــب عالـــم الّامســـاواة«، »أن األرقـــام 
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وترميقـــات  توفيقـــات  نتـــاج  تبقـــى 
وترميمات مؤّسســـية تجـــري بين مكاتب 
إحصائيـــة وطنّيـــة وخبـــراء دولّييـــن«. 
ــام التـــي  ــام واألوهــ ــن األرقـ ــذر مـ ويحـ

تنتهـــي اليهـــا الجـــردات الحســـابية. 
هكـــذا يـــرى الباحـــث االقتصـــادي غــــايل 
جــــيرود، مـديــــر األبحـــاث فـــي المركـــز 
ـــي  ـــي ف ـــي الفرنســـي للبحـــث العلم الوطن
بحث له عنوانه »تشـــخيص االقتصادّيين 
وحلولهـــا«، فـــي هـــذا الســـياق وتأكيـــدًا 
لألوهـــام التـــي تبنيهـــا األرقـــام عندمـــا يتـــّم 
ــة  ــة أو الكيفيـ ــب النوعيـ ــال للجوانـ إهمـ
ـــف  ـــي تعري ـــا، أّن تبّن ـــر والقضاي للظواه
البنـــك الدولـــي لمـــا يســـمى الفقـــر المدقـــع، 
ــرد  ــي للفـ ــول اليومـ ــي المدخـ ــو تدّنـ وهـ
عـــن 1,25 دوالر لليـــوم الواحـــد، يـــؤّدي 
إلـــى شـــيء مـــن العـــزاء، ذلـــك أن نســـبة 
ـــٍع  ـــر مدق ـــي فق ـــون ف ـــن يعيش ـــر الذي البش
ـــي  ـــرية ف ـــن البش ـــن 44% م ـــت م انخفض
أعـــوام الثمانينيـــات، إلـــى 25% فـــي 
ـــي أّن تعدادهـــم  ـــا يعن ـــي، م ـــت الحال الوق
تراجـــع مـــن مليـــاَرْي شـــخص إلـــى مليـــاٍر 
واحـــد. وهـــذا يـــدل علـــى أّن أهــــداف ألفيـــة 
التنميـــة التـــي كانـــت تطمـــح، مـــن ضمـــن 
طموحاتهـــا األخـــرى، إلـــى خفـــض تعـــداد 
تلـــك الشـــريحة مـــن البشـــرية التـــي تحيـــا 
تحـــت خـــط الفقـــر المدقـــع بنســـبة النصـــف 
قبـــل العـــام 2015، قــــد تحّققـــت فعـــا. أمـــا 
أن يبقـــى 2,2 مليـــار شـــخص )نحـــو ثلـــث 
ســـّكان العالـــم(، كانـــوا ال يزالـــون فـــي 
العـــام 2011 يعيشـــون بأقّل مـــن دوالَرْين 
ــة  ــا عتبـ ــن همـ ــًا أّن دوالريـ ــًا )علمـ يوميـ
ـــر المدقـــع(،  ـــر غي ـــر العـــادي، أو الفق الفق
مقابـــل 2,59 مليـــار العـــام 1981، فهـــذا 

ـــردد،  ـــا ت ـــا، كان ب ـــّدم هن ـــي أّن التق يعن
تقــــّدمًا ضئيـــًا ومخيبـــًا لآمـــال. 

وال يكتفـــي الكتـــاب بمعالـــم الفقـــر 
وخطوطـــه بـــل هـــو يتنـــاول الامســـاواة 
والتفـــاوت فـــي تكديـــس الثـــروات، كمـــا 
فـــي إنتاجهـــا. ويـــورد الكتـــاب إّن الثروات 
ـــوزة  ـــي ح ـــي ف ـــم ه ـــي العال ـــة ف المتراكم
8.4% مـــن ســـّكان العالـــم، بينمـــا يعـــود 
68.7% مـــن هـــذه الثـــروات إلـــى 8% مـــن 
ســـّكان العالـــم. وتؤكـــد بعـــض المصـــادر 
أّن 1% مـــن البشـــر يملكـــون نحـــو نصـــف 
الثـــروة العالميـــة، وأّن أميـــركا الشــــمالية 
وأوروبــــا تمتلـــكان معـــًا ثلَثـــْي الثـــروة 
النقديـــة العالميـــة، وهـــذه األرقـــام تدحض 
الفكـــرة الشـــائعة عـــن نصيـــب آســـيا فـــي 

ـــة..  ـــروة العالمي الث
ـــاب  ومـــن يتمعـــن فـــي خاصـــات الكت
ـــه أن الّامســـاواة  ـــه يتضـــح ل وإحصاءات
تتخـــذ تاويـــن جغرافيـــة، فهـــي ليســـت 
مقصـــورة علـــى التفـــاوت بيـــن الشـــمال 
داخـــل  وإنمـــا  فحســـب،  والجنـــوب 
ــل  ــى كاهـ ــًا علـ ــه، وطبعـ ــوب نفسـ الجنـ
ـــا، وعلـــى حســـاب جيـــوب كثيـــرة  إفريقي
ـــة. هـــذه  ـــيا الوســـطى والجنوبي ـــي آسـ ف
الفـــروق واالختافـــات تطـــاول بلـــدان 
الشــــمال أيضًا، عبر الهجــــرات والبطالة، 
ــن البـــؤس غالبـــًا مـــا  ــؤرًا مـ فتخلـــق بـ
تحتجـــب عـــن الرؤية بســـبب المتوّســـطات 
والمعـــّدالت اإلحصائيـــة التـــي تنشـــرها  
خرائـــط العالـــم وهـــي مقسـّـــمة بحســـب 

البلـــدان. 
ـــى  ـــر عل ـــاواة ال تقتص ـــر أن الامس غي
الشـــؤون الماليـــة وقطبي الفقـــر واإلثراء، 
بـــل هـــي تنســـحب علـــى السياســـة فـــي 

مفهومهـــا الواســـع. ولعـــل مظاهـــر الظلـــم 
االجتماعـــي  واالقتصـــادي علـــى اختافهـــا 
تشـــّكل منظومـــة، وتشـهــــد علـــى نمـــط من 
ـــار.  ـــن االحتض ـــال م ـــي ح ـــو ف ـــة ه التنمي
ــا  ــة كمـ ــات التنميـ ــت سياسـ ــد ُوضعـ فقـ
ــع  ــة، موضـ ــام المراجعـ ــي ختـ ــدو فـ يبـ
التنفيــــذ خـــال األعـــوام الســـّتين األخيرة، 
ـــم  ـــر وتحجي ـــص الفق وتحـــت شـــعار تقلي
الّامســـاواة.  ومكافحـــة  التفاوتـــات 
وإذا تمكنـــت هـــذه السياســـات أحيانـــًا 
فـــي المســـاهمة فـــي تراجـــع الفقـــر فـــي 
البلـــدان األشـــــّد حاجـــة، فهـــي لـــم تســـتطع 
تقليـــص الّامســـاواة العالميـــة في صورة 
ـــن وال حاجـــة إلـــى  ملموســـة. والدليـــل بّي
البحـــث عنـــه. فاألطـــراف األغنى واأليســــر 
تراكـــم  نفســـه  الوقـــت  فـــي  واصلـــت 
ثرواتهـــا، حتـــى وصلـــت إلـــى مســـتويات 
مـــن المعيشـــة الماديـــة يســـتحيل تعميمهـــا 
علـــى البشـــر جميعـــا، ألســـباٍب عـــدة وفـــي 
ــد  ــة. وكان ال بـ ــباب البيئّيـ ــا األسـ مقدمهـ
مـــن أن تذكـــر األزمـــة البيئيـــة بـــأّن الثـــروة 
العالميـــة غيـــر قابلـــة للتمـــّدد خـــارد حـــدود 

معينة.   
مـــن يقـــرأ كتـــاب »حـــال العالـــم« يخـــرج 
بانطبـــاع غامـــض، فهـــو ال يســـتطيع 
أن يتفـــاءل كل التفـــاؤل إزاء األزمـــات 
المســـتفحلة وال أن يتشـــاءم كل التشـــاؤم. 
أثبتتهـــا  التـــي  االرقـــام  أن  صحيـــح 
االحصـــاءات ال ســـّيما فـــي الفقـــر تـــدل على 
أن العالـــم ليـــس علـــى خيـــر مـــا يـــرام، 
وأن الامســـاواة مســـألة مســـتعصية، إال 

أن األ مـــل يظـــل مطروحـــًا.
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ـــن  ـــاوران، كظّلي ـــورة يتج ـــّب والّث الح
ـــأس  ـــوان »ي ـــي دي ـــض، ف ـــا البع لبعضهم
نوح« لنوري الجّراح، فالّشـــاعر الّســـوري 
ال يثبـــت علـــى صورة »اإلنســـان الواحد«، 
ـــش تحـــركات  ـــل ُيعاي ـــدره، ب ـــن لق المرتك
وســـط  ومآالتـــه،  وتحّوالتـــه  الفـــرد 
ــًا  ــراغ، يقـــف، محمـ ــي الفـ ــوع وفـ الجمـ
مواجهـــة  فـــي  ونصوصـــه،  بأوراقـــه 
ـــده،  ـــد بل ـــى جس ـــّر عل ـــذي يم ـــان ال الّطوف
نـــوح  ســـفينة  الّشـــعب  مـــع  يركـــب 
القهـــر  مـــن دوائـــر  معاصـــرة، هربـــًا 
يســـتنجد  الجـــّاد،  لصـــوت  وتحديـــًا 
بجبـــل قاســـيون، وأرض األجـــداد، مثلمـــا 
ـــرودا بأســـاطير  ـــو ني ـــه بابل اســـتنجد قبل
الّشـــهير  ديوانـــه  فـــي  المؤسســـين، 

»إســـبانيا فـــي القلـــب«)1937(. 
ـــعر،  ـــي الّش ـــّراح ف ـــوري الج ـــة ن معرك
ليســـت اللغـــة وحدهـــا، وال حداثتهـــا فقط، 
هـــو ينصهـــر مـــع قاموســـه إلنقـــاذ ســـفينة 
البشـــر مـــن الّطوفـــان المحتـــوم، يتمّســـك 
معـــه جبـــل  نـــوح، ويعلـــو  بقميـــص 
دمشـــق وحاميهـــا، مـــرّددًا نشـــيد اللحظات 
الحرجـــة، لعـــل قـــدرًا آخـــر ينبعـــث ويعيـــد 
ـــاس نـــورًا ضـــاع فـــي زحمـــة الخـــوف  للّن

ـــي ـــا خالق ـــا نـــوح، ي ـــم: »أن والّظل
أناديـــك مـــن قاســـيون، ســـفينتي 

انكســـرت،
وألواحـــي ُحطـــام فـــي ُحطـــام فـــي 

ُحطـــام،
والوجود، 

حفنُة من رماد
أهذي إرُم التي ٍشئت لي؟!

بقايا نشيد على وتر محترق« كتب.
صرخـــات الّشـــاعر تعلـــو وتخبـــو كلمـــا 
ســـقط شـــيء أو تحّطـــم فـــي نفســـية 
علـــى عصـــا  يتكـــئ  بـــه،  المحيطيـــن 
اللغـــة كســـند أخيـــر ل»يوتوبياتـــه«، دفاعًا 
ـــار  ـــدًا لانهي ـــا، ص ـــى التراجيدي ـــن غرق ع
ـــاذ »مدينـــة  ـــه فـــي إنق ـــة من المديـــد، ورغب
اهلل«، التـــي حملهـــا نـــوح معـــه مـــن قبـــل، 
ـــس أوغســـتين أيضـــًا،  ـــه القدي ـــى ب وتغّن
التـــي باتـــت تتكـــّور حـــول نفســـها درءًا 

للفناء الّراكض: »أيها الموت،
يا موت

ال أنادي سواك
ــبًّ  ــا أحـ ــذي مـ ــدّوي الـ ــت عـ ــك أنـ ألّنـ

ســـواي
أ

يا
موت

أمـــا شـــبعت ضرُســـك مـــن جســـدي« 
يضيـــف.

يرّتـــل نـــوري الجـــّراح فـــي »يـــأس 
نـــوح« )المؤسســـة العربيـــة للّدراســـات 
ـــذي  ـــوري، ال ـــه الّس ـــل التّي والّنشـــر( إنجي
يختصـــر، فـــي عمقـــه، تيهـــًا عربيـــًا، تجّذر 
فـــي الفصـــول األولـــى مـــن هـــذا القـــرن: 
حقـــل  فـــي  الّظهـــر،  بعـــد  »واليـــوم، 

الجماجـــم،
غيرة والحكايات الصًّ

والّشرائط
والضفائر

وبريق الخوف
والكلمات التي ُكسرت مع األسنان

نـــزل الغـــزاة مـــن المغيب« كتـــب الجّراح 
فـــي اســـتعادة لمـــآس ســـابقة، فـــي 
ـــر  ـــباني عب ـــا إس ـــرب لتراجيدي ـــاهد أق مش
الّظلمـــات أيضـــًا، فـــي قـــرن مضـــى، صعـــد 
معـــه نيـــرودا جبـــل الخـــاص، ثـــم رثـــا 

ـــدر المتوســـطي،  ـــو أّن ق ـــا ل تاريخـــه، كم
الميتيدرانـــي، المتشـــّظي، هـــو إصـــرار 
علـــى تكـــرار للمشـــاهد والفظاعـــات، التـــي 
كّلمـــا اشـــتدت ارتفعـــت قصائـــد، يلهـــو بهـــا 
الحاضـــر  فـــي انتظـــار مســـتقبل يحبـــو 
ببـــطء، ويرفـــض أن يأتـــي ويمحـــو مـــا 
فـــات، أو أن يخمـــد علـــى األقـــّل حرائـــق 

ـــات.  ـــا الخيب ـــي هزمته ـــّروح، الت ال
الّســـبعة«،  »األّيـــام  قصيـــدة  فـــي 
ــاعر  ــه، يتلّبـــس الّشـ ــوان نفسـ ــن الّديـ مـ
بســـيكولوجيا الجماعـــة، ذاكـــرة األرض 
والدّم، مقّدمًا ما يشـــبه الّشـــهادات المكّثفة 
ـــي  ـــان ف ـــن اإلنس ـــة، ع ـــريعة والحّي والّس
خنـــدق الاإنســـانية، يتمـــّدد قبالـــة جســـد 
ســـوريا المجـــّزأ، يقـــّدم كادرات موّســـعة 
عـــن ســـقوط الـــّذات، ويحـــاور صمودهـــا 
الهـــّش فـــي مواجهـــة القلق والخـــوف: »دم 
مـــن هـــذا الـــذي يجـــري فـــي قصيدتـــك أيهـــا 

ـــاعر؟ الّش
من بقي هنا

لينزف
من بقي هنا

ليقرأ ماكتب األفق في الصحائف
ــدة«،  ــن القصيـ ــاعر مـ ــرك شـ ــا تـ ومـ
ــل للّرصـــاص أن  ــّراح: »ُقـ ويضيـــف الجـ

يهـــدأ قليـــًا
ريثمـــا يكتـــب الّشـــاعر قصيدتـــه ويفتح 

نوافذها
ويحل اآلَس إلى جسده المسّجى..«.

فـــي »يـــأس نـــوح«، ُيمســـك الّشـــاعر 
ــتعيد  ــورة، يسـ ــات المبتـ ــع البدايـ أصابـ
ــر،  ــرق األخيـ ــة الغـ ــة نبـــي لحظـ صرخـ
ولحظـــة تأمـــل حرّيـــة عابـــرة، يذّكرنـــا 
الحـــرب  نـــار  فـــي  نيـــرودا  بصرخـــة 
ــل  ــب ليقّلـ ــرودا كان يكتـ ــبانية، نيـ اإلسـ
ـــب  ـــن خـــوف اإلســـباني والجـــّراح، يكت م
ـــوري، يجعـــل مـــن  ـــة الّس ـــل مـــن عزل ليقّل
ــرت  ــي عبـ ــألرواح التـ ــيطًا لـ ــه وسـ نّصـ
ـــز،  ـــف، كحاج ـــه، ويق ـــت من ـــًا، ونج موت
ــلبت  ــن سـ ــة، ومـ ــن جهـ ــدّو مـ ــن العـ بيـ
أصواتهـــم وغنـــى لهـــم نشـــيده العالـــي 

مـــن جهـــة أخـــرى.

سامل بنارص
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ــا:  ــد مجموعتيـــن شـــعريتين، همـ بعـ
»ال تـــِش بـــي لســـّكان النوافـــذ )2009(« 
و»أمكـــث فـــي الضـــّد )2011(«، صـــدرت 
مجموعـــة جديـــدة للشـــاعرة الســـورّية 
لينـــا شـــدود، بعنـــوان »لمـــا اســـتقبلني 
ـــوس 2005(.  ـــاء«، )دار أرواد- طرط الم
ـــدرج  ـــة تن ـــن داخلي ـــة عناوي ـــْت ثماني حمل
تحتهـــا مقاطـــع نثريـــة منفصلـــة مـــن 
ـــن  ـــة م ـــة ومترابط ـــور الداخلي ـــث الص حي
ـــا الواحـــد.  ـــا تحـــت عنوانه ـــث اندراجه حي
تراوحـــت صفحاتـــه مـــا بيـــن الحالـــة 
الذاتيـــة والحالـــة الَجمعيـــة كإســـقاطات 
تتشـــابك وتتباعـــد بعشـــوائية دون أن 
يفارقهـــا حـــّس الوجـــع الحاضـــر دائمـــًا في 
الحالتيـــن: »من ثقوب المدينة/تخرج../ 
شـــعاراٌت للحـــب/ شـــعاراٌت للحـــرب/ 
هـــل علـــيَّ أن أعتـــاد هـــذا الغـــرق؟«، 
ـــة  ـــاز والكناي ـــدَّ المج ـــم ح ـــاض األل ـــد ف وق
حتـــى اســـتوجب حضـــور المفـــردة ذاتهـــا 
»مـــن  الرؤيـــوي:  المعجمـــّي  بمعناهـــا 
أرٍض/ ال ُتهمـــل تحديـــث جهلهـــا/ ومـــن 
نعلـــن  الضيقـــة/  إنســـانيتنا  حقـــول 
انتصـــار األلـــم«، دون أن تنســـى الشـــاعرة 
التـــزاوج بيـــن مفردتيـــن يســـلب األولـــى 
ـــًا  ـــة ثق ـــا اإليجابـــي ليضيـــف للثاني وقعه
ــم«  ــار األلـ ــا: »انتصـ ــف حضورهـ ُيضاعـ

و»أنـــا الناجيـــة مـــن الحـــّظ دومـــًا«.
بعـــد هـــذا التصويـــر الواقعـــي لمرحلـــة 
قـــدرة  كل  فطالـــت  اســـتطالت  راهنـــة 
االنســـان علـــى عبورهـــا كان ال بـــّد للعجـــز 
الفـــردّي أن ُيظهـــر حالـــة الفـــرد المتأثِّـــر 
الضبـــاب  علـــى  »أرشُّ  المؤثِّـــر:  غيـــر 
ملحـــًا.. ينجلـــي/ أرشُّ علـــى المعجـــزة 
ــي  ــل بذاكرتـ ــاذا أفعـ ــذوب/ مـ ــًا.. تـ ملحـ
قلـــب/  بـــا  ـــاة/ صـــار وعيـــي  المدمَّ
عواصفـــي بـــا مقابض/ وأمجـــادي فكرٌة 

ــزٌة للقنـــص«. جاهـ
هكـــذا وبيـــن ال )أنـــا( وال )نحـــن( 
تتداخـــل مقاطـــع نثريـــة تـــكاد ال تكـــون 
ـــوى  ـــة س ـــى الجماع ـــة عل ـــا( الدال ـــا )ن فيه
لعبتـــه  المتكلـــم  فيـــه  يلعـــب  ملعـــب 

الفرديـــة وانصهـــاره فـــي الـــكّل، لتبـــدو 
ـــن  ـــن الضميري ـــد هذي ـــي ي ـــرًة ف ـــال ك األفع
ـــر ســـهوًا وبشـــكٍل خجـــول نحـــو  وقـــد تعُب
ـــروٍب  ـــة ه ـــا محاول ـــب وكأنه ـــاق الغائ زق
عصّيـــة علـــى النجـــاح أو محـــاكاة الـ)هـــو( 
لصيقـــة األنـــا ونديمتهـــا: »ذاكـــرة أرضهـــم 
بـــرٌد ودمـــار/ وباطنهـــا الحـــار ال يـــدري«، 
»كمـــا الخـــارج مـــن عزلتـــه، والداخـــل إلـــى 
منفـــاه/ إنســـانيتنا المرّكـــزة دائمـــًا فـــي 

خطـــر«.
الضمائـــر  لعبـــة  مـــع  وبالتـــوازي 
ـــة للزمـــن تتصاعـــد  ـــة البياني ـــدو الحرك تب
والحاضـــر  الماضـــي  بيـــن  وتتهـــادى 
والمســـتقبل، يأخـــذ فيهـــا الماضـــي دور 
البطولـــة لتبـــدو الذاكـــرة طريقـــًا ال تنتهـــي 
إال بانتهـــاء المجموعـــة، يصهـــر فـــي جوفه 
ـــن  ـــكأّن الماضـــي مســـتمرًا ُيعل الحاضـــر ل
الحاضـــر، ويغيـــب عـــن المســـتقبل ذاك 
الرمـــق المنشـــود أو الضـــوء النَّافـــذ فـــي 
ـــذات الطريـــق ال  ـــدادًا ل ـــم، ليغـــدو امت العت
يمّيـــزه ســـوى ســـيناته ُتقتـــل علـــى يـــِد 
الـ)لـــن( المتكـــررة كفـــأس تحّطـــُب احتمـــال 
الـــذي  الغـــد  أســـّمي  »لـــن  الخـــاص: 
ينتظرنـــي«، »لـــن ينفـــع تلويـــن الوقـــت 
«، »لـــن يتأخـــر الطوفـــان«، »بعـــد تفّشـــي 
لغـــة الّصيـــد/ أقـــاوم فكـــرة أننـــي كنـــُت/ 

وأننـــي ســـأزول«.
وال بـــّد فـــي هـــذا المونولـــوج الداخلـــي 
أن ُتشـــرق شـــمُس أســـئلٍة يصرعها الجدل 
وعقـــم األجوبـــة: »تحـــت لســـع األســـئلة/ 
ســـيكون إبحارنـــا انتحـــارًا/ هـــل ما تزخر 
ـــرة/ مـــن حســـن الظـــّن  ـــه ســـهوب الذاك ب
ــو  ــذا اللهـ ــرر كل هـ ــي/ يبـ ــود هامـ بخلـ
مـــع المـــوت؟!«، وغيرهـــا الوافـــر مـــن 
األســـئلة التـــي ال تســـتفز القـــارئ بالبحـــث 
عـــن األجوبـــة، بـــل تنهـــض بمخيلتـــه إلـــى 
عالـــم مـــن الحلـــم فـــي جـــوف االســـتفهام.
وال يخلـــو هـــذا اإلصـــدار مـــن مفـــردات 
وتشـــّكل  يجعلهـــا جوهريـــة  تكرارهـــا 
 ،)les mots clés( النـــص  محـــور 
المـــاء،  طوفـــان،  »ذاكـــرة،  وأهمهـــا: 
الغـــرق، أرض، الّلغـــة« وهـــذا التمحـــور 
كان جامعـــًا مثاليـــًا لـــكل المقاطـــع تقريبـــًا 
لكأنهـــا قصيـــدة واحـــدة، قّســـمتها الكاتبـــة 
إلـــى مقاطـــع تشـــبه الومضـــة الشـــعرية 
وفـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت الهايكـــو، تبعـــًا 
لتأثيرهـــا بـــه وترجمتهـــا لكتـــاب يحمـــل 
عنـــوان »كتـــاب الهايكـــو« عـــن االنكليزيـــة 

للكاتـــب جـــاك كيـــرواك.
ــدا يتلّصـــص  ــد بـ ــّب فقـ ــن الحـ ــا عـ أمـ
علـــى النـــص مـــن نافـــذة الحـــرب واأللـــم، 
ـــا أصابـــع  ـــر خلســـًة بمقاطـــع تكفيه ليظه
اليـــد الواحـــدة كـــي تحصيهـــا، لكنهـــا كافية 
ـــل  ـــة بكام ـــاكاة الداخلي ـــذه المح لُتكمـــل ه
هلوســـاتها المتناقضـــة ولتقـــول البـــد مـــن 
ــن الحـــرب:  ــن القلـــب فـــي زمـ ــل مـ القليـ
»أيـــن أنـــَت/ وجهـــَي الُمقّســـى يحـــول 
دون رؤيتـــك/ ورؤيـــة نـــوارس الشـــاطئ 
القليلـــة/ بعـــد أن شـــربُت اللوحة كاملة«.
بكامـــل القلـــق وبجـــذوة االرتباك قدمت 
الشـــاعرة لينـــا شـــدود مادتهـــا النثريـــة 
كبطاقـــة شـــخصية تصلـــح لـــكل كائـــن 
إبداعـــي فـــي زمـــن الخـــوف واالنتظـــار، 
مختبئـــة خلـــف احتمـــاالت يشـــغل القـــارئ 

ـــم. ـــا دور الحال فيه

إينانة الصالح
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أنور الشامي

موراكامي: التباس الهوّية وبؤس األيديولوجية

يرســـم هاروكـــي موراكامـــي فـــي 
وهـــي   ،1Q84 الملحميـــة  روايتـــه 
أحـــدث أعمالـــه المترجمـــة إلـــى العربّيـــة، 
صـــورة قاتمـــة لعالـــم يـــرزح تحـــت وطأة 
التطـــرف الدينـــي ويعانـــي أفـــراده أزمـــة 
فـــي الهوّيـــة وتمركـــزًا حـــول الـــذات، ممـــا 
يجعلهـــم فرائـــس يســـهل التغريـــر بهـــا من 
قبـــل تنظيمـــات أصوليـــة تغـــرس فـــي 
أتباعهـــا نهـــج الغلـــو وُتمنِّيهـــم بنظـــام 
ـــم  ـــة تخلصه ـــاة روحاني ـــاوي وحي طوب

ـــة.  ـــن خـــواء المادي م
ال يخـــرج موراكامـــي في هـــذه الرواية 
لواقـــع  مقاربتـــه  فـــي  مألوفـــه  عـــن 
المجتمـــع  وهـــو  اليابانـــي  المجتمـــع 
اإلنســـاني الـــذي تتنازعـــه ســـطوة المـــال 
والديـــن وتتمـــزق فيـــه أواصـــر القربـــى، 
فاآلبـــاء يقســـون علـــى األبنـــاء واألبنـــاء 
ــون  ــاء واألزواج يمارسـ ــرون اآلبـ يهجـ
أن  ورغـــم  الزوجـــات.  مـــع  العنـــف 
أحـــداث الروايـــة تـــدور فـــي أجـــواء 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي وســـبعيناته 
حيـــث اإلشـــارة إلـــى الحـــرب العراقيـــة 
- اإليرانيـــة والصـــراع المحتـــدم بيـــن 
االتحـــاد الســـوفيتي والواليـــات المتحـــدة 
ـــال الرئيـــس المصـــري  ـــة واغتي األميركي

أنـــور الســـادات بأيـــدي متطرفيـــن. 
توشـــك الروايـــة، وال ســـّيما فـــي 
معالجتهـــا لموضوع التنظيمـــات الدينية 
والتلقيـــن األيديولوجـــي، أن تكون مرآة 
عاكســـة نـــرى فيهـــا راهـــن العالـــم العربي 
الملتهـــب اليـــوم. ولذلـــك نشـــعر وكأن 
الروائـــي اليابانـــي الشـــهير يحدثنـــا عـــن 
حالـــة االلتبـــاس التـــي تعانيهـــا منطقتنـــا 
منـــذ أمـــد بشـــأن الهوّية وعن الممارســـات 
التـــي تنـــم عـــن أدلجة بائســـة واســـتغال 
ســـيئ للعقيـــدة الدينيـــة، فيواجهنـــا 
بتنظيـــم متشـــدد يمنع األطفـــال المقيمين 
ـــع مـــن ارتيـــاد  مـــع أســـرهم داخـــل الُمجمَّ
المـــدارس الحكوميـــة واالســـتعاضة عـــن 

ذلـــك بمدرســـته الخاّصـــة، ويضعنا إزاء 
جماعـــة متشـــددة ُتحـــرِّم علـــى أعضائهـــا 
عمليـــات نقـــل الـــدم بحجـــة مخالفـــة ذلـــك 
ـــدى  ـــم أن األج ـــدس، وتلقنه ـــص المق للن
لهـــم أن تهلـــك أجســـادهم عـــن أن يتلقـــوا 
دمـــًا ويقـــذف بهـــم إلـــى الجحيـــم، وإزاء 
طفلـــة فـــي مدرســـة ابتدائيـــة َيحظـــر 
لجماعـــة  المنتميـــان  أبواهـــا  عليهـــا 
متشـــددة ترديـــد »النشـــيد الوطنـــي«، ثـــم 
ـــم تتجـــاوز العشـــر  ـــة أخـــرى ل إزاء طفل
ســـنوات يقدمهـــا أبواهـــا طائعيـــن لزعيـــم 
التنظيـــم الدينـــي كـــي يغتصبهـــا بحجـــة 

ـــة«. ـــوة الروحي ـــا »الصح منحه
عالـــم  فـــي  موراكامـــي  يغـــوص   
التنظيمـــات والجماعـــات الدينية وكيفية 
ــاع  ــتقطابها لألتبـ ــأتها وآليـــات اسـ نشـ
ــوى  ــل سـ ــا ال تقبـ ــن، فنجدهـ والمريديـ
ــد الناقـــم علـــى الحيـــاة  الشـــباب الواعـ
العاديـــة والمتطلـــع لعالـــم جديـــد مفعـــم 
بالروحانيـــة، ونجدهـــا تقـــدم نفســـها في 
البدايـــة باعتبارهـــا جماعـــات اجتماعيـــة 
هدفهـــا هـــو الخـــاص مـــن خـــواء الماديـــة 
ــاة  وتحقيـــق الصحـــوة الدينيـــة والحيـ
المثاليـــة، لينتهـــي بهـــا المطـــاف إلـــى 

االنســـاخ عـــن المجتمـــع وقيمـــه، بـــل 
ومعاداتـــه. 

ذلـــك هـــو عينـــه مـــا حـــدث مـــع تنظيـــم 
»ســـاكي جاكـــه« أو »الرائـــد« فـــي الرواية 
ـــع زراعـــي  ـــن ســـوى مجتم ـــم يك ـــذي ل ال
ـــاكنيها  ـــي س ـــة« ُتمنِّ ـــوح أو »كومون مفت
بنمـــط حيـــاة مشـــتركة وملكيـــة جماعيـــة 
الرأســـمالية،  اســـتغال  عـــن  بعيـــدًا 
انتهـــج  أن  التنظيـــم  يلبـــث  لـــم  ثـــم 
سياســـة العزلـــة والســـرية المطلقـــة 
بعـــد اســـتقطابه لألتبـــاع وإخضاعهـــم 
ـــب  ـــي والتدري ـــط العقل ـــة والتنمي لألدلج
العســـكري قبـــل أن يغـــرس فـــي عقولهـــم 
ضـــرورة نبـــذ القيـــم الدنياويـــة ويفـــرض 
تســـمح  ال  تراتبيـــة صارمـــة  عليهـــم 
ســـوى لــــ »نخبـــة المؤمنيـــن« مـــن قيادات 
التنظيـــم برؤيـــة الزعيـــم الروحي وتلقي 
التعليمـــات منـــه مباشـــرة، أمـــا اآلخرون 
فهـــم يقدمـــون تبرعاتهـــم ويكرســـون 
حياتهـــم ألعمـــال الزراعـــة ويقضـــون 
الســـاعات فـــي حجرات التأمـــل وال يرون 

ـــًا.  ـــم مطلق ـــه الزعي وج
 توجـــه الروايـــة نفســـها انتقـــادًا الذعـــًا 
علـــى التطـــرف الدينـــي والتنظيمـــات 
األصوليـــة علـــى لســـان »البروفيســـور 
قديـــم  صديـــق  وهـــو  إبيســـونو«، 
ـــوكادا،  ـــم تاموتســـو ف ـــس التنظي لمؤّس
الـــذي رأى أن مـــا تفعلـــه هـــذه التنظيمات 
»ال يعـــدو كونـــه صناعـــة روبوتـــات ال 
ـــى لســـان »أيومـــي«  ـــا«، أو عل عقـــول له
ضابطـــة الشـــرطة التـــي رأت أن أتباعهـــا 
يصبحـــون »أشـــبه بقطيـــع مـــن الِخراف، 
ُيقـــاد إلـــى المرعـــى تحـــت عيـــن الراعـــي 
الراصـــدة وكلِبـــه، ثـــم يتـــم إعادتهـــم إلـــى 
ــم  ــام حياتهـ ــر أيـ ــًا، وتمـ ــم ليـ عنابرهـ

ـــوم«.  ـــًا وراء ي ـــة يوم هادئ
ويقيـــم موراكامـــي بنـــاءه الروائـــي 
فيهـــا  يحشـــد  معقـــدة  حكايـــة  علـــى 
عناصـــر وموضوعـــات كثيـــرة يمتـــزج 
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فيهـــا الواقـــع بالخيـــال وتـــذوب الفواصل 
ــا  ــد فيهـ ــة ويرصـ ــم واليقظـ ــن الحلـ بيـ
ـــك  ـــي ذل ـــدًا ف ـــن، معتم ـــن متوازيي عالمي
ـــه«  ـــا »آومام ـــة وهم ـــي الرواي ـــى بطل عل
و»تنغـــو« عبـــر زاويتـــي رصـــد بالتناوب 
ـــه  ـــا كل فصـــل ألحـــد بطلي يخصـــص فيه

دون أن يأتـــي علـــى ذكـــر اآلخـــر.
والروايـــة التـــي صـــدر جزؤهـــا األول 
عـــن المركـــز الّثقافـــي العربـــي فـــي بيروت 
ــا  ــي فـــي جوهرهـ ــاء، هـ ــدار البيضـ والـ
قّصـــة حـــب جمعـــت بيـــن البطليـــن اللذيـــن 
اعتـــادا فـــي صغرهمـــا أن يتبـــادال نظـــرات 
ــر  ــى عبـ ــرعان الخطـ ــا يسـ ــرة وهمـ عابـ
ـــي  ـــه« ف ـــام اآلحـــاد، »آومام الشـــوارع أي
أعقـــاب والدتهـــا، و»تنغـــو« فـــي أعقـــاب 
ــبل  ــا السـ ــرق بهمـ ــل أن تفتـ ــده، قبـ والـ
ـــوده  ـــه ووج ـــا عالم ـــكل منهم ـــح ل ويصب
الـــذي َظـــّل يـــوازي عالـــم اآلخـــر لكـــن دون 
أن يتقاطـــع معـــه رغـــم قربهمـــا الشـــديد.
وبينمـــا ُيحـــرم »تنغـــو« مـــن طفولتـــه 
ـــي  ـــده ف ـــة وال ـــًا لمصاحب ويضطـــر مكره
جـــوالت أســـبوعية أيام اآلحـــاد لتحصيل 
رســـوم مشـــاهدة شـــبكة تلفزيـــون »إن 
أتـــش كيـــه« حيـــث كان عمـــل األب، فـــإن 
»آومامـــه« قـــد ُحرمـــت مـــن طفولتهـــا 
ــه  ــذي اتبعتـ ــبب التزمـــت الدينـــي الـ بسـ
أســـرتها فـــي تنشـــئتها حيـــث اعتـــادت 
والدتهـــا أن تصحبهـــا معهـــا فـــي جـــوالت 
منـــذ  أيضـــًا  اآلحـــاد  أيـــام  تبشـــيرية 
بلوغهـــا الثالثـــة مـــن عمرهـــا، وهـــو ديـــدن 
كل األســـر المنتميـــة لجماعـــة »الشـــهود« 

ـــا.  ـــع أطفاله ـــة م المتطرف
وبينمـــا كان والـــد »تنغـــو« ينهمـــك فـــي 
ـــوم  ـــن الرس ـــه م ـــادة حصيلت ـــعيه لزي س
ـــدة  ـــت وال ـــاب، كان ـــاب لب ـــن ب ـــل م وينتق
الفتـــاة تنهمـــك فـــي التبشـــير بنهايـــة 
العالـــم ودمـــاره الوشـــيك وهـــي تطـــرق 
األبـــواب مـــع ابنتهـــا بحثـــًا عمـــن يقبـــل 
»قبـــل  بعنـــوان  كتيـــب  مـــن  نســـخة 

ـــا عـــن نهايـــة  الطوفـــان« ويســـمع كلماته
العالـــم، ولكـــن األبـــواب كانـــت ُتصفـــع 

غالبـــًا فـــي وجهيهمـــا. 
ـــرَّ »تنغـــو« و»أومامـــه«  ـــد ف ـــك فق ولذل
كاهمـــا مـــن أســـرتيهما، األول من قســـوة 
األب ونهمـــه لتحصيـــل المـــال والحيـــاة 
والثانيـــة  ترفيـــه،  كل  مـــن  الخاليـــة 
ـــاة  ـــدى األم والحي مـــن الهـــوس الدينـــي ل
المتقشـــفة التـــي خلـــت مـــن كل المباهـــج، 
وهـــو مـــا أشـــارت إليـــه آومامـــه بأنه كان 
»عالمـــًا رهيبـــًا« و»تربـــة ســـوداء« نشـــأت 
ـــر عـــن  ـــك تعب ـــد ذل ـــا بع ـــا جعله ـــا، م فيه
كراهيتهـــا للمتطرفيـــن الدينييـــن ومـــا 
رأتـــه فيهـــم مـــن »إحســـاس متضخـــم 
بالتفـــوق« و»جـــرأة فـــي فـــرض أفكارهـــم 

ـــن«.  ـــى اآلخري عل
نلتقـــي  الروايـــة  بدايـــة  وفـــي 
ـــًا، وهـــي  ـــن عام »أومامـــه«، ذات الثاثي
عالقـــة فـــي زحـــام شـــديد بأحـــد شـــوارع 
ـــة  ـــت مدرب ـــث عمل ـــو حي العاصمـــة طوكي
لياقـــة بدنيـــة فـــي أحـــد نـــوادي النخبـــة، 
لكنهـــا تتحـــول الحقـــًا إلـــى قاتلـــة محترفة 
للرجـــال الائـــي يمارســـن العنـــف ضـــد 
زوجاتهـــم بعـــد لقائهـــا بالمـــرأة الثريـــة 
ودخولهمـــا فـــي مـــا يشـــبه الحلـــف لتوفير 
المـــأوى والحمايـــة لهـــؤالء الزوجـــات. ثم 
نلتقـــي »تنغـــو« الـــذي كان يعمـــل مدرســـًا 
ــي  ــرًا فـ ــًا حـ ــات وكاتبـ ــادة الرياضيـ لمـ
مجلـــة أدبيـــة وقـــد تلقـــى طلبـــًا مـــن مديره 
بتحريـــر أقصوصـــة كتبتهـــا فتـــاة فـــي 
الســـابعة عشـــرة مـــن عمرهـــا للمشـــاركة 

ـــة.  ـــي مســـابقة أدبي ـــا ف به
وفـــي إحـــدى مقاباتـــه الصحفيـــة قـــال 
موراكامـــي عندمـــا ســـئل عـــن الصلـــة بيـــن 
روايتـــه 1Q84 وروايـــة أورويل 1984، 
إن روايـــة أورويـــل تتحـــدث عن مســـتقبل 
ــا  ــن ماضينـ ــزءًا مـ ــح جـ ــول أصبـ مجهـ
ــدث  ــو فتتحـ ــه هـ ــا روايتـ ــوم، أمـ المعلـ
عـــن مـــاٍض حقيقـــي أراد أن يمـــزج بـــه 

ماضيـــًا آخـــر مـــن عنـــده ويذيـــب الحـــدود 
الفاصلـــة بينهمـــا، مشـــيرًا إلـــى أنـــه يجـــد 
انجذابـــًا أكثـــر نحـــو تصويـــر الماضـــي 

القريـــب بـــداًل مـــن المســـتقبل.
وبينمـــا كان األخ الكبيـــر أو الزعيـــم 
السياســـي صاحـــب الدولـــة الـــذي يهيمـــن 
علـــى كل شـــيء هـــو محـــور عالـــم روايـــة 
األصوليـــة  التنظيمـــات  فـــإن   ،1984
 1Q84 المتطرفـــة هـــي محـــور عالـــم
ـــى  ـــث ســـيطرتها عل ـــن حي ـــي م لموراكام
العقـــول، بـــل إن موراكامـــي يســـتدعي 
مصطلـــح األخ الكبيـــر مـــن رواية أورويل 
ويجعلـــه هـــو زعيـــم التنظيـــم الدينـــي أو 
ـــم  ـــه حياته ـــي أتباع ـــذي يمض ـــد ال المرش
ــذي  ــود الـ ــوم الموعـ ــارًا لذلـــك اليـ انتظـ
ــن  ــوف بيـ ــرف الوقـ ــه بشـ ــون فيـ يحظـ

يديـــه ورؤيتـــه رأي العيـــن. 
أمـــا عـــن التســـمية، فقـــد تاعـــب 
موراكامـــي بالتجانـــس اللفظـــي بيـــن 
نطـــق الحـــرف Q فـــي الّلغـــة اإلنجليزيـــة 
الّلغـــة  فـــي   9 الرقـــم  نطـــق  وبيـــن 
اليابانيـــة. ولذلـــك ُيقـــرأ اســـم الروايـــة 
بالّلغـــة اليابانيـــة »إيتشـــي كيـــو هاتشـــي 

ــون«.  يـ
ورغـــم أن معظـــم األطفـــال في الرواية 
يتعرضـــون لبـــؤس ربمـــا يذكرنـــا ببـــؤس 
الطفولـــة فـــي روايات الكاتـــب اإلنجليزي 
ــج  ــذي عالـ ــز الـ ــارلز ديكنـ ــهر تشـ األشـ
البـــؤس والفقـــر واالســـتغال  حيـــاة 
الـــذي تعـــرض لـــه أطفـــال لنـــدن علـــى 
أيـــدي العصابـــات، فـــإن بـــؤس الطفولـــة 
الـــذي يواجهنـــا بـــه موراكامـــي فـــي 
1Q84 هـــو مـــن نـــوع ال ُيعـــّد الفقـــر فيـــه 
ــا الهـــوس الدينـــي  ــو الجانـــي، وإنمـ هـ
ـــذي تمارســـه  ـــن األيديولوجـــي ال والتلقي
ـــل  ـــة مث ـــة التنظيمـــات المتطرف مـــن ناحي
»ســـاكي جاكه« أو »أكيبونو« ويمارســـه 
اآلبـــاء واألمهـــات المنتمـــون لجماعـــات 

ـــرى. ـــة أخ ـــن ناحي ـــددة م متش



102

لـــم يفعـــل اليســـار اليمنـــي أو الحـــزب 
االشـــتراكي علـــى وجـــه الخصـــوص 
مناقشـــة أو إعـــادة تقييـــم للفتـــرة التـــي 
بقـــي فيهـــا حاكمـــًا للجـــزء الجنوبـــي مـــن 
اليمـــن قبـــل الوحـــدة اليمنيـــة. لقـــد ُتركت 
المســـألة بعيـــدة عـــن مجـــال الســـؤال أو 
المحاســـبة. مـــن هنـــا تأتـــي أهمية كتاب 
ــار،  ــم اليسـ ــي حكـ ــن فـ ــوب اليمـ »جنـ
شـــهادة شـــخصية« )ريـــاض الرّيـــس( 
األكاديمـــي  حديثـــًا  أصـــدره  الـــذي 
ـــي  ـــّواز طرابلس ـــي ف ـــاري اللبنان واليس
الـــذي أمضـــى ســـنوات كثيـــرة بدايـــة من 
ـــى  ـــو عل ـــى 1993، وه ـــام 1970 إل الع
تواصـــل عميـــق مـــع رمـــوز وقيـــادات 
تلـــك الفتـــرة التـــي كان اليســـار العربـــي 
ينظـــر فيهـــا إلـــى عـــدن كعاصمـــة جامعة 

ـــه.   لذلـــك اليســـار وقاعـــدة ل
لقـــد زار طرابلســـي جمهوريـــة اليمـــن 
الديموقراطيـــة ألول مـــرة العـــام 1970 
وغادرهـــا فـــي 1993 وبيـــن كل تلـــك 
األعـــوام كانـــت لـــه زيـــارات وإقامـــات 
متعـــددة بمعـــدل أربـــع أو خمـــس مـــرات 
فـــي الســـنة »مـــن خـــال مســـؤولياتي 
كعضـــو قيـــادي فـــي منظمـــة العمـــل 
الشـــيوعي فـــي لبنـــان ذات العاقـــة 
الجبهـــة  مـــع  الوثيقـــة  النضاليـــة 
االشـــتراكي  الحـــزب  إلـــى  القوميـــة 
اليمنـــي وســـلطة اليســـار«. وقـــد رأى 
ضـــرورة  عـــدن«  »وعـــود  صاحـــب 
تســـجيل شـــهادته بعـــد قرابـــة عقديـــن 

ونصـــف علـــى انضـــواء جمهوريـــة اليمن 
الديموقراطيـــة، وانطفـــاء أول حكـــم 
ــي  ــد عربـ ــي بلـ ــي فـ ــار الماركسـ لليسـ
»باإلضافـــة إلـــى حملـــة متعّمـــدة لطمـــس 
ـــي  ـــن عل ـــور اليم ـــة شـــّنها دكتات التجرب
عبـــد اهلل صالـــح وأجهزتـــه األمنيـــة 
واإلعاميـــة تخلـــى عـــدد كبيـــر مـــن 
المســـؤولين عـــن تجربتهـــم، وتنصلـــوا 
منهـــا بـــل أحجمـــوا حتـــى عـــن عنـــاء 
التأريـــخ لتلـــك الحقبـــة أو مراجعـــة 

ــا«.  أدوارهـــم فيهـ
وفـــي هـــذه الشـــهادة التـــي جـــاءت 
علـــى هيئـــة حـــوار مـــع أســـئلة الكاتبـــة 
ــرى  ــابة بشـ ــة الشـ ــطة اليمنيـ والناشـ
المقطـــري، أجـــاب طرابلســـي عنهـــا، 
وقـــد ظهـــر حريصـــًا علـــى إظهـــار ســـمات 
الشـــخصيات الجنوبيـــة البـــارزة التـــي 

كانـــت علـــى رأس القيـــادة اليســـارية 
بدايـــة مـــن العـــام 1970 ومـــا تاهـــا، 
معتمـــدًا علـــى تلـــك المســـافة القريبـــة 
التـــي كانـــت لـــه معهـــم، وكان قـــد تعّرف 
علـــى عـــدد منهـــم قبـــل زيارتـــه األولـــى 
لعـــدن حيـــن تســـنى لـــه مقابلـــة عبـــد 
الفتـــاح إســـماعيل فـــي بيـــروت صيـــف 
العـــام 1968 وهـــو الـــذي ســـيصبح 
وزيـــرًا للّثقافـــة ثـــم واحـــدًا مـــن أبـــرز 
رمـــوز الحـــزب، وبعـــد واقعـــة مقتلـــه أو 
اختفائـــه إثـــر مجـــزرة ينايـــر 1986 وقد 
كان »الملهم والمرشـــد وباني الحزب«. 
»القائـــد  ســـالمين  يبـــرز  هـــذا  إلـــى 
الجماهيـــري الُمبـــادر« وعلـــي ناصـــر 
محمـــد »رجـــل الدولـــة واإلدارة«. وقـــد 
شـــّكل هـــؤالء الثاثـــة مجلـــس الرئاســـة 
الـــذي كان بدايـــة لـ»عهـــد الترويـــكا« 
ـــر  ـــث عب ـــن الحدي )1969 ـ 1978(. يمك
ــى  ــة األولـ ــن النقطـ ــكيل عـ ــذا التشـ هـ
النـــدالع دورة العنـــف التـــي ســـتمتد 
لســـنوات تاليـــة بدايـــة مـــن يـــوم 30 
إبريـــل 1973 حيـــن تـــم تفجيـــر طائـــرة 
رســـمية كانـــت تحمـــل عـــددًا مـــن ســـفراء 
اليمـــن الجنوبـــي بالخارج وشـــخصيات 
ثقافّيـــة أبرزهـــا الروائـــي محمـــد عبـــد 
مدينـــة  »صنعـــاء  صاحـــب  الولـــي 
ــد  ــاء« وقـ ــون غربـ ــة« و»يموتـ مفتوحـ
انتهـــى جميـــع مـــن كان فيهـــا وكانـــوا 
الترويـــكا  لحكـــم  المعارضيـــن  مـــن 
ـــم يـــدع مجـــااًل للشـــك كـــون  وهـــو مـــا ل
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الحادثـــة عمـــًا مدبـــرًا. وقـــد ترافـــق ذلـــك 
مـــع »موجـــة مـــن االضطهـــاد للخصـــوم 
ـــا هـــروب عـــدد  ـــج عنه السياســـيين« نت

منهـــم إلـــى الخليـــج وشـــمال اليمـــن.
ويقـــول صاحـــب »صـــورة الفتـــى 
هـــذا  خـــال  المـــرّوع  إن  باألحمـــر« 
وقبـــل أي شـــيء آخـــر هـــو »االســـتعداد 
الســـهل لـــدى الرفـــاق لقتـــل بعضهـــم 
أن  الوقـــت  مـــع  ليكتشـــف  البعـــض« 
هـــذه الممارســـات كانـــت قـــد نشـــأت مـــن 
أيـــام الكفـــاح الُمســـّلح ضـــد االحتـــال 
ـــر  ـــزء كبي ـــص ج ـــث تّلخ ـــي حي البريطان
مـــن الحـــراك الفدائـــي فـــي تصفيـــة 
ــال  ــف خـ ــي الريـ ــن فـ ــاء وتزامـ العمـ
ــف  ــال عنـ ــع أعمـ ــق مـ ــقاط المناطـ إسـ
وتصفيـــات بحـــق الحـــكام المحلييـــن. 
ــيوع  ــع شـ ــرًا مـ ــذا ُمفسـ ــيبدو كل هـ سـ
ـــراد بالســـلطة  ـــة التمثيـــل واالنف وحداني
ــة  ــاق آلـ ــى إطـ ــل علـ ــوف يعمـ ــا سـ مـ
القتـــل الجهنميـــة »التـــي لـــم تتوقـــف عـــن 
حـــد«، مســـنودة بعواصـــف رهيبـــة مـــن 
ـــي  ـــف الداخل ـــات والعن ـــر والتصفي التآم
ـــل  ـــه لتحص ـــد لوقف ـــادر أح ـــم يب ـــذي ل ال
مجـــزرة 13 ينايـــر 1986 التـــي وصفـــت 
بأنهـــا واحـــدة مـــن »عشـــرة أحـــداث هّزت 

العالـــم«.
المجـــزرة  تلـــك  حصـــول  عنـــد 
كان طرابلســـي يتابـــع دراســـته فـــي 
باريـــس لنيـــل الدكتـــوراه وقـــد اســـتقال 
للعاقـــات  كمســـؤول  منصبـــه  مـــن 

الخارجيـــة لمنظمـــة العمـــل الشـــيوعي 
»ســـمعت خبـــر انفجـــار القتـــال وأنـــا فـــي 
ـــر  ـــاس صنب ـــق إلي ـــع الصدي ـــيارة م الس
إلـــى جامعـــة باريـــس الثامنـــة لحضـــور 
إحـــدى محاضرات الفيلســـوف الفرنســـي 
جيـــل ُدلـــوز عـــن فوكـــو«. قبـــل ذلـــك كان 
جـــورج حبـــش وجـــورج حـــاوي قـــد ذهبا 
إلـــى عـــدن للمشـــاركة فـــي التوفيـــق بيـــن 
األطـــراف المتنازعـــة، لكـــن كان يبدو أن 
كل احتمـــاالت الخـــروج بنجـــاة الجميـــع 

ـــدت. ـــد نف ق
فـــي الشـــهر التالـــي للواقعـــة تـــم 
ـــى  اســـتدعاء طرابلســـي مـــن باريـــس إل
عـــدن بطلـــب مـــن قيـــادة منظمـــة العمـــل 
ـــن اســـتقالته  ـــم م ـــى الرغ الشـــيوعي عل
ـــك لصـــات  ـــد الممتل ـــت الوحي ـــا »كن منه
وثيقـــة بفريـــق الحكـــم الجديـــد بعـــد 
ينايـــر« ويشـــير إلـــى أن هّمـــه حينها كان 
تفقـــد حجـــم المقتلـــة ومصيـــر الجرحـــى 
ــن 4  ــة« بيـ ــام مفزعـ ــدرك أن »األرقـ ليـ
آالف و10 آالف قتيـــل وآالف الجرحـــى 
وأعـــداد التصـــّدق مـــن الاجئيـــن إلـــى 
الشـــمال تصـــل إلـــى 60 ألفـــًا بمـــن فيهـــم 
ــّواز  ــى فـ ــكري. وكان علـ ــف عسـ 12 ألـ
أن يتجـــول فـــي عـــدن بســـيارة برفقـــة 
ــن  ــي اليمـ ــى فـ ــرة األولـ ــلحين للمـ مسـ
ـــرب  ـــز الح ـــي ع ـــاع ف ـــره باألوض ـــا ذّك م
األهليـــة فـــي لبنـــان »فـــي قاعـــة المكتـــب 
السياســـي كانـــت بقـــع الـــدم التـــزال 

تلطـــخ الســـّجاد والجـــدران«. 

مـــن كل هـــذا يعـــود صاحـــب »حريـــر 
وحديـــد« لتدويـــن ماحظـــات حـــول 
ــار  ــة اليسـ ــي تجربـ ــة فـ ــاط الافتـ النقـ
ليكـــون  الديموقراطـــي  اليمـــن  فـــي 
ـــى  ـــي عل ـــف العال ـــوب العن ـــا »منس أوله
امتـــداد عقديـــن مـــن الزمـــن«، وقـــد وقـــف 
ـــام محـــاوالت  ـــًا أم ـــي عائق ـــل القبل العام
قطـــع دابـــر ذلـــك العنـــف وارتـــداده إلـــى 
الداخـــل. لكـــن الغرابـــة أن تظهـــر هـــذه 
ـــى نحـــو  ـــد بـــدت خاليـــة عل التجربـــة وق
تقريبـــي مـــن الهـــدر والفســـاد علـــى نحـــو 
ــة  ــا برجوازيـ ــرت معهـ ــع وال ظهـ واسـ
دولـــة ويمكـــن تفســـير هـــذا لفقـــر هـــذه 
الدولـــة بالدرجـــة األولـــى، وإعاقتهـــا 
ــه  ــر منـ ــة أكثـ ــتثمارات خارجيـ ألي اسـ

ألســـباب أخـــرى.
ــاح  ــل نجـ ــن تجاهـ ــذا ال يمكـ ــى هـ إلـ
ـــة  ـــة محـــو األمي ـــي عملي ـــك النظـــام ف ذل
ــكلن  ــن يشـ ــاء، وكـ ــم النسـ ــدى معظـ لـ
أعلـــى نســـبة مـــن األميـــة بيـــن الســـكان، 
ـــذي  ـــون األســـرة ال ـــة لصـــدور قان إضاف
مكـــن المـــرأة مـــن مقـــدار مـــن االســـتقالية 
والثقـــة بالنفـــس ونمـــاء مشـــاركتها 
ـــة والقضـــاء  ـــاة العاّم ـــل والحي ـــي العم ف
ظهـــرت  هكـــذا  العاّمـــة.  والوظائـــف 
ـــدد  ـــزًا لع ـــرة مرك ـــك الفت ـــدن خـــال تل ع
ـــزاب  ـــرر واألح ـــركات التح ـــن ح ـــر م كبي
مـــأوى  وكانـــت  العربيـــة  اليســـارية 
لمئـــات مـــن اليســـاريين والتقدمييـــن 

الاجئيـــن إليهـــا.
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ليســـت المـــرأة فـــي هـــذه النصـــوص 
جســـدًا، وليســـت اســـمًا، وليست مجرد 
حبيبـــة، إنمـــا هـــي رائحـــة حيـــاة 
أهملهـــا اإلنســـان، رجـــًا وامـــرأة، بـــل 
إنهـــا هنـــا جوهـــر للوجـــود ليـــس ألنهـــا 
مضـــادة للذكورة، أو والدة للرجولة، 
ـــي  ـــن األســـرار الت ـــك م ـــا تمتل ـــل ألنه ب
مـــن أجلهـــا انبعـــث هـــذا الوجـــود، 
ــراع  ــع الصـ ــًا اندلـ ــا أيضـ ــن أجلهـ ومـ
محـــررة  إنهـــا  عليـــه،  لاســـتحواذ 
البراكيـــن. هكـــذا يـــرى عبـــد الوهـــاب 
الملـــوح نصـــوص جمـــال الجاصـــي 
التـــي يضمهـــا ديوانـــه )مجـــد لصوتـــي 
خـــارج أغنيتهـــا.. يوميـــات ِشـــعرية(، 
والصـــادر حديثـــًا عـــن مؤسســـة أروقـــة 
والنشـــر.  والترجمـــة  للدراســـات 
يقـــول  كمـــا  يغامـــر،  الجاصـــي 
الملـــوح، فـــي ديوانـــه هـــذا ليـــرّوض 
الحـــواس علـــى االرتقـــاء جمالّيـــًا، عبـــر 
تحّســـس األشـــياء مـــن حولنـــا بالشـــّم، 
متنســـمًا جســـد المـــرأة، التـــي ُيْعلـــي 
مـــن صفاتهـــا الكونيـــة، هـــذا الجســـد 
ـــل  ـــط، ب ـــراء فق ـــي باإلغ الـــذي ال يكتف
ُيْدهـــش، ُيربـــك، يدفـــع إلعـــادة النظـــر 

ـــون:  ـــد الك ـــي جس ف
بأســـنان  المتشـــبثة  )خصاتهـــا 

المشـــط 
رائحة نومها على الوسادة 
شقشقة الماء السعيد بيديها 

تبعثان الضوء 

صوتها في الممر 
صورتها على المرآة(.

الملـــوح يـــرى أيضـــًا أن نصـــوص 
الجاصـــي فـــي هـــذا الديـــوان تأتـــي 
هادئـــة،  رهيفـــة،  شـــفافة،  بلغـــة 
حالمـــة أحيانًا، وكأن الشـــاعر ياعبها 
ــن  ــن بيـ ــا مـ ــر جمالهـ ــة ليتفجـ بنعومـ
ــو  ــا لـ ــاحرة، كمـ ــات سـ ــه أيقونـ يديـ
أنهـــا ميـــاه أنهـــار تتدفـــق فـــي ســـكينة 
مـــن األعالـــي فتلفـــت األنظـــار بمجراهـــا 
وتشـــد األســـماع بموســـيقى تدّفقهـــا، 
ـــعر منفلتـــًا مـــن القيـــود، ُيكتـــب  إنـــه الشِّ
بضميـــر الشـــم بعيـــدًا عـــن ضوضـــاء 
النظريـــات والقواعـــد األدبيـــة. فـــي 
قصيدتـــه احتمـــاالت الخريـــف يقـــول 

الجاصـــي:
)تكفينـــي الشـــرفة المطلـــة علـــى 

بحر بعيد 
تكفيني خوخة وفّية لُحْمرتها

والسماء المفتوحة على وْحينا..
تكفيني قصيدة مغمسة بالحليب

ـــارًا دون  ـــعل ن ـــاعر يش ـــاء الش وغن
ـــان(. دخ

يكتـــب  نجـــده  هنـــا  الجاصـــي 
القصيـــدة وقتمـــا يحين وقـــت ميادها، 
ـــورة  ـــيء مبت ـــا لتج ـــوي عنقه أي ال يل
أو مشـــّوهة، بـــل يصبـــر عليهـــا حتـــى 
تكتمـــل فتولـــد فـــي أتـــم حاالتهـــا، 
مفّضـــًا أســـلوب الســـهل الممتنـــع فـــي 
كتابتـــه، دون أن يتعمـــد الغمـــوض 
أو المباشـــرة الفّجـــة، أو يســـتعين 
بمفـــردات معجميـــة عفـــى عليها الزمن. 
ــوح أن  ــذا يبدوبوضـ ــه هـ ــي ديوانـ فـ
الجاصـــي يجيـــد التصويـــر الشـــعري، 
وهـــا هـــو يرســـم لنـــا صـــورة شـــعرية 
يصـــف فيهـــا أنثـــاه، جاعـــًا القـــارئ 
يراهـــا تتحـــرك أمامه علـــى الورق، بل 
يـــكاد يلمســـها بيديـــه ويشـــم رائحتهـــا 

ـــك: كذل
)آه يا أخواتي! 

لو رأيتّن سرب فراشات َبْسمتها 
لو رأيتّن حدائق وجنتْيها 

لو رأيتّن ُسّرتها!
نقطـــة العـــاج علـــى إنـــاء مـــن رخـــام 

روماني 
طرية كعجينة أمي قبل التنور(.

هنـــا ال يكتـــب الجاصـــي َنّصـــًا 

عاطف محمد عبد املجيد

مغامرة لرتويض الحواس
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ـــل يرســـم لوحـــة تشـــكيلية  ِشـــعرّيًا، ب
واضحـــة المعالـــم تنطـــق خاماتهـــا 
بالمفـــردات الشـــعرية الحيـــة التـــي 
تجّســـد المعنـــى عبـــر تصويـــره تصويرًا 
فنّيـــًا جميـــًا. وال أضيـــف جديـــدًا حيـــن 
ـــوب  ـــاعر موه ـــي ش ـــول إن الجاص أق
زمـــام  علـــى  ُيســـيطر  أن  اســـتطاع 
قصيدتـــه التـــي النـــت بدورهـــا لـــه 
وســـمحت لـــه بـــأن ُيشـــّكلها مثلمـــا 
يريـــد، متكئـــًا علـــى فكـــرة شـــعرية غيـــر 
مألوفـــة ، وصـــور بـــرع فـــي التقاطهـــا:

)قـــد تقرئيـــن يومـــًا قصيدة، فتشـــّمي 
بيـــن ســـطورها حرفـــًا يبـــوح مـــن البعـــد 

أو يوّقـــع لحـــن أغنيـــة ســـمعناها معـــًا. 
هـــل تذكريـــن رقـــة البارحـــة والغيمـــات 
الغرفـــة  ســـقف  فـــي  حّلقـــت  التـــي 
كمراكـــب شـــراعية، وأمطـــرت أزهـــار 
ليمـــون؟ آه كأن البارحـــة صـــورة فـــي 

ـــدة!(. قصي
غيـــر أن األنثـــى الحاضـــرة بوهجهـــا 
الجاصـــي،  وقصيـــدة  حيـــاة  فـــي 
أحيانـــًا مـــا تغيـــب عنـــه، فتحيـــل حياته 
إلـــى قطعـــة مـــن عـــذاب روحـــي شـــديد:

)تغفو غيمات
على األشرعة العائمة

يطفو غيابك على سطح أغنيتي

هل قطفِت الموسيقى
من عطر التفاح؟ 

هل اقتفيِت أثر ماك
ـــش  ـــذي يفت ـــي ال ـــي فراغ ـــاقط ف تس

عنـــِك؟(.
وهـــا هـــو يصـــور حالتـــه حـــال 

غيـــاب أنثـــاه عنـــه فيقـــول:
)قاحل دربي خلفك
منكسرًا يجّر خطاه

أي كمنجة تعيرني خيط نواحها
ألعلق عليه أنيني

أم أمضي كأغنية يبللها نًدى
واحتمال بكاء...(.

العمل الفني: مودلياني »إيطاليا«
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ملف من إعداد وترجمة محمد مروان

الفن المعاصر عند
ناتالي إينيك

تشريح 
لعبة 

االختراق
Le para- المعاصـر«  الفـّن  )صـدر كتـاب »براديغـم 
digme de l’art contemporain( لعالمـة االجتمـاع 
الفرنسية المعاصرة ناتالي إينيك أواخر سنة 2014 عن 
دار النشـر الفرنسـية »غاليمار«، ُمذّيًا بعنوان فرعي دال 
 Structures d’une révolution هو»بنيات ثورة فنّية
artistique«، وهـو الكتـاب الذي يمكن اعتباره مواصلة 
لمسـيرتها الفكرّيـة في مجال الفـّن المعاصر، والتي تعود 
بدايتهـا إلـى سـنة 1998، تاريـخ صـدور كتابهـا »اللعبـة 
Le triple jeu de l’art con- )الثاثيـة للفـّن المعاصـر«
temporain(. فهو يقّدم نفسه كخاصة أو حصيلة عاّمة 
ألعمالها السـابقة، وتقّدم فيه فرضية تسـعى إلى البرهنة 
على صحتها والدفاع عنها مفادها أن الفّن المعاصر ليس 
مجـرد شـكل ُمتمّيـز أو نـوع خـاص ضمـن الحقـل الفّنـي، 
وإنمـا هـو بامتيـاز براديغم قائم الذات وتام االسـتقالية.

قّدمت ناتالي إينيك في هذا الكتاب، المفاتيح األساسية 
لفهـم »لعبـة االختـراق« التـي هـي المحـّدد األساسـي للفّن 
المعاصـر، والتـي ِسـيء فهمهـا فـي بدايـة التسـعينيات، 
حيـث اّتهـم الفـّن المعاصـر مـن طـرف العديـد باإلغراق في 
النخبويـة، وانعـدام األصالة، وغياب المعنى. لذلك تؤكد 
إينيـك فـي الصفحات األخيرة من مؤلَّفها على مبدأ المتعة 
أو الّلذة الجمالّية التي يثيرها الفّن المعاصر، ليكون تحّدي 
هـذا الكتـاب هـو، في األخير، قلب المعادلة بشـكل يسـمح 
باالنتقـال مـن الذهنـي إلـى ما هو ممتع فـي العمل الفّني.  

فـي هـذا الملـف الخاص ُتقدم )الدوحـة( قراءة في كتاب 
»براديغـم الفـن المعاصـر« وتحـاور مؤلفتـه مـع ترجمـة 

مقاطـع منه. 
  

ملف خاص
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أمـا فـي كتـاب »براديغم« فإنهـا تقّدم، 
خافًا لذلك، نظرة من الداخل، ُمستبعدة 
مفهـوم  معتمـدة  النـوع،  عـن  كل حديـث 
البراديغـم، أي الخصوصيـة التـي يتمّيـز 
بها الفّن المعاصر، سواء على المستوى 
الجمالي والخطابي)نسبة إلى الخطاب(، 
أو على المسـتوى القانوني، االقتصادي 
مـا  »إن  تقـول:  حيـث  والمؤسسـاتي، 
يمّيـز براديغمـا معينـًا، هـو أن يشـتمل، 
الكرونولوجـي  البعـد  علـى  فقـط  ليـس 
للمراحـل، المتعـارف عليـه فـي التأريـخ 
للتصنيـف،  األجناسـي  والبعـد  للفـّن، 
الـذي يهـم علـم الجمال، وإنمـا أيضا على 
الخطابـات حـول الفـّن، وعلـى االقتصـاد 
والقانون والمؤسسـات والقيم، وأشكال 
حركية وتلّقي األعمال الفّنّية«)ص53(*. 
والواقـع أن اعتمـاد مفهـوم البراديغـم ال 
يخلو من صعوبات، سواء على مستوى 
فهمـه وتحديـده أو على مسـتوى نقله من 
مجال إلى آخر أو حتى ترجمته إلى لغات 
وهـو  مثـااًل،  يعتبـره  فالبعـض  أخـرى. 
معنـاه االشـتقاقي اإلغريقـي والاتينـي، 
والبعـض اآلخـر يعتبره محـورًا لإلبدال، 
وهـو المعنـى الـذي يأخذ به اللسـانيون، 
في حين مال اإلبستمولوجيون ومؤرخو 

العلم إلى اعتباره نموذجًا نظريًا ُمحّددًا. 
يضـاف إلـى ذلك سـوء اسـتعماله بشـكل 
مجـرد  إلـى  يتحـّول  وأحيانـًا  فضفـاض 
موضـة شـائعة، وكل هـذا يفقـده حتمـًا، 
قدرًا كبيرًا من إجرائيته وطاقته التحليلية. 
لذلـك تعـود إينيـك فـي اسـتخدامها لهـذا 
المفهوم إلى التعريف الذي قّدمه واضعه 
األميركـي  اإلبسـتمولوجي  األساسـي، 
فـي   Thomas Kuhn كـون  تومـاس 
والـذي  العلميـة«  الثـورات  »بنيـة  كتابـه 
البراديغـم  إن  أخـرى،  »بعبـارة  يقـول: 
هـو َبْنَينـة عاّمـة للمفاهيـم أو التصّورات 
المقبولـة فـي لحظـة ُمعّينـة وفـي مجـال 
اإلنسـاني:  النشـاط  مجـاالت  مـن  ُمحـّدد 
ليـس باعتبـاره نموذجـًا عامًا/مشـتركًا- 
ألن مفهـوم النمـوذج يعنـي ضمنيًا قبوله 
واتباعه بشكل واٍع- ولكن باعتباره قاعدة 
معرفّية يتقاسمها الجميع«)ص43(. لكن 
مـا ال يجـب إغفالـه هـو الطابـع الثـوري 
للبراديغم، والذي يؤّدي، حسب توماس 
كون نفسه، في تعريف آخر، إلى إحداث 
تغييـر كلي وجوهري في المنظور. وكما 
)والـذي  العلـم،  مجـال  فـي  الشـأن  هـو 
يصـدق أيضـًا على الفّن في نظر إينيك(، 
فإنـه لكـي تكـون هنـاك ثـورة أو تغييـر 

فـي البراديغـم، ال بـد مـن توافـر مجموعة 
مـن الشـروط الضرورية، وعلى رأسـها: 
وجـود جماعـة، وأن تأخـذ هـذه الجماعة 
شكل مجموعة ضّيقة أو محدودة وليس 
مجتمعًا موسعًا؛ أن يكون هناك جدال أو 
سـجال]. . [، أي خـاف ليـس فقط حول 
طريقـة حـل المشـكل، وإنمـا أيضـًا حـول 
كيفيـة طرحـه؛ وأخيـرًا، وبنـاء على هذا 
الخاف، حدوث تحّول فعلي وحقيقي في 
التمثات الجماعية)ص45(. وفي تطبيق 
هـذا التصـّور علـى مجـال الفـّن، توضـح 
إينيـك أن الفـّن المعاصـر، بتحّولـه إلـى 
براديغـم جديـد، أبـرم قطيعـة أنطلوجية 
والمتفـق  عليهـا  المتعـارف  الحـدود  مـع 
)ص49(.  بالفـّن  ُيسـمى  فيمـا  بشـأنها 
يعنـي ذلـك أن هذه القطيعة المبرمة بين 
البراديغـم المعاصـر والبراديغـم الحديث 
أحدثـت انقابـًا فـي مفهـوم الفـّن نفسـه، 
ليـس فقـط علـى مسـتوى فهمـه والتفكير 
فيه وعرضه وتوزيعه، وإنما أيضًا على 
مسـتوى طريقـة تسـويقه والترويـج له. 
حسـب  الفـّن،  تاريـخ  تقسـيم  يمكـن 
كبـرى  براديغمـات  ثاثـة  إلـى  إينيـك، 
متعاقبة-الكاسيكي، الحديث والمعاصر- 
كل واحد منها ينطوي على تعريف خاص 

تحــــّوالت جــــذريّة

»براديغم الَفّن 
المعاصر«

كانت غاية ناتالي إينيك في كتاب »اللعبة الثالثية« تتمّثل  
في صياغة الخصائص الفّنّية لفئة جمالية جديدة، من خالل 
تصنيف عام لألنواع الفّنّية، أي من خالل نظرة خارجية للفّن 

المعاصر. 
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للفـّن. فهـذا األخير يجـب، تبعًا للبراديغم 
الكاسـيكي، أن يكـون مطابقـًا للقوانيـن 
والقواعد المتوارثة عن التقليد، في حين 
يتحـّدد براديغم الفـّن الحديث كتعبير عن 
التمّيـز(،  الفنان)نظـام  وأعمـاق  دواخـل 
خـرق  علـى  أحيانـًا  ينطـوي  مـا  وهـو 
يتحـّدد  وأخيـرًا  الكاسـيكية.  القواعـد 
الفّن في البراديغم المعاصر كـ»لعب على 
حدود ما يعتبر فنًا حسـب التمّثل السـائد 
والمألوف«)ص50(. كما أن كل واحد من 
هـذه البراديغمـات يمثـل قطيعـة تامة مع 
الحـدود  مسـتوى  علـى  عليـه،  السـابق 

إعـادة  إلـى  ويـؤدي  اإلسـتطيقية، 
والقضايـا  للمسـائل  شـاملة  سـبك 
االقتصاديـة  المؤّسسـاتية،  التنظيميـة، 
واللوجسـتيكية. إال أن هـذا التصّور الذي 
يأخذ شكل نموذج مثالي، يجب أال يخفي 
عنا إمكانية تعايش براديغمات مختلفة أو 
تزامنهـا. من ذلـك مثًا تعايش البراديغم 
المعاصر مع البراديغم الحديث من خال 
بعض األعمال المنجزة وشبكات العرض 
وأيضًا على مسـتوى حساسـية الجمهور 
وطريقـة التلّقـي والتفاعـل مـع األعمـال 
الفّنّية)نجـد توضيحًا قيمـًا لمفهوم العمل 
الفّني في هذين البراديغمين عبر مختلف 
البيانـات الفّنّيـة التي جمعهـا أنتي كرامر 
»البيانـات  Antje Kramer فـي كتـاب 
 Les »20الفّنّيـة الكبـرى للقرنين 19 و
 grands manifestes de l’art
 ،des 19e et 20e siècles
الفنـون  منشـورات  باريـس، 
الجميلة، 2011(. لكن مع ذلك، 
ال يظهـر دائمـًا هذا التعايش أو 
التزامـن بوضـوح، وال يمكـن 
تعميمـه علـى جميـع الفاعلين 
وفـي مختلـف المجـاالت؛ فمن 
الصعوبـة بمـكان أن نتصـّور 
فنانًا مثل موني يغادر ضيعته 
النورماندية للتفاوض والدفاع 
عـن أعماله أمام مسـتثمرين في 
لنـدن أو باريـس أو نيويـورك، 
وهو أمر جد عادي وجاٍر به العمل 
بالنسـبة للفنانين المعاصرين. وفي 
مـن  عريضـة  فئـة  كانـت  إذا  المقابـل، 
جمهور الفّن تعّبر اليوم عن رفضها وعدم 
تثمينهـا للفـّن المعاصـر، فألنهـا ال تجـد 
فيـه تعبيـرًا عـن انتظاراتهـا اإلسـتطيقية 
أو الجماليـة، ألن مثـل هـذه االنتظـارات 
تتوافر في الفّن الحديث أو ربما حتى في 
الفـّن الكاسـيكي)وهو األمـر الـذي تشـير 
إليه ناتالي إينيك نفسها في كتابها »الفّن 
المعاصـر عرضـة للرفض:دراسـة حالة« 
 L’art contemporain exposé aux

 .)rejets :Etude de cas، 1998
ُيتيـح  البراديغـم  مفهـوم  اعتمـاد  إن 
للفـّن  الموضوعيـة  المقاربـة  إمكانيـة 
الخافـات  جوهـر  علـى  والوقـوف 
والسجاالت الفّنّية التي طبعت المرور من 
براديغـم إلـى آخـر، منذ منتصـف القرن 
التاسع عشر وكذا المرور من البراديغم 

الكاسـيكي إلـى الحديث. فـإذا وقفنا عند 
التجربـة أو الخبرة الجمالية فإننا نجدها 
تختلـف مـن براديغـم إلـى آخـر: إذا كان 
الحساسـية  يسـتهدف  المعاصـر  الفـّن 
والتفاعـل، فـإن الفـّن الكاسـيكي يبحـث 
عـن السـمو الروحـي، فيمـا يبحـث الفـّن 
الحديـث عـن االنفعـال الجمالي. ومن بين 
التوّجهـات األساسـية التـي يقـوم عليهـا 
الفـّن المعاصـر اعتبـار أن العمـل الفّني ال 
يتحّدد بالموضوع الذي يقترحه أو يقّدمه 
الفنان)ص89(، وأن هذا العمل يوجد فيما 
وراء الموضوع. وفي الوقت الذي ُيشـّكل 
فيه العمل الفّني غاية وتعبيرًا عن السمو 
والشـخصية الجوانيـة فـي البراديغميـن 
الفـّن  فـي  فإنـه  والحديـث،  الكاسـيكي 
المعاصـر، نجـد أن اللعـب علـى الحـدود 
العـرض  وفضـاء  المؤّسسـاتية  واألطـر 
وحتـى الزمـن، هـو الـذي يولـد ويخلـق 
أشكااًل فّنّية جديدة. ومن خصائص الفّن 
المعاصـر أيضـًا أنـه ُيعنـى بالمسـافات، 
أم  قانونيـة  فيزيائيـة،  كانـت  سـواء 
أخاقيـة، وبإدمـاج السـياق، كمـا ُيعنـى 
بمختلـف اإلكراهـات التـي ُتعـاش كحدود 
إذا  يجـب علـى األقـّل فتحهـا وتجاوزهـا 
وخرقها)ُيرجـع  انتهاكهـا  اسـتعصى 
النصـوص  بعـض  إلـى  الصـدد  هـذا  فـي 
الكاسـيكية فـي الفلسـفة الجماليـة مثـل: 
أدورنـو Adorno »نظريـة إسـتطيقية« 
ماركيـوز   ،Théorie esthétique
La di- »البعـد اإلسـتطيقي« Marcuse
mension esthétique، ميشيل هنري

Michel Henry »رؤية الامرئي، حول 
 Voir l’invisible. Sur كاندنسـكي« 
Kandinsky. . . إلـخ(. إن شـعار الفـّن 
المعاصـر يرتبـط بأربـع لحظـات رمزيـة 
تسـمح بالوقوف علـى حمولته الثورية، 
وتتمّثل في: الجاهز)أو المصنوع سلفًا(، 
Mar- مارسـيل دوشـان  والـذي دشـنه 
cel Duchamp منـذ 1913 )وُيعـّد مـن 
المعاصـر(،  للفـّن  األوائـل  المؤّسسـين 
يقـوم علـى عـرض موضـوع مألـوف فـي 
اسـتخداماتنا اليوميـة العادية)فـي حالـة 
دوشـان َتـّم عـرض مبولـة كعمـل فّنـي(. 
والجاهـز حسـب تعريـف جـورج هوغنـي 
Georges Hugnet »اسـم ُيطلـق علـى 
كل موضوع مصنوع، يتم تحريف داللته 
واسـتعماله األصلـي، ليصبـح موضوعًا 
فّنّيـًا، تبعـًا إلرادة واختيـار المبـدع فقط« 
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 Dictionnaire du قامـوس الدادائيـة(
dadaisme، باريـس، بارتيـا، 2013، 
ص421(. يأتـي بعد ذلك الفّن التصّوري 
األولويـة  ُيعطـي  الـذي  المفاهيمـي  أو 
واألهميـة للفكرة على حسـاب الموضوع 
المنجز. في هذا السـياق يمكن اسـتحضار 
الرسـم الممسـوح الـذي تقـّدم بـه راؤول 
Raoul Rauschenberg روشـنبرغ 
األداء  أو  اإلنجـاز  فـّن  ثـم   .1953 سـنة 
القائـم علـى مجموعـة مـن الحـركات أمام 
جمهور ُمعّين، وهو اتجاه يستمد أصوله 
من البدايات األولى للمدرسـة المستقبلية 
فـي الفـّن )انظـر كتـاب روزلـي غولدبـرغ 
Roselee Goldberg »فـّن اإلنجـاز: من 
 La performance المستقبلية إلى اآلن
du futurisme à nos jours« باريس، 
ثامـس وهودسـون، 2001(، ومـن أبـرز 
 Hermann نيتـش  هيرمـان  ممثليـه 
Nitsch وحركيـو العاصمـة النمسـاوية 
فيينا. وأخيرًا فّن التجهيز أو فّن المنشآت 
الذي يتمّيز باالستغناء التام عن كل سند 
أو دعامـة أو إطـار: فهو ليس نحتًا، رغم 
كـون أعمالـه ثاثيـة األبعـاد، وهـو ليس 
رسـمًا أو تصويـرًا، رغـم عـدم اسـتبعاد 
اسـتخدام عناصر َتّم رسمها أو صباغتها 
مـن طرف الفنـان)ص96(. هذه اللحظات 
الجذريـة  للقطيعـة  سـة  المؤسِّ األربـع 
أصبحـت شـعارًا ورمـزًا للفـّن المعاصـر 
لـم تعـد موجـودة  أنهـا  الناشـئ. ورغـم 

فـي شـكلها األصلـي أو الخالـص، إال أنها 
توجـد بأشـكال هجينـة؛ أكثـر مـن ذلـك، 
يمكـن القـول إنها أسـاس ومصدر مختلف 
التيارات واالتجاهات المتواجدة في إطار 

الفـّن المعاصـر. 
لقد حافظت إينيك، بكل وعي وعناية، 
كتـاب  فـي  سـواء  المنهـج  نفـس  علـى 
»اللعبـة الثاثية« أو كتـاب »البراديغم«، 
حيـث غيـاب حكـم القيمـة علـى األعمـال 
مؤرخـي  اختصـاص  مـن  )وهـو  الفّنّيـة 
ونقـاد الفن(وغيـاب وسـائل التشـخيص 
ال  المعاصـر«  الفـنّ  ألن  واإليضـاح، 
ينقـل عـن طريـق  إنتاجـه، ولكـن  ُيعـاد 
فاعتمـاد  وبالفعـل،  الحكـي«)ص153(. 
المحكـي  أو  المـروي  والخطـاب  السـرد 
ُيتيـح إمكانـة »َمّد وتوسـيع مجـال العمل 
الفّنـي إلـى ما وراء الموضـوع«، إما ألنه 
لم ُيعّد هناك موضوع أصًا )فّن التجهيز 
أو اإلنشـاء، الفّن التصّوري، فّن اإلنجاز 
أو األداء(، أو ألن الموضوع لم تعد له أية 
قيمة تذكر)فّن الجاهز أو المصنوع سلفًا(. 
ناتالـي  االجتمـاع  عالمـة  تعتمـد  لذلـك، 
إينيـك، فـي الحديـث عـن األعمـال، علـى 
اسـتعادة بعـض المشـاهد، ونقـل بعـض 
المقتطفـات مـن جرائـد ُمتخّصصة أو غير 
توصيفاتهـا  إلـى  إضافـة  ُمتخّصصـة، 
الشـخصية. هكـذا أصبـح الحكـي يحتـل 
المعاصـر،  الفـّن  فـي  أساسـية  مكانـة 
ويرتبـط بإحـدى خصائصـه الجوهريـة، 

أال وهـي خـرق القاعـدة أو المعيـار. »إن 
ثقافة بكاملها عن الفّن المعاصر، تشّكلت 
هكـذا عـن طريـق المروّيـات الخارجيـة، 
عـن طريـق الحكـي]. . [إن المقاربـة عـن 
طريق الحكي تؤشر إلى االستثنائي الذي 
يصير أداة للتحليل، ليس من حيث كونه 
تمثيليًا أو تشخيصيًا، وإنما من حيث هو 
عـرض دال علـى الخـروج عـن القاعدة أو 
المعيـار«)ص19(. كمـا أن اعتمـاد إينيـك 
أسـلوب اإلضـاءات الخاطفـة والمقتضبة 
المتعـّددة  األوجـه  عـن  تكشـف  التـي 
والمختلفـة للفـّن المعاصر، دون التوّقف 
مليـًا عنـد أي منها، يمكن أن يفيد المتلقي 
غير المتخّصص في تكوين نظرة تركيبية 
شـاملة وواضحة عـن العديد من القضايا 
واألطروحـات، وهـو الطمـوح أو الهـدف 
الـذي قصدتـه والمتمثـل فـي تمكيـن هـذا 
المتلقي من ولوج مجاالت الفّن المعاصر 
بعـدم  اإلحسـاس  بوتقـة  مـن  وإخراجـه 
الفهـم والتيـه والحيرة واالرتباك وغياب 

المعنى)ص254(. 
نة  إذا كانـت الفصـول العشـرون المكوِّ
للكتاب تبدو ظاهريًا مستقّلة عن بعضها 
البعـض، فـإن هنـاك، مـع ذلـك، منطقـًا 
داخليًا ضمنيًا ينتظمها ويسمح بتوزيعها 
إلى ثاثة أقسام: القسم األول من التحليل 
األنطلوجيـة  الخصائـص  عـن  يكشـف 
الجديدة للعمل الفّني المعاصر، في حين 
يقـّدم الثاني أنماط وجوده ومشـروعيته 

 من الصعوبة بمكان 
أن نتصّور فنانًا مثل 

موني يغادر ضيعته 
النورماندية للتفاوض 

والدفاع عن أعماله أمام 
مستثمرين في لندن 
أو باريس أو نيويورك، 

وهو أمر جد عادي وجارٍ به 
العمل بالنسبة للفنانين 

المعاصرين

ع   في ما يخّص الُمجمَّ
الذي يقتني األعمال، فإنه 

يجد نفسه أمام خلط 
والتباس كبيرين إزاء 

القيمتين الفّنّية من جهة، 
والمادية أو التسويقية 
من جهة أخرى؛ إذ كيف 

يمكن الجمع بين منطق 
الجودة ومنطق المضاربة 

المهيمن
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الثالـث فيعـرض حصيلـة  أمـا  الجديـدة؛ 
التحـّوالت والتغّيرات التي طالت أشـكااًل 
الفّني)العـرض،  العمـل  وتدبيـر  حركيـة 
المحافظـة، االقتناء والتجميع، اإلصاح 
يمكـن  التقسـيم  لهـذا  وتبعـًا  والترميـم(. 
تتمّثـل  كبـرى  عناويـن  ثاثـة  نضـع  أن 
فـي: 1- الطابـع االختراقـي للعمـل الفّنـي 
الجديـدة:  الوسـاطات   -2 المعاصـر. 
الفنان، الخطابات، المؤسسة. 3- تعقيد 
ُمتزايد في حركية وتدبير األعمال الفّنّية. 
وكمـا  المعاصـر،  الفّنـي  العمـل  إن   -
تمـت اإلشـارة إلـى ذلـك في كتـاب »اللعبة 
الثاثيـة...« يقـوم أساسـًا علـى »خرق أو 
اختـراق حـدود الفـّن كمـا يتمثلهـا الحـس 
المشترك« )ص55(. هذا االختراق يأخذ، في 
كتاب »البراديغم« شـكل ]تجربة الحدود[، 
يغذيـه اعتـراف مؤّسسـاتي فـوري يـؤدي 
إلى تجذير وتثوير القضايا الفّنّية)»مفارقة 
التساهل« من جانب المؤسسات(. يعني هذا 
أن العمـل الفّنـي لم ُيعّد منضبطًا لضرورة 
الخضـوع لقانـون أكاديمـي ما)البراديغـم 
الكاسـيكي(، وال لضـرورة التعبيـر عـن 
دواخل وأعماق الفنان)البراديغم الحديث(. 
المعاصـرون عـن  الفنانـون  هكـذا يخـرج 
القانونيـة  والحـدود  المقتضيـات  بعـض 
واألخاقية)مثل ما حصل في معرض »الفّن 
المعاصـر والطفولـة: أبريـاء مفترضـون« 
المنظم سنة 2000 بمركز الفنون التشكيلية 
المعاصرة بفرنسا، والذي تعّرض للتنديد 
واالسـتنكار والمتابعـة القضائيـة بدعوى 
توظيـف واسـتغال )األطفـال(، ممـا أثـار 
خافات كبيرة بين المؤهلين وغير المؤهلين 
حول فهم األعمال الفّنّية والحكم عليها. كما 
تركـز عالمـة االجتمـاع بشـكل خـاص على 
التخّلي عن مبدأ األصالة وضرورتها، حيث 
ُيعّمـق الفنـان المعاصـر »مختلـف أشـكال 
التباعـد«: التباعـد الفيزيائي/الموضوعي 
عـن عملـه، حضـوره الضمنـي الثانـوي، 
»سـواء مـن خـال التباهـي بعـدم الوفـاء، 
ـم  عـدم االهتمـام أو حتـى السـخرية والتهكُّ
أو الخداع واالنعدام التام للجدية«)ص66(. 
هكذا تصبح صورة الفنان هي نفسها غير 
أصيلـة. إال أن المفهـوم األقـوى المقتـرح 
الفّنـي  العمـل  لتمييـز  إينيـك  طـرف  مـن 
المعاصـر يبقـى هـو أن يكـون ألوغرافيـا، 
أي أن يتحـّدد كـ»محاولـة فنّيـة« مسـاوية 
إلمكانات تحيينها، وذلك في مقابل العمل 
األوتوغرافـي الـذي ال يمكـن إعـادة إنتاجه 

دون فقدان أصالته. فالعمل الفّني المعاصر 
أصبـح يتواجـد من خـال التحيينات التي 
ال تفقده أصالته، بل على العكس، تمنحه 
وجودًا ُمتجّددًا باستمرار. كما تؤكد إينيك 
أن ارتبـاط العمـل الفّني المعاصر بسـياقه 
الزمكاني واالجتماعي له تأثير مباشر على 
الـدور الـذي أصبـح يلعبـه الجمهور)إدماج 
الفعالـة(،  المشـاركة  اإلدراكيـة،  قدراتـه 
وكذلـك علـى تعزيـز حضـور الفنـان الـذي 
يناقش أعماله في مختلف المحافل)وهو ما 
 Jean-Pierre يسميه جان-بيير كوميتي
Cometti »ضرورة ظهور الفنان كمرشح 

يدافـع عـن جدارتـه أو اقتـداره الفّني(. 
- خّصص القسم الثاني من هذه النظرة 
المعاصـر  الفـّن  لعالـم  والشـاملة  العاّمـة 
الفّنـي  العمـل  لتلّقـي  الجديـدة  لألشـكال 
واالحتفـاء بـه، يتعّلـق األمـر هنـا بتحديـد 
وتمييز األنماط الجديدة لوجود ومشروعية 
العمل الفّني المعاصر. إن السرد هو وحده، 
فـي البراديغـم المعاصـر، مـا يسـمح بفهم 
»مفعـول المفاجـأة والتسـاؤل واالرتبـاك 
اإلدراكي«)ص158(الـذي تجّسـده األعمـال 
سـواء فـي فـّن الجاهـز أو فـي اللوحـات 
األداءات  فـي  وكذلـك  اللـون،  أحاديـة 
الصـور  إلـى  الفّنّيـة، إضافـة  والمنشـآت 
والفيديوهـات. هكـذا أصبـح الخطـاب عن 
العمـل الفّنـي فعـًا تقييميـًا أوليـًا وخطوة 
أولـى نحـو »إدمـاج محاولـة فّنّيـة معّينـة 
فـي عالـم الفـّن المعاصـر«)ص186(، رغم 
أن تناسـل وتكاثـر هـذه النصـوص يـؤدي 
إلـى جعـل العمـل الفّنـي موضوعـًا للفهـم 
والتعقُّل، أي إلى »شغف هيرمينوطيقي« 
يهمل المقاربة الحسّية واالنفعالية. كما أن 
»حضـور الفنـان« إلـى جانـب العمـل الفّني 
أو فـي أثنـاء اإلنجـاز هـو عنصـر آخـر فـي 
عمليـة تثمينه وإبراز قيمته، وأيضًا حتى 
فهمه في بعض األحيان. إن األهمية الجديدة 

للخطابات ليست إال وجهًا واحدًا من أوجه 
إعـادة بنـاء وهيكلـة عالـم الفـّن، والتـي 
تـؤدي بشـكل خـاص إلـى »قلب أنسـاق أو 
أنظمـة االعتـراف«. وخافـًا لمـا كان عليـه 
األمر في البراديغم الحديث، فإن االعتراف 
بالفنان يقتضي بدءًا، اعترافًا مؤّسساتيًا، 
وليـس شـخصيًا فقـط. هـذا األمـر بـدا جلّيًا 
أكثـر فـي فرنسـا، حيـث أصبـح مـن مهـام 
الصناديق الجهوية للفّن المعاصر المنشأة 
في الثمانينيات، اكتشـاف المواهب الفّنّية 
الناشـئة وتشـجيعها ومواكبتهـا. كمـا أن 
التكامـل الـذي ظهـر مؤخـرًا بيـن األروقـة 
والمتاحـف جعـل من الطابع المؤّسسـاتي 
القيمـة  الرفـع مـن  مسـاهمًا أساسـيًا فـي 
الماديـة التسـويقية لألعمـال، مؤديـًا إلـى 
ارتبـاك متزايـد فـي شـبكات نقـل األعمـال 

وكـذا القيـم الماديـة والفّنّية. 
- فـي مرحلـة ثالثة، توضـح إينيك أن 
التنظيـم الحالـي ألنشـطة حركـة وتدبيـر 
األعمـال الفّنّية)عـرض، تجميـع محافظة، 
مقتضيـات  مـع  دائمـًا  يتـاءم  ترميـم(ال 
البراديغم المعاصر. إن تغيير أنماط حركة 
أو نقل وعرض العمل الفّني المعاصر يمر 
بـدءًا وحتمًا عبـر مضاعفة المعارض. هذه 
األخيرة تعمل على تطوير نظام ذي طابع 
دولـي وغايـة فـي التراتبية)فـي مقدمتهـا 
معـرض بـال، بـازل آرت(، حيـث يحتـدم 
الصراع والتنافس بين الفنانين واألروقة في 
مختلـف أنحاء العالـم. وخارج المعارض، 
المفهمـة  لضـرورة  العـروض  تخضـع 
)الخطـاب، الثيمـة، التأويل(القائمـة علـى 
مقاربة سينوغرافية جديدة تشبه اإلخراج 
المسرحي. في هذا السياق، تستنكر إينيك 
التعتيم الذي ُيحيط بهذه السينوغرافيا عبر 
المعقـدة  المفاهيمـي والطقـوس  التاعـب 
للعـرض، بحيـث إن المتلقي العادي وغير 
المؤهل يبقى في وضعية جهل مطبق. أما 
في ما يخّص المجمع الذي يقتني األعمال، 
فإنه يجد نفسه أمام خلط والتباس كبيرين 
إزاء القيمتيـن الفّنّيـة مـن جهـة، والماديـة 
أو التسـويقية مـن جهـة أخـرى؛إذ كيـف 
يمكـن الجمـع بيـن منطق الجـودة ومنطق 
المضاربـة المهيمـن أكثـر فأكثـر علـى الفّن 
المعاصر، سؤال يطرحه كل مهتم باقتناء 

وتجميـع األعمال. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أرقـام الصفحـات الموضوعـة بيـن قوسـين 
تحيـل علـى كتـاب ناتالـي إينيـك »براديغـم الفـّن 

المعاصـر«، نشـرة غاليمـار، 2014. 

 إذا كان الفّن 
المعاصر يستهدف 

الحساسية 
والتفاعل، فإن الفّن 
الكالسيكي يبحث 
عن السمو الروحي

: » ناتالي إينيك لـ »
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قيمة العمل الَفنّي 
تحّددها جهات متعّددة

: » ناتالي إينيك لـ »

 فــي هــذا الحــوار الخــاص لـ)الدوحة(، تناولــت إينيك مجموعة مــن النقاط التي تســاعد على توضيــح أفكارها، 
وفهم بعض المقاطع التي أثارت نقاشــات حادة مباشــرة بعد صدور كتابها »براديغم الفّن المعاصر«.  في نقطة 
أولى دافعت عن مشــروعية اســتخدام البراديغم كمفهوم إبستملوجي في مجال تاريخ وسوسيولوجيا الفّن، رغم 
اختــالف هــذا األخير عن العلم وتاريخه. ثم أوضحت، في نقطة ثانية، إمكانية تعايش براديغمات فنية متعّددة، 
وهو ما ال يمكن أن يتحقق في مجال العلم العتبارات عديدة تشرحها بتفصيل في هذا الحوار. كما عرجت على نقطة 
هامة تتعّلق بجدلية القيمة الفّنّية الجمالية والقيمة المادية للعمل الفني، وأهم المتدخلين في تحديدهما. هذا دون 
أن يفوتها إبراز موقع وأهمية كتابها األخير بالقياس إلى إسهاماتها السابقة، خاصة كتاب »اللعبة الثالثية للفّن 
المعاصر«. وأخيرًا شــرحت فهمها الخاص للموضوعية وحدودها من خالل مفهوم الحياد الملتزم، لينتهي الحوار 

بحديث عن طموح أو هدف الفن. 
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في ما يتعلق بسعر 
السوق، وسعر العمل 

الفني، وخاصة في 
الفّن المعاصر، 

يخضع هذا السعر 
لقانون العرض 

والطلب

§  هل يمكن استخدام مفهوم البراديغم 
دون  الفــّن  سوســيولوجيا  مجــال  فــي 
وصعوبــات  مشــاكل  ذلــك  يثيــر  أن 

إبستملوجية أو معرفّية؟

- فــي كتابه الشــهير عن »بنيــة الثورات 
العلــوم  مــؤرخ  اســتخدم  العلميــة«، 
 Thomas Kuhn كــون  تومــاس 
مفهــوم »البراديغم« باعتباره يمثل حالة 
للمعرفــة، تشــّكل نموذجــًا أو باألحــرى 
قاعــدة معرفّيــة يتقاســمها الجميــع، ما 
النمــوذج يحتــوي ضمنيــًا  مفهــوم  دام 
على فكــرة اتباعه بطريقة واعية. وهذه 
القاعدة ال تســتطيع فرض نفسها إال عبر 
القطيعــة مــع الحالة الســابقة للمعرفة، 
وتكــون هــي بدورهــا معرضــة بالتأكيد 
لإلزاحــة مــن طرف تصــور آخــر: هكذا 
تعمل الثورات العلمية، كما يفســر ذلك، 
أي ليــس من خال تقــدم خطي ومتصل 
للمعرفــة، وإنمــا مــن خال سلســلة من 
القطائع، أو بعبارة أخرى، سلســلة من 

»الثورات«. 
بالنســبة لي، لم يكن هدفــي هو مقارنة 
العلم بالفّن، أو الفــّن بالعلم )أي البحث 
عن التشــابهات بيــن هذيــن المجالين(، 
وإنما قارنت أحدهما مع اآلخر )أي وقفت 
على التشــابهات واالختافات(. وهكذا، 
فعلى مســتوى االختافات، يمكن القول 

إن الفــّن ليــس بحثــًا عــن الحقيقــة، بل 
هــو بحث عن تجربــة متميزة قائمة على 
اإلدراك الحسي، سواء من جانب المنتج 
أو من جانب المتلقي، وبغض النظر عن 
طريقــة تحديد موضــوع هــذه التجربة-

الجمــال، الروحانية، الرضا واالرتياح، 
التطابق مع الغير أو التعاطف، االنفعال، 
اإلثــارة، إلــخ. ثــم إن مفهــوم التقــدم ال 
يحتــل إال مكانــة محــدودة فــي الفــن: ال 
معنى له إال داخل نفس المدرسة الفّنّية، 
حيــث يمكن أن تتطــور وتكتمل المناهج 
والتقنيــات والمهــارات. تجــب اإلشــارة 
أيضــًا، إلى أن الممارســة العلمية، على 
األقل فــي العصر الحديث، هي ممارســة 
جماعيــة، في حين أن الممارســة الفّنّية 
تبــدو، عكس ذلــك، فرديــة: فالباحثون 
يشــتغلون في المختبرات كفريق، بينما 
يشــتغل الفنانون في الغالــب كأفراد في 
ورشــاتهم. كمــا أن حل األلغــاز العلمية 
يعتمد على االســتدالالت والبراهين، في 
حين ال نقدم أي شيء من ذلك في الفّن، 
بقدر ما ننتج أحكام قيمة. وهذه األحكام، 
كفــرق أخيــر بيــن المجاليــن، يمكــن أن 
تصــدر، ليــس فقــط عــن المتخصصيــن 
)كمــا هو الحــال فــي العلم، حيــث تقدم 
البراهين من طرف المتخصصين(، وإنما 
أيضًا عن جمهور عريض، يعطي لنفسه 
حــق اإلدالء بالرأي، حتــى وإن كان هذا 

األخير غير ذي قيمة وال يحظى باعتراف 
المتخصصين. 

ورغم هذه االختافات، توجد تشــابهات 
عديــدة بين الفّن والعلــم، على األقل من 
وجهة نظر »بنية الثورات«، كما وصفها 
تومــاس كــون. ففــي نظــره، ال بــد مــن 
توفــر مجموعــة من الشــروط كي تحدث 
ثــورة علمية: أواًل، وجــود جماعة، ألن 
وجــود مجــرد أفــراد معزوليــن ال يكفي 
لتشــكيل براديغــم جديــد؛ ثــم أن تأخــذ 
هــذه الجماعة شــكل مجموعــة ضيقة أو 
محدودة وليس »مجتمعًا« موســعًا؛ وأن 
يظهــر جدال أو ســجال، ال يمكن اختزاله 
في مجرد اختاف في اآلراء وإنما يشكل 
خافــًا، أي عــدم اتفــاق كلــي ليس فقط 
حــول طريقــة حل المشــكل، وإنما أيضًا 
حــول كيفيــة طرحــه؛ وأخيــرًا، وبنــاء 
على هــذا الخاف، حــدوث تحول فعلي 
الجماعيــة. والواقــع أن  التمثــات  فــي 
هذه الشــروط مجتمعة توجــد في تحول 
»البراديغميــن الكبيريــن« اللذين أحللهما 
البراديغــم  مــن  التحــول  كتابــي:  فــي 
الكاســيكي إلى البراديغــم الحديث، ثم 
مــن البراديغــم الحديــث إلــى البراديغــم 

المعاصر. 

وتزامــن  تعايــش  نفســر  كيــف   §
براديغمات مختلفة؟
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كان الفّن المعاصر 
سابقًا وإلى عهد قريب، 

متواضعًا من حيث 
القيمة المادية مقارنة مع 
الفّن الكالسيكي والفّن 

الحديث. واليوم تضاعفت 
قيمته إلى َحدٍّ كبير

تحديد سعر ثابت لعمل 
فني متميز، يعتبر، في 

بعض الحاالت، اختزااًل له 
في قيمته المادية وتقلياًل 

وانتقاصًا من قيمته الفّنّية 
الخالصة

- هنــاك بالفعــل فــرق كبير بيــن »العلم 
السوي« بالمعنى الذي يستعمله توماس 
كــون، وبيــن »الفــّن الســوي«، حيث ال 
يقبــل األّول تواجد وتعايــش براديغمين 
مختلفيــن، وال يســمح بوجــود خافات 
ونزاعــات إال فــي لحظــات جــد محدودة 
زمنيــًا. فــي حين نجــد أن الفــّن الحديث 
قــد تعايــش ألجيــال عديــدة مــع الفــّن 
الكاســيكي، وكذلك األمر بالنسبة للفّن 
المعاصر، فقد تعايش لحوالي جيلين مع 
الفــّن الحديث. وهــذه الوضعية أصبحت 
ممكنــة بالنظــر إلــى أن الحقيقــة التــي 
يســتهدفها العلــم، ال يمكــن إال أن تكــون 
واحــدة ووحيدة-علــى األقل مــن وجهة 
نظر اإلبســتملوجيا التلقائيــة التي قد ال 
تحظى باعتراف مؤرخي العلم-في حين 
إن التجربــة المســتهدفة من طــرف الفّن 
تحتمل التعدُّد، شــريطة أن ترتبط بأطر 
اجتماعية هي نفســها متعــّددة. والواقع 
أن هذه هــي وضعية وحالة الفّن، حيث 
مؤسســات  تعايــش  بالفعــل،  ترســخ 
وأسواق وجماهير مختلفة بشكل واضح 
وصريــح، وذلــك ضمــن تراتبيــة هــي 
أيضــًا واضحة اليوم، بين المتخصصين 
ومؤسسات الدولة، والفاعلين المؤثرين 
بقوة في الســوق، وأيضًا الجماهير ذات 
الكفــاءة العالية والمتميــزة، فكل هؤالء 

يميلون إلى جانب الفّن المعاصر. 

§ بالنســبة للعمــل الفنــي، مــن يحدد 
قيمته الفّنّية وسعره في السوق؟

-  في الجواب عن هذا الســؤال، يجب أن 
ناحظ، أواًل، أنه ال توجد قيمة »واحدة« 
)اقتصادّيــة(، بل قيم متعّددة من شــأنها 
أن تحــول العمــل الفنــي إلى شــيء ذي 
جهــات  هنــاك  أن  مادية؛ثانيــًا،  قيمــة 
وســلطات متعــددة تمنــح قيمــة للعمــل 
الفنــي، ثالثــًا، أن هناك ظروفــًا زمنية 
مختلفة ومتعــددة، بالقياس إليها تكون 
للعمــل الفنــي قيمــة أو العكس؛ورابعــًا 
وأخيــرًا، أنــه، فــي مــا يتعلــق بســعر 
الســوق، وســعر العمل الفني، وخاصة 
فــي الفــّن المعاصر، يخضع هذا الســعر 
لقانــون العرض والطلب، وبشــكل الفت 
بعــد بروز نزعــة ميركانتيليــة في قطاع 
واسع من عالم الفّن خال الجيل األخير. 
وهــذه الماحظــات لــن تبــدو غريبة إال 
بالنســبة للذين يعتقدون في وجود قيمة 

داخلية)ذاتية(لألعمال الفّنّية. 
يوجــد قانــون، بصــدد ســعر الســوق، 
يطبــق ويحكم كل شــيء، بمــا في ذلك 
عالــم الفــّن، أال وهــو قانــون العــرض 
والطلــب. وبالفعــل، فالســعر يرتفع أو 
ينخفــض تبعًا لعدد الراغبيــن في اقتناء 
العمل)ينخفض السعر كلما كان الراغبون 
أو متردديــن، ويرتفــع كلمــا كان  قلــة 
الراغبون كثرًا ومصممين على االقتناء(، 

العرض)وهــذا  كميــة  حســب  وأيضــًا 
مــا يفســر ميــل أصحــاب األروقــة إلــى 
عرض أعمــال محدودة وقليلــة لفنانيهم 
والطلــب  العــرض  قانــون  البارزيــن(. 
هذا، الذي يحظــى بالقبول في االقتصاد 
العادي الخــاص بالمنتوجــات واألعمال 
والخدمات، يصدم الحس المشترك حين 
يتعلــق األمر بتطبيقه علــى مجال الفن. 
فالمفــروض في هذا األخيــر امتاك قيمة 
داخلية، مستقلة عن احتماالت وتقلبات 
الســوق:يرجع ذلك علــى وجه التحديد، 
إلــى أن القيمــة المادية )الســعر( تصبح 
هي المعيار في قيــاس وتحديد »القيمة« 
غيــر الماديــة، أي القيمــة الفّنّيــة، التي 
هــي حصيلة »قيــم« الجمــال، األصالة، 
الداللــة، إلــخ. مــن هنــا يأتي الشــعور 
بالتذمر إزاء عدم اســتقرار األسعار؛ كما 
أن تحديد ســعر ثابت لعمــل فني متميز، 
يعتبر، فــي بعض الحــاالت، اختزااًل له 
في قيمتــه المادية وتقليًا وانتقاصًا من 

قيمته الفّنّية الخالصة. 
وفيمــا يخــص الفّن المعاصــر، فقد احتد 
كثيــرًا هذا الحذر إزاء الســوق، وبالتالي 
إزاء اختــزال قيمــة األعمــال الفّنّيــة فــي 
ســعرها، خاصة في السنوات األخيرة، 
حيــث طفت على الســطح، فــي منتصف 
التســعينيات، فئــة جديدة مــن الفاعلين 
في المجال. إن البروز القوي للمتاجرين 



114

في األعمال الفّنّية، وصناديق االستثمار 
فــي الــدول المتقدمــة، وأيضــًا الثروات 
الهائلة للدول الناشئة، كل هذا خلق فئة 
مــن المشــترين ذوي اإلمكانــات الماليــة 
الكبيرة، والخبرة الطويلة في المضاربة 
علــى  القائمــة  األعمــال  بصــدد  أيضــًا 
اإلبهار)نشــير مثًا وبشــكل خاص، إلى 
مجموعــة »الفنانــون اإلنجليز الشــباب« 
وممثلهــم الرئيســي ضاميــان هيرتــس 
Damien Hirst(، واللعــب على تأثير 
االختــراق أو إنتــاج أعمــال تنــال رضــا 
وإعجــاب المحبين والعشــاق مباشــرة، 

وهم غير مثّقفين في الغالب. 
كان الفــّن المعاصــر ســابقًا وإلــى عهــد 
قريب، متواضعًا من حيث القيمة المادية 
والفــّن  الكاســيكي  الفــّن  مــع  مقارنــة 
الحديــث. واليوم تضاعفت قيمته إلى حد 
كبير: هناك، من جهة أولى، فئة قليلة من 
 ،Cattelan النجوم العالمييــن )كاتان
 ،)  ...Koons كونــز ،Hirst هيرســت
مدعومــة مــن طــرف أروقــة ذات صيت 
عالمــي، حطمت أعمالهم أرقامًا قياســية 
وكانــت موضوع قــراءات وتحليات في 
عدد كبيــر من وســائل اإلعام؛وهناك، 
من جهة أخرى، فئة عريضة من الفنانين 
المغموريــن، ال يعرفهم إال المتخصصون 
يعرضــون  ال  والذيــن  والمهتمــون، 
أعمالهم، وأحيانًا ال يبيعونها إال باعتماد 
وساطة شبكة من المؤسسات العمومية 
المراكــز  المعاصــر:  بالفــّن  الخاصــة 
الجهويــة للفن، الصناديق الجهوية للفّن 
األروقة،  جمعيــات   ،)FRAC(المعاصر

وفــي أحســن الحــاالت، المتاحــف. هذا 
الوســط المؤسســاتي هــو المدخــل إلى 
الشــهرة والثــروة فــي ســوق األروقــة 
القويــة، ولــدى مجّمعي األعمــال، وكذا 
المعارض الراقية. وفي أســوأ الحاالت، 
ال يبقى للفنان ســوى مســاره ورصيده 
الخــاص المدعــوم والخاضــع لتقديرات 
مندوبــي  الفــّن،  )نقــاد  المتخصصيــن 
تأثيرهــم  فتــئ  مــا  الذيــن  المعــارض، 
يتعاظم-على غرار القطب الشهير هارالد 
زيمــان Harald Szeemann(، وكلــه 
أمل فــي أن يتم انتقاء أعماله في بينالي 
دولــي، وأن يجذب إليــه انتباه صاحب 

رواق يحظى بثقة المؤسسات. 

§ مــا العاقة التــي يمكــن إقامتها بين 
كتــاب »براديغم الفــّن المعاصر« وكتاب 

»اللعبة الثاثية للفّن المعاصر«؟

الفــّن  عــن  األّول  كتابــي  قــام    -
للفــّن  الثاثيــة  المعاصر)اللعبــة 
 Le triple jeu de l’art المعاصــر 
contemporain(على أساس مزدوج، 
براغماتــي وأنطلوجي: هناك من ناحية 
أولى، بحث ميداني حول ردود الفعل إزاء 
الفــّن المعاصر، منظورًا إليــه هكذا، من 
الخارج. ومن ناحية أخرى، هناك تحديد 
وتمييز أنطلوجي لخصائصه، من خال 
اســتقراء أفعال وردود أفعال الوســطاء 
كتابــي  يقــوم  فــي حيــن،  والجمهــور. 
األخيــر )براديغم الفــّن المعاصر:بنيات 
 Le paradigme de l’art ثــورة فنيــة
 contemporain :Structures

)d’une révolution artistique
علــى التحليــل النســقي المنظــم، ومــن 
الداخــل، للنتائــج العمليــة المترتبة عن 
تلــك الخصائــص، ليس فقــط من خال 
األعمــال في حــد ذاتها، وإنمــا من خال 
نمــط اشــتغال عالــم الفــّن المعاصر في 
مجموعــه. يتعلــق األمــر بصياغة نظرة 
نظــرة  الموضوع:ليــس  عــن  أخــرى 
مباشــرة عــن األعمــال، بــل نظــرة غير 
مباشــرة؛نظرة خاطفة وشاملة، تسمح 
بمعرفــة وإدراك العالــم الــذي توجد فيه 

تلك األعمال وتخلقه في نفس الوقت. 

§ بــأي معنــى تتحدثيــن عــن »الحياد 
الملتزم«؟

- كما أوضحت في كتابي)»ما يفعله الفّن 
 Ce que l’art fait à »لعلــم االجتمــاع
 ،)la sociologie ,Minuit,1998
أحاول، في كل أعمالي، مراقبة االبتعاد 
عن أي حكم قيمة حول األعمال التي تثير 
مواجهات بيــن الفاعلين. هذا االبتعاد أو 
االنفصــال لــه تعبيــر خاص فــي التقليد 
السوســيولوجي: يتعلق األمر بـ»الحياد 
والذي  للعالِِم،  األكســيولوجي)القيمي(« 
 .Max Weber فيبــر  ماكــس  فرضــه 
وضعيــة الحيــاد هــذه، تســمح بالتنقل 
بيــن مختلف الحجج والبراهين، وهو ما 
يتيح أيضًا تقديم نظرة أخرى للفاعلين، 
أي طريقــة أخــرى في فهــم أعمالهم. إن 
عالــم االجتماع الــذي يتخذ موقفــًا- مثًا 
 Van Gogh مــن تميز وعظمة فان غوغ
أو من طبيعة »مبولة« مارســيل دوشان 

العمل الفني: ضاميان هيرتس
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Marcel Duchamp-إنما يقوم بنفس 
مــا يقوم به الفاعلون، أو ال يتعدى، في 
أحســن الحاالت تدوين وتدعيم حججهم 
ومبرراتهــم. وعندما يقــوم بذلك، يحرم 
نفســه من أداتــه األساســية للتدخل في 
الجــدال أو النقــاش، أي هذه القدرة على 
التنقــل باعتبارها أهم ما يمكن أن يقدمه 
السوســيولوجي كشــيء خاص به، ألن 
الفاعلين مستغرقون جدًا في عالم قيمهم 
وال يســتطيعون تحقيق وبلوغ ذلك: إن 
الحياد هــو المصدر الوحيــد في الغالب، 
لفهــم منطــق هــؤالء وأولئــك، وأحيانًا 

إفهام هذا المنطق لهما معًا. 
الضروريــة  األداة  الحيــاد هــو  إذا كان 
للتنقــل بيــن األحــكام، فإن هــذا التنقل 
هو نفســه أفضل طريقــة للربط وإعادة 
بنــاء العاقــة بيــن العوالــم المنفصلة، 
وجعــل البعــض يفهــم أن البعض اآلخر 
لــه أيضًا حججــه ومبرراته، والســماح 
ألشــكال منطقية متعارضــة بالتعايش 
أو  حتمــًا،  التمــزق  دون  والمواجهــة 
االحتقــار واالنهيــار. لذلــك فالحيــاد ال 
االلتــزام.  مــع  بالضــرورة  يتعــارض 
وبعيــدًا عــن أن يكون هــذا الحياد مجرد 
بالموضوعيــة  االهتمــام  يفرضــه  أمــر 

واتخــاذ مســافة إزاء الموضوعات التي 
ينتجهــا الفاعلون، فإنه يســمح، عكس 
ذلــك، باالقتراب ممــا يثيــر اهتماماتهم 
ونقاشاتهم، ليس من أجل اتخاذ موقف 
معيــن مــن ذلــك، وإنمــا مــن أجــل فهم 
لماذا يتمســكون بمواقفهم ويتحمســون 
لهــا، وكيــف يواجه بعضهــم بعضًا. إن 
الحياد، بدل أن يكون هروبًا خارجًا عن 
اهتمامات الفاعلين، له وظيفة بالنســبة 
لعالــم االجتماع، هنــاك حاجة إليه، أو 
كما نقول، له »دور اجتماعي«: فهو الذي 
يعيد إمكانية التنقل بين عوالم مختلفة، 
ويســاهم في توثيق الصات حين يكف 

النــاس عن التخاطــب والتواصــل، كما 
يعيــد بناء اإلجماع حيــن ال تكون هناك 
سوى فرق وجماعات تتواجه، تنتقد أو 

تتجاهل بعضها البعض. 

§ هل ال زال للفّن دور أو وظيفة ما؟

- يبدو أن السؤال يدور حول ما إذا كان 
للفّن المعاصر طموح أو هدف ما، أو أنه 
يميل إلى قيمة عاّمة معينة. وســيختلف 
الجواب عن هذا الســؤال تبعًا للبراديغم 
الفنــي الذي نتواجد فــي إطاره: فأنصار 
الفــّن الكاســيكي، وكذلك أنصــار الفّن 
الفــّن  الحديــث، يمكــن أن يعتبــروا أن 
المعاصــر ال يهــدف إلــى شــيء مــا، ما 
دام ال يســتجيب للقيم التي يتشكل منها 
هــذان البراديغمان؛فــي حيــن، إن مــن 
ينتصــر للفــّن المعاصر ســيرى، عكس 
ذلــك، أن هذا األخير يمكــن تأويله تبعًا 
ألهداف وقيم متميزة-خاصة قيمة النقد 
critique، الحاضــرة بقوة وكثافة في 
الخطابات المؤولة لهــذه األعمال الفّنّية 
المعاصرة. يتوقف كل شيء إذن، على 
البراديغــم المعتمــد في التقييــم والحكم 

والتأويل. 

يوجد قانون، بصدد 
سعر السوق، يطبق 
ويحكم كل شيء، 

بما في ذلك عالم 
الفّن، أال وهو قانون 

العرض والطلب

العمل الفني: كونز
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براديغم جديد
 Catherine تسـأل كاثرين غرونيي
Grenier، المحافظة والمديرة المساعدة 
للمتحـف الوطنـي للفـّن الحديـث، الفنان 
Maurizio Catte- كاتـان  موريزيـو 

lan، فـي كتـاب الحـوارات التـي أجرتها 
حفـر  علـى  عملـت  »متـى  قائلـة:  معـه، 
قبـرك فـي فضـاء مركز العـرض؟ هل بعد 
مـن  طويـل؟«:  بزمـن  المعلـق  الحصـان 
األكيـد أن شـيئًا مـا قـد تغيـر فـي مملكـة 
الفّن. ليس فقط اسـتخدام صيغة المفرد 
فـي المخاطبـة، والمميـزة لعالـم لـم ُيعّد 
فيه الفنان مطالبًا بأن يؤخذ على محمل 
الجد وحيث يجب على المتخصص إظهار 
معرفته ذلك؛ وليس فقط التعارض بين 
احتـرام المحافـظ البـارز وبيـن مـا يمكن 
أن يظهـر فـي سـياق آخـر، وكأنه مزحة 
أو نكتة، وال كون أعمال كاتان تصنف 
ضمن أغلى المبيعات في العالم رغم أنه 
لـم يبلـغ بعد الخمسـين مـن عمره: ولكن 
أيضـًا هـذه الفكـرة الغريبـة المتمثلـة في 
عـرض حصـان محنـط معلـق بأحزمـة، 
فـي  مقبـورًا  لنفسـه  تصـوره  أيضـًا  أو 
مركـز الفـّن الـذي فتـح لـه فضـاء جدرانه 
وأعمدتـه )إذا افترضنـا أن هـذا المفهـوم 
اليوم(.علينـا أن  لـه صاحيـة  ال زالـت 

نعتـرف بـأن هـذا هـو مـا يميزنـا جذريًا، 
ليـس فقـط عـن التشـخيص الكاسـيكي 
)لـم نعـد أمـام تشـخيص أو تمثيـل وإنما 
أمـام عـرض(، ولكـن أيضـًا عن الرسـوم 
واللوحات ذات اإلطارات المعلقة بعناية 
وهـدوء علـى الجـدار أو المنحوتات ذات 
القواعـد والجـذوع والمعروضـة بأناقـة 
تشـّكل  كانـت  والتـي  األرضيـة،  علـى 
العناصر األساسية للفّن الحديث، حتى 
وإن كان مغرقـًا فـي التجريدية أو مبالغًا 
فـي عـدم احتـرام الضوابـط األكاديميـة.
باختصـار، إننـا نتواجـد خـارج كل هذا.

لكـن أيـن بالضبط؟ إننا نتواجد في إطار 
الفـّن المعاصر.

الفّن المعاصر كنوع فني
فـي مقـال منشـور سـنة 1999، تحـت 
عنـوان »من أجل الحسـم فـي النزاع حول 
الفّن المعاصر«، اقترحت النظر إلى الفّن 
الفـّن،  مـن  »نـوع«  أنـه  علـى  المعاصـر 
مختلف عن النوع الحديث، كما عن النوع 
الكاسيكي. هكذا كان األمر يتعّلق بتحديد 
خصوصيتـه والمتمثلـة فـي اللعـب علـى 
الحدود األنطلوجية للفّن، واختبار مفهوم 

ناتالي إينيك:

»رسامون ضد الرسم«
ومقاطع أخرى 

من كتاب »براديغم الَفّن المعاصر.. 
بنيات ثورة فّنّية«

الحـس  يفهمـه  كمـا  نفسـه  الفنـي  العمـل 
فـي  الحـال  هـو  كمـا  المشـترك؛وليس، 
الفـّن الحديـث، اختبـار قواعد التشـخيص 
المرتبطـة بضـرورة التعبيـر عـن دواخـل 
الفـّن  فـي  أيضـًا  أو  وحميميتـه،  الفنـان 
الكاسـيكي، اختبـار القوانين األكاديمية 
للتمثيـل التشـخيصي المثالـي، نوعـًا مـا 
)الرسـم التاريخـي، المنظر األسـطوري، 
بورتريه شخصية رسمية...( أو الواقعي 
إلـى حـد ما )مشـهد جنـس، طبيعة ميتة، 

خداع بصـري...(.
لقـد بـدا لـي أن اعتبار الفـّن المعاصر، 
ليس كمقولة كرونولوجية )من حيث هو 
مرحلـة مـن مراحـل تاريـخ الفـن( ولكـن 
كمقولة نوعية )من حيث هو تعريف معين 
للممارسة الفّنّية(، قادر على منح قدر من 
التسامح والمرونة في التعامل معه.فكما 
أننـا نقـر بحـق الوجـود المتزامـن ألنـواع 
عديـدة، وإن كانـت متراتبـة، فـي الرسـم 
الكاسـيكي )رسـم تاريخـي، بورتريـه، 
منظر، إلخ(، فكذلك يجب القبول بوجود 
متزامـن فـي الفـّن الحالـي، لـكل مـن الفـّن 
المعاصـر والفّن الحديث، بل وحتى الفّن 
الكاسـيكي، رغـم عـدم وجود ممارسـين 
له )لكن ال زال له عشاق ومعجبون كثر(.
لهذا اقترحت، »من أجل الحسم في النزاع 
حـول الفـّن المعاصر«، اعتبار هذا األخير 
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نوعـًا بيـن أنواع أخرى، بداًل من اعتباره 
»براديغما«، ألن هذا المفهوم يقحم ادعاء 
الخصوصيـة والتميـز- وهـو مـا سـأعود 

إليه الحقًا.
إن أقل ما يمكن قوله، هو أن مقترحي 
أثار جداًل طويًا، وذلك ألسباب سأعود 
لشرحها فيما بعد: فبدل أن يحسم النزاع، 
فـي  سـنرى  )كمـا  أكثـر  وتعمـق  اسـتمر 
الفصـل األخيـر(، وقـد سـاهمت التحوالت 
الفـّن المعاصـر منـذ  التـي عرفهـا سـوق 
خمس عشـرة سـنة في تأجيج هذا النزاع 
)سنرى ذلك في الفصل الثالث(. يجب إذن 
التسليم بأن: اعتبار الفّن المعاصر نوعًا 
يعـود إلـى رغبة فكرّية- اقتـراح وصفة، 
كمـا يـدل العنـوان علـى ذلـك- أكثـر مـن 
القيـام بتحليـل سـكوني لمـا يحـدث.ألن 
ما كان يحدث أمامنا، هو بالفعل إرسـاء 

براديغـم جديد.)ص 23-25(

الفّن المعاصر من حيث هو 
براديغم

إن اعتمـاد مفاهيـم مـن قبيل»تحـوالت 
معنـى  بإعطـاء  إذن  يسـمح  البراديغـم« 
للخافـات الفّنّيـة الكبـرى مثـل تلـك التي 

تتعلـق باالنطباعيـة فـي القـرن التاسـع 
عشـر والفـّن المعاصـر فـي نهايـة القـرن 
البراديغمـات  عـن  والكشـف  العشـرين. 
الكبـرى للفـّن الغربـي منذ عصر النهضة، 
يعنـي تطبيـق منظـور بعيـد المـدى علـى 
التاريخ االجتماعي للفّن وكذلك اقتصاده 
بيـان  خـال  مـن  وسوسـيولوجيته 
العاقـات المنسـجمة بيـن إنتـاج األعمـال 
البراديغـم  أن  وتلقيها.ذلـك  وتداولهـا 
الفني، باعتباره نموذجًا ال شعوريًا يعيد 
صياغة معنى السواء في الفّن، ال يتحدد 
فقـط باإلبـداع وإنما أيضًا بتمّثل األعمال.

إن الخاصية المميزة لـ»لبراديغم« هي 
أن يشمل، ليس فقط البعد الكرونولوجي 
للتحقيـب المتعـارف عليـه فـي التأريـخ 
األجناسـي  أو  النوعـي  والبعـد  للفـّن، 
للتصنيـف الذي هـو موضوع اهتمام علم 
الجمال، لكن أيضًا الخطابات حول الفّن، 
والمؤّسسـات،  والقانـون،  واالقتصـاد، 
والقيم وأشكال حركية وتلقي واستيعاب 

األعمال.
وكما يقول ج.ب.كوميتي، إن تضافر 
هـذه المكونـات جميعهـا »هـو مـا يمنحهـا 
انسجامها وهو ما يمدها بقوة البراديغم«  
 Jean-Pierre Cometti، La Force
 d’un malentendu. Essais sur
 l’art et la philosophie de l’art،

 Questions théoriques، 2009،
p39..وهكذا فليس مظهر الفّن وال تعريف 
يتعـرض  مـا  فقـط  هـو  الفّنّيـة  األعمـال 
للتحـول والقلـب، كمـا سـنرى بتفصيـل 
)مثـًا يميـل الفـّن المعاصـر إلـى اإلقصـاء 
المؤطـرة  للرسـومات  والفعلـي  الكلـي 
والجـذوع(،  القواعـد  ذات  والمنحوتـات 
والتصنيفـات  التوصيفـات  أيضـًا  ولكـن 
التـي يضعهـا المتخصصـون فـي المجـال 
تشـخيصي/فّن  فـّن  التعـارض  )مثـا، 
تجريـدي، الـذي شـغل الخطابـات لزمـن 
طويل، لم تعد له أدنى أهمية(، والتمّثل 
يجـب  مـا  أو  فـّن  هـو  عمـا  نكونـه  الـذي 
أن يكـون كذلـك )مثـًا، الفكـرة الحديثـة 
عـن تقـدم خطـي يمثلـه تعاقـب الطائـع 
»مـا  النفجـار  المجـال  فاسـحة  تراجعـت 
بعـد حداثـي« لممارسـات تنفلـت كلية من 
قبضـة فكـرة التقّدم( وكذلـك قيمة الجمال 
ومعها مفهوم الحكم الذوقي نفسـه اللذان 
اقتربا من نهاية صاحيتهما.إن البراديغم 
الجديد هو »شـبه-فني« أكثر مما هو فني 
خالص: فكما توضح جولي فيرلين »إنه 
يسـتلزم مـن الوسـطاء المهنييـن، تجـارًا 
ونقادًا للفّن، تغيير وسائل وطرق عملهم 
 Julie Verlaine، Les »إلـى حـد بعيـد
 Galeries de l’art contemporain
à Paris، Publications de la Sor-
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bonne، 2012، p. 462..ومـن جانـب 
تقديـم  يمكـن  المتخصصيـن،  الفـّن  نقـاد 
مثـال عـن التحـول الـذي عرفـه البراديغم 
الجديـد مـن خـال الوجهيـن المتعارضين 
رغـم أنهما معاصـران لبعضهما البعض، 
 Clement غرينبـرغ  كليمـون  وهمـا 
Greenberg، قائـد الحداثـة فـي مجـال 
 Harold الصـورة، وهارولـد روزنبـرغ
قـام سـنة 1972  »الـذي   ،Rosenberg
بالتشـخيص المـزدوج لهـدم تعريـف الفّن 
وهـدم جماليتـه، معتبـرًا أن فـّن عصـره 
يدافـع  كان  لمـا  تمامـًا  النقيـض  يمثـل 
 Yves Michaud،( غرينبـرغ«  عنـه 
 L’Artiste et les commissaires،
Nîmes 1989، p. 141.(.وبعـد حوالي 
جيـل بكاملـه، سـيعمل اإلعـام العمومي 
علـى تأييـد وتأكيـد هـذا التصنيـف، عـن 
نفـس  فـي  الواضـح،  الفصـل  طريـق 
الصفحـة، بيـن خانـة »الفـّن المعاصـر« 
)مثـًا بالنسـبة لتقريـر عـن معـرض فـي 
أحـد مراكـز الفّن بإقليم ما( وخانة »الفّن« 
)بالنسـبة لتقريـر عـن معـرض تكعيبـي 
 Fernand Léger ليجـي  لفيرنانـد 
 Henri Laurens(، لورنـس  وهنـري 
.))Cf. Le Monde du 23 août 2012

)...( باختصـار، يجـب االتفاق على ما 
يلي : يشتغل الفّن المعاصر بحق كبراديغم 
يتمتع بخاصياته المتميزة، والمتعارضة 

جذريـًا مـع البراديغمـات األخـرى- وعلـى 
رأسها البراديغم الحديث- بحيث يبدو من 
المسـتحيل إقامـة تعايـش سـلمي بينهما.

إنهـا إذن »ثـورة فّنّية« حقيقية، تلك التي 
حدثت وعايشناها منذ خمسين عامًا.وهذا 
المصطلـح »ثورة« يجـب فهمه كنتيجة أو 
كأمر واقع، دون تضمينه أي حكم إيجابي 
أو سـلبي.يبقى علينـا أن نعـرف مـا هـي 

تجليـات هذه الثورة.)ص 54-52(

وداعا للريشات 
يوضح أحد المؤرخين أنه في النصف 
الثانـي مـن القـرن العشـرين، تضـاءل عدد 
تجار المواد المستعملة من طرف الرّسامين 
بشـكل ملحـوظ، فـي حيـن عـرف اإلنتـاج 
تصنيعًا وظهرت أجنحة خاّصة بـ»الفنون 
الجميلـة« فـي األسـواق والمراكز التجارية 
الجاهـز  الرسـم  قمـاش  تبيـع  الكبـرى، 
لاسـتعمال: »فـي وقتنـا الحالـي، لـم ُيعـّد 
لفرنسـا كلها، على ما يبدو، سـوى بضعة 
أفـراد مـن صانعـي األلـوان الدقيقـة، سـتة 
منهم ينتجون القماش والشاسيه، وواحد 
يصنـع الشاسـيه فقط.ورغـم أن مؤّسسـة 
واحدة أو مؤّسستين ال ينطبق عليهما هذا 
اإلحصاء، إال أن التراجع الكبير لعدد الصناع 

والمنتجيـن كان ملحوظـًا والفتًا لانتباه« 
 Pascal LABREUCHE،  Paris،(
capitale de la toile à peindre، 18e-

 19e siècle، CTHS-INHA، 2011، p.
313.(. وإذا كان الهـواة مـن الرّسـامين ال 
يعدمـون وسـائل العمـل بفضـل التوزيـع 
الواسع للمواد، فإن الرسامين المحترفين 
يبـدون مفتقرين لذلك، مقارنة مع أمثالهم 
مـن رسـامي نهايـة القـرن التاسـع عشـر، 
حيـن كان الرسـم يتربع على عـرش الفّن. 
والحال أنه: إذا كان عدد الفنانين قد ارتفع 
بشكل جنوني )في فرنسا مثًا خال الجيل 
األخير من القرن العشرين( فإن الرسامين 
المحترفين، عددهم، عكس ذلك، قليل جّدًا، 
ألنـه، مـع الفـّن المعاصـر لـم ُيعـّد الرسـم 

يتربـع على عـرش الفّن.
إذا كان النموذج المثالي للفنان، يظل 
فـي أعيـن الغالبية العظمى من الجمهور، 
أمـام  واقفـًا  ورشـته،  فـي  الرّسـام  هـو 
الشاسـيه بريشـته وبذلتـه )أو فـي أعيـن 
األكثـر ثقافـة وحداثـة، صـورة بولـوك 
القمـاش  حـول  يرقـص  وهـو   Pollock
المفروش أرضًا، مسلحًا بأوعية الصباغة 
المتقطـرة(، فـإن الواقـع قـد تغيـر اليـوم 
كليـة:ال توجـد فـي الغالـب أيـة ورشـة، 
وأصبح الحاسوب أكثر أهمية وضرورة 
مـن الريشـات. إن القطيعـة مع البراديغم 

هنري لورنس وفيرناند ليجي: معرض مشترك
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الحديـث لسـتوكهولم. ولـن يتوجـه إلـى 
السـوق إال فـي وقـت الحـق، عندمـا دخـل 
فـي شـراكة مـع صاحـب رواق ومـؤرخ 
للفـّن ومجمـع أعمـال مـن ميانـو، وهـو 
 ،Arturo Schwarz شـوارز  أرتـورو 
إلعـداد نسـخ مماثلـة وتنظيـم مسـابقات 
الجاهـزة،  لمصنوعاتـه  الفنانيـن  بيـن 
كان  إذن،  هكـذا  »النافـورة«.  فيهـا  بمـا 
فـي  السـوق،  السـبق علـى  للمؤّسسـات 
إدمـاج هـذه األعمـال الرائـدة والنموذجية 

المعاصـر. )ص213( للفـّن 
 
 

العولمة
بعد أن أخذ طابعًا دوليًا، أصبح الفّن 
المعاصـر يتميـز بالعولمـة، بمعنـى أنـه 
امتـد ليـس فقـط إلـى الـدول ذات الّثقافـة 
الغربيـة، وإنمـا إلـى جميع القـارات، بما 
بالنمـو  العهـد  الحديثـة  الـدول  ذلـك  فـي 
والتقـّدم. لذلـك تاحـظ سـارة ثورنتـون 
Sarah Thornton أن جوازات سفرهم، 
هـي ومرافقوهـا من أصحـاب األروقة في 
باألختـام  مليئـة  أصبحـت  كاليفورنيـا، 
التـي توثـق لمختلف تنقاتهم عبر العالم 
والتـي أصبحت ضـرورة فرضتها عولمة 

ورشاتهم.
هذا العالم أصبح »متعّدد المراكز« في 
القـرن الحـادي والعشـرين:لم تعـد هناك 
هيمنة لمركز واحد أو حتى مركزين اثنين- 
باريـس ونيويـورك- بـل لتعدديـة هائلة 
فـي المراكز:بعـد االنتقـال مـن نيويـورك 
إلـى لنـدن خـال التسـعينيات، أصبحـت 
اليوم الصين، العالم العربي، التاياند، 
دبـي، الهنـد، تركيـا، نيروبـي، البرازيل 
أو أيضًا أبو ظبي، هي التي تلعب الدور 
األساسي في تعددية المراكز هذه. وهكذا 
فإن قاعات البيع بالمزاد العلني أصبحت 
تعمـل مـع ما يفـوق العشـرين دولة، كما 
كان األمر من قبل: »أوضح تقرير صادر 
عـن سـوذبيز Sotheby’s أن تجـارًا مـن 
ثمان وخمسين دولة شاركوا في المزادات 
حـول أعمـال بلغـت قيمتهـا خمسـمئة ألف 
يـورو سـنة 2007. كمـا أن أصحاب هذه 
األعمـال المخصصـة للفـّن المعاصـر، هم 
فنانـون مـن جنسـيات مختلفـة وأغلبهـم 
أكثر شـبابًا مقارنة مع ما كان سـائدًا في 

السابق)ص313-312(

الرسـم يلبي حاجة ما. ما دام الرسـم هو 
أو نرسم تبعًا للنزعة الجمالية، أزهارًا، 
نسـاء، إيروسـية ما، بيئة معيشة، فنًا، 
دادا، التحليـل النفسـي، حـرب الفيتنـام. 
فنحن لسنا رسامين. ) باريس في 1 يناير 
أصـدرت  التـي  المجموعـة  اسـم   ،1967
البيان يتكون من األحرف األولى ألسماء 
Burner، Mos-  ممثليها األربعة وهم: 

set، Parmentier، Toroni
)ص 145-143(

النسق المعاصر : أسبقية 
العمومي عىل الخاص

لقـد انقلبـت األمـور رأسـًا علـى عقـب، 
هـذا  وفـي  المعاصـر.  الفـّن  ظهـور  مـع 
السـياق أيضـا، يظـل مارسـيل دوشـان 
أهـم  مـن  واحـدًا   Marcel Duchamp
الـرواد األوائل.ألنـه عندمـا قـرر، خـال 
أربعيـن  بعـد حوالـي  أي  الخمسـينيات- 
الجاهـزة  مصنوعاتـه  إنتـاج  مـن  عامـًا 
ready-mades-إقحامهـا في عالم الفّن 
جديًا ونهائيًا )أي ماديًا وليس فقط رمزيًا 
مـن خـال الـكام المحكـي أو الصـور(، 
اختـار االبتـداء، ليـس من السـوق، وإنما 
مـن المؤّسسـات العموميـة: فقد َتّم شـراء 
نسـخة مـن »النافـورة« سـنة 1950 مـن 
طـرف متحـف فياديلفيـا للفـّن، ونسـخة 
أخـرى سـنة 1963 مـن طـرف المتحـف 

الحديـث، طالـت أيضـًا مادتـه وليس فقط 
أطـر تمثلـه أو التعبيـر عنـه: فمـع تعـّدد 
المـواد، أصبـح الرسـم عنصـرًا  وتنـّوع 
مهمشـًا، أو أكثـر من ذلـك، محتقرًا كلية.
منذ السبعينيات، أصبح الرسم متهمًا 
بقـوة وينظـر إليـه علـى أنه شـكل مغرق 
فـي المحافظـة، أواًل مـن طـرف الفنانيـن 
أنفسـهم، والحقًا من طرف المتخصصين 
المتحـدة(. وفـي  الواليـات  فـي  )خاّصـة 
الفـّن  دعـم  مأسسـة  تعمـل  لـم  فرنسـا، 
المعاصـر سـوى على تعزيـز هذا الموقف 
ابتـداء مـن منتصـف الثمانينيـات: هكـذا، 
 Gérard يتذكر الرّسام جيرار غاروست
Garouste، أنـه خـال معرضـه األول 
فـي نيويـورك لـدى الـرواق الراقـي ليـو 
كاسـتيلي Léo Castelli، فـي منتصـف 
الثمانينيات، عّبر له مسؤول فرنسي عن 
تذمـره وعـدم إعجابـه برسـمه، وأنـه ال 
يمثل الفّن الفرنسـي في شـيء، ولم ينل 

أي دعـم مـن مؤّسسـات بلـده.
 
 

رسامون ضد الرسم
هذا ال يعني أن الرسم قد اختفى نهائيًا 
وكليـًا مـن الفـّن المعاصـر: فهـو اسـتمر 
بالتعبيـر  مقيـدًا  ُيعـّد  لـم  لكنـه  بالفعـل، 
عـن عالـم داخلـي مـا للفنان.مثـًا، أنـدي 
يخضعـه،   Andy Warhol وارول 
فـي اسـتعماله، إلـى المكننـة أو التأليـة 
روشـنبرغ  أمـا  الشـهرة؛  ثقافـة  وإلـى 
Rauschenberg فقـد كان يطبقـه على 
األسطوانة أو اللفيف Rouleau، عامًا 
بذلـك علـى فـك االرتباط هـذا، بين العمل 
وبين جسـد الفنان اللذين كانت توحدهما 
بيـن حركـة  كوسـيط  الريشـة،  حـركات 
الرّسـام ومـا ينطبـع علـى القمـاش)...( 
أصـدرت  السـتينيات  أواخـر  وخـال 
مجموعـة BMPT بيانـًا بعنـوان »لسـنا 

رسـامين« )هـذا نصـه( :
الرسـم  دام  مـا  لعبـًا.  الرسـم  دام  مـا 
الرسـم  دام  مـا  األلـوان.  علـى  اشـتغااًل 
تطبيقًا لقواعد التشكيل، بوعي أو بدونه. 
ما دام الرسم تجسيدًا لما هو خارجي )أو 
تأويـًا لـه، أو تبنيـه أو رفضـه أو مجـرد 
عرضه(.مـا دام الرسـم اقتراحـًا لمنطلـق 
للخيال.مـا دام الرسـم تعبيـرًا عن الداخل 
أو الحميمي. ما دام الرسم تبريرًا. ما دام 
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عمارة

مبنى اتحاد 
الصناعات العراق، 

بغداد )1966(
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إعطـاء  إلـى  المقالـة  هـذه  تهـدف  ال 
مـن  الجادرجـي  أنتجـه  لمـا  تقييمـات 
عمارة، كما ال تتوخى توثيق أو تسـجيل 
المشاريع المنتجة من ِقَبل المعمار ومكتبه 
سـوف  المقاصـد،  فتلـك  االستشـاري. 
الدراسـات  مـن  آخـر  مجـال  فـي  تتحّقـق 
والبحـوث. أمـا هـذه المقالة فتسـعى عبر 
اإلشـارة إلـى بعـض محطـات الجادرجـي  

ذلـك  أثمـر  حيـث  عندهـا،  توّقـف  التـي 
إلـى  مّهـدت  جديـدة،  انطاقـات  التوّقـف 
إلـى  أدت  أسـلوبية،  تنويعـات  تخليـق 
ظهـور تصاميـم ُمعّبـرة ذات لغة معمارية 
ومضامينهـا  بمحتواهـا  أغنـت  ممّيـزة، 
الممارسـة التصميميـة فـي العـراق وفـي 
بلـدان اإلقليـم. وفـي اإلجمـال فـإن مقالنـا 
الراهن، يرمي إلى لفت األنظار إلى بعض 

األحداث الخاّصة بقضايا المهنة، وكيفية 
التعاطـي معهـا مـن وجهـة نظـر المصمم، 
وهي إشكالية مهمة جّدًا لجهة »اإلصغاء« 
إلـى قـول المعمار، وهو يحـاول أن يرينا 
كيفيـة الوصـول والبحـث عـن مرجعيـات 
تلـك  أبدعـت  التـي  المعماريـة  أسـاليبه 
العمـارة الفريـدة، التـي وسـمت مقاربتـه 

المعماريـة بطابـع خـاص.

د. خالد السلطاين

محطات الجادرجي..

ومقاربة في تمثاّلته المعمارية

يكمــل، فــي هــذا العــام 2016، 
المعــروف  العراقــي  المعمــار 
»رفعة كامــل الجادرجي« العقد التاســع من 
عمــره المديــد )ولــد فــي 6 ديســمبر/كانون 
األول 1926(؛ وهي مناســبة مواتية للنظر 
ُمجــّددًا فــي منجــزه المعماري المهــم، مثلما 
تحــث المناســبة الســارة ذاتها إلــى قراءة، 
)وإعــادة قراءة(، مــا أّلفه من كتــب تناولت 
الشــأن المعماري والحضاري. ومقالنا هذا، 
مشــاركة منا فــي االحتفاء بتلك المناســبة، 
ومــن َثــّم فهــي إيمــاءة احتــرام وتقديــر لـــ 
»تســعينيته«، التــي نأمــل أن تحتفــي بهــا 
األوســاط المهنيــة والّثقافّيــة العربّية طيلة 
المعمــار  ومنجــز  يليــق  بمــا   ،2016 عــام 
حياتــه  كــّرس  الــذي  الطليعــي،  العراقــي 
المنتــج  المهنيــة إلنجــاز خيــرة صفحــات 

المعماري العراقي واإلقليمي. 

 معمار وأكاديمي
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لقـد تحّدث المعمار عن هذه اإلشـكالية 
بصـورة واضحـة وصريحـة، عندمـا أّلف 
فريـدًا  حدثـًا  شـخصيًا،  اعتبـره  كتابـًا، 
فـي الخطـاب المعمـاري العربـي، لناحية 
تعاطيـه مـع خصوصيـة موضوعته غير 
شـّيقة  أيضـًا،  نراهـا  التـي  المسـبوقة، 
ومثيرة لانتباه. نحن، نتحّدث عن كتاب 
نـادر المضمـون أّلفـه المعمار في منتصف 
الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي. ونعني 
بـه كتـاب »مفاهيم وتأثيـرات: نحو أقلمة 
العمارة الدولية«، والصادر في لندن سنة 
 Concepts 1986، وبالّلغـة اإلنجليزيـة
and Influences: Towards a Re-
gionalized International Archi-

.tecture
فـي هـذا الكتـاب، الـذي لم يّطلـع عليه 
كثـر مـن القـّراء العـرب وحتـى المهتميـن 
منهم، يشير الجادرجي إلى منابع اإللهام 
بعـض  إلـى  أوحـت  التـي  و»التأثيـرات« 

وباتـت،  مكتبـه،  أعدهـا  تصاميـم  أفـكار 
وبصريـة  معماريـة  أيقونـات  معظمهـا، 
واإلقليمـي.  العراقـي  المعمـاري  للمنتـج 
يضـع الجادرجـي صـورًا لمنابـع اإللهام، 
للعمـارة  التاريخـي  الخزيـن  مـن  مسـتلة 
فـي منطقتنـا، ويضـع إلـى جنبهـا صـور 
تصاميمـه المعماريـة. وكلتـا الصورتيـن 
)أو الصـور( المنشـورة فـي الكتاب وهما: 
الصورة الملهمة، والصورة المصممة من 
قبله شخصيًا يتركهما للقارئ لمعاينتهما، 
بعـض  عـدا  تعليـق،  أي  بـدون  لكـن 
عنهمـا  المقتضبـة  التوثيقيـة  المعلومـات 

كاالسم، ومكان الموقع، وذكر التاريخ.. 
إلـخ. وُتعـّد هذه المقاربة، التي تلّمح إلى 
رّد التصميم المنجز إلى مرجعية ُمحّددة، 
مقاربـة نـادرة فـي التأليف المعمـاري. إذ 
إن النقاد المهنيين، في العادة، هم الذين 
يشيرون إلى مصادر التصاميم الُمعّدة من 
ِقَبل المعماريين في سـعيهم وراء إضاءة 
المنتج المعماري وقراءته نقديًا. وأحيانًا 
يذكـر بعـض المعمارييـن أنفسـهم مصادر 
إبداعاتهم ولكن بصورة عاّمة. إال أن األمر 
يبـدو غيـر مألـوف، عندمـا يحـّدد المعمـار 
ويربط نتاجه التصميمي بتصاميم سابقة 

مسجد لندن )1969(، لندن،
مخطط الواجهة الرئيسية )غير منفذ(.



125

معروفـة، ويجعـل منها مصـدرًا لإليحاء، 
كما فعل الجادرجي في كتابه آنف الذكر، 
فهـذا هـو األمـر المسـتجد وغيـر المسـبوق 

الـذي يمثلـه مضمـون الكتـاب إياه.
ُيثير الجادرجي في كتابه هذا، إشكالية 
مهنيـة مهمـة، وهـي كيـف يمكـن أن تكون 
عمارتنـا منتميـة إلـى مكانهـا، فـي الوقـت 
الـذي يمكـن أن تكـون لغتهـا التصميميـة 
منسـجمة مع السـياق العام للغة العمارة 
المعاصرة. فتجاهل هذه اإلشكالية أو عدم 
االكتـراث بهـا يضـع العمليـة التصميميـة 
الشخصية خارج النجاحات التي أحرزتها 
العمارة العالمية، ومن َثّم ينعكس سـلبًا 
علـى المنتـج المعماري الشـخصي. علينا 
أن نكون على قدر من المسـؤولية )وعلى 
قـدر مـن اإلبـداع، أيضـًا!(، بـأن نعـرف، 
ونـدرك، ونفهـم، ونقـرأ كل مـا يحصـل 
فـي المشـهد المعمـاري العالمـي، ومـن َثّم 
توظيـف نجاحـات ذلـك، وتسـخير تنـّوع 

أسـاليبه، وجعلهـا تعمـل كخلفيـة ّثقافّية 
وجماليـة، تضيـف إلى ما يكتنزه المعمار 
المحلـي مـن معـارف ومهـارات، توّسـع 
ُتغنـي  وبالطبـع  المعرفيـة،  آفاقـه  مـن 
مهاراتـه المهنيـة أيضـًا، مثريـًا بنتاجـه، 
فـي النهايـة، الخطـاب المعمـاري المحلي 
إشـكالية  الجادرجـي  ُيثيـر  واإلقليمـي. 
اإلنتاج حرفيًا وآليًا، وما يتمّخض عنهما 
مـن »ذائقـة« ُمعّينـة، تكـون هـي المهيمنة 
علـى اإلنتـاج المعمـاري. فـي هـذا الصدد، 
يكتـب الجادرجـي فـي  كتابه ما يلي: »...

إذًا، هـل بمقـدور العولمة في العمارة، أن 
تكـون متسـقة مـع اإلقليميـة في أي شـكل 
مـن األشـكال؟ وهـل اإلقليميـة تقـّدم حـا 
عمـارة  إنتـاج  باسـتطاعة  هـل  مناسـبًا؟ 
متمّيـزة فـي عصـر عندما يكون األسـلوب 
المهيمـن لإلنتـاج هـو إنتـاج اآللـة، والذي 
في طبيعته متازم مع النزعات العالمية 
يمكـن  هـل  أخـرى،  بعبـارة  والكونيـة. 

لإلقليمية بصفتها مصدرًا لإليحاء واإللهام 
أن تتعـارض مـع منطـق عمليـة اإلنتـاج، 
فـي زمـن يكون األسـلوب السـائد لإلنتاج 
مشـغواًل بواسـطة اآللـة؟ بل، هـل بمقدور 
هـذا األسـلوب أن يوفـر نسـقًا لصيغـة مـا 
يعـرف بالجماليـة اآللية؟ »ال أعتقد، يقول 
الجادرجـي، بوجـود جـواب بسـيط لهـذا 
السـؤال العسـير والمرّكـب. ثّمـة تناقـض 
واضـح، مـن دون شـك، موجـود مـا بين 
النزعـة العاّمة لعولمـة القضايا الّثقافّية، 
التي هي نتيجة تأثيرات مباشرة لإلنتاج 
تحمـل  طبيعتهـا  فـي  والتـي  الصناعـي، 
نزعـات العولمـة، مـن جهـة؛ ومـن جهـة 
للحفـاظ  واضحـة  رغبـة  ثّمـة  أخـرى، 
واالستمرارية للّثقافة المحّلّية، التي هي، 
واقعـًا، تقبـل مبـدأ التعاُيـش فـي عمليـة 
الخلـق المعمـاري. ثّمـة هـدف، في رأيي، 
يؤكـد الجادرجـي، يمكـن تحقيقـه جزئيًا، 
إذا سـيطرنا وامتلكنـا المعرفـة النظريـة 

مبنى التبوغ العراق، بغداد )1966(
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للتفاعـل  العاّمـة  الخصائـص  لتعريـف 
وهمـا  األساسـيين  المسـببين  بيـن  مـا 
االحتياجـات االجتماعيـة، والتكنولوجيـا 
االجتماعيـة. وإذا ُقـدَِّر لنـا فـي النتيجـة، 
امتـاك قـدر مـن المعرفـة عـن الخـواص 
األساسـية لصيغـة اإلنتـاج المتوّلـدة مـن 
هـذا التفاعـل، فإن ثّمة هدفـًا مهمًا يضحى 
في أيدينا، وهو ُيْدَرُك عبر الوعي بأهمية 
اإلقليميـة، ليـس بالمعنـى الضيق، وإنما 
بمعنـى المفهـوم الواسـع المفتـوح علـى 

العالمية«. الّثقافـة 
الجادرجـي،  رفعـة  فـإن  ـر،  وكمنظِّ
المتعّلقـة  الكاسـيكية  المفاهيـم  يتحـّدى 
بالشـكل والمضمـون، التـي كرسـها عـدد 
بالفـّن  الخاّصـة  الحاليـة  النظريـات  مـن 
كمـا  يتعّيـن،  التـي  هـي  والعمـارة، 
يناشـدنا المعمـار، إعـادة قراءتها وإعادة 
تقييمهـا. إن أطروحـة الجادرجـي، بكون 
الشـكل يتحـّدد عبر عمليـة التفاعل ما بين 
والتكنولوجيـا  االجتماعيـة  االحتياجـات 
االجتماعيـة، تقـّدم لنـا مقاربـة أساسـية 
للفـّن  التاريخـي  للتحليـل  مختلفـة، 
األطروحـة  هـذه  ومثلمـا  والعمـارة. 
والفنانيـن،  المعمارييـن  النتبـاه  مثيـرة 
فإنهـا  واألكاديمييـن،  الفـّن  ومؤرخـي 
الفاسـفة وعلمـاء  أيضـًا مثيـرة النتبـاه 

االجتمـاع، وكذلـك القـّراء العادييـن. فمن 
خـال سـتين مشـروعًا مصّممـًا مـن ِقَبـل 
المعمـار، يعـرض الجادرجـي »عمـارة«، 
أساسـًا  معتمـدة  معولمـة،  مفاهيـم  ذات 
لكنهـا  المعاصـرة،  التكنولوجيـا  علـى 
والسـمات،  الخصائـص  إقليميـة  تبقـى 
وناظرًا إلى العمارة الجيدة، بكونها نتاج 
تفاعـل مـا بيـن التكنولوجيـا االجتماعيـة 
رفعـة  فـإن  االجتماعيـة،  واالحتياجـات 
الجادرجـي يجـادل بـأن مسـتقبل العمارة 
يقـع فـي الـدرس الـذي يتعّيـن أن نتعّلـم 
منـه، مـن أن األشـكال الماضيـة، ليسـت 
الطـرز،  مـن  سـرمديًا  »خزينـًا«  مجـرد 
بقـدر مـا هـو »ينبـوع« مهـم بمقـدور المرء 
إقليميـة،  بتنويعـات  عليـه  يشـتغل  أن 

خاّصـة.  إنتاجيـة  وبوسـائل 
ثّمـة أهميـة خاّصة ومضافة، يكتسـي 
كـون  مـن  أهميـة  الجادرجـي  كتـاب 
المعمارييـن  أهـم  أحـد  كتبهـا  »مقدمتـه« 
المعاصريـن، وهـو »روبـرت  العالمييـن 
Robert Ventu-  )1925 )فنتـوري« 

ri، المعمـار األميركـي الشـهير والمنظـّر 
المعـروف، صاحـب الكتـاب األشـهر فـي 

الخطاب المعماري 
المعاصـر: 

»التعقيد والتناقض في العمارة«، الصادر 
فـي سـنة 1966، والـذي ُعـّد نصـه، وفقًا 
لمقولة ناقد معماري شهير وهو »فينست 
النصـوص  أهـم  مـن  وبكونـه  سـكولي« 
المعماريـة، علـى األرجـح، منـذ أن كتـب 
لـو كوربوزيـه كتابه »نحـو العمارة« عام 
كوربوزيـه  لـو  كتـاب  بّشـر  وإذ   .1923
ذاك، بظهـور عمـارة الحداثـة، فـإن نـص 
فنتـوري كان إرهاصـًا لقـدوم »عمـارة مـا 
بعـد الحداثـة«. وقـد حظـي الكتـاب علـى 
اهتمـام زائـد مـن لـدن األوسـاط المهنيـة 
ومقاربتـه  التنظيريـة  لقيمتـه  والّثقافّيـة 
عالميـة  لغـة  إلـى 18  وُتْرِجـَم  الجديـدة، 
مـن ضمنهـا العربّية )ترجمـت الكتاب إلى 
العربّيـة سـعاد مهـدي، وُنشـر فـي بغـداد 
سنة 1987(. وفنتوري إضافة إلى كونه 
منّظـرًا جـادًا، فهو أيضـًا مصمم معروف، 
أثرى المشهد المعماري العالمي بتصاميم 
ممّيـزة ورائـدة، ومـن هنا أهميـة الكلمات 
مقدمتـه  فـي  الـواردة  العاليـة  وقيمتهـا 
للكتـاب. يقـول »فنتـوري« فـي  المقدمـة: 
»ثّمـة قضايـا مهنيـة يحفـل بهـا الخطـاب 
المعمـاري المعاصـر، علينـا أن نواجهها. 
تحّديـًا  يتحّدانـا  حضورهـا  أن  بيـد 
يدعونـا إلـى أن نحتفـي بهـا. 
وكنّقـاد،  وكمعمارييـن 
نعتـرف  أن  علينـا 
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وراء  ونسـعى  القضايـا،  تلـك  بوجـود 
تحليلها بصورة جدية. ولكن يتعّين، في 
الوقت ذاته، أن نغتنم حضورها ونعتبرها 
كفرص مواتية ترّسـخ، باألساس، نوعًا 
مـن جماليـات خاّصـة لعصرنـا. وأعتقـد، 
يؤكد فنتوري، أن »االنشطار الثنائي« أو 
»التفّرع الثنائي« Dichotomy الذي عّبر 
الجادرجـي، بباغـة، عنـه فـي صفحـات 
بيـن  مـا  مثيـر  تضـاد  فـي  لهـو  كتابـه، 
عقانيتـه الخاّصة وبيـن أعماله الحيوية 
وتمظهراتهـا..«. ويسـتطرد قائًا »... لقد 
كتبت في مكان آخر، كيف يمكن اإلشـارة 
إلـى »التعقيـد« و»التناقـض« فـي العمـارة 
على المستويين الشكلي والرمزي، وكيف 
دافعت، بحماس، عن قيم جمالية خاّصة 
بالغمـوض،  ومترعـة  بالثـراء  متخمـة 
الوحـدة  علـى  السـيطرة  فـي  وقدرتهـا 
االنتقائيـة  تكـون  وعندمـا  والوضـوح، 

األسـلوبية، والتلصيق »الكوالج« الناشز 
وتأثيـرات التـوازن القلـق، أمـورًا ممجـدة 
فـي العمـارة، يمكـن أن نحتفـي بالتوتـر 
والشـّد علـى التـوازن والمثاليـة فيهـا. لقد 
تناولت، بجرأة، كل هذه األفكار في مفهوم 
فنتـوري  )يقصـد  المزخرفـة«  »السـقيفة 
فـي هـذا المصطلـح، مفهومـه الخاص عن 
فـي  وّضحهـا  التـي  العمـارة  مرجعيـات 
كتابـه المشـهور التعقيـد والتناقـض فـي 
العمـارة. خ. س(، السـتيعاب العناصـر 
العاديـة  ورمزيـًا،  تقنيـًا  المتسـقة:  غيـر 
والفريـدة، المحليـة واألجنبيـة. كمـا أنـي 
العمـارة  فـي  التمثيـل  توظيـف  اقترحـت 
عناصـر  السـتيعاب  وسـيلة  بكونـه 
ليسـت  وإدراكهـا  التاريخيـة،  الزخرفـة 
آركيولوجيـة،  لنمـاذج  رمـوزًا  بكونهـا 
وإنمـا بصفتهـا جوهـرًا لألصالـة. وربمـا 
حملت هذه المقاربات أجوبة مقنعة لتلك 

التحّدّيـات،  باألحـرى،  أو  اإلشـكاليات، 
التـي هـي قيـد المناقشـة. وتبقـى، وجهـة 
نظـري، يختتـم فنتـوري مقدمته للكتاب، 
في دعوة المعماريين لاحتفاء بقضايانا، 
التـي نتـوق االرتقـاء بها لتصـار نوعًا من 
الفـّن. دعونـا نقبـل مصائرنـا، ونحتفـي 
بهـا  احتفـى  التـي  الجماليـة  بتلـك  بفّننـا 

رفعـة الجادرجـي!«. 
دعونا نحن، إذًا، نحتفي بتلك العمارة 
الممتعة والممّيزة.. والفريدة التي صّممها 
رفعـة الجادرجـي، العمـارة المتكئـة على 
سـبيكة التفاعـل مـا بيـن النزعـة العالمية 
للمحّلّيـة،  الخـاص  والمفهـوم  للعمـارة، 
بصـورة  الجادرجـي  رفعـة  بّينهـا  التـي 
عمارتـه  نمـاذج  فـي  ومفيـدة  واضحـة 
المثريـة للبيئة المبنية، والتي يناشـدنا، 
روبـرت فنتـوري، االحتفـاء بهـا بما يليق 

مـن اهتمـام ودراسـة وتمّعـن!.

دارة »يعسوب رفيق« )1965(، بغداد، تفصيل في الواجهة الرئيسية
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جميل مالعب:

 أّدعي أين ُأعبِّ عن حايل 

بالتشكيل كإنسان ُحّر

حوار: نرسين حمود )بريوت(

تشكيل

فــي الطريق إلــى بيصــور )جبل لبنــان(، الضيعة 
التــي تبعــد 24.9 كيلومتــر عــن بيــروت، تعّددت 

الصور التي طرقت مخّيلتي...
ُتغــري مقابلــة التشــكيلي جميل مالعــب )1948(، 
للغوص في نتاجه الغزيــر، خصوصًا أّنه يعرض 
حاليــًا فــي غاليــري جانين ربيــز رؤاه عــن مدينة 
»نيويورك«، في حقبتيــن مختلفتين: األولى تعّبر 
عــن إقامته فــي مدينة »نيويــورك« األميركية حين 
َأّمهــا طالبــًا، والثانية حين زارها أخيــرًا في عقده 
الســادس. بيــد أن إغراء المقابلــة، ال يقّل عن آخر 
ُمتمّثــل في تلبية الدعوة إلى زيارة متحفه الُمفتَتح 

أخيرًا في بيصور مسقط رأسه. 
فــي الرحلــة، أتجــاوز َزَعجــي مــن زحمــة الســير 
والرطوبــة المترافقــة وعاصفــة الغبــار التي تخنق 
الجــّو، كما يفعــل ضيف ثقيــل، ألَِصــل، متجاوزًة 
الموعــد بقليــل، إلى مبنــى ثالثّي الطبقــات، تفتح 
أبوابه لي زوجة الفنان، السيدة وفاء، وترافقني في 
رحلتي لمعاينة مزاج جميل مالعب في أعمال معّلقة، 
وأخرى مطروحة أرضًا، ال تتبع تسلســال زمنيًا، إذ 
بعضهــا حديــث للغايــة، وبعضها اآلخــر يعود إلى 
مراحل سابقة، بعضها عبارة عن حفر على الخشب، 

وبعضها اآلخر تصويــري، ومنها التجريدي، إال أّن 
مــا يجمع بينهــا هو اللون الواضح، بقــّوة، عليها، 
والتفاعــل الذي تحدثه في النفس قبالتها، خصوصًا 
مــع خيوط الشــمس المتأّتية من واجهــات الزجاج، 
الخيــوط التي تنعكــس عليها، وتبــدو كأّنها جزء ال 
يتجــّزأ منهــا... بعدها، أنتقل إلــى المنزل المالصق 
للمعرض، بعــد المرور ببعض المنحوتات الحجرية 
ولوحــات »الموزاييك«، ألقابل الفنان الذي ال تخفي 
طاقيِّتــه كّل شــعره األبيــض، كمــا ال تحجب روحه 
تلــك الطفوليــة فيــه، وال يحجب كالمه تلــك النبرة 
ب عليك االنتقال من محور إلى  الفلســفية التي ُتَصعِّ
آخر، إذ يدعوك للتفكُّر في ما قاله على تلك الشرفة 
المطّلــة على مشــهد من جبل لبنــان، ال يزال عّصيًا، 

حتى الساعة، على هجمة اإلسمنت. 
من المتوقَّع أن ُينَعــش متحف الفّنان جميل مالعب 
في »بيصور«، بصورة إضافية، إذ سيســتضيف، 
مســتقباًل، نشاطات ثقافية بعد أن كان شّكل فضاًء 
لمهرجــان عــن موســيقى الحجــرة بالتزامــن مــع 

افتتاحه...
فــي اآلتــي، نّص حــوار »الدوحة«، مع التشــكيلي 

اللبناني جميل مالعب.

جميل ماعب
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§  فــي خطــوة ال تــروج فــي صفوف 
منتصــف  منــذ  تقــوم،  التشــكيليين، 
نتاجــك  بــ»أرشــفة«  الســبعينيات، 
الفنــي، وذلك من خال حفــظ لوحاتك 
في كتــب، تطبعها على نفقتك الخاّصة. 
هل هذه وسيلة لتقريب الفّن من العاّمة، 
أم لحفــظ لوحاتــك مــن االندثــار، فــي 
ظّل غيــاب متحف وطنــي جامع ألعمال 

التشكيل في لبنان؟

- ثّمة أســباب عّدة إلصــدار هذه الكتب؛ 
بعضهــا ذكرتــه في ســؤالك. كنت بدأت 
األهليــة  الحــرب  الخطــوة خــال  هــذه 
 1976 ســنة  وتحديــدًا،  اللبنانيــة، 
بــ»دفتــر الحــرب األهليــة«، ثــم أتبعته 
بثــاٍن، بعنوان »قريبًا من الوطن« ســنة 
حينــذاك،  األمــر،  كان  حيــث   ،1979
حاجة واقعية؛ لتعــذُّر تنظيم المعارض 
فــي »الغاليريهات« في بيــروت، نتيجة 
الن  الوضــع األمنــي. وكان كتابــاي األوَّ
)شــكًا( ســابقًة فــي المنطقــة العربية، 
وهمــا عــن لوحــات رســمتها باألســود 
واألبيــض، تحــت ثيمــة الحــرب. علمــًا 
بعدهمــا،  كتــاب  غيــر  أصــدرت  بأنــي 
تنــاول بعضهــا المواد التي اســتخدمتها 
في تجربتي، ومن بينها: الــ»باستيل«، 
والـ»غــواش«، والزيــت، والحفــر علــى 
والـ»موزاييــك«،  والنحــت،  الخشــب، 
وبعضهــا اآلخــر جمعــت فيــه لوحــات 
عــن البحــر وعاقــة اإلنســان بــه )بحر 
جميــل ماعب(، كما الجبــل )جبل جميل 
ماعــب، 2009(، وجداريــات تعبِّر عن 
الحيــاة فــي بيصور، الضيعــة التي هي 
مســقط رأســي، إال أّنهــا ترمز إلــى أّية 
لبنانيــة، بعاداتهــا وتقاليدهــا  ضيعــة 
ومهرجاناتهــا والحيــاة التــي تعّبــر عن 
رقــص  مــن  المحّلــّي،  الفنــي  اإلنتــاج 
أّيــة  وموســيقى وزجــل وحرفيــات أو 
محاولــة  فــي  وعامــل..  لفّنــان  حركــة 
للعودة إلى زمن السلم، حين كان المرء 
يتفاعــل مــع الشــجر والحيــوان والطير 
، في الوعيه، بتراث  ــاً والفصول، محمَّ
طويــل مصدره مصــر والعــراق وتركيا 
واليمــن وســورية.. وكل الجهــات التي 
تتفاعل في لبنان، ما يشكِّل حلقة تجعل 
الــروح تعــود إلى اإلنســان، مــن خال 
ع فــي المناخــات، والطعام،  عيــش تنوُّ

واألصوات، واأللوان، واللغات.

أتمّنى التقّرب من الناس، من خال هذه 
ر مشــاهد عن لوحاتي،  الكتب التي تصوِّ
نظــرًا إلــى غيــاب المتحــف الــذي يضّم 
أعمال الفّنانين التشــكيليين اللبنانيين، 

ما يضّيع تراثنا.

§  لم تنتظر أّية جهة ثقافية: خاّصة، 
أو عاّمــة، أو وزارة الثقافــة اللبنانية، 
بــل شــرعت فــي افتتــاح متحــف خاّص 
بأعمالــك، فــي أغســطس الفائــت، في 
ســابقة لبنانية. هــل كان المعرض أحد 
أحــام جميــل ماعــب، وهــا قد أمســى 

واقعًا، اليوم؟

- المتحف نتيجة شغف ذاتي، فأنا أحّب 
أن أنظــر إلــى لوحاتــي ملّيــًا فــي مكان 

يجمعها، قبل أن يراها الناس.

§  يعّبــر المتحــف- إذًا- عن شــيء من 
النرجسية؟

- كل فعل للفن ينطلق من النرجسية، أو 
لنقل من األنانية، نظرًا إلى أن اإلنســان 
عابــر للحيــاة. إن متحفــي فــي بيصور 
يشــكِّل ســعادة ذاتية لي؛ هي متعة أن 

أرى لوحاتــي في مــكان يحترمها. علمًا 
بأّنــه، بعــد إنجــاز اللوحــة، ال تعــود 
قي  األخيرة لــي، بل تصبح ملــكًا لمتذوِّ

الفّن. 

§  تولــي ناحية التأليف اهتمامًا بالغًا 
في لوحاتك التي تدير ظهورها لتّيارات 
الفّن المعاصرة، إن َصحَّ القول، وتبدو 

لبيئتها... وفّية 

- أنــا فخــور بأّنــي متخــرِّج فــي معهــد 
الفنون الجميلة فــي الجامعة اللبنانية، 
)معهــد  أخــرى  جامعــات  عــن  فضــًا 
الفنــون فــي الجزائــر، ومعهــد »بــرات« 
»أوهايــو«  وجامعــة  »بروكلــن«،  فــي 
كّل  أن  إال  المتحــدة(،  الواليــات  فــي 
إلــى  باإلضافــة  يهــدف،  تلّقيتــه  مــا 
زيــادة معلوماتــي، إلــى الحفــاظ على 
شــخصيتي. عشــت، ودرست، ودّرست 
في نيويورك، وحملت تراثي وروحي، 
لعــت علــى وســائط الفــّن الحديث،  واطَّ
كمــا زرت، بصــورة دوريــة، متاحــف 
العالــم، ومازلت أزورها؛ بغية التعّرف 
وإدراك  كثــب  عــن  الفــن  أحــوال  إلــى 
بــدون  ماهّيــة موقعــي بينهــا، وهــذا- 

 متحف ماعب في )بيصور(



130

شــّك- يزيدنــي معرفــًة وقــوًة وصابًة 
تكنولوجيــًا،  اللوحــة  معالجــة  فــي 
ولكنــه ال يؤثِّــر فــي موضوعهــا النابع 
مــن شــخصيتي، وتراثــي، وضيعتي، 

وبيئتــي اللبنانية التي أعتز فيها.

§  مــا هــو موقفــك مــن تيــارات الفــّن 
التشــكيلي الرائجــة حالّيــًا، والعصّيــة 

على التصنيف، في أحيان كثيرة؟

- إن كل إنســان لهو فّنان بمقدار معيَّن، 
مســتوى  لشــاعريته  أن  إال  وشــاعر، 
محّددًا. اليوم، يروج بين الطاب، وفي 
العالــم، تيارات مــن الفّن، ُتَعــّد مقبولة 
ر  التطــوَّ عليهــم  يترتَّــب  لكــن،  منهــم، 

بصورة تقنع اآلخرين بأعمالهم.
أنــا متحيِّــز للفّن الواقعــي، الفّن الذي ال 
يهــرب نحــو التجــارب التقنيــة الصرفة 
الســريعة، بــل ينبــع مــن حركة ليســت 
ســريعة أكثــر مما يجب. هنــاك نمّو في 
اللوحــة يحاكــي نمــّو النبــات؛ بمعنــى 
أنك ال تســتطيعين تســريع نمّو النبتة، 
وإن فعلــِت ذلك تؤذيهــا، وينطبق هذت 
المثــال علــى الفــّن. إن الفّنــان والعمــل 
الفنــي يملــك كل منهمــا ســرعة لهضــم 
األلــوان واألشــكال، وإذا مــا كانت هذه 
الفنــان  معــدة  مــع  تّتســق  ال  الســرعة 
وفكره وحّســه وعاطفته يصيب التشّوه 

والضباب عمله!

§  مــن الواضح، أخيــرًا، وبعد افتتاح 
فروع لبعض المــزادات في المنطقة، أن 
تســعير اللوحات اللبنانيــة يخضع إلى 
معايير، يصعب علينا فهمها أحيانًا. هل 

توافق؟

- لقــد بيع بعض مــن أعمالي ضمن هذه 
المزادات. )يسكت طويًا(. 

هــذه  علــى »حركــة«  توافــق  هــل    §
الجهــة/ أو الجهــات التــي يأخــذ عليها 
بعــض النّقــاد الجاّديــن تخريــب ســوق 

العربية؟ التشكيل 

لة بتســعير اللوحة  - لســت الجهة المخوَّ
الفّنية، ومــن المفترض أن يفعل كذا من 
يملــك الخبــرة، كما ال أنفــي دور الماّدة 
فــي اإلنتــاج. لقــد تعبت لبلوغ مســتوى 

طابــي  بعــض  أن  وأعــرف  معيِّــن، 
يبيعون لوحاتهم بســعر يتجاوز أسعار 
لوحاتــي، وهــذه ليس بمشــكلة لي. إن 
حركــة البيع والشــراء مهّمــة تخرج عن 

إرادتي.

أال يخرِّب ذلك الفنَّ التشكيلي؟

- إن المــال ال يخرِّب الفن، بل إن أدوات 
تخريب الفــّن منه وفيه، وتتمّثل في من 
ينجــز لوحات بشــعة. في هــذا اإلطار، 
تخضع الســوق الفّنّيــة لعوامل عّدة. ما 
هّمــي، إن ُســّعرت لوحــات ال تســتأهل 
كّل  إن  خيالــي؟!  مالــي  بمبلــغ  ذلــك، 
همــي أن ُتحتــرم لوحتــي، وأن ُتعَرض 
فــي مــكان يليق بهــا. لديــك الحــّق في 
هواجســك المنطلقــة مــن هذا الســؤال، 
لكن، ناقشــي األمر مع غيري. إن عاقة 
يضــع  حيــن  تنتهــي  بلوحتــه  الفّنــان 
هنــاك  أن  وصحيــح  عليهــا.  توقيعــه 
مقاييــس ال يقبلها المنطق، ســائدة في 

الكون.

الفنيــة،  الوســائط  ناحيــة  فــي    §
تســيطر ماّدة الزيت على نتاجك الفّني، 

في المرحلة األخيرة؟ 

- إن الـ»غــواش« مــاّدة تجّف بســرعة، 
فيما الزيــت يصلح للجداريات، ويحتاج 
وقتــًا ليجــّف، ويتطّلــب مرســمًا للعمل 
بوســاطته... الحظــي أن لوحات رعيل 
مصطفــى فــروخ، وصليبــا الدويهــي، 
وعمــر األنســي، كانــت صغيــرة؛ لعدم 
توّفــر الســيارات والطائــرات لنقلها، إذ 
كانت ُتنَقل على الظهور. رّبما، لو كانت 
وســائل النقل رائجــة، كان الزيت طغى 
عليها. أفّضل هذه الماّدة للتعبير، فعلى 
الرغم مــن صعوبتها، هي تتأّلق بمرور 

الزمن، وتتغيَّر بفعله. 

§  يبــدو اللــون الواضــح ميــزة فــي 
لوحات جميل ماعب...

- أهــوى أن تبــرز األلــوان كمــا هــي، 
أو  زغــل  أو  تشــويه  بــدون  صافيــًة، 
توكيد. إن التعبيــر باللون طريقة لقول 
الحقيقة كما هي، ربما يعّد البعض األمر 
وقحًا ومباشــرًا وطفوليًا، ليس شــغلي 
محاكمــة هــؤالء. أّدعــي أنــي أعبِّــر عن 

حالي بالتشكيل كإنسان  ُحّر.
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مرزوق بشير بن مرزوق

المثّقف اإلعالمي

الّثقافّية(،  )البهرجة  أسميناه  ما  عن  سابق  مقاٍل  في  كتبت 
اإلعام  وسائل  أضواء  تنشد  التي  االحتفاليات  بها  وقصدنا 
الحدث  تفوق  احتفاليات  وهي  البّراقة،  الصحافة  وعناوين 
معارض  يزْر  ومن  وأهدافه،  مضمونه  من  وتفرغه  الّثقافي 
الكتب في الدول العربّية يشهد حالة البهرجة الّثقافّية في الكّم 
وقليلها  َغّث  ومعظمها  إصداراتهم  على  الموّقعين  من  الهائل 
فالغاية  عليا،  رسمية  مستويات  على  وبرعاية  سمين، 
اإلعام  وسائل  في  ع  التنطُّ وإنما  الّثقافي  المنتج  ليست  هنا 

وبريق أضوائها. 
وتدشين  الّثقافّية  البهرجة  في  تساهم  أخرى  حالة  هناك 
للقائم على  المجاني  والترويج  الدسم،  قليل  الّثقافي  المنتج 
الجودة  عالي  منتج  بأنه  المتلّقي  إلى  وتصديره  إنتاجه 
الحالة  وهذه  رفيع.  وأدبي  ّثقافي  شأن  ذو  أصدره  من  وأن 
المحترفة(،  )غير  الجماهيرية  اإلعام  وسائل  عنها  مسؤول 
ترّوج  التي  المتلّقي،  وعي  تزييف  على  تعمل  والتي 
والسياسيين،  والفنانين،  والمتعلمين،  المثقفين،  ألنصاف 
إنتاجهم  تضخيم  طريق  عن  وذلك  المنفذين،  والمسؤولين 

وتجميل أفعالهم، وفرضهم بإلحاح ُمتكّرر على المتلّقي. 
تزييف  إلى  اليوم  عالمنا  في  المحترف  غير  اإلعام  يسعى 
يفكون  يكادون  ال  لكّتاب  بتسويقه  والفّني  الّثقافي  الواقع 
المواهب  إلى  يفتقرون  فنانين  وإلى  الكتابة،  حروف 
والفنون،  الّثقافة  مجاالت  في  وقدوة  أمثلة  إلى  وتحويلهم 
أنه  أساس  على  والفّني  والفكري  األدبي  نموذجهم  وفرض 
وتبّنيه.  خلفه  السير  البقية  على  يستوجب  الذي  المعاير 
اإلعام  وسائل  على  تسيطر  التي  الشمولية  األنظمة  تستغل 

وتشجيع  بتبّني  ومقروء  وبصري  سمعي  من  عة  المتنوِّ
والتحدُّث  الظهور  على  المبدعين  أنصاف  من  الكثيرين 
األقرب  ألعمالهم  والترويج  اإلعامية  وسائلها  في  والكتابة 
الموضوعي  والفّن  واإلبداع  الفكر  إلى  منها  )الدعائية(  إلى 
ترّوج  التي  الوقت  وفي  وقوانينه.  اإلبداع  بشروط  الملتزم 
أقامهم  باعوا  لمثقفين  الشمولية  األنظمة  إعام  وسائل  فيه 
المناصب، تصد هذه  المال، وعلو  لبريق  وفكرهم، وإبداعهم 
الخير والجمال  المدافعين عن  المثقفين  أمام  أبوابها  الوسائل 
والفنون،  واألدب  الفكر  بقواعد  والملتزمين  والعدالة، 
من  القواعد  تلك  تقتضيه  ما  حسب  أفكارهم  عن  ويعّبرون 

موضوعية وحيادية معتمدة على المواهب الحقيقية للمبدع. 
ربط  الجماهيرية  اإلعام  لوسائل  األساسية  الوظائف  من 
والتراث  والفنون  الّثقافة  نشر  طريق  عن  المتعاقبة  األجيال 
بين األجيال بطريقة حيادية وموضوعية، كذلك من وظائفها 
ولتحقيق  مجتمعاتها،  داخل  والجمال  المعرفة،  نشر  أيضًا 
والمفّكر  المثّقف  تمكين  على  اإلعام  وسائل  تعمل  ذلك 
من  بداًل  خالها،  من  بروزه  إلى  والسعي  الحقيقي  والفنان 
والثناء  القائم،  الوضع  مديح  غير  يملكون  ال  الذين  أولئك 
عليه، وإنتاج فّن وفكر )وقتي( يرّوج لواقع مزّيف، ويجعله 

مبتعدًا عن دور المثّقف والمفّكر والفنان. 
مقال  في  إليها  أشرنا  التي  الّثقافّية(-  )البهرجة  تختلف  ال 
سابق- عن بهرجة )المثّقف اإلعامي(، حيث كلتا الوسيلتين 
وإنها  واقعي،  وغير  قائم  غير  لعالم  الترويج  إلى  تسعيان 
البصر  أنها تعمي  مجرد احتفاليات أضواؤها ساطعة لدرجة 

عن الواقع الحقيقي للّثقافة والمثّقف.

تأمالت
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شـــهد متحـــف محمـــد الســـادس للفـــّن 
الحديـــث والمعاصـــر بالربـــاط مؤخـــرًا، 
افتتـــاح تظاهـــرة فّنّيـــة تحـــت عنـــوان 
»ســـيزار، قّصـــة متوســـطية«. يجّســـد 
الحـــدث أول معـــرض مـــن هـــذا الصنـــف 
بإفريقيـــا  العالمـــي  النحـــات  لهـــذا 
والعالـــم العربـــي قاطبـــًة. ويأتـــي هـــذا 
المعـــرض الكبيـــر كنتيجـــة َعَمليـــة ضمـــن 
مباحثـــات عـــن ســـبل التعـــاون بيـــن 
ــة للمتاحـــف  ــة الوطنّيـ رئيـــس المؤّسسـ
الوطنـــي  المركـــز  ورئيـــس  بالمغـــرب 
للفـــّن والّثقافـــة »جـــورج بومبيـــدو« ومدير 
المتحـــف الوطنـــي للفـــّن الحديـــث بفرنســـا. 
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد المهـــدي قطبـــي 
ـــة للمتاحـــف(  )رئيـــس المؤّسســـة الوطنّي
أن المعـــرض المقـــام حاليـــًا بشـــراكة مـــع 
مؤّسســـة ســـيزار يســـبق معرضـــًا مماثـــًا 
ـــز  ـــي مرك ـــه ف ـــرَّر تنظيم ـــان، َتَق ـــذا الفن له
ــا فـــي 2017.  ــدو بفرنسـ ــورج بومبيـ جـ

ـــت صـــاالت متحـــف الربـــاط  وقـــد َضمَّ
مختلـــف األحجـــام والنمـــاذج والمـــواد 
َباْلداِســـيني  ســـيزار  اعتمدهـــا  التـــي 
)1921 - 1998( فـــي أعمالـــه النحتيـــة، 
ـــر  ـــا عب ـــى توزيعه ـــون عل ـــل القّيم إذ عم
ـــلوبية،  ـــة واألس ـــل الزمني ـــد المراح عدي
ـــة  ـــواد المعدني ـــا الم ـــي انتصـــرت فيه الت
تعبيريتـــه  طبعـــت  التـــي   )Metal(
مـــن  األخيـــر  النصـــف  امتـــداد  علـــى 
القـــرن العشـــرين، إلـــى أن رحـــل عـــن 
ســـن 77 ســـنة. بينمـــا يعتبـــر »إبهـــام 
القيصـــر« )المســـتعار مـــن لـــدن أحـــد 
الَجّماعيـــن المغاربـــة الخـــواص( أكبـــر 
عمـــل نحتـــي َتـــّم تنصيبـــه فـــي البهـــو 
ـــل  ـــو العم ـــف، وه ـــاب المتح ـــل لب المقاب
الصرحـــي الـــذي يبلـــغ ارتفاعـــه ســـتة 
مـــن  أطنـــان  خمســـة  بـــوزن  أمتـــار 

ــر.  ــيد األخضـ ــز ذي األوكسـ البرونـ
النحتـــي  ســـيزار  منجـــز  كان  وإذا 

مرتبطـــًا فـــي مجملـــه ببقايـــا الحديـــد 
وهيـــاكل الســـيارات، فألنـــه َظـــّل منحـــازًا 
ــي  ــة التـ ــات الكتليـ ــة العاقـ ــى جماليـ إلـ
ــد« الـــذي  ــّكلت محـــور »النحـــت الجديـ شـ
عـــرف امتداداتـــه بعـــد 1945 )أي بعـــد 
ضمـــن  الثانيـــة(،  العالميـــة  الحـــرب 
ـــعت شـــعبية  »مبـــادئ الخـــردة« التـــي وسَّ
أســـاليب »التكويـــن« بيـــن المصوريـــن 
ــة  ــن، وخاصـ Les peintres والنحاتيـ
لـــدى األميركييـــن المتأثريـــن بالمجتمـــع 
التكنولوجـــي والمولعيـــن بتركيـــب قطـــع 
ـــال  ـــن أمث ـــة م اآلالت والســـيارات المحطم
جان تشـــامبرلين وريشـــارد ســـتانكفيتش 
وديفيـــد ســـميث. فيمـــا األوروبيـــون، كمـــا 
E. Lu-  يوضـــح إدوارد لوســـي ســـميث
cie- Smith، »فقـــد كان عملهـــم يأخـــذ 
نفـــس الخـــط وخاصـــة ســـيزار الـــذي بلـــغ 
مرحلـــة إبـــداع »الموجهـــات المضغوطـــة«، 
وهـــي مـــواد صنعـــت بمســـاعدة آالت 

سيزار..
قيرص الحديد

الرباط: بنيونس عمريوش
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ـــيارات  ـــس الس ـــي كب ـــتخدم ف ـــة تس عماق
القديمـــة وقطـــع الخـــردة المعدنية األخرى 
لتتحـــّول إلـــى بـــاالت فـــي حجـــم يســـهل 

التعامـــل معـــه«)1(. 

بؤس الحياة قاده إىل الخردة

 بعد مرور عشـــر ســـنوات عن تســـجيله 
بمدرســـة الفنـــون الجميلـــة بمرســـيليا التي 
ـــا الشـــعبية،  ـــَد وترعـــرع بأحـــد أحيائه ُوِل
César Bal-  اســـتقّر ســـيزار َباْلداِســـيني 

daccini 1998- 1921 بباريس، وعاش 
ــن  ــباب المبدعيـ ــرم الشـ ــة كـ ــت رحمـ تحـ
البوهيمييـــن بســـان جيرمـــان دي بـــري، 
حيـــث أمضـــى ســـنوات مدثـــرة بالبـــؤس: 
»خـــال مرحلـــة شـــبابي كلهـــا، كنـــت ُمهانـــًا 
ـــن  ـــي حي ـــألكل«، ف ـــوة ل ـــة دع ـــت رحم تح
كان يعمـــل علـــى صقـــل حرفيتـــه بدايـــة 
بمـــواد الجـــص والحديـــد، ثـــم الســـيراميك 
مـــن  بتأثيـــر  واألســـاك  والقصديـــر 
برانكـــوزي وجياكوميتي وبيكاســـو، إلى 
أن بلغـــت تقنياتـــه نضجهـــا مـــع اكتشـــاف 
التلحيـــم Soudure الـــذي ُيعـــّد أكبـــر 

ـــه.  ـــي حيات ـــة ف صدم
بعـــد الفـــوز بجائزتـــه األولـــى العـــام 
1955، بمناســـبة إنجـــاز أول أعمالـــه 
ـــم، َشـــّق طريقـــه  ـــة بالمعـــدن الُملحَّ الهائل
 1973 ســـنة  وفـــي  التألـــق.  نحـــو 
بالـــذات، أمســـى ســـيزار )المنحـــدر مـــن 
ـــة مهاجـــرة( مدفوعـــًا نحـــو  ـــة إيطالي عائل
النجـــاح والشـــهرة بشـــكل مثيـــر، فأضحى 

يســـتمتع فـــي شـــققه الباريســـية ببـــذخ 
فنـــان بورجـــوازي راجـــت ســـوقه، إذ قـــام 
بعـــرض أعمالـــه فـــي بروكســـيل وأوســـلو 
وميـــان. غيـــر أن كل ذلـــك لـــم يمنعـــه مـــن 
االنزيـــاح عـــن قناعتـــه فـــي كونـــه اختـــار 
»خـــردة الحديـــد ألنها ال تســـاوي شـــيئًا« ، 
الخـــردة الصلبـــة )ســـيارات، دراجـــات، 
ـــة  ثاجـــات، قطـــع اآلالت، أشـــياء معدني
وظيفيـــة، علـــب المشـــروبات الغازيـــة... 
ـــا والتقليـــص  ـــى تكثيفه ( التـــي يعمـــل عل
ـــاًء علـــى  الكبيـــر مـــن حجمهـــا األصلـــي بن

تقنيـــة الضغـــط اآللـــي القـــوي الـــذي 
يحّولهـــا إلـــى كتـــل هندســـية تحاكـــي 
أحجـــام المكعـــب ومتـــوازي المســـتطيات 

بخاصـــة. 
بالحديـــد  اســـمه  اقتـــرن  َثـــّم  مـــن 
علـــى  الهائلـــة  وبقدرتـــه  والمعـــدن، 
تطويعـــه وتركيـــب عناصـــره برؤيتـــه 
الخاصـــة. ففـــي هـــذا الصـــدد جـــاءت 
شـــهادة بييـــر ريســـتاني أحـــد ألمـــع نقـــاد 
ـــاس  ـــه اإلحس ـــيين: كان لدي ـــّن الفرنس الف
الدائـــم بكونـــه يمتلـــك شـــيئًا زائـــدًا، 
إحساســـًا فطريـــًا بالمـــادة، لَنُقـــل نمطـــًا 
ـــن  ـــة م ـــام قطع ـــة، فأم ـــاط العراف ـــن أنم م
ورقـــة معدنيـــة، أو معـــدن بـــدون شـــكل، 
ـــم  ـــه، فك ـــيفعل ب ـــاذا س ـــبقًا م ـــرف مس يع

سيزار معتنقا إبهامه
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األشـــخاص الذيـــن يْلَقـــْون إعجابـــه، أو 
الذيـــن يحبهـــم، فإنـــه ياحـــق الجمـــال 
ــه  ــه نفسـ ــك أنـ ــر، ذلـ ــن وراء المظاهـ مـ
يجّســـد نموذجـــه المفضـــل بطريقة ســـرية 
ــن أي  ــدًا عـ ــّم، وبعيـ ــن َثـ ــرة. مـ ومضمـ
ــكل  ــة بشـ ــماته معروفـ ــّل سـ ــك، تظـ شـ
َعرضـــي عنـــد الجمهـــور أكثـــر مـــن أعماله. 
إنـــه الفّنـــان الـــذي يقـــوم بعمليـــة إخـــراج 
لحياتـــه، إذ يعتنـــي بهيئتـــه كأنـــه ينحـــت 

ـــًا.  ـــة تمام ـــة فّنّي قطع
بجدّيـــة،  التصـــرُّف  يخشـــى  كان   
فيعلـــن أن »الفـــّن لعبـــة«، بـــل حتـــى فـــي 
ـــك  ـــي ذل ـــه ال يخف ـــة اشـــتغاله، فإن طريق
الجانـــب التلقائـــي والعبثـــي كأنـــه يـــزرع 
ـــل،  ـــر أحجـــام العم ـــه عب تقاســـيم صورت
ولذلـــك يقـــول: »أنـــا نقيـــض المثّقـــف، أنـــا 
متاعب: أشـــتغل بالنحت، بالشـــكل الذي 
ــه أمـــي  ــاعد بـ ــا مضـــى، أسـ كنـــت، فيمـ
فـــي فـــص الجلّبـــان، فيـــداي توجهانـــي. 
والنحـــت هـــو التوجـــه نحـــو المغامـــرة، 
ـــدٍّ  ـــى َح ـــا يشـــبه إل ـــاف، فيم ـــو االكتش نح
ـــده  ـــا نج ـــخ بم ـــي المطب ـــاق ف ـــا، االنط م

بداخـــل الخزانـــات الحائطيـــة«. 

اعتراف متأخر

 وبالرغـــم مـــن كونـــه حـــاز علـــى 
كل األمجـــاد، وخاصـــة اشـــتراك اســـمه 
بالشـــعار الذي يتّوج الســـينما الفرنســـية، 
ـــغب )أو  فقـــد بقـــي ســـيزار يعيش على السَّ
الجـــوع( الـــذي لـــم يســـتطع إخمـــاده، ذلـــك 

ـــّرة شـــاهدته يلتقـــط قطعـــة مـــن خـــردة  َم
ــرف إن  ــه يعـ ــن ذاتـ ــي الحيـ ــد ! فـ الحديـ
ـــًا...  ـــا دجاجـــة أو عقرب كان ســـيصنع به
بالنســـبة إلـــّي- يضيـــف- أعتبـــره فنانـــًا 
حديثـــًا ومعاصـــرًا فـــي الوقـــت نفســـه)2(. 
علمـــًا بـــأن شـــهرة ســـيزار تعـــّززت مـــوازاة 
مـــع ظهـــور جماعـــة الواقعييـــن الجـــدد فـــي 
ـــن  ـــف كلي ـــم إي ـــت تض ـــي كان 1960، والت
فـــال  ســـانت  دي  ونيكـــي  وتانجلـــي 
ـــر ريســـتاني  ـــن بيي ـــز م وغيرهـــم، بتحفي
ـــه وأّطـــر مفاهيـــم الواقعيـــة  الـــذي وجَّ
الجديـــدة، فـــي اتجـــاه تطويـــر الفكـــر الفّني 
تماشـــيًا مـــع رؤى وصـــور العالـــم الحديث 
الموصـــول بســـرعة التنفيـــذ وبالقيـــم 

االســـتهاكية القمينـــة بحـــس نقـــدي. 

الفّن عنده تالعب

وفـــي مـــا يخـــّص ســـلوكاته، فقـــد 
ُعـــِرف ســـيزار بأســـلوب الدعابـــة بطريقة 
ـــي الُمشـــابه  ـــع شـــكله الفيزيق تنســـجم م
لِقَطعـــه الحديديـــة: »هنـــاك لحظـــات أجـــد 
نفســـي فيهـــا قبيحـــًا بشـــكل حقيقـــي، بيـــد 
أن هـــذا األمـــر ال يهمنـــي، فأنـــا ال أمتلـــك 
ـــي  ـــتدرك نفس ـــوي، أس ـــاي ب ـــر الب مظه
»الدعابـــة  أن  ذلـــك  إذن« ،  بالدعابـــة 
ــى  ــذات علـ ــرض الـ ــي فـ ــة فـ ــي طريقـ هـ
اآلخـــر« . لعّلهـــا العقيـــدة الذاتيـــة التـــي 
تفســـر إعانـــه لمجلـــة بـــاري ماتـــش فـــي 
1988: »عملي ليس مشـــكلتي، مشـــكلتي 
لطلعـــة  مازمتـــه  ففـــي  أنـــا«.  هـــي 
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أنـــه احتفـــظ بالجرح األخيـــر والمتمثِّل في 
أســـفه الشـــديد جـــراء عـــدم االعتـــراف بـــه 
مـــن لـــدن الســـلطات األكاديميـــة الرســـمية 
ـــدت  ـــّن بفرنســـا، إذ أب ـــى الف المشـــرفة عل
االســـتياء منـــه، فيمـــا »واَجَهـــُه النـــاس 
بالحـــب والمقـــت معـــًا« )لومونـــد(. ففـــي 
ـــا بالخـــارج،  ـــه ُمدلَّ ـــذي كان في ـــت ال الوق
َتـــّم رفضـــه مـــن ولـــوج أكاديميـــة الفنـــون 
الجميلـــة. وهكـــذا 
انتظـــر إلـــى 
يبلـــغ  أن 

ســـن 

76 ســـنة لكي يزور معرضه االســـِتعادي 
الوطنـــي بمتحـــف جـــي دي بـــوم، ولـــم 
يقتـــِن مركـــز جـــورج بومبيـــدو أحـــد أعماله 
أخيـــرًا، إال بعـــد أشـــهر قليلـــة. كمـــا انتظـــر 
ـــم  ـــي يت ـــًا لك ـــن 72 عام ـــغ س ـــى أن يبل إل
تســـجيل اســـمه فـــي قائمـــة المشـــاركين 
ـــي  ـــمية لبينال ـــرز الرس ـــة الف ـــن عملي ضم
 ،La biennale de Vénice البندقيـــة
ليمثـــل بـــاده عبـــر تقديـــم نصـــب يجّســـم 
حطـــام ســـيارات متصادمة من 500 طن. 
وبعـــد تجـــاوز الخمســـين َتـــّم إدراج اســـمه 
ـــه  ـــر أن ـــذا يفس ـــّن. كل ه ـــوس الف ـــي قام ف
ـــا  ـــده، كم ـــل بل ـــن ِقَب ـــام م ـــَق االهتم ـــم يل ل
يؤكـــد ذلـــك بييـــر كونيـــت 
دي ســـانت ســـير، 
يقـــول:  إذ 
مـــا  عند
تســـّلم 

اإلمبراطوريـــة«  »الجائـــزة  ســـيزار 
ــن  ــان مـ ــل( باليابـ ــزة نوبـ ــادل جائـ )تعـ
يـــدي اإلمبراطـــور، لـــم يلـــَق هـــذا الحـــدث 
إال قليـــًا مـــن الصـــدى فـــي وطنـــه األم، 
بينمـــا اليـــوم، قـــد يمتلكنـــا اإلعجـــاب 
بأحـــد أعمالـــه الهائلـــة المنَجـــزة فـــي 
1960 بمتحـــف جيجنهايـــم بنيويـــورك: 
عمـــل مختـــزل وقـــوي، غيـــر قابـــل للتنقُّـــل. 
ـــر  ـــت هـــذا العمـــل- يضيـــف بيي ـــا رأي عندم
كونيـــت- قلـــت بينـــي وبيـــن نفســـي: مـــن 
ــكل  ــع بالشـ ــم تدافـ ــا لـ ــد أن فرنسـ المؤكـ
الائـــق عـــن أحـــد كبـــار نحاتـــي تاريـــخ 
ــراف  ــرة االعتـ ــت نبـ ــن، انبعثـ ــّن. لكـ الفـ
أخيـــرًا، علـــى األقـــّل فـــي عاصمـــة األنوار، 
ـــن  مـــن خـــال عمليـــن نحتييـــن موضوَعْي
فـــي فضـــاءات عموميـــة، ينتصـــب األول 
»تحيـــة إلـــى بيكاســـو« فـــي زاويـــة شـــارع 
ـــرى،  ـــة اليس ـــى الضف ـــدي عل ـــيرش مي ش
بينمـــا الثانـــي قائـــم فـــي الديفانـــس غربـــي 
باريـــس، وهـــو عبـــارة عـــن تكبيـــر إبهـــام 
يـــده بارتفـــاع 12 متـــرًا. فـــي حيـــن، 
عرفـــت أعمالـــه المعدنيـــة والفوالذيـــة 
ـــا  والبرونزيـــة انتشـــارًا واســـعًا، بأوروب
وأميـــركا واليابـــان وفـــي البلـــدان العربّيـــة 

كالســـعودية ولبنـــان. 

إبهام القيصر في بهو متحف الرباط
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فنتازيا األحجام

احتفـــظ ســـيزار فـــي أغلـــب األحيـــان 
بتفـــرُّد إبداعاتـــه، بمـــا فيهـــا تلـــك التـــي 
نفذهـــا اســـتنادًا إلـــى الطلـــب، إيمانـــًا 
وأفـــكاره  الجماليـــة  باختباراتـــه  منـــه 
المنـــذورة للمـــادة الصلبـــة التـــي ُيْخِضعهـــا 
دون  والســـبك،  والتلحيـــم  للضغـــط 
ــال  ــن خـ ــة مـ ــه اللونيـ ــيان توليفاتـ نسـ
البوليســـتير الملـــون أو األلـــوان األصليـــة 
لمختلـــف نماذجـــه، وخاصـــة منهـــا ألـــوان 
المتاشـــيات  الســـيارات. وبخصـــوص 
الصناعيـــة، لـــم تســـلم منـــه بقايـــا بـــرج 
ـــال  ـــاز أعم ـــي إنج ـــتغلها ف ـــي اس ـــل الت إيف
ذات قيمـــة فّنّيـــة باديـــة، يوجـــد أحدهـــا 
بأميـــركا وآخـــر بالســـعودية، إضافـــة إلى 
عمليـــن وضعهمـــا فـــي حديقتـــه القريبة من 
ـــة  بـــرج إيفـــل. بينمـــا »أنهـــى حياتـــه الفّنّي
بالتعبير المباشـــر بالبرونز، وكان سّباقًا 
ـــي عصـــره،  ـــردًا ف ـــذا المجـــال ومتف ـــي ه ف
فقـــد لحـــم بقايـــا الورشـــات مـــن البرونـــز، 
ــي  ــة فـ ــل غايـ ــطتها تماثيـ ــر بواسـ وابتكـ
ـــن  ـــدة بي ـــة الوطي ـــًا العاق ـــال، محقق الجم
الخامـــة واإلبـــداع الـــذي رافقـــه طيلة حياته 
اإلبداعيـــة«، بتعبير أحمـــد ميرة، موضحًا 
أن خامـــة المعـــدن »هـــي األوفـــر حظـــا فـــي 
تحقيـــق طموحاتـــه فـــي االبتـــكار واإلبـــداع 
وبقيـــت مازمـــة لحياته حتى النهاية، إذ 

تخّلـــى عـــن معظـــم المـــواد التـــي نحـــت 
بهـــا كالـــورق والكرتـــون والســـيارات 
المنتهيـــة صاحيتهـــا، واســـتمّر مع 
ــز  ــة البرونـ ــدن وخامـ ــة المعـ خامـ
التعبيـــر  حقـــل  فـــي  الجديـــدة 

المباشـــر بالمعـــادن« )3(. 
ـــون  ـــاء المعجب ـــْن األثري ـــم يك  ل

وحدهـــم َمـــْن يقدمـــون لـــه ســـياراتهم 
ــة  ــف نحتيـ ــى تحـ ــا إلـ ــة ليحّولهـ الفارهـ
مضغوطـــة بتوقيعـــه الخـــاص، بـــل أيضـــًا 
ســـيدات المجتمـــع المخملـــي اللواتـــي 
لـــه قطـــع  حرصـــن علـــى أن يقّدمـــن 
الحلـــي الذهبيـــة ومجوهراتهـــن الثمينـــة 
بغيـــة تمتيعهـــا بالتمّيـــز والغرابـــة القائمة 
علـــى التكثيـــف والتصغيـــر. ولعّل هاجس 
التصغيـــر، كان هـــو الدافـــع لمباحثـــه 
الخاصة بالحشـــرات والطيور واألســـماك 
ن أشـــكالها باعتمـــاد  التـــي َظـــّل يكـــوِّ
األســـاك واألنابيـــب والمواســـير، وهـــي 
النمـــاذج التـــي عكـــس عبرهـــا خيالـــه 
ـــة  ـــية عقاني ـــه بحساس ـــازي الموج الفنت
التركيبيـــة  الحلـــول  أنمـــاط  تعكـــس 
ــة  ــل الجزئيـ ــن التفاصيـ ــع بيـ ــي تقبـ التـ
واإلكراهـــات التقنيـــة التـــي َظـــّل يواجههـــا 

ببراعـــة فائقـــة. 
ـــاحر  ـــردة«، س ـــك الخ ـــيزار »َمِل  إن س

األحجام، المنطلق والمتشـــّدد في ذات 
الحيـــن، يبقـــى المبـــدع الـــذي قلـــب 

ـــاش دون  ـــّن، وع ـــاع الف أوض
أن يتوقـــف عـــن إلقـــاء نظـــرة 

طفـــل على الحيـــاة، نظرة 
الطفـــل التـــي تملؤها 

الدهشـــة والبـــراءة. وبالرغـــم مـــن عقبـــات 
الســـلطة األكاديميـــة، فـــإن تواضعـــه 
وخيالـــه، بقـــدر مهارتـــه المتغطرســـة، 
جعـــا منـــه الفنـــان الفرنســـي األكثـــر 

ـــه.  ـــن مجايلي شـــعبية ضم

هوامش

ـــة  ـــركات الفّنّي ـــميث، الح ـــي س 1- إدوارد لوس
منـــذ 1945، ترجمـــة أشـــرف رفيـــق عفيفـــي، 
ــي  ــروع القومـ ــة- المشـ ــى للثقافـ ــس األعلـ المجلـ

للترجمـــة، 1997، ص 157 
2- الشـــهادات الـــواردة مقتطفـــة ومترجمـــة مـــن 
ملـــف »مـــوت إمبراطـــور«، مجلـــة بـــاري ماتـــش 

)الفرنســـية(، ع 2586، ديســـمبر 1998 
ــدن  ــة المعـ ــرة، »دور خامـ ــد ميـ 3- د. محمـ
ـــن بيكاســـو  ـــد الفناني ـــة عن ـــة اإلبداعي ـــي العملي ف
وكالـــدر وســـيزار«، مجلـــة جامعـــة دمشـــق 
ـــد 30، ع 2، 2014،  ـــية، المجل ـــوم الهندس للعل

ص 293 - 294 
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ــكيلية فلســـطينية،  ــة تشـ ــور أيقونـ ــليمان منصـ ــان سـ الفنـ
ـــة واألرض وعـــن  ـــة المدافعـــة عـــن القضّي ـــه الفّنّي اشـــتهر بأعمال
البســـطاء والفاحيـــن والعمـــال.. هـــذه القضايـــا وضعهـــا منصـــور 
ـــّن  ـــا ف ـــي؛ مرجعيته ـــة بالغـــة النضـــج الجمال ـــي لوحـــات رمزّي ف
ـــة  المقاومـــة وإثبـــات الوجـــود مـــن خـــال تمجيـــد عناصـــر الهوّي

ـــاء...  ـــد وأزي ـــن عـــادات وتقالي م
ـــة الزيتـــون،  ـــى اســـتحياء فـــي غاب ـــر عل أحجـــار كريمـــة تظه
هـــي جـــزء صغيـــر مـــن لوحـــة كبيـــرة للوطـــن كان ومـــازال الفنـــان 
ـــة، كقطـــع  ـــه الفّنّي ـــي أعمال ـــًا ف ســـليمان منصـــور يرســـمها تباع
موزاييـــك إلـــى أن تكتمـــل الصـــورة البانوراميـــة، لتجمـــع الجميع 
بـــكل أطيافهـــم وثقافاتهـــم. لوحـــة كبيـــرة مازالت تحت التأســـيس 
ـــدء فـــي  ـــى الب ـــًا عل ـــر مـــن خمســـة وأربعيـــن عام رغـــم مـــرور أكث
إنشـــائها، بمـــا يجعلهـــا بمثابـــة مشـــروع قومـــي وذاكـــرة شـــعب 

عانـــى الكثيـــر مـــن ويـــات االحتـــال والتهجيـــر والتشـــرُّد. 
تتنـــّوع الخامـــات عنـــد ســـليمان منصور كما تتنـــّوع النصوص 

ـــه  ـــن بيئت ـــتقاة م ـــة مس ـــادره الخام ـــه، مص ـــي أعمال ـــة ف البصرّي
المحلّيـــة مـــن طيـــن، فخـــار، حنـــاء، خشـــب وخيـــش، باإلضافـــة 
ـــا  ـــل فيم ـــات تتداخ ـــذه المكون ـــة. كل ه ـــة والمائي ـــوان الزيتي لألل
ـــتوعب  ـــي المس ـــزون المعرف ـــرة والمخ ـــن الخب ـــس م ـــا لتعك بينه
للتجـــارب العالميـــة، بقـــدر مـــا تعلـــن مامـــح فلســـطينية فـــي 

ـــة والبســـاطة.  ـــرادة والخصوصي ـــة الف غاي
ومـــا دام األمـــر متعّلقـــًا بخطـــاب مقاوم، فالوضـــوح من ميزات 
ـــدًا  ـــور، معتم ـــليمان منص ـــا س ـــي ينتجه ـــكيلية الت ـــال التش األعم
فـــي تأكيـــد المضمـــون علـــى تقنيـــات التلويـــن وتجـــاور األلـــوان 
الصريحـــة بمـــا يجعـــل المتلّقـــي أمـــام عمـــق فّنـــي يكشـــف مفاتيحه 
الدالليـــة بـــكل ُيســـر. وهـــي بســـاطة حاضـــرة فـــي كل عمـــل علـــى 
ع، ســـواء علـــى مســـتوى تنـــاول المواضيـــع أو  الرغـــم مـــن التنـــوُّ
فـــي مـــا يرتبـــط بأســـلوب الشـــكل ومـــا يتفـــّرع عنـــه مـــن اتجاهـــات 
ومذاهـــب فّنّيـــة؛ فقـــدرة منصـــور علـــى التخلُّـــص مـــن نمـــط فّنـــي 
والدخـــول إلـــى آخـــر هـــي دليـــل علـــى إتقـــان االنفـــات مـــن فـــخ 

بروفايل

سليمان منصور..

يف لوحة كبرية

اســـمها الوطــــن 
عدنان بشري معيتيق

سليمان منصور

سليمان منصور فّنان تشكيلي 
ونحات فلسطيني من مواليد بيرزيت 

رام اهلل عــام 1947. درس في أكاديمية بيت 
ســالم للفنون والحرف )1967 – 1970(. أشرف 
علــى العديد من الكتب الفّنّية منها: كتاب األزياء 
الفلســطينية، وكتاب دليل التطريز الفلسطيني 

وغيرهما من المشــاريع الفّنّية األخرى، درس في 
األكاديميــة الدولية للفنون المعاصرة في رام اهلل. 

من أشــهر أعماله الفّنّية لوحة »جمل المحامل«، 
كما رسم الكاريكاتير والرسوم اإليضاحية 

ورسومات الكتب الدراسية والجداريات. 
أقام منصور ِعّدة معارض شــخصية منها في: 

جاليــري 79 – رام اهلل 1981، مقر األمم المتحدة 
نيويورك 1992، بينالي الشــارقة 1995، قاعة 

بلدية ســتافانجر النرويج 1996، بينالي القاهرة 
التاســع 1998. وشارك في ِعّدة معارض جماعية 

في فلسطين، واشنطن، بيروت، موسكو، 
أوسلو، الكويت، نيويورك، عّمان، ستوكهولم، 

باريس، كوريا، قطر، أصيلة )المغرب(... 
وحصــل على ِعّدة جوائز منها: الجاِئزة األولى 

في معرض الربيع األول فلســطين 1985، جاِئزة 
فلســطين للفنون التشكيلية عام 1998 والجاِئزة 

الكبرى في بينالي القاهرة التاِســع عام 1998.
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سليمان منصور..

يف لوحة كبرية

اســـمها الوطــــن 

»االســـتايل«، وكذلـــك هـــي: قـــدرة علـــى التجـــدُّد واالبتـــكار دون 
فقـــدان البصمـــة الخاصـــة التـــي تطبـــع مراحـــل تجربتـــه الطويلـــة. 
إن األعمـــال الطينيـــة التـــي قّدمهـــا منصور فـــي مرحلة متطّورة 
مـــن تجربتـــه، تشـــّكل داللـــة رمزيـــة ومفاهيميـــة مباشـــرة علـــى 
ـــى  ـــه إل ـــداًل مـــن أن يرســـم الطيـــن جـــاء ب ارتباطـــه بـــاألرض، فب
صـــاالت العـــرض.. وإن كانـــت مـــادة الطيـــن، فـــي بعـــض أعمالـــه 
ـــام الجـــس  ـــد قامـــت مق ـــة، ق ـــة الســـابقة عـــن هـــذه المرحل الطيني
والبرونـــز وغيرهمـــا مـــن المـــواد التقليديـــة األخـــرى التـــي تحاكـــي 
األعمـــال التقليديـــة للحضـــارات القديمـــة فـــي المنطقـــة بمـــا يبعدها 
نســـبيًا عـــن التصنيـــف ضمن »الفـــّن المفاهيمـــي«؛ وكأن بمنصور 
فـــي هـــذه المرحلـــة أراد بتماســـه مـــع فنـــون الحضـــارات القديمـــة 
البرهنـــة علـــى االرتبـــاط المســـتمر بـــاألرض، والتأكيـــد علـــى 
التشـــبث بهـــا، وهـــذا المنحـــى نجـــده واضحـــًا فـــي رســـم شـــجرة 
الزيتـــون التـــي أصبحـــت مـــن ضمـــن المفـــردات التشـــكيلية التـــي 
اســـتخدمها منصـــور؛ فلوحـــة الظـــّل المنعكـــس علـــى مربع ممتلئ 

ـــّم لـــألرض، ووجـــود  بأشـــجار الزيتـــون ترمـــز للحقـــل، ومـــن َث
اإلنســـان المتمثـــل فـــي الظـــّل، وإن لـــم يكـــْن موجـــودًا فعليـــًا فـــي 

العمـــل، فهـــو فـــي طريقـــه للعـــودة إليـــه حتمـــًا يومـــًا مـــا. 
مراحـــل متعـــّددة ومحطـــات كثيـــرة وقـــف عندهـــا ســـليمان 
منصـــور علـــى مـــدى خمس وأربعين ســـنة من العمـــل المتواصل. 
مـــن الواقعيـــة والواقعيـــة الســـحّرّية إلـــى الرمزيـــة، قـــّدم أعمـــااًل 
مفاهيميـــة متنّوعـــة بخامـــات: الطيـــن، نحـــت، كاريكاتيـــر، 
ـــة  ـــدة لخدم ـــة واح ـــي خان ـــا ف ـــّب كله ـــة تص ـــومات توضيحي رس
الهوّيـــة واألرض واالنتمـــاء األزلـــي. أعمـــااًل يمكـــن أن نصفهـــا 
بأنهـــا ذات نســـق عـــام واحـــد وموّحـــد، تنســـجم مـــع صـــوت 
الـــروح المبدعـــة، وهـــي وإن كانـــت تجنـــح فـــي بعضهـــا إلـــى 
ـــي  ـــة ف ـــة وواقعي ـــا أصيل ـــإن مفرداته ـــة ف ـــركا الاتيني ـــون أمي فن
طرحهـــا لحقيقـــة الظلـــم والقهـــر والحرمـــان، ومحرضـــة فـــي أفقها 

ـــة.  ـــّرر والمقاوم ـــى إرادة التح عل
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رحيل

وســـط زحـــام غائـــم ومرتبـــك بيـــن 
ـــات أضـــاء  ـــل الثمانيني ـــي جي مواهـــب ممثل
الحّســـي  اإلدراك  فـــي  روميـــو وجـــوده 
الفيلميـــة  المصريـــة،  الدرامـــا  لصّنـــاع 
ـــًا  ـــدٍّ ســـواء، متقّدم ـــى َح والمسلســـاتية عل

ــا«. ــا أنـ ــًا »هـ ــوف معلنـ الصفـ
هكـــذا أعلنهـــا ممـــدوح عبـــد العليـــم 
ــراءة  ــّد البـ ــة حـ ــاطة نقيـ ــي بسـ ــة فـ مدويـ
»هـــا أنـــا العاشـــق للعـــب والـــذي يـــوّد أن 
يكـــون ســـعيدًا بلعبتـــه«. وعبـــر عمـــره، منـــذ 
الطفولـــة وحتـــى توّقفـــه عـــن التمثيـــل مـــع 
بدايـــة الثـــورة، ســـمعها الكثيـــرون ممـــن 
يجيـــدون اإلنصـــات فأســـندوا لـــه تنويعـــات 
الشـــخصية الرومانســـية، تلـــك التنويعـــات 
التـــي ســـكنها وطبعهـــا ببصمتـــه الخاصـــة. 
ـــوا هـــم يعـــون  ـــك وكان ـــًا بذل ـــد كان واعي لق

ـــذا. ه
فعلـــى حـــّد علمـــي غالبـــًا ما يقـــوم الكاتب 
الراحل أســـامة أنور عكاشـــة بتسكين أدوار 
ســـيناريوهات مسلســـاته بنفســـه، وحيـــن 
يعجـــز يستشـــير. وظنـــي أن تســـكينه كان 
ـــألدوار  ـــب طرائـــق التســـكين ل ـــًا، كأغل قائم
فـــي مصـــر، علـــى »النمطية«. تلـــك الطرائق 

ـــا،  ـــدرات ممثلين ـــن ق ـــرًا م ـــم كثي ـــي ُتحِج الت
ـــًا بالقنـــوط مـــن التكـــرار.  ـــم أحيان وتصيبه
لكـــن الخيـــاط الذكـــي بينهـــم والمحـــب لمهنته 
ــي  ــه فـ ــاش ذاتـ ــك القمـ ــتطيع أن يحيـ يسـ
حـــات متعـــّددة. وكان روميـــو بالفعـــل 
خياطـــًا ذكيـــًا ومجتهـــدًا فـــي هـــذه الورطـــة!
لـــم يكـــن كل مـــن هشـــام عبـــد الحميـــد 
أو عبـــداهلل محمـــود أو محســـن محـــي الديـــن 
أو هشـــام ســـليم صالحيـــن، مـــن وجهـــة 
أنـــور عكاشـــة،  الكاتـــب أســـامة  نظـــر 
للعـــب دور »علـــي ســـليم البـــدري«، أو كمـــا 
يمكننـــا تســـميته مـــن مقاربـــة دراماتورجيـــة 
»روميـــو الحلميـــة الجديـــدة« أمـــام »جولييت 
األريـــاف« آثـــار الحكيـــم، ســـوى رشـــيق 
القـــوام هـــذا، وصاحـــب الوجـــه الوســـيم 
ــوت  ــك الصـ ــة؛ ذلـ ــر صارخـ ــة غيـ بطريقـ
ـــن هـــذه  ـــه، وم ـــي نبرت ـــدج ف ـــئ والمته الداف
المقاربـــة أنـــا معـــه فـــي ذلـــك، فالتطـــّور 
ـــن  ـــو ل ـــي الصراعـــي لشـــخصية رومي الجيل
يتحّملـــه ال مظهـــر وال صوت هشـــام ســـليم، 
بـــل هـــو أفضـــل في »عـــادل البـــدري«. وكذلك 
غـــاب محســـن محـــي الديـــن؛ ذلـــك الروميـــو 
التســـعيني اآلخـــر، فـــي صراعـــه مـــع مهنـــة 

التمثيـــل وجدواهـــا مـــن األســـاس، بـــل 
ووصـــل إلـــى حـــّد تحريمهـــا كـــردة فعـــل 
عنيفـــة علـــى تجربتـــه الشـــاهينية. وكذلـــك 
غـــاب عبـــداهلل محمـــود بفعـــل لـــون البشـــرة 
وعاقتهـــا الجينيـــة بباقـــي األدوار. وأخيـــرًا 
غـــاب أيضـــًا عـــن الترشـــيحات هشـــام عبـــد 
ـــم  ـــد للوســـامة الزائـــدة فـــي ظنـــي. أل الحمي
أقـــل لكـــم لقـــد أعلنهـــا صارخـــة »هـــا أنـــا 

ـــه«! ـــذي تريدون ـــة ال ـــو الحلمي رومي
العليـــم  عبـــد  ممـــدوح  الفنـــان  وكان 
ـــل مســـؤولية جيـــل  بالفعـــل علـــى قـــدر تحّم
روميـــو بتحّوالتهـــم النفســـية واالجتماعيـــة 
الّثقافّيـــة  أو  واالقتصاديـــة والسياســـية 
بالمعنـــى الواســـع. ذلـــك الجيـــل الـــذي 
ـــي  ـــراع القبل ـــة للص ـــة خلخل ـــي لحظ ـــد ف ول
ـــة الســـادات  ـــل لليبرالي ـــم انتق ـــي، ث والطبق
الطائفيـــة والطفيليـــة وصـــواًل لمباركيـــة 
الفســـاد. ومـــا ســـاعده فـــي تجســـيد هـــذه 
الشـــخصية هـــو أنـــه ناصـــري الهـــوى، 
وكمـــا أعلنهـــا صراحـــة فـــي أكثـــر مـــن لقـــاء.
ــة  ــذي رفـــض رغبـ ــك الـ ــل ذلـ ــاذا فعـ مـ
أمـــه فـــي أن يكـــون ســـفيرًا وتحـــّول لفـــّن 
التمثيـــل، بعـــد إنهـــاء دراســـته لاقتصـــاد 
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تهدئـــة  بتفـــّوق  السياســـية  والعلـــوم 
لخاطرهـــا، لكـــي يحافـــظ علـــى متعتـــه فـــي 

اللعـــب داخـــل فّنـــه؟!
لقـــد كانـــت قناعتـــه بأهميـــة أن تكـــون 
ســـعيدًا داخـــل مـــا تفعلـــه لكـــي تســـعد 
ـــم  ـــر مه ـــن، والقناعـــات أم ـــن إن أمك اآلخري
ـــع  ـــول لموض ـــا ال وص ـــّن، وبدونه ـــي الف ف

ــة.  ذي أهميـ
ـــم  ـــد العلي ـــدوح عب ـــان مم ـــم الفن ـــذا الته ل
األدوار التـــي تتســـم بطابـــع الجـــدة، داخـــل 
القماشـــة الرومانســـية التـــي فرضـــت عليـــه 
كمـــا أســـلفت، منـــذ أول مسلســـل لـــه »فـــي 
ســـن الوعـــي باالختيـــار وقبولـــه«، وهـــي 
ـــاع  ـــي المنص ـــن« الرومانس ـــخصية »حس ش
لمشـــيئة أبيـــه، والـــذي يتحـــّول لانتقـــام 
ــًا، وذلـــك فـــي مسلســـل »قليـــل مـــن  الحقـ
الحـــب كثيـــر مـــن العنـــف«، وحتى شـــخصية 
الرئيـــس »هاشـــم« فـــي آخـــر مسلســـل لـــه 
ــا  ــيدة األولـــى« 2014. وبينهمـ ــو »السـ وهـ
أخـــرى«  وأشـــياء  »الحـــب  فـــي  يتألـــق 
وعلـــي البـــدري »ليالـــي الحلميـــة« ورفيـــع 
بيـــه العزايـــزي »الضـــوء الشـــارد« وغيرهـــا. 
وكمـــا فعلهـــا فـــي المسلســـات كان التهامـــه 
ـــّدم شـــخصية  ـــام، فق ـــي األف أشـــّد وطـــأة ف
»شـــعبان« الصديـــق الوفـــي فـــي أول ظهـــور 
لـــه علـــى الشاشـــة الفضيـــة فـــي فيلـــم هشـــام 
ـــوة  ـــد »قه ـــن زاي ـــة محس ـــر وكتاب ـــو النص أب
المـــواردي« 1981. ثـــم يقّدم في 1983 الفتى 
الرومانســـي »عـــادل« الـــذي يتحّمـــل انفاتات 
حبيبتـــه »بثينـــة« النفســـية فـــي فيلم حســـين 
كمـــال »العـــذراء والشـــعر األبيـــض«، والـــذي 
ـــل مســـاعد  ـــزة أحســـن ممث ـــه جائ حصـــد عن
ـــّوج بعدهـــا  فـــي مهرجـــان اإلســـكندرية، ليت
ــن  ــل مـ ــن ممثـ ــزة أحسـ ــط بجائـ ــام فقـ بعـ
ـــه المطلقـــة مـــع  ذات المهرجـــان عـــن بطولت
ـــي  ـــة« ف ـــم »الخادم ـــي فيل ـــدي ف ـــة الجن نادي
شـــخصية »عـــاء«. ثم تأتـــي االلتفاتة الفّنّية 
الســـينمائية األولـــى مـــن المخـــرج »محمـــد 
خـــان« ليســـكنه فـــي شـــخصية »عمـــر« عامـــل 
البنزينـــة عـــام 1986 فـــي فيلـــم »مشـــوار 
عمر«. ليأتي بعدها عاطف الطيب ويســـكنه 
فـــي الطالـــب الرومانســـي المناضـــل مـــن أجل 
التغييـــر »حســـين وهـــدان« الـــذي يصبـــح 
نقطـــة تحـــّول فـــي شـــخصية »أحمـــد ســـبع 
ـــي العـــام  ـــى يأت ـــريء«. حت ـــي »الب ـــل« ف اللي
1988 وتنطلـــق نجومية وشـــعبية واســـعة 
ـــي  ـــادر جـــال ف ـــد ن ـــى ي ـــا الراحـــل عل لفنانن
شـــخصية السيناريســـت الرومانســـي »رامي 
قشـــوع« الـــذي يعيـــش فـــي وحدتـــه إلـــى أن 
يتـــوّرط فـــي المتاعـــب فـــي فيلـــم »بطـــل مـــن 

ورق«. ذلـــك الفيلـــم الـــذي ُأِعـــده واحـــدًا مـــن 
أفضـــل أفـــام الحركـــة كوميـــدي فـــي تاريـــخ 
الســـينما المصريـــة، والـــذي يعـــود جزء كبير 
ـــج  ـــارع والمبه ـــاط الب ـــذا الخي ـــه له ـــن تأّلق م
ـــى  ـــم. لتتوال ـــد العلي ـــدوح عب ـــه مم ـــي أدائ ف
شـــخصيات »يوســـف« فـــي »كتيبـــة إعـــدام« 
عاطـــف الطيـــب وأســـامة أنـــور عكاشـــة، ثـــم 
»رمـــزي« فـــي »ســـوبر ماركـــت«، و»حمـــص« 
ـــا الموســـيقية »ســـمع هـــس«  ـــي الفانتازي ف
ماهـــر عـــواد وشـــريف عرفـــة. إلـــى أن 
ــه والـــذي، وبحســـب  نصـــل ألحـــرج أفامـ
قولـــه، أنهـــى تمامـــًا علـــى عاقتـــه بالســـينما 
المصريـــة وهـــو فيلـــم »رومانتيـــكا« لتوقـــف 
الفيلـــم لعـــام كامـــل فـــي خافات بيـــن اإلنتاج 
واإلخـــراج علـــى عشـــر علـــب خـــام للتصوير.

هـــذا الفيلـــم كان كالقشـــة التـــي أثقلـــت 
ــم  ــال. ولـ ــاب طـ ــد غيـ ــه بعـ ــول عليـ الحمـ
يشـــفع فـــي رفـــع هـــذه الحمـــول محاولـــة 
ـــي  ـــول« ف ـــي لعـــب شـــخصية »زغل ـــة ف تالي
الفيلـــم التجـــاري »فـــل الفـــل« 2004 والـــذي 

أعلـــن بعـــده اعتزالـــه للســـينما نهائيـــًا.
ــًا  ــكا« فيلمـ ــم »رومانتيـ ــّد فيلـ ــاذا ُيعـ لمـ
ـــدوح  ـــان الراحـــل مم ـــاة الفن ـــي حي حرجـــًا ف

عبـــد العليـــم!؟
حيـــن يعثـــر الخيـــاط الماهر على قماشـــة 
جديـــدة تكـــون ســـعادته أشـــبه بســـعادة 
صيـــاد مغامـــر فـــي ميـــاه جديـــدة، مـــن النهـــر 
للمحيـــط، مغامـــرة تســـعده بـــكل المقاييـــس 
ــج  ــن نضـ ــي سـ ــي فـ ــن تأتـ ــة حيـ وخاصـ
ـــدة  ـــة جدي ـــل لقماش ـــا ينتق ـــة. عنده الموهب
أو أســـلوب صيـــد مختلـــف يكتنـــزه ولكن لم 
تتـــح لـــه الفرصـــة إلعانـــه بشـــكل عملـــي. 
وهـــذا ظنـــي فـــي اإلحبـــاط الناتـــج عـــن عـــدم 
ــهده الرئيســـي فيـــه،  ــال الفيلـــم ومشـ إكمـ

ناهيـــك عـــن إحبـــاط المخـــرج ذكـــي فطيـــن 
عبـــد الوهـــاب نفســـه. فقصتـــه تـــدور حـــول 
عالـــم مغايـــر لعوالـــم الســـينما المتعـــارف 
عليهـــا مـــن مشـــاكل برجوازيـــة تتجســـد فيهـــا 
تيمـــات الحـــّب واالنتقـــام والغيـــرة والبحـــث 
ــد العليـــم قـــام بتجســـيد  عـــن المـــال. فعبـ
بـــارع لـــدور المخـــرج الشـــاب »حســـن« الـــذي 
يســـتعد لتصويـــر فيلـــم حـــول مهنـــة جديـــدة 
ظهـــرت بيـــن شـــباب من الجنســـين فـــي عالم 
الخدمـــة الســـياحية والملقبيـــن بالِخراتيـــة، 
حيـــث يرافقـــون الســـائحين متجوليـــن بهـــم 
بيـــن اآلثـــار وفي أســـرار القاهرة الســـياحية 
وغيرهـــا طمعـــًا فـــي المـــال. مســـتعرضًا مـــا 
يـــدور مـــن مابســـات بينهـــم مـــن مخاطـــر 
وخـــروج علـــى القانـــون متجـــّواًل بكاميرتـــه 
لتصويـــر ســـيناريو كتبـــه أحـــد الخرتيـــة 
فـــي  الســـينما وواقعـــًا  والـــذي يعشـــق 
ـــي تلفظـــه  ـــرة الت ـــة الداع ـــاح ابن ـــرام صب غ
الحقـــًا، وكذلـــك يقتـــل كاتب الســـيناريو أحد 
الســـائحين الشـــواذ ليصـــاب بلوثـــة عقليـــة 
ـــة  ـــى كل الِخراتي ـــه وعل ـــض علي ـــم القب ويت
لتتحّطـــم آمالـــه ممزقـــًا ســـيناريو الفيلـــم 

ـــًا بـــه فـــي الهـــواء.  وملقي
ـــال  ـــدم اكتم ـــن ع ـــاط إال م ـــي اإلحب ال يأت
تحّقـــق طـــال انتظـــاره فـــي مناطـــق جديـــدة 

ـــف عندهـــا! مـــن موهبـــة جديـــرة بالتوّق
وَلعـــّل هـــذا يفّســـر المســـتويات التحتيـــة 
ـــت  ـــي وصل ـــة والت ـــاط العالي ـــة اإلحب لدرج
ـــّم ســـؤاله فـــي  بـــه إلـــى َحـــّد البـــكاء حيـــن َت
آخـــر لقاءاتـــه التليفزيونيـــة عـــن »مصـــر« 
ــكًا  ــد فتـ ــاك أشـ ــس هنـ ــورة. فليـ ــد الثـ بعـ
بطاقـــة إبـــداع إنســـان مـــا أكثـــر مـــن التنميـــط 

ـــف! والتصني
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مسرح

بعـــد متابعـــة مســـرحيات ثـــاث علـــى 
ــل  ــروت وجبـ ــن بيـ ــة بيـ ــارح موّزعـ مسـ
لبنـــان فـــي أســـبوع، وفـــي إثـــر ماحظـــة 
المســـرح  وأن  مكتظـــة،  القاعـــات  أن 
والجـــاد  الغنائـــي  اللبنانـــي بصنفيـــه 

يســـرق األضـــواء أخيرًا، يتشـــّعب الحديث 
عـــن أحـــوال الخشـــبات. مـــن جهـــة، إن 
الجمهـــور فـــي لبنـــان ليـــس حديـــث العهـــد 
الصالـــة  مبارحتـــه  أن  إال  بالمســـرح، 
ــر  ــّل تقديـ ــى أقـ ــرورًا علـ ــًا أو مسـ مفتونـ

ليـــس أمـــرًا مؤكـــدًا فـــي كل األحـــوال، 
فاختـــاف أطـــوال كعـــوب المســـرحيات 
الجـــادة الراهنـــة يجعـــل المشـــاهد مســـتاًء 
فـــي أحيـــاٍن كثيـــرة مـــن لبننـــة مســـرحيات 
عالميـــة بصـــورة ال تتفـــق وواقعـــه، أو 

ستائر مرفوعة ومقاعد مشغولة.. ولكن؟!
بريوت: نرسين حمود

يف مسارح لبنان 

فيمــا تبــدو ســتائر معظــم مســارح بيــروت مرفوعة أخيــرًا، وكراســيها 
مشــغولة، ويشهد عدد ال ُيستهان به من العروض فيها على تصفيق حار، 
تــراود المتابع أســئلة عن مآل هذه »الَهّبــة« وقدرتها على الصمود في ِظّل 

ُشّح الدعم المالي وارتفاع بدالت اكتراء المسارح والتوترات األمنية. 

مشهد من مسرحية »إنجازات حياة« لكميل سامة
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عميقـــة  منزلقـــات  العـــروض  انـــزالق 
بمعيـــة »كليشـــيهات« يعتقـــد المؤلـــف أّنهـــا 
ـــذا  ـــر ه ـــن نه ـــا المســـتقي م »بياعـــة«، فيم
الفـــّن، وعـــدده ليـــس بقليـــل، قـــادر علـــى 

ـــر.  التمييـــز بيـــن النقـــاء والتعكُّ
بعـــد عشـــر ســـنوات مـــن الغيـــاب عـــن 
لوصيـــة زوجتـــه  وتنفيـــذًا  المســـرح، 
ـــة ألكســـندرا، عـــاد الكبيـــر روميـــو  الراحل
لحـــود ليقـــّدم مســـرحية »بنـــت الجبـــل« 
الغنائيـــة المقتبســـة عـــن »بيغماليـــون« 
لجـــورج برنـــارد شـــو. األخيـــرة كانـــت 
مســـرح  علـــى  األولـــى  للمـــّرة  دارت 
ـــع  ـــنة 1978 م ـــرفية س ـــه« باألش »اإلليزي
القديـــر أنطـــوان كربـــاج والراحلـــة ســـلوى 
الممثلـــة  تســـتعيد  اليـــوم،  القطريـــب. 
والمغنيـــة أليـــن لحـــود دور أّمهـــا ســـلوى، 
فيمـــا يلبـــس الممثـــل بديـــع أبـــو شـــقرا 
لبـــوس كرباج، ويطـــان على المتفرجين 
ـــة فـــي قّصـــة تحكـــي عـــن  بـــدورّي البطول
رهـــان »بروفيســـور« فـــي الّلغـــات زميلـــه 
ــة  ــّول بائعـ ــه يســـتطيع أن يحـ علـــى أّنـ
ورد فقيـــرة إلـــى ســـيدة مجتمـــع خـــال 
ســـتة أشـــهر، ليكســـب الرهـــان بـــدون أن 
تخلـــو مـــّدة الرهـــان مـــن مفاجـــآت! تظّهـــر 
ـــة،  ـــات راقص ـــة بلوح ـــرحية المدعم المس
وأغنيـــات لبنانيـــة قديمـــة ثنائيـــة الريـــف 
والمدينـــة، والفقـــر والبورجوازيـــة. إال أن 
قـــوة األضـــواء وجاذبيـــة االســـتعراض ال 
تخفيـــان بعـــد الرائي المدينـــي وخصوصًا 
الشـــاب، عـــن مجريات النـــص، المجريات 
التـــي يؤطرهـــا هـــذا الرائـــي فـــي إطـــار 

ـــل! ـــن أف يتصـــل بزم
فـــي جانـــب المســـرح العـــادي، إن 
صـــح القـــول، تبهرنـــا الممثلـــة نـــدى 

أبـــو فرحـــات فـــي دورهـــا فـــي »أســـرار 
الســـت بديعـــة« لجيـــرار أفيديســـيان علـــى 
ـــة  ـــت بديع ـــة«. الس ـــرو المدين ـــرح »مت مس
فـــي أرذل العمـــر، تقـــوم بــ»فـــاش بـــاك« 
لشـــريط حياتهـــا بلغـــة الهـــزل؛ هـــي 
امـــرأة كانـــت ذات يـــوم محـــط إعجـــاب 
الذكـــور وغيـــرة اإلنـــاث بجســـمها النضـــر 
وطّلتهـــا الفاتنـــة. تتماهـــى قصتهـــا مـــع 
بيـــروت المدينـــة التـــي َمـــّر علـــى حضنهـــا 
كثيـــرون، وطمـــع فيهـــا أكثـــر، إال أّنهـــا 
ـــا،  ـــا دنيان ـــا تنتظـــر موعـــد مغادرته وفيم
انفـــّض عنهـــا الجميـــع! نـــص أفيديســـيان 
ال يخلـــو مـــن »النوســـتالجيا« الوطنيـــة 
)بيـــروت الســـان جـــورج والســـينما فـــي 
ـــك..(،  ـــات بعلب ـــق ومهرجان ـــواء الطل اله
كمـــا يرســـم وضـــع المـــرأة النفســـي بعـــد 
أن يطعـــن خنجـــر الزمـــن شـــبابها الغـــض 
ــا  ــوة العـــرض، كمـ ــد أن قـ ــا. بيـ وعالمهـ
إنعاشـــه، تتأتـــى مـــن الممثلـــة الرائعـــة 
أبـــو فرحـــات الرشـــيقة علـــى الخشـــبة، 
تنتقـــل مـــن جنـــب آلخـــر بزوجـــّي جـــوارب 
طويليـــن مثقوبيـــن، ضمـــن ديكـــور تحتله 
غرفـــة مؤثثـــة بكنبـــة مخمليـــة و»برافـــان« 
صينـــي، وترتمـــي فســـاتين مـــن عامـــات 
عالميـــة علـــى أرضهـــا، فـــي إشـــارة إلـــى 

ـــة! ـــّز المنقضي ـــام الِع أي
حيـــاة«  »إنجـــازات  مســـرحية  أّمـــا 
لكميـــل ســـامة فتغـــوص عميقـــًا فـــي 
ــذ  ــن يتخـ ــًا حيـ ــرء، خصوصـ ــاة المـ حيـ
الفـــّن مهنـــًة، ويبرز فـــي دور تليفزيوني، 
فـــا يـــرى أحـــد مـــن نتـــاج ومســـار الفنـــان 
ســـوى الـــدور المذكـــور! يشـــكو ســـامة 
أحوالـــه فـــي العـــرض الـــذي عرفه »مســـرح 
الجميـــزة«، ويتبحـــر المســـرحي األســـتاذ 

فـــي مـــا ســـيلي رحيلـــه، فـــي نـــّص محكـــم 
الكتابـــة واإلخـــراج، يؤديـــه مجموعـــة مـــن 
الممثليـــن، باإلضافـــة إلـــى ســـامة، يبـــرز 

ـــز.  ـــل بوي ـــن وجيزي ـــؤاد يمي ـــم ف بينه

روميو لحود: المسرح الغنائي 
يحتضر!

ــه المســـرح الغنائـــي اللبنانـــي  يواجـ
أزمـــات بالجملـــة، حســـب الفنـــان روميـــو 
لحـــود، تبـــدأ مـــن غيـــاب األمكنـــة الُمجّهـــزة 
ــوع  ــذا النـ ــتوعب هـ ــن أن تسـ ــي يمكـ التـ
مـــن العـــروض الضخمـــة، بعـــد أن كانـــت 
ــا.  ــة مطارحهـ ــان الدوليـ ــات لبنـ مهرجانـ
حاليـــًا، إن مســـرح »كازينـــو لبنـــان« هـــو 
ـــًة،  ـــااًل مماثل ـــتقبل أعم ـــذي يس ـــد ال الوحي
إال أن العّلـــة تكمـــن أّن إدارتـــه »تخـــرق« 
ــة  ــرحيات لبضعـ ــروض المسـ ــات عـ أوقـ
أيـــام فـــي األســـبوع وخصوصـــًا فـــي 
نهايتـــه لتقديـــم حفـــات لفنانيـــن أجانـــب، 
مـــا ينعكـــس خســـارة ماديـــة علـــى ُمعـــّدي 
المســـرحيات المذكـــورة. مـــا تقـــّدم حـــدا 
بلحـــود- االســـم الـــذي كان لمـــع فـــي مجال 
االســـتعراضات منـــذ 1963، وتعـــاون مع 
أســـماء كبيـــرة منهـــا الراحلـــة صبـــاح- 
إلـــى اســـتثمار مســـرح ســـّماه »تياتـــر 
دي زار« فـــي جونيـــه )شـــرق بيـــروت( 
لثـــاث ســـنوات، بعـــد أن أعـــاد تشـــكيله 
علـــى هـــواه. إال أن خطوتـــه المحمـــودة، 
ــه  ــي منزلـ ــاه فـ ــا قابلنـ ــاكه حينمـ وإمسـ
المســـرحية  بســـيناريو »كاريكاتـــور«، 
التـــي مـــن المفتـــرض أن تلـــي »بنـــت 
ـــى  ـــه إل ـــل«، ال يحـــوالن دون التفاتت الجب
مـــدى تطّلـــب المســـرح الغنائـــي إمكانيـــات 
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ماديـــة ضخمـــة يتكّبدهـــا شـــبه وحيـــد. في 
خريـــف العمـــر، ال يعّيـــب الرجـــل دمـــث 
الخلـــق، الـــذي لطالمـــا تملـــك نظـــرة تضـــع 
لبنـــان فـــي مرتبة الوطن الحلم، وتأســـف 
النفضـــاض ناســـه عـــن الحضـــارة أخيـــرًا، 
علـــى غيـــاب الدعـــم الرســـمي للمســـرح، أو 
علـــى تخّلـــف وزيـــري الّثقافـــة والســـياحة 
مســـرحيته.  افتتاحيـــة  حضـــور  عـــن 
يعّلـــق علـــى األمـــر، ممازحـــًا: »حيـــن ال 
ــا  ــا أنـــت تتحدثينهـ أتكّلـــم الصينيـــة فيمـ
وتكلمينـــي، ال يمكنـــك أن تعاتبينـــي. 
فكيـــف أعاتبهمـــا؟! الفـــّن فـــي لبنـــان، 
ـــة  ـــي خان ـــدرج ف وخصوصـــًا المســـرح ين
الكماليـــات، وذلـــك الغنائـــي يتراجـــع 
نتيجـــة األوضـــاع السياســـية الرديئـــة. 
صحيـــح أن البلـــد لمـــا يـــزل صامـــدًا علـــى 
ـــك  ـــه، إال أن ذل ـــّم ب ـــا َأل ـــن كل م ـــم م الرغ
ــط ال  ــه فقـ ــن حليفـ ــى أن الزمـ ــود إلـ يعـ
غيـــر، فيمـــا كل مـــن تعاقـــب عليـــه قضـــى، 
وهـــذا مـــا حاولـــت أن أظهـــره في مســـرحية 
ـــت  ـــل اســـتعادة »بن ـــق الشـــمس« قب »طري
الجبـــل«. يحـــاول لحـــود أن يســـتقطب 
ـــرح  ـــى المس ـــادي إل ـــرح الع ـــور المس جمه
الغنائـــي بخفـــض تعرفـــة بطاقـــة دخـــول 
ـــو أن إنتاجـــه مكلـــف للغايـــة  األخيـــر، ول

)أنفـــق 300 ألـــف دوالر فـــي المســـرحية(، 
ويفرحـــه أمـــر إقبـــال الجيـــل الشـــاب علـــى 
»تياتـــر دي زار«. إال أن هـــذا العـــزاء ال 
يثنيـــه عـــن الســـؤال اآلتـــي: »مـــاذا ســـيحل 
بهـــذا النـــوع مـــن المســـرح الـــذي لطالمـــا 
خلـــط اللبنانيـــون بينـــه وبيـــن »األوبريـــت 
ـــا  ـــاث، وفيم ـــد انقضـــاء الســـنوات الث بع

ـــع«.  ـــي تتراج صحت

جيرار أفيديسيان: ثغرة النص 
تعوق تطّور المسرح 

مـــن جانبـــه، ينظـــر الكاتـــب والمخـــرج 
ـــى  ـــة إل ـــرار أفيديســـيان نظـــرة إيجابي جي
حـــال المســـرح الجـــاد فـــي بيـــروت، 
الشـــباب،  نشـــاط  ويثّمـــن  اليـــوم، 
ــك  ــر، أولئـ ــف العمـ ــي منتصـ ــم فـ وجلهـ
ـــة المســـرحيات  الذيـــن يجهـــدون فـــي لبنن
العالميـــة، ويقّدمـــون علـــى الخشـــبات 
ــن  ــا مـ ــة بواقعنـ ــرة ملتصقـ رؤى معاصـ
الناحيـــة الزمنيـــة ومشـــحونة بالخيـــال 
والتقنيـــات. إال أّنـــه بخـــاف التمثيـــل 
واإلخـــراج والســـينوغرافيا، العناصـــر 
ــبه،  ــي حسـ ــز اللبنانـ ــي الحّيـ ــدة فـ الجيـ
مـــن الماحـــظ أن األزمـــة فـــي هـــذا المجـــال 

ـــب  ـــْن يكت ـــا َم ـــص، إذ ينقصن تتصـــل بالن
عـــن حقيقـــة مجتمعنـــا. 

ســـؤال »الدوحـــة« أفيديســـيان عـــن 
ـــي  ـــي تنتم ـــوص الت ـــن النص ـــة بي المقارن
ــع  ــتينّيات ومطلـ ــة السـ ــن نهايـ ــى زمـ إلـ
الســـبعينّيات، الزمن الذي كان شـــهد على 
الفتـــرة الذهبيـــة للمســـرح اللبنانـــي، بعـــد 
أن قـــام الراحـــل عصـــام محفـــوظ بنقـــل 
لغـــة النـــاس إلـــى الخشـــبة، ال تمنـــع 
محاورنـــا مـــن اإلقـــرار أن مـــا كان يفتـــن 
األكثريـــة حينـــذاك يتمّثـــل فـــي الشـــعارات 
السياســـية المؤيدة للقضية الفلسطينية، 
ليعلـــو التصفيـــق والهتـــاف فـــي إثرهـــا. 
ويســـتطرد قائـــًا: »لننظـــر إلـــى أثـــر 
المرحلـــة المذكـــورة، ومـــا عـــاش مـــن نتاج 
رحمهـــا، هـــل يمكـــن عـــّد انطاقـــًا ممـــا تقّدم 
مـــا يزيـــد علـــى بضـــع مســـرحيات لعصـــام 

محفـــوظ؟!«. 
ويتابـــع صاحـــب »أخـــوت لبنـــان« 
ــه  ــح أّنـ ــن الواضـ ــًا: »مـ ــهادته، قائـ شـ
منـــذ 1994 وحتـــى 2000، كبـــر جمهـــور 
المســـرح التجـــاري؛ بعـــد إســـدال الســـتارة 
عـــن كّل عـــرض مـــن العـــروض التـــي كانت 
تـــدور آنـــذاك على خشـــبات بيـــروت، كان 
يصفـــق نحـــو أربعيـــن ألـــف متفـــرج لهـــا، 
لكـــن التراجـــع بعـــد الفتـــرة المذكـــورة هـــو 
نتيجـــة ُشـــّح المـــال فـــي جيـــوب النـــاس! 
اليـــوم، مـــن الواضـــح أن جمهـــور الشـــباب 
ـــرحيات،  ـــى المس ـــرج األول عل ـــو المتف ه
ولـــو أن غالبيتهـــا ال تعمـــر أكثـــر عـــن ثاثة 
أســـابيع نظـــرًا إلـــى تكاليـــف إيجـــارات 
مســـارح بيـــروت المرتفعـــة، مـــا يجعـــل 
ــر  ــتقلين، أولئـــك غيـ ــرحيين المسـ المسـ
يعيشـــون  منتجيـــن،  علـــى  المتكئيـــن 
مغامـــرات غيـــر مضمونـــة النتائـــج فـــي 

هـــذا المجـــال«. 
فـــي شـــأن جمهـــور المســـرح، يؤكـــد 
ـــل«  ـــن الجمي ـــارة »الزم ـــيان أن عب أفيديس
التـــي تتـــرّدد عنـــد الحديـــث عـــن فتـــرة مـــا 
ــال المجتمـــع  ــل الحـــرب، »تصـــف حـ قبـ
الـــذي كان منفتحـــًا ومشـــاركًا بفئاتـــه 
ـــة  ـــطة الّثقافّي ـــي األنش ـــة ف ـــاركة فعلي مش
علـــى أشـــكالها، إال أن اليـــوم يبـــدو لـــي أن 
التقوقـــع أصـــاب ناســـًا كثيريـــن، ووجوه 
الترفيـــه انحصـــرت فـــي أمكنـــة بعيـــدة عـــن 
المســـارح. لـــذا، أن هدفـــي يكمـــن فـــي حـــّث 
ـــه إلـــى المســـرح. مـــن  ـــى التوّج النـــاس إل
هنـــا، ُأشـــّدد علـــى أهميـــة النصـــوص التي 

مشهد من مسرحية “المعلمة واألستاذ” لروميو لحود



145

تحـــدث تفاعـــًا فـــي صفـــوف المجتمـــع 
علـــى اختافـــه وليـــس الجمهـــور النخبوي 
حصـــرًا، مـــع اإلشـــارة إلـــى أن أكثريـــة 
اإلخـــراج  إلـــى  تلتفـــت  ال  المتفرجيـــن 
أو الســـينوغرافيا، بـــل تقّيـــم قصـــص 
المســـرحيات حصـــرًا، مـــا يجعلنـــي ُأكـــرر 
أهميـــة أن نســـمع علـــى الخشـــبة بوحـــًا 
يمســـنا. علمـــًا بـــأن اإلخـــراج المســـرحي، 
ومهمـــا كان جيـــدًا، ال يســـتطيع أن يســـتر 

ـــص«. ـــر الن فق

رضوان حمزة: المسرح حي يف الرقعة 
الجغرافية اللبنانية 

ـــرحي  ـــل المس ـــب والممث ـــارك الكات ُيش
الفرحـــة  أفيديســـيان  رضـــوان حمـــزة 
عنـــد النظـــر إلـــى المســـرحيين الجاديـــن 
والمصّريـــن علـــى تعزيـــز فعاليـــة المســـرح 
ــاريع  ــال ومشـ ــال أعمـ ــن خـ ــرًا، مـ أخيـ
ــل  ــارب ووصـ ــة التجـ ــي مراكمـ ــد فـ تجهـ
مـــا انقطـــع مـــن جـــراء الهـــوة التـــي كانـــت 
الحـــرب أحـــد أســـبابها، وكذلـــك الظـــروف 
ـــة  ـــّزز الحرك ـــة. وتع ـــة واالقتصادي األمني
المذكـــورة، حركـــة تفتح براعم المســـرح، 
الهجـــس بالتغييـــر المدنـــي في بـــال الناس 

وتوقهـــم إلـــى مجتمـــع أفضـــل، حســـبه. 
ـــزة أن »الســـؤال المســـرحي ال  ـــر حم يعتب
ـــره  ـــل بعناص ـــًا ويتفاع ـــؤااًل حّي ـــزال س ي
كافـــة فـــي الرقعـــة الجغرافيـــة اللبنانيـــة، 
األمنيـــة  الظـــروف  مـــن  الرغـــم  علـــى 
وتشـــّكل  شـــّكلت  التـــي  واالقتصاديـــة 
هـــوة بيـــن المســـرح والجمهـــور«. بيـــد أن 
الرجـــل عميـــق التفكيـــر يـــدرك أن القـــدرات 
الفرديـــة والطاقـــات اإلبداعيـــة ال تؤسســـا 
ــور  ــّل قصـ ــي ِظـ ــرحية، فـ ــة مسـ لديمومـ
منظومـــة الّثقافـــة الرســـمية عـــن اإلحاطـــة 
بهـــذه الحركـــة. يعيدنـــا الرجـــل الـــذي قـــّدم 
قصيـــدة »الرســـولة بشـــعرها الطويـــل« 
للراحـــل أنســـي الحـــاج ممســـرحًة، إلـــى 
دور المنتجيـــن اإليجابـــي فـــي نهضـــة 
المســـرح اللبنانـــي حتـــى ســـنة 2000، 
إذ كان هـــؤالء يشـــّكلون جـــزءًا مـــن الحالـــة 
المســـرحية، يؤمنـــون صـــاالت العـــرض، 
ويكتفـــون بنســـبة 35% مـــن عائـــدات 
البطاقـــات. ويدعـــون النســـبة الباقيـــة 
ـــا يجعـــل العـــروض  ـــه، م للمخـــرج وفرقت
تطـــول أســـابيع وشـــهورًا ومـــْن َثـــّم 
تـــزداد أرباحهـــم. أّمـــا اليـــوم فينعكـــس 
غـــاء بـــدالت اســـتئجار الصـــاالت علـــى 
علـــى  معطوفـــًا  المســـرحية،  الحركـــة 

الوضـــع األمنـــي المتوتـــر الـــذي ُيلغـــي لغة 
الحجـــز المســـبق لحضـــور أي مســـرحية، 
ويجعـــل المهتـــم يقـــف أمام شـــباك التذاكر 
ـــدء العـــرض،  ـــل بضـــع ســـاعات مـــن ب قب
مـــا يضـــع فريـــق عمـــل أي مســـرحية فـــي 
موقـــف محـــرج ألنـــه قـــد ال يقـــّدم عرضـــه إذ 
طـــال األوضـــاع مكـــروه، ومـــن َثـــّم يكبـــده 

ـــة.  ـــائر جّم خس
يشـــرح حمـــزة، لـــدى ســـؤاله عـــن أزمة 
النـــص فـــي المســـرحيات اللبنانيـــة، أن 
المســـرحية تتطـــّور كثيـــرًا،  »العلـــوم 
مندرجـــات  يدخـــل  لـــم  لبنـــان  أن  إال 
»الدراماتورجيـــا« بمـــا هـــي إعـــادة كتابـــة 
النـــص إخراجيـــًا وتمثيليـــًا« بعـــد. وحيـــن 
تســـتوضح منـــه كيـــف كان »الرعيـــل 
المتكـــئ  وغيـــر  القديـــم«  المســـرحي 
بغالبيتـــه علـــى دراســـات أكاديميـــة يقـــّدم 
ـــّر أن  ـــذاك، ُيق ـــع آن ـــّس المجتم ـــًا يم نتاج
ــن  ــرف »معمارييـ ــي عـ ــرح اللبنانـ »المسـ
أقويـــاء« أصابـــوا فـــي التوليـــف بيـــن 
النصـــوص الجيـــدة واإلخـــراج المقبـــول 
يمكـــن  واليـــوم،  الممتـــاز.  والتمثيـــل 
ــر  ــال تضافـ ــي حـ ــة فـ ــّرر التجربـ أن تتكـ
الفردّيـــة والجمعّيـــة، حتـــى  القـــدرات 

ــمية«. ــة الرسـ ــن المؤّسسـ ــزل عـ بمعـ
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ت، أن ُيعـــرض  إنهـــا مناســـبة ال ُتفـــوَّ
ليجـــّدد  الســـيد  عبـــد  لـــداوود  فيلـــم 
المعنـــى وُيكمـــل الفضـــاء الســـينمائي 
دورتـــه بســـجاٍل نقـــدي نكـــون جميعـــًا 
ــه بـــل  ــه؛ ال نفلـــت منـ ــد معـ علـــى موعـ
ــادة  ــى إعـ ــاهد إلـ ــا الُمشـ ــا ومعنـ يدفعنـ
طـــرح األســـئلة الفكريـــة والجماليـــة، 
ـــة«؛  ـــر عادي ـــدرات غي ـــه »ق ـــا فعل وهـــذا م
ـــذي يســـجل الرقـــم 9  فيلمـــه األحـــدث وال
فـــي الئحتـــه ونـــرى فيـــه مـــا أراده داوود 
مـــن غوايـــة بحثـــه الوجـــودي عـــن إنســـان 
ينســـّل مـــن الِظـــّل ويســـبح فـــي حيـــاة 
عابثـــة، ويجرنـــا معـــه كمســـتلبين نحـــو 
ـــل  ـــي الطوي ـــره الروائ ـــي مم ـــول ف المجه
وهـــو الســـارد المشـــاكس؛ يصعـــد ويهبط 
لتتشـــعب بنـــا الطـــرق وال ننجـــو مـــّرة 
ـــذي يـــؤدي فـــي  مـــن التأويـــل الصعـــب ال
النهايـــة إلـــى ســـينما تبـــزغ مـــن ألـــم 
ال  واســـتقصاء ألحاســـيس  شـــخصي 

تتباطـــأ فـــي فـــرد أشـــرعتها. 
ـــه،  ـــي أفام ـــي تلق ـــّوع ف ـــدى متن الص
ـــي  ـــا ال ُيخفـ ـــب به ـــا أن الترحيـ ـــا عودن م
األسئلــــة عـــن خفـــة أو تعقيـــد، تفكيك أو 
ـــات،  ـــور والحكاي ـــابك الص ـــع لتش تجمي
فـــي  عبدالســـيد  داوود  أن  خصوصـــًا 
أفامـــه يرســـم غالبـــًا نفســـه مشـــهدًا 
مشـــهدًا بكفـــاءة َمـــْن يتحّســـس التفاصيـــل 
ـــت  ـــراري جّف ـــي ب ـــر ف ـــر البش ـــي أث ويقتف
أشـــجارها، وأظـــن أن هـــذا أيضًا ما أراده 
داوود لنـــا وهـــو ينتقـــل بنـــا مـــن فيلـــم 
إلـــى آخـــر، أن نظـــّل نتســـاءل عـــن معنـــى 
الحكايـــة واألســـماء وهـــو يصنـــع أفامـــه 
فـــي مســـارين: الحيـــاة كمعنـــى عـــادي 
والحيـــاة كاســـتعارة موازيـــة إلنســـان 
ــه  ــي اختصاصـ ــّرد؛ وهـ ــف ومتفـ مختلـ
المَجـــّرب الـــذي يســـتعيده فـــي كل مـــّرة 

جمهـــور آثـــر االنتظـــار ولهفـــة الترّقـــب 
لمـــا تُوحـــي بـــه ثنائياتـــه مـــن تواطـــؤ 
غيـــر معلـــن بيـــن الضـــد والضـــد، تواطـــؤ 
إيقاعـــي ربمـــا يمـــس عجزهـــم حيـــن يجـــد 
مـــن يواجههـــم ويخبرهـــم بـــأن قـــوة 

ـــم. ـــن فيه ـــياء تكم األش
ـــأن  ـــول ب ـــا الق ـــه يمكنن ـــا فإن ومـــن هن
فيلـــم »قـــدرات غيـــر عاديـــة« ليـــس اكتمااًل 
ـــط،  ـــوف فق ـــام تكســـر المأل لسلســـلة أف
لكنـــه البـــرزخ والغوايـــة للقفـــز إلى الجهة 
ــس  ــل للنفـ ــب طويـ ــد تدريـ ــرى بعـ األخـ
ـــى التأمـــل، هـــو البرهـــان المتعطـــش  عل
ـــا  ـــا؟ فمهم ـــن أن ـــة عـــن الســـؤال: م لإلجاب
ابتعـــدت عنهـــا ســـتدنو دائمًا مـــن جغرافيا 
ـــدء كان »يوســـف«؛  ـــي الب ـــة، ف الوجودي
بشـــارة فـــي »الكيـــت كات« ومتبلـــورًا فـــي 
»البحـــث عـــن ســـيد مـــرزوق«، ثـــم صـــار 
»يحيـــى« فـــي »أرض الخوف« و»رســـائل 
البحـــر« وأحدثهـــم يحيـــى فـــي »قـــدرات 
غيـــر عاديـــة«، شـــخصياته ليســـوا أبرياء 
ـــد  وال منزهيـــن، لكنهـــم بشـــر يقفـــون عن
ــي  ــرون فـ ــا يتعّثـ ــرق وربمـ ــرق طـ مفتـ
جروحهـــم المســـتورة والمعلنـــة؛ إال أنهم 

ـــودي  ـــؤال الوج ـــوء الس ـــون بض يتحّصن
ـــاة  ـــي الحي ـــم ف ـــم وحضوره ـــن هوّيته ع
وال يكفـــون عـــن البحـــث فـــي المـــكان 

والزمـــان.
وفـــي هـــذا الفيلـــم يفاجئنـــا عبدالســـيد 
ــد  ــادي« )خالـ ــى المنقبـ ــور »يحيـ بالدكتـ
ــزه  ــب ال يمّيـ ــادي، طبيـ ــا( عـ ــو النجـ أبـ
ـــه،  ـــدو كســـائر زمائ ـــًا ويب شـــيء تقريب
إال أنـــه يحـــاول أن يخـــرج مـــن هـــذه 
بمشـــروعه  حالـــه  وُيصـــّوب  الخانـــة 
البحثـــي عـــن المختلفيـــن والموهوبيـــن 
يتجّلـــى  الـــذي  القـــدرات  وأصحـــاب 
الكـــون بحضورهـــم، وإن خـــاف منهـــم 
مجتمـــع يعيـــش علـــى المنحـــدر ويعتـــزل 
الهشاشـــة، المهـــم أال يعكـــر أحـــد جموده؛ 
وفيمـــا يحـــاول يحيـــى أن يصـــل ألحـــد من 
غيـــر العادييـــن ليثـــق فـــي صـــوت بداخله 
يخبـــره أنهـــم موجـــودون، يكـــون هنـــاك 
مـــن يحـــاول أن يصـــل إليهـــم الســـتغال 
ـــد  ـــع تصاع ـــى م ـــم ويكتشـــف يحي قدراته
تمـــّول  التـــي  الجهـــة  أنهـــا  األحـــداث 
ــذي  ــث الـ ــتدرجه البحـ ــروعه، ويسـ مشـ
ــكندرية  ــى اإلسـ ــه إلـ ــى َأْوِجـ ــل إلـ وصـ
بعدمـــا حصـــل علـــى إجـــازة وصـــادف 
فـــي بنســـيون هـــو فـــي َحـــّد ذاتـــه نمـــوذج 
للغرابـــة بـــه نمـــاذج غامضـــة يتشـــاركون 
الســـكن والنـــزق الـــذي يجعلهـــم يختبئون 
علـــى الهامـــش، المـــكان ليـــس فخـــًا، 
هـــو صـــورة القـــوة المســـتعصية علـــى 
المقايضـــة التـــي نلحظهـــا منـــذ الوهلـــة 
األولـــى مـــن إطالـــة النوبـــي حبيـــب 
اهلل )إيهـــاب أيـــوب( العامـــل الوحيـــد 
فـــي البنســـيون، واللـــدودان األوبرالـــي 
رامـــز )حســـن كامـــي( والمنشـــد الدينـــي 
الجنـــدي(،  )محمـــود  رجـــب  الشـــيخ 
وأنطونيـــو )أكـــرم الشـــرقاوي( المخـــرج 
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ــي  ــه الوثائقـ ــر فيلمـ ــغول بتصويـ المشـ
عـــن العاهـــرات، والرســـام راجـــي )أحمـــد 
كمـــال(، وحيـــاة )نجـــاء بديـــر( صاحبـــة 
البنســـيون وابنتهـــا فريـــدة )مريـــم تامـــر( 
التـــي يكتشـــف يحيـــى بالصدفـــة أنهـــا غير 
عاديـــة وتمتلـــك قـــدرات خارقـــة، فتحّرك 
األشـــياء وتتنبـــأ بســـقوط األمطـــار وتقرأ 
ـــي خواطـــر  ـــدور ف ـــا ي ـــدرك م ـــكار وت األف
ـــب اهلل  ـــا تســـاعد حبي ـــا كم ـــن به المحيطي
فـــي الفـــوز برهاناتـــه فـــي ســـباق الخيـــل، 
يســـعد يحيـــى باكتشـــافه ويقـــع فـــي غرام 
حيـــاة التـــي تبادلـــه نفـــس الشـــعور، لكن 
المجتمـــع الـــذي ال يعيـــش علـــى ســـجّيته 
يترّصدهـــم ويغّيـــر مســـار الحكايـــة، هـــو 
مـــا أراد داوود أن يخبرنـــا عنـــه ليجعلنـــا 
نتســـاءل عـــن الفوارق بيـــن إرادة التحّرر 
ــون  ــر«، أن تكـ ــّل »محلـــك سـ أو أن تظـ
إنســـانًا عاديـــًا أم اســـتثنائيًا؟ .. هـــي 
أســـئلة يحيـــى واكتراثـــه قبـــل أن يرمقـــه 
المجتمـــع بطـــرف ســـاخر، خصوصًا بعد 
مشـــهد الســـيرك الـــذي كشـــف عـــن قـــدرات 
فريـــدة وشـــاع نوعـــًا مـــن الرعـــب، وجعـــل 
حيـــاة وفريـــدة طريدتيـــن ثـــم وقعتـــا فـــي 
ــة فـــي ضابـــط  ــلطة متمثلـ ــل السـ حبائـ
األمـــن عمـــر البنهـــاوي )عبـــاس أبـــو 
الحســـن( بشـــكله المثير للدهشـــة، والذي 
يتـــزّوج مـــن حيـــاة ويســـتغل طفلتهـــا فـــي 
نســـق عملـــه، مـــا حـــّول مســـار يحيـــى 

مـــن تفاؤلـــه ببحثـــه إلـــى متشـــّكك فـــي 
الفكـــرة التـــي تتســـع لتشـــمله حيـــث 
يكتشـــف فـــي نفســـه قـــدرات غيـــر عاديـــة 
ويـــزداد فضولـــه البحثي ويتشـــّعب حتى 
يلتقـــي بأحـــد مشـــايخ الصوفيـــة )ســـامي 
مغـــاوري( الـــذي يحرجـــه وجـــود يحيـــى 
ـــلطة  ـــه الس ـــى ب ـــذا ال ترض ـــم ألن ه بينه
األشـــياء بطريقـــة  يفلســـف  وتحـــدث 
ـــي،  ـــق األمن ـــع المنط ـــاس م ـــة تتم عجيب
ـــاة وعـــودة  ـــم بطـــاق حي ـــي الفيل وينته
يحيـــى إلـــى البنســـيون مـــّرة أخـــرى 
ويلتحـــم بســـكانه ويعـــود كل شـــيء 
كمـــا كان عليـــه فـــي البدايـــة، يحيـــى 
ورفاقـــه بالداخـــل والســـيرك يتجـــّول حّرًا 
بالخـــارج، والصـــورة كلهـــا مشـــرعة على 

ـــدوده. ـــة لح ـــر ال نهاي بح
النقـــات الحـــّرة فـــي ســـرد عبـــد الســـيد 
بـــدت كســـرًا للمنطـــق، وكـــذا لغـــة الحـــوار 
المتشـــابهة إلـــى َحـــّد أن كل الشـــخصيات 
تقريبـــًا تتحـــّدث بطريقـــة واحـــدة ال تعّبـــر 
عـــن تنّوعهـــا وخصوصيتهـــا، كأنهـــا كمـــا 
ـــداوود نفســـه  ـــدّون ل ـــة ت ـــي البداي ـــت ف قل
الذي يرســـم نفســـه مشـــهدًا مشـــهدًا لتكتمل 
ـــّدم  ـــم يق ـــى وإن ل ـــه الخاصـــة، حت لوحت
فـــي هـــذا الفيلـــم مبـــّررًا علميـــًا أو نفســـيًا 
واضحـــًا للقـــدرات الخارقـــة والظواهـــر 
فـــي  يتعّمـــق  ولـــم  الطبيعيـــة  غيـــر 
شـــخصيات سكان البنسيون وتجاوزهم 

ــه أراد فقـــط الوصـــول إلـــى  ــرًا ألنـ عابـ
نتيجـــة واحـــدة وهـــو أن الجميـــع يمتلـــك 
قدراتـــه غيـــر العاديـــة بداخلـــه ويســـتطيع 
كمـــا يحيـــى أن تســـكنه فتنـــة الحكايـــة 
ويحملهـــا إلـــى مـــدارج الضـــوء ومـــن حقـــه 
ـــه  ـــا ل ـــة وي ـــن لعب ـــا م ـــا له ـــرخ: ي أن يص
مـــن ســـحر حيـــن يغيـــر إيقاعـــه بأســـلوب 
جديـــد يســـتهويه وربمـــا يســـتدرجه إلـــى 
ــل إلـــى اليقيـــن،  ــل أن يصـ ــة قبـ المتاهـ
ـــاطير  ـــة لألس ـــي حاج ـــن داوود ف ـــم يك ل
والشـــرح العلمـــي ليثبـــت أن المختلـــف 
موجـــود وأن كل مـــا حـــدث وســـيحدث 
حتـــى ولـــو فـــي اللحظـــات المهووســـة 
هـــو مهـــارة إنســـانية كأن تحـــّرك قدمـــك 
وأنـــت جالـــس أو أن تدنـــدن بأغنيـــة غيـــر 
ــد  ــرآة فتجـ ــي المـ ــر فـ ــة أو تبصـ مألوفـ
نفســـك، وهـــو مـــا أراده داوود فـــي هـــذا 
ـــرة بيضـــاء عـــن  ـــدو كفك ـــذي يب ـــم ال الفيل
معنـــى الوجـــود، وإضافة إلى انســـيابية 
موســـيقى راجـــح داوود التـــي تصنـــع 
إيقاعـــًا وحســـًا ينقلـــك إلـــى عوالم هشـــة، 
وكذلـــك ديكـــور أنســـي أبـــو ســـيف الـــذي 
يضبـــط المعادلـــة، فإنـــك فـــي هـــذا الفيلـــم 
قـــد تـــرى نفســـك فـــي شـــريط ســـينمائي 
وأنـــت مشـــدود كوتـــر، تتابـــع التفاصيـــل 
مـــن هامشـــك الخـــاص متكئـــًا علـــى ظّلـــك 
الـــذي يتمـــّوج ويتعـــّرج حســـب المشـــهد 

ومقدرتـــك علـــى عـــدم النســـيان.
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لـــم يكـــْن فيلـــم »نـــّوارة« )2015( أول 
فيلـــم للمخرجـــة المصريـــة هالـــة خليـــل 
يتوّغـــل فـــي المجتمـــع المصـــري. فيلماهـــا 
الســـابقان »أحلـــى األوقـــات« )2004(، 
ـــزق« )2007( يعكســـان شـــيئًا  ـــّص ول و»ق
مـــن أجـــواء المجتمـــع، عبـــر ســـرد حكائـــّي 
يتنـــاول أحـــوال أفـــراد يهيمـــون علـــى 
وجوههـــم بحثـــًا عـــن معرفـــة أو تفســـير 
ــم  ــم، ويرسـ ــط بهـ ــع ُتحيـ ــم لوقائـ أو فهـ
مامـــح شـــخصيات تواجـــه مصائرهـــا عبر 
التنقيـــب فـــي أعمـــاق ذواتهـــا المقيمـــة فـــي 
قهـــر أو التبـــاس أو توهـــان. ففـــي الطريـــق 
ـــول  ـــض ومجه ـــٍل غام ـــاف ُمرِس ـــى اكتش إل
ــان  ــلمى )حنـ ــى سـ ــّددة إلـ ــائل ُمتعـ لرسـ
ـــل،  ـــة خلي ـــم األول )قّص ـــي الفيل ـــرك(، ف ت
ســـيناريو وحـــوار وســـام ســـليمان(، 
تفكيك لبعض تفاصيل العيش والعاقات 
والمـــآزق والحكايـــات المتشـــّعبة في البناء 
المجتمعـــّي واالنفعالـــي واإلنســـاني. وفـــي 
العالـــم المنهـــار ألفـــراد يتوقـــون إلـــى منافـــذ 
تنقذهـــم مـــن تخّبطاتهـــم وارتباكاتهـــم، 
فـــي الفيلـــم الثانـــي )كتابـــة خليـــل(، تبـــرز 
معالـــم األســـى والخـــراب الذاتـــي والعـــام، 
فـــي محاولـــة بصريـــة لجعـــل الكاميـــرا أداة 
تلّصـــص تطـــرح، فـــي الوقـــت نفســـه أيضًا، 
أســـئلة الحيـــاة واالنتمـــاء واأللـــم واألحـــام 

ـــة.  ـــة والمعطوب المضطرب
لهـــذا كّلـــه، ُيمكـــن القـــول إن هالـــة 
ـــا  ـــّوارة« )كتابته ـــي »ن ـــتكمل، ف ـــل تس خلي
ــي  ــوص فـ ــًا يغـ ــارًا بصريـ ــًا(، اختبـ أيضـ
وأمكنتهـــم  للنـــاس  المعتمـــة  الزوايـــا 
وبيئاتهـــم وانفعاالتهـــم، ويخـــرج إلـــى 

الشاشـــة الكبيـــرة فـــي محاولـــة حثيثـــة 
لتمتيـــن لغـــة القـــول الســـينمائي، ســـردًا 
ممثليـــن.  وإدارة  ومعالجـــًة  وتصويـــرًا 
الهنـــات لـــن تكـــون عائقـــًا أمـــام مســـعى 
جـــّدي إلـــى صناعة صورة ســـينمائية، لها 
فـــي الفيلميـــن الســـابقين امتـــداد تأسيســـي 
لمعنـــى صناعـــة الصـــورة عبـــر االشـــتغال 

ــردّي.  ــّي الفـ ــاني االجتماعـ اإلنسـ

عالمان متناقضان

نـــّوارة فتـــاة لديهـــا أحـــام عريضـــة فـــي 
امتـــاك أبســـط األشـــياء. بهـــذا الوصـــف 
المكتـــوب فـــي »الملـــف الصحافـــي«، ُتقـــدَّم 
الخادمـــة الشـــاّبة نـــّوارة )مّنـــة شـــلبي(، في 
»نـــّوارة«، الفيلـــم الروائـــي الطويـــل الثالـــث 
للمخرجـــة المصريـــة هالـــة خليـــل. خادمـــة 
شـــاّبة تعمـــل فـــي فيـــّا يملكهـــا السياســـّي 
ـــث  ـــدة(، حي ـــود حمي ـــامة )محم ـــرّي أس الث
ــا.  ــا )الراحلـــة( قبلهـ كانـــت تعمـــل والدتهـ
تعيـــش وحيـــدًة مـــع جّدتهـــا العجـــوز توحة 
)رجـــاء حســـين(، وتحـــّب النوبـــي أســـامة 
)أميـــر صـــاح الديـــن(، المتزّوجيـــن معـــًا »ع 

الـــورق« بانتظـــار اصطاح األمـــور المادية 
الحياتيـــة، التـــي ُتتيـــح لهمـــا العيـــش معـــًا 
فـــي منـــزل واحـــد. والـــد النوبـــي عجـــوٌز 
ـــادًا  ـــن فس ـــرطاني، لك ـــرٍض س ـــاٌب بم ُمص
عظيمـــًا يعـــّم المستشـــفى والنظـــام الطبي، 
فينقله الشـــاب إلى مستشـــفى آخر. بيئتها 
االجتماعيـــة فقيـــرة )ال تصـــل ميـــاه الشـــرب 
إلـــى المنـــازل شـــبه المتداعيـــة(. قســـوة 
الخـــراب المحيـــط بها ال ُتحتمـــل. مع هذا، ال 
تغادر االبتســـامة وجهها الُمشـــّع بما ُيشـــبه 
ـــة  ـــى مواجه ـــاؤل، والحـــرص عل ـــرح التف ف

الحيـــاة بإشـــراقة وجـــه نضـــر. 
نـــّوارة تريـــد تحقيـــق مـــا ُيعـــّد عاديـــًا 
وعائلـــٌة  زواٌج  طبيعيـــة:  حيـــاة  فـــي 
ـــد. تخـــدم  ـــزٌل متواضـــع ومدخـــوٌل جّي ومن
عائلـــة السياســـّي الثـــرّي بـــكل حماســـة 
وحـــّب وشـــغف واحتـــرام. تخشـــى كلـــب 
ـــن(،  ـــة حس ـــة )رحم ـــة خديج ـــة المدّلل االبن
لكنهـــا ُتتِقـــن الحقـــًا كيفيـــة التعامـــل معـــه. 
ـــزل شـــاهيندا )شـــيرين رضـــا(  ســـّيدة المن
تثـــق بهـــا جـــدًا، إلـــى درجـــة أنهـــا ُتســـّلم 
ــم  ــارس العـ ــتانّي الحـ ــا وللبسـ ــّا لهـ الفيـ
عبـــداهلل )أحمـــد راتـــب(، بعـــد قـــرار العائلـــة 
بالســـفر خـــارج البلـــد. ســـبب الســـفر كامـــٌن 
فـــي أن »ثـــورة 25 ينايـــر« )2011( قائمـــة، 
ــن  ــى عـ ــارك تنّحـ ــني مبـ والرئيـــس حسـ
الحكـــم، والماحقـــات القضائيـــة تطـــارد 
نجليـــه عـــاء وجمـــال وبعـــض أبـــرز 
الرمـــوز االقتصاديـــة والماليـــة والسياســـية 
الفاســـدة، فـــي حيـــن أن الوضـــع العام غير 
مريـــح ألفـــراد العائلة هذه وألشـــباههم، ما 
يجعلهـــم يخشـــون التجـــّول فـــي الشـــوارع 

»نّوارة« هالة خليل. . 
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أو الخـــروج مـــن المجّمـــع الســـكنّي. 
هـــذا اختصـــار ُمكثَّـــف لحبكـــة دراميـــة 
ترتكـــز علـــى إظهـــار بعـــض جوانـــب العيش 
المصـــرّي لحظـــة »انقـــاب األقـــدار«. عالمان 
متناقضـــان تمامـــًا، ومســـاران مختلفـــان 
أحدهمـــا عـــن اآلخـــر إلـــى أقصـــى َحـــدٍّ ممكن: 
فالخادمـــة الفقيـــرة ُتعَتقـــل مـــن ِقَبـــل رجـــال 
ـــه،  ـــًا عن ـــّا أســـامة بحث ـــون في ـــن ُيداهم أم
ــي  ــادين السياسـ ــات بالفسـ ــبب اّتهامـ بسـ
ـــي  ـــٌة ف ـــا كامن ـــأن تهمته ـــًا ب ـــي، علم والمال
»ســـرقة« 20 ألـــف جنيـــه مصـــري تمنحهـــا 
إياهـــا ســـّيدة الفيـــّا لحاجـــة الخادمـــة إلـــى 
ـــا،  ـــد« بذاته ـــة »تنف ـــة الثري ـــال؛ والعائل الم
علـــى الرغـــم مـــن أن السياســـّي البرلمانـــّي 
ليـــس بريئـــًا أبـــدًا مـــن ألـــف احتيـــال 
ـــر« وعـــٌد  ـــورة 25 يناي ـــن. »ث ـــاءة وعف ودن
ـــد وناســـه، وحضـــور  ـــل أحـــوال البل بتبدي
ـــّي ومتواضـــع،  ـــم خف ـــي الفيل ـــورة« ف »الث
لكنـــه أساســـّي. فـ»الثـــورة« نـــواة جوهرية 
للمبنـــى الحكائـــّي الدرامـــّي، والســـياق 
ـــوٌد  ـــة معق اإلنســـانّي للشـــخصيات الفيلمي
علـــى مفاعليهـــا وتأثيراتهـــا المبثوثـــة فـــي 

ـــي.  ـــش اليوم ـــا للعي المســـتويات كّله
تجمـــع نـــّوارة، ابنـــة البيئـــة االجتماعية 
ـــا  الفقيـــرة، العالميـــن معـــًا، بجعـــل عينيه
عدســـًة ســـينمائية تلتقـــط التفاصيـــل 
والتحـــّوالت وبعـــض المخفـــّي: فـــي منـــزل 
موّزعـــة غرفـــه المهترئـــة علـــى أنـــاس 
ُمعدميـــن مثلهـــا؛ وفـــي مستشـــفى ُيظِهـــر 
ــن  ــن مقهوريـ ــن مواطنيـ ــة مـ ــاذج حّيـ نمـ
ومهّمشـــين وخاضعين البتزاز مدوٍّ ال يأبه 
ـــة؛  ـــة المترّدي ـــم الصّحّي ـــه بحاالته أصحاب

وفـــي مجّمـــع ســـكني ثـــرّي، يضـــّم أناســـًا 
يعكســـون ُصـــَور نافذيـــن ســـابقين يجـــدون 
أنفســـهم أمـــام تحـــّول مرتبـــك وغيـــر مفهوم 
بالنســـبة إلـــى بعـــٍض أول منهـــم، أو عابـــر 
ـــاٍن،  ـــٍض ث ـــى بع ـــبة إل ـــٍد بالنس ـــر ُمج وغي
بينمـــا بعـــض ثالث يكيل الشـــتائم لـ»ثـــّوار« 
يصفهـــم بأنهم »شـــوية عيال«. نـــّوارة ترى 
وتســـمع، وكاميـــرا هالـــة خليـــل ترافقها في 
خطواتهـــا كّلهـــا )فـــي الطريـــق بيـــن حّيهـــا 
والمستشـــفى والمجّمـــع، وداخـــل الفيـــّا 
والعالـــم المحيـــط بهـــا، وفـــي الغـــرف اآليلة 
إلـــى االنهيـــار فـــي عالمهـــا(، كـــي ترســـم 
معالـــم إنســـانية فـــي مفتـــرق مفصلـــّي فـــي 

الراهـــن المصـــرّي. 
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ـــى ســـيرة  ـــّي مســـتند إل ـــى الحكائ المبن
ـــة بأســـئلة  ـــا المثقل الخادمـــة فـــي يومياته
ـــزر،  وهمـــوم. تريـــد خاصـــًا مـــن واقـــٍع ُم
وأحامهـــا  بالثـــورة  عفويـــًا  فتفـــرح 
اإلصاحيـــة. تعمـــل بإخـــاص وجّدّيـــة في 
ـــرى  ـــة أو بأخ ـــل بطريق ـــرّي يتحّم ـــم ث عال
جـــزءًا كبيـــرًا مـــن الخراب الضـــارب عالمها. 
التوليـــف يســـعى إلـــى إيجـــاد تـــوازن فعلّي 
بيـــن المتتاليـــات البصرّيـــة، بمـــا يخـــدم 
ـــات  ـــن هن ـــى الرغـــم م تطـــّور الحـــدث، عل
ال تؤّثـــر ســـلبًا علـــى المنـــاخ العـــام للحبكـــة 
وتفاصيلهـــا، بـــل تبـــدو غيـــر مائمـــة فـــي 
، أو تحتـــاج إلـــى تماســـك  منطـــق درامـــيٍّ
ــّوارة  ــة نـ ــهد ماحقـ ــرّي أقـــوى: مشـ بصـ
لكلـــب مخدومتهـــا فـــي شـــوارع المجّمـــع 
الفـــارغ مـــن ناســـه، ولقاء صبّيـــة صغيرة 

مـــع كلبهـــا. لقطـــة بـــوح بيـــن نـــّوارة والعـــم 
ـــا شـــيئًا  ـــر له ـــول األخي ـــن يق ـــداهلل، حي عب
ــة  ــامة. عاقـ ــة ألسـ ــيرة القديمـ ــن السـ عـ
نـــّوارة بالكلـــب مثـــًا، وكيفيـــة التغّلـــب 
علـــى خوفهـــا منـــه. اعتـــداء حســـن )عبـــاس 
أبـــو الحســـن(، شـــقيق أســـامة، عليهـــا 
ــّلم  ــى السـ ــا علـ ــّا، ووقوعهـ ــل الفيـ داخـ
ـــي. مشـــهد التظاهـــرة فـــي الطريـــق  الداخل

ـــخ.  ـــكني... إل ـــع الس ـــى المجّم إل
ـــه، يأتـــي »نـــّوارة«  فـــي مقابـــل هـــذا كّل
فـــي لحظـــٍة ُيفتـــرض بها أن تكون مناَســـَبًة 
لتأّمـــٍل فـــي أحـــوال بلد ومجتمع يعيشـــان، 
منـــذ 25 ينايـــر 2011، ارتبـــاك عميـــق فـــي 
مســـتويات العيـــش اليومـــّي. ال يعنـــي هـــذا 
أن صناعـــة الفيلـــم مرتبطـــة مباشـــرة 
باالحتفـــال بالذكرى الخامســـة لــــ »الثورة« 
ـــي  ـــي »عـــرض أول ف ـــدَّم ف هـــذه، هـــو الُمق
ـــل«  ـــر الطوي ـــابقة »المه ـــي مس ـــم«، ف العال
في الدورة الـ 12 )9 - 16 ديسمبر 2015( 
لــــ »مهرجـــان دبـــي الســـينمائي الدولـــي« 
)تفـــوز مّنـــة شـــلبي بجائـــزة أفضـــل ممثلـــة 
عـــن دورهـــا هـــذا، فـــي المهرجـــان نفســـه(. 
فالتأّمـــل، بأنواعـــه المختلفـــة، مطلـــٌب 
ـــى  ـــة إل ـــان المســـارات اآليل ضـــرورّي لتبي
الفوضـــى والخـــراب واالنهيـــار، والســـينما 
جـــزٌء أساســـّي مـــن النقـــاش الدائـــر حـــول 
ـــّوارة«  ـــم »ن األعـــوام الخمســـة هـــذه، وفيل
يّتخـــذ مـــن »لحظـــة التأّمل« حّيزًا الشـــتغال 
ــكل  ــي بشـ ــرطه اإلبداعـ ــك شـ ــّي يمتلـ فّنـ
عـــام، ويطـــرح أســـئلة الحيـــاة اليوميـــة 
فـــي البنـــاء االجتماعـــي للمدينـــة وناســـها، 

ويتابـــع بعـــض فصـــول الراهـــن.
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مـــا يـــزال ُيعـــرض فـــي ســـينما غاالنـــد 
الباريســـية فيلـــم »جحيـــم« أو »أنفيرنـــو«، 
ـــب  ـــال الكات ـــاة وأعم ـــن حي المســـتوحى م
السويدي المعروف أوغيست سترانبيرغ 
)1849 - 1912(، وخاصـــة منهـــا الكتـــاب 

الـــذي يحمـــل العنـــوان نفســـه.
وقـــد عمـــل علـــى إنجـــاز الفيلـــم، كتابـــًة 
وإخراجـــًا وتصويـــرًا المخرج الشـــاب بول 
ــر ميلـــز، إذ  ــده بييـ أنتونـــي ميلـــز ووالـ
اضطلـــع فيـــه هـــذا األخيـــر بتأديـــة دور 

الكاتـــب الكبيـــر ســـترانبيرغ.
تبلـــورت فكـــرة إعـــداد هـــذا الفيلـــم قبـــل 
أربع ســـنوات، كالتفاتـــة للذكرى المئوية 
لرحيـــل الكاتـــب. فتأخـــر إتمامـــه بســـبب 
ِقّلـــة اإلمكانيـــات الماديـــة، وعـــدم اهتمـــام 
ـــًا  ـــاره فيلم ـــار بـــه، باعتب ـــن الكب المنتجي

خارجـــًا عـــن ســـياق األفـــام المألوفـــة.
ارتـــأى بـــول أنتونـــي ميلـــز أن ُيعـــرض 
الفيلـــم مجانـــًا، تشـــجيعًا منـــه المشـــاهدين 
الرتيـــاد هـــذا النـــوع مـــن الســـينما الجـــادة. 
بينمـــا يفســـح المجـــال بهـــذا الشـــكل ليعيـــد 
الـــرّواد ربـــط عاقاتهـــم مـــع دور الســـينما 

والفـــّن والّثقافـــة.
لـــم يكـــن هـــّم الفيلـــم بتاتـــًا إعـــادة ســـرد 
الحيـــاة الخطيـــة لكاتـــب معـــروف - مـــا 
ــتيعابه،  ــد السـ ــم واحـ ــي فيلـ ــد ال يكفـ قـ
متقّلبـــة  حيـــاة  عـــاش  قـــد  باعتبـــاره 
وشـــديدة االضطـــراب فـــي مناحيهـــا كلهـــا- 
ـــه األســـمى هـــو الوقـــوف  ـــا كان هدف وإنم
علـــى تصويـــر بعـــض المناحـــي الجوهرية 
لمـــا قـــد ينطبـــق عليـــه اســـم الجحيـــم فـــي 

ـــه. حيات
غالبيتـــه،  فـــي  يســـتلهم،  فالفيلـــم 
صفحـــات بكاملهـــا مـــن »أنفيرنـــو«، وال 
ـــه األخـــرى ســـوى  ـــن كتب ـــكاد يســـتمد م ي
بعـــض المعلومـــات المتعّلقـــة بتكوينـــه 

أو بآرائـــه. مثـــل روايتـــه الســـيرية »ابـــن 
ــات  ــا متاهـ ــة« التـــي يحكـــي فيهـ الخادمـ
طفولتـــه وبدايـــة شـــبابه بصيغـــة الغائب.

ـــف  ـــكل مخال ـــم بش ـــل الفيل ـــا تعام بينم
ــرة،  ــترانبيرغ الكثيـ ــرحيات سـ ــع مسـ مـ
إذ اســـتدعى بعـــض أهـــم شـــخوصه، 
خاصـــة مـــن مســـرحية »اآلنســـة جيلـــي«، 
كـــي يطـــاردوا صانعهـــم ويعكـــّروا عليـــه 

صفـــو حياتـــه.
َلعـــّل المحـــور األساســـي فـــي الفيلـــم 
ســـترانبيرغ  أوغيســـت  مغـــادرة  هـــو 
لبلـــده الســـويد ووصولـــه إلـــى باريـــس 
ـــم،  مـــرورًا ببرليـــن. وبذلـــك ُيفتتـــح الفيل
إذ نتتبـــع الرجـــل عبـــر حقـــول متراميـــة 
مـــن الثلـــج، يصعـــد مرتفعـــات ويهبـــط في 
منحـــدرات قبـــل أن يدلـــف فـــي مضايـــق 
ـــاْس الباريســـي كمـــا كان عليـــه  زقـــاق أسَّ
حينهـــا، ويلـــج َبْهـــَو فنـــدق أورفيـــا الـــذي 

ـــه. ـــودًا بذات ـــد موج ـــم يع ل
كان ســـترانبيرغ قـــد غـــادر الســـويد، 
فـــي واقـــع األمـــر، فـــارًا مـــن األجـــواء 
الخانقـــة التـــي لـــم يعـــد يحتملهـــا، ســـواء 
بســـبب كتاباتـــه التي اشـــُتم منهـــا الجحود 

أو معـــادة المـــرأة )الحركـــة النســـائية فـــي 
ـــاد. ـــه الحّس نظـــره(، أو بســـبب أعدائ

ثـــم إن هنـــاك أمـــرًا آخـــر، هـــو رغبتـــه 
فـــي تنفـــس هـــواء الحّرّيـــة فـــي باريـــس، 
وربمـــا التألـــق فـــي ســـمائها الفّنّيـــة كنجم. 
ـــيري  ـــيدة س ـــف بالس ـــد كل ـــه ق ـــة أن خاص
ـــل،  ـــارون فرانجي ـــون إيســـن زوجـــة الب ف
ــا،  ــزوج بهـ ــأن يتـ ــر بـ ــه األمـ ــى بـ وانتهـ
ورافقتـــه إلـــى باريـــس معتقـــدة بأنـــه 
ســـوف يوفـــر لهـــا فرصـــًا تفتـــح مواهبهـــا 
ـــح  ـــد من ـــه ق ـــم أن ـــع العل ـــل، م ـــي التمثي ف
لهـــا مـــن قبـــل أدوارًا فـــي مســـرحياته التـــي 

ـــى خشـــبات المســـارح. ـــت عل ُمثل
ــاة  ــترانبيرغ الحيـ ــر سـ ــوف يختبـ سـ
ــيرة  ــدة يسـ ــد مـ ــف بعـ ــية، ويقـ الباريسـ
ـــات  ـــؤس العاق ـــى ب ـــى شـــظفها، وعل عل
الجـــوع  فيشـــكو  فيهـــا،  االجتماعيـــة 
يخالهـــم  كان  الذيـــن  وغـــدر  واليـــأس 

أصدقـــاء. 
فانعـــزل عـــن حلقـــة الفنانيـــن والكّتـــاب 
والمعـــارف. ثـــم انصـــرف إلـــى كتبـــه 
ــا  ــي بهـ ــي ُابتلـ ــة، التـ ــه العلميـ وتجاربـ
ـــه.  ـــن حيات ـــة م ـــرة الحرج ـــك الفت ـــي تل ف
ـــاء  ـــة الكيمي ـــي دراس ـــك ف ـــه انهم ـــك أن ذل
وأنجـــز أبحاثـــًا فـــي نطاقها، ثم اســـتهوته 
الخيميـــاء، وظّلـــت فكـــرة صنـــع الذهـــب 
تـــراوده بـــا هـــوادة، حتـــى صـــار متيقنـــًا 

ـــت. ـــن الكبري ـــكان اســـتخاصه م ـــن إم م
ـــى  ـــه األول ينفصـــل الرجـــل عـــن زوجت
التـــي لـــم تطـــق نمـــط حياتـــه، بعدمـــا خّيب 
ـــة  ـــدا الصحافي ـــزوج بفري ـــه، فيت ـــا في أمله
القصيـــرة  إقامتـــه  إبـــان  النمســـاوية 
فـــي برليـــن، التـــي ســـرعان مـــا ســـوف 
تفارقـــه هـــي أيضـــًا، فيصيـــر أكثـــر مـــن أي 
ـــى فريســـة لوحدتـــه القاســـية  وقـــت مض

ـــه! ـــلطين علي ـــباح المتس ولألش
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هـــذا  بإلحـــاح علـــى  الفيلـــم  يرّكـــز 
الملمـــح الـــدال مـــن حيـــاة ســـترانبيرغ، 
إذ يعتـــزل الكتابـــة ويتفـــّرغ لتجاربـــه 
ـــدق  ـــه بفن ـــي غرفت ـــة ف ـــة الغريب المختبري
أورفيـــا. وليـــس المضنـــي فـــي هـــذه 
الحـــال، هـــو ضيـــاع موهبـــة كبيـــرة 
وحـــده، ولكـــن، وهـــو األدهـــى، إصابتـــه 
بنـــوع مـــن المـــس الجنونـــي، فيتخّيـــل 
رؤيـــة أشـــياء خياليـــة، ويخـــال ســـماع 
أصـــوات غريبـــة، كمـــا تنتابـــه نوبـــات 

ــا. ــبيل لتافيهـ ــار ال سـ انهيـ
ـــي  ـــة اللوحـــات الت ـــم تقني ـــد الفيل يعتم
ــاة أو  ــن حيـ ــهدًا مـ ــّرة مشـ ــّور كل مـ تصـ
تطلعـــات أو أفـــكار ســـترانبيرغ. كمـــا 
يقـــّدم مقاطـــع بحذافيرهـــا مـــن كتـــاب 
»الجحيـــم«، أو ُيعيـــد تمثيـــل نـــوع مـــن 
الحـــوار، بشـــكل حرفـــي، بيـــن الخالـــق 

والشـــيطان والمائكـــة.
غيـــر أن الكثيـــر مـــن المعطيات الواردة 
فـــي الكتـــاب لـــم ُتؤخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
فـــي الفيلـــم، ألن هـــذا األخيـــر، يســـعى 
إلـــى اإليحـــاء إلـــى المخفـــي، والتعبيـــر 
ـــب. ـــل الكات ـــا عم ـــي ثناي ـــن المســـتتر ف ع

ـــم،  ـــي الفيل ـــًا ف ـــر حق ـــة ال تظه فالمدين
إال نـــادرًا، وال نستشـــف فيـــه ســـجاالت 

الســـويديين  أقرانـــه  مـــع  ســـترانبيرغ 
الذيـــن كانـــوا يقيمـــون حينهـــا فـــي المنفـــى 
الباريســـي. فمقبـــرة مونبارنـــاس التـــي 
كان مغرمـــًا بالتنـــزه فـــي ممراتهـــا، لـــم 
نجـــد فـــي الفيلـــم، علـــى األرجـــح، ســـوى 

لقطـــة واحـــدة لهـــا.
حتـــى لحظـــات تســـكعه فـــي باريـــس، 
وتهالكـــه علـــى معاقـــرة الكحـــول، قبـــل 
أن ينـــزوي فـــي غرفتـــه، لـــم يـــؤت عليهـــا 
بشـــكل واضـــح. إذ َظـــّل الفيلـــم يـــراوح مـــا 
بيـــن انقطاعـــه عـــن الكتابـــة ومـــا بيـــن 
مخاوفـــه الكثيـــرة مـــن أعـــداء مســـتترين 
ــل  ــن أجـ ــه مـ ــا، يتعقبونـ ــة مـ ــي زاويـ فـ

إيذائـــه.
إثـــارة  علـــى  أيضـــًا  الفيلـــم  عمـــل 
ــذي  ــي الـ ــأزق الروحـ ــى المـ ــاه إلـ االنتبـ
عرفه ســـترانبيرغ، فبعدما كان ُمتشـــّككًا، 
بـــل جاحـــدًا، صـــار يبحـــث عـــن فكـــرة اهلل 
فـــي كل شـــيء، مـــا كان دليـــًا علـــى تمّكـــن 

ـــًا. ـــه تمّكن ـــن نفس ـــة م الِعّل
يحـــاول الفيلـــم أن يوّظـــف األدوات 
الســـينمائية بدون حشـــو، فيعتمد جمالية 
الصـــور والصـــوت والزاويـــة التـــي ُتؤخـــذ 
منهـــا الصـــور. فتـــرى الفصـــل المخيم على 
طـــول الفيلـــم، مـــع اســـتثناء بســـيط، هـــو 

ـــور بعـــض  ـــدل ظه فصـــل الخريـــف، وال ي
البراعـــم هنـــا وهنـــاك علـــى حلـــول فعلـــي 
للربيـــع، ولكـــن علـــى إمـــكان وجـــود 
بارقـــة أمـــل يســـيرة فـــي خضـــم كل ذلـــك 
الشـــقاء والنكـــد الـــذي ُابتلـــي بـــه الرجـــل.
إذا كان الفيلـــم محتفظـــًا بمقـــّر ســـكن 
ســـترانبيرغ الباريســـي فـــي غرفـــة فنـــدق 
أورفيـــا، التـــي خبـــر فيهـــا ســـوداوية حيـــاة 
ـــز  ـــي ِع ـــى ف ـــي تطـــارده حت الكوابيـــس، الت
الظهيـــرة، فـــإن الكتـــاب قـــد أتـــى علـــى أماكن 
أخـــرى قـــد َمـــّر بهـــا الرجـــل عبـــر تشـــّرده 
الباريســـي، ألنـــه كثيـــرًا مـــا كان ينتقـــل إلـــى 
مقـــّر جديـــد كـــي يهـــرب مـــن أعـــداء يعتقـــد 

ـــدوام.  ـــى ال ـــاد عل ـــه بالمرص ـــم ل أنه
يخلـــص الفيلـــم إلـــى عـــودة الكاتـــب 
ـــه مـــن  ـــاة الكتابـــة، التـــي خّلصت إلـــى حي
ـــه  ـــة ل ـــذي كان فريس ـــق ال ـــون المحق الجن
ـــذي كاد يعصـــف  ـــر يســـيرة، وال لمـــدة غي
بـــه قبـــل األوان. وليـــس كتـــاب »أنفيرنـــو« 
ســـوى حصيلـــة كتابـــة تالية لتلـــك الحياة 
التـــي حـــّق لـــه أن يســـميها جحيمـــًا، وقـــد 
ـــاوتها.  ـــى قس ـــة، عل ـــم ثاني ـــا الفيل أطلعن
ألـــم يكـــْن هـــو َمـــْن كتـــب: »أن تفتـــش عـــن 
ـــو  ـــك ه ـــيطان. إن ذل ـــدم بالش اهلل وتصط

ـــي«! ـــه مـــا حصـــل ل عين

مشهد من »جحيم«
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يرتبــط بالمترجم إطار اســتعارّي، يبدو عابرًا للثقافات، هو أن 
المترجــم خائــن خّوان)1(، وقد تجّســد ذلك فــي اللغة اإليطالية 
على نحو ِحْكمّي، انطاقًا من سجع يجري الُحْكم مجرى الِحكمة 
)traditore traduttore(، وهــو الســجع الــذي ســعى بعض 
الفرنسيين إلى استضافته في اللسان الفرنسي، ولو بنحت لفظ 

.Traduire، c’est trahir   ،غريب عن اللسان الفرنسي
ولهــذه الريبــة نظيــر فــي التــراث العربــي، انطاقًا مــن فكرة 
أساســية هي اســتحالة الترجمة المكافئة ألصل الكام؛ فلذلك 
ينبغــي فهــم »خيانــة الترجمــان« على غيــر المعنــى الحقيقي 
للخيانــة والتخوين. فالترجمة نشــاط إدراكّي جامع بكّل معنى 
الكلمــة، وهو يســتجمع عمــل الذهن فــي كّل دقائقــه. وقد عّبر 
الجاحظ عن هذه اإلكراهات المنهجية بعبارة تستجمع ما يحيط 
بنشاط الترجمان، من ضوابط وشروط، تجعل نجاح الترجمة 
أمرًا غير مأمون. يقول الجاحظ: »وال ُبّد للترجمان من أن يكون 
بيانــه في نفــس الترجمة، فــي وزن علمه في نفــس المعرفة، 
وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، 
حتى يكون فيهما سواء وغاية، ومتى وجدناه- أيضًا- قد تكلَّم 
بلســانين، علمنــا أنه قد أدخــل الضيم عليهمــا؛ ألن كل واحدة 
مــن اللغتين تجــذب األخــرى وتأخذ منهــا، وتعتــرض عليها، 
نه إذا  وكيــف يكــون تمّكن اللســان منهمــا مجتمعين فيــه، كتمكُّ
انفــرد بالواحــدة، وإنما له قّوة واحدة، فــإن تكلَّم بلغة واحدة 
استفرغت تلك القّوة عليهما، وكذلك إن تكلَّم بأكثر من لغتين، 
على حســاب ذلك تكــون الترجمــة لجميع اللغــات. وكّلما كان 
الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقّل، كان أشّد على 
المترجــم، وأجدر أن يخطئ فيه. ولن تجد، البّتة، مترجمًا يفي 

بواحد من هؤالء العلماء«)3(.
لقد صاغ الجاحظ عبارته بصرامة أســلوبية وتشديد فيه ثاثة 

مدارج تضبط، باالســتتباع، ما ينجّر بتوالد الشروط، فالمدرج 
األّول هــو ضرورة تكافؤ بيان المترجم ولغته وعلمه في لغَتي 
َل تمزُق المترجم  االنطاق والوصول. ويستتبع هذا الشرَط األوَّ
أمام تجاذب لساَني الترجمة »ألن كل واحدة من اللغتين تجذب 
األخــرى وتأخذ منها، وتعتــرض عليها«. ولهــذا المدرج الثاني 
اســتتباع ثالث يكون بحسب مجال الترجمة، وذلك انطاقًا من 
التناســب الطــردّي بين دّقــة التخّصص وعســر الترجمة. ومن 
هــذا التدرُّج الســببي يخلص الجاحظ إلى أّنــه »لن تجد، البّتة، 

مترجمًا يفي بواحد من هؤالء العلماء«.
ومــا يجعــل األمر على هذا النحــو أّن كل لغة تمثِّــل وجهة نظر 
خاّصة للعاَلم ولألشياء، وذلك على نحو يختلف، بالضرورة، 
من لغة إلى أخرى، وإدراك هذا األمر هو من المغانم األساسية 
التــي يحّصلهــا مــن يّطلع علــى أكثر من لســان واحــد، فالذي 
يتجّول بين األلسنة يدرك أهّمّية تنسيب األشياء. ذلك أّن كثيرًا 
مما نراه كونيًا في لســاننا المحّلّي قد ال يكون له نظير في لغة 
أخــرى. فمن ذلك أّن في العربية مفــردًا ومثنًّى وجمعًا، وليس 
ر  في الفرنســية- مثًا- سوى المفرد والجمع. وفي العربية مذكَّ
ر ومؤنَّث ومحايــد. وللمقارن بين  ومؤنَّــث، وفي األلمانيــة مذكَّ
األلســنة في هــذا البــاب أمثلة، لو علمهــا كّل متعّصب للســانه 

القومّي لفّضل التنسيب على اإلطاق. 
إّن إدراك هــذا المســتوى من الفوارق اللغويــة وما يقتضيه من 
كياســة الترجمان هو ما يشــكِّل معرقًا يمكن َعّده في مســتوى 
الكّلّيــات اللغويــة، وهــو، لذلك، يمثِّل مســتوى مشــتركًا بين 
المشــتغلين بالترجمــة نظريــًا وتطبيقيًا، ويتجّلــى هذا الوجه 
النظامّي في السياقات العلمية التقنية، مثل الهندسة والتنجيم 
والحســاب واللحون. ولكنه قد يغدو هّينًا متى قورن بمســتوى 
أســلوبّي ال يرتبط بنظام اللســاَنْين: المنقول منــه، والمنقول 

الرتجمان ذلك الخائن الخّوان

د. حسني السوداين

مقال



153

إليه، وإنما يتعّلق بالمستوى الفردّي من تصّرف المتكلِّمين في 
قواعــد ألســنتهم المحّلّية، وهو الذي يســاوي مســتوى الكام، 
في قســمة فرديناند دي سوســير لمســتويات الظاهرة اللغوية 
إلى مســتوى كونّي يســّميه »اللغــة، Langage«، ومســتوى 
اجتماعي يســّميه »اللســان، Langue«، ومســتوى فردّي هو 

 .»Parole ،مستوى »الكام
في المســتوى الفردي تتباين أســاليب المتكلِّميــن واختياراتهم 
التعبيرية في دائرة اللســان الواحد، ولذلك خّص الجاحظ هذا 
المســتوى بتفصيل خاّص، فقال مقارنًا لهذا المستوى بسابقه: 
»هــذا قولنا فــي كتب الهندســة والتنجيم والحســاب واللحون، 
فكيــف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن اهلل -َعّز وَجّل- 
بمــا يجــوز عليه ممــا ال يجوز عليــه حتى يريــد أن يتكلَّم على 
تصحيح المعاني في الطبائع، ويكون ذلك معقودًا بالتوحيد، 
ويتكلَّــم في وجــوه اإلخبار واحتماالته للوجــوه، ويكون ذلك 
متضّمنًا بما يجوز على اهلل تعالى، مما ال يجوز، وبما ال يجوز 
على الناس مما ال يجوز، وحتى يعلم مســتقّر العاّم والخاّص، 
والمقابــات التــي تلقــى األخبــار العاّمّيــة المخــرج فيجعلهــا 
خاّصّية؛ وحتى يعرف من الخبر ما يخّصه الخبر الذي هو أثر، 
ممــا يخّصه الخبر الذي هو قرآن، وما يخّصه العقل مما تخّصه 
العــادة أو الحال الراّدة لــه عن العموم؛ وحتى يعرف ما يكون 
من الخبر صدقًا أو كذبًا، وما ال يجوز أن يسّمى بصدق وال كذب؛ 
وحتــى يعرف اســم الصــدق والكذب، وعلى كم معنى يشــتمل 
ويجتمع، وعند فقد أي معنى ينقلب ذلك االسم، وكذلك معرفة 
المحال من الصحيح، وأي شــيء تأويل المحال، وهل يســّمى 
المحــال كذبًا أم ال يجوز ذلــك، وأي القولين أفحش: المحال أم 
الكــذب، وفي أي موضع يكون المحال أفظع، والكذب أشــنع؛ 
وحتــى يعــرف المثل والبديــع، والوحي والكنايــة، وفصل ما 

بين الخطل والهذر. والمقصور والمبســوط واالختصار؛ وحتى 
يعرف أبنية الكام، وعادات القوم، وأســباب تفاهمهم، والذي 

ذكرنا قليل من كثير«. 
إّن هذه الضوابط المنهجية هي ما يجعل النّص الواحد مرّشحًا، 
بالضرورة، لترجمات، يكافئ عدُدها عدد مترجميها. فكّل ترجمة 
إنمــا هي ترجمة عــن فهم صاحبها لما يترجم. ومن مامح ذلك 
أّن »شيشــرون« يحدِّد الخطوط العريضة لمنهجه في الترجمة، 
 »de optimo genere oratorum« لترجمــة  مقدمتــه  فــي 
قائًا: »أنا لم أترجم هذه الخطب بوصفي مترجمًا، بل بوصفي 
خطيبــًا، فأبقيت على األفكار واألشــكال نفســها، أو- إذا صح 
هــذا التعبير- أبقيته على »صور« الفكر نفســها، وإن كان ذلك 
فــي لغة تّتفق مع اســتعمالنا اللغــوي المعاصر، وفي غضون 
ذلــك لم أَر من الضــروري أن أترجم كل كلمة بكلمة مماثلة، بل 

حافظت على األسلوب العاّم وعلى قّوة اللغة«)4(.
مــن كل ذلــك نخلــص إلى أّن مــا ينجــزه الترجمــان ليس، في 
كل األحــوال، نقــًا ألصــل المعنــى في الــكام المنقــول، وهو 
أمــر يضاعف مســؤولية المترجم، انطاقًا مــن أّن للمعاني في 
الــكام ظااًل هي ما جعــل المناِطقة- ومــن بعدهم األصوليون 
والباغيــون- يمّيــزون فــي الداللــة، منــذ القديــم، بيــن داللة 
 ،)Implication( وداللة التضّمن  ،)Denotation( المطابقة

.)Connotation( وداللة االلتزام
مــن خصائص ظــال المعنى أنها تَقدَّم، فــي الخطاب، وكأنها 
ليست الهدف المراد إباغه، ولذلك تمثِّل مدلوالت ال تلقى عنتًا 
فــي تلّقيهــا وتمثُّلها، فهــي تلبس رداء غيرها، وهــي تقّدم في 
حّيــز المســكوت عنه من الضمنيــات التي تبــدو كالمتَّفق عليه 
أو التــي يــراد لها أن تبدو كأنها من المتَّفق عليه الذي ال خاف 
حولــه، ولذلك يتكثَّف المعنى وتتراكب مســتويات داللية كلما 
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وجــدت داللــة التزاميــة، وخاصية اإليهــام هذه هــي ما جعل 
»روالن بارت، )Roland Barthes )1915 - 1980« يخّصص 
فصلين، في مقّدمة كتابه »S/Z« للدفاع عن داللة االلتزام ضّد 
الســيميولوجيين والفيلولوجيين، فيقول في بيان أهّمّية داللة 
االلتــزام: »إّن داللة االلتزام هي الســبيل إلى تعــدُّد المعنى في 
ــس  النص الكاســيكي، إلى هذه الوفرة المضبوطة التي تؤسِّ

النّص الكاسيكّي«)5(.
 والمتأّمل في كتابات »روالن بارت« يجد احتفاًء خاّصًا بمناطق 
مــن المعنــى ليس من المتــداول االحتفاء بها، وقــد تجّلى ذلك 
في أّن حديثه عن داللة االلتزام يرد تقريظًا تارًة، واستشــرافًا 
بأنها المســتقبل الحّق لّلســانيات تارًة أخرى)6(، فمن الناحية 
الوظيفية تعّد داللة االلتزام »تشويشًا،bruit« يعتري المدلول 
المطاَبقــي، ولكنــه ِنعَم التشــويش، فهو يفســد تلك الســكينة 

العقيمة التي ُبِني عليها تصّور أحادية المعنى)7(، 
وهــذه القيمة التي يعلنهــا »روالن بارت« لداللة االلتزام تجّلت، 
على نحو حقيقي، في سياقات تطبيـــــقية مثــــل األســــلـوبية 
 Georges Mounin ،والتـــرجــمـة، فـ»جــــــورج مـونــــــــان
1993- 1910« - مثــًا- يعــّرف داللــة االلتزام بأنها »مــا َيْعَلق 
بالمدلــول من حواٍش دالليــة ذاتية«)8(، ولكن هذه الحواشــي 
نــًا دالليــًا ال ينبغــي إهمالــه، فـ»مونان« يــرى، في  تمثِّــل مكوِّ
ســياق دراســته للمســائل النظريــة للترجمــة، أّنــه »أّيــًا كان 
تصنيفنــا للــدالالت االلتزاميــة، وأّيًا كانت تســميتنا لهــا فإنها 
ُتعــّد مــن اللغة، ويجب أن تترجم، شــأنها شــأن كل المدلوالت 
المطابقية«)9(، وهــو أمــر يثير- في الحقيقة- عّدة مشــكات، 
رأســها عــدم تماثل الحوامل بين األلســنة، ومثــال ذلك صوت 
الراء في الفرنســية، والقاف في العربية، فلكل منهما صور في 
اإلنجــاز ذات مدلوالت اجتماعية تتجاوز المســتوى المقطعّي، 
ولكــن صعوبــة ترجمة هذه المعاني الثوانــي هي مما يمكن أن 
نعّرف به داللة االلتزام، فعند الترجمة يكون االلتزامي من الّداللة 
هو- في أكثر األحيان- ما ال يمكن ترجمته من لســان إلى آخر، 
رية، ذلــك أّن الوحدة اللغوية تعلق  وهــو أمر ذو طبيعة تصوُّ
بهــا- في المســتوى التصــّوري- زوائد دالليــة، فتازمها حتى 
تكــون بمثابة الجــزء من مدلولها المطابقــّي، ومثال ذلك صفة 
»يهــودي« في متداول اللغة العربية، فداللتها األخاقية جعلتها 
تكاد تتمّحض للداللة على الشّر المطلق في األخاق، ومثل ذلك 
تباين تصّور البهلوان/ المهّرج في األلســنة الهندية األوروبية، 
فكلمــة »clown« فــي اللغــة اإلنجليزيــة تحيــل علــى البــريء 
 -»pehlivan« الســاذج، ويــدّل مقابلها فــي اللســان األلبانــي
مثًا- على الماهر القادر على حياكة األالعيب)10(. ومن منظور 
»جورج اليكوف« تعّد هذه الزوائد الداللية وجهًا مهّمًا في تفسير 
االشــتراك اللغــوّي، وقد اختبر »اليـــكوف« ذلك انطـاقـــًا من 
كلمـــــة »Bacheleor« اإلنجليزيــة، فكثيــرًا مــا يمثِّــل المعنى 
اللزومي المرتبط بمصادقات مختلفة نواة داللية، ألجلها يطلق 

االسم الواحد على أكثر من مسّمى)11(.
ولذلك نقّدر أّن ما يحمله »جورج مونان«، على ســبيل الوجوب، 

ليــس إال مــن قبيل إعاء ســقف ما يجــب أن ُينَتَظر مــن المترجم، 
ولعــّل ذلك هــو ما يجعــل كّل ترجمة مشــوبة بما يســّمى مبالغًة 
»خيانة ما للنّص المترَجم«، وكذلك األمر بالنسبة إلى فكرة الضيم 
فــي تصّور الجاحظ للترجمة فإّنها عبارة صيغت بمنظور وصفّي 
ال معيارّي، إذ يصف الجاحظ، بذلك، العمليات الذهنية في نشاط 
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حمايـــة  دعـــاة  مـــن  للكثيـــر  وفقـــًا 
التلـــوث  ُيعـــّد  الطبيعيـــة،  البيئـــة 
أنـــواع  أســـرع  مـــن  واحـــدًا  الضوئـــي 
وانتشـــارًا.  نمـــوًا  البيئـــي  التلـــوث 
اإلضـــاءة  االنتشـــار:  هـــذا  مصـــدر 
المفرطـــة فـــي الهـــواء الطلـــق، كأضـــواء 
ــف  ــة، مواقـ ــات اإلعانيـ ــرق، اللوحـ الطـ
الرياضيـــة  الماعـــب  الســـيارات، 

الســـكانية.  واألضـــواء 
التغيـــرات  أن  المعـــروف  مـــن 
والســـلوكية  والعقليـــة  الجســـمية 
ـــة،  ـــاعة البيولوجي ـــل الس ـــن قب ـــة م منظم
وهـــذه األخيـــرة تعمـــل علـــى تنظيـــم 
كالنـــوم،  الفســـيولوجية  األنشـــطة 
وإنتـــاج الهرمونـــات، وتنظيـــم الخليـــة، 
الحـــرارة،  درجـــة  فـــي  والتذبـــذب 
هرمـــون  تشـــكيل  نموذجـــي:  وكمثـــال 
ويطلـــق   ،Melatonin المياتونيـــن 
يفـــرز  الـــذي  النـــوم  هرمـــون  عليـــه 
ــًا، حيـــث  ــن الســـاعة 2 و4 ليـ ــًا بيـ ليـ
ــن  ــن مـ ــون المياتونيـ ــاج هرمـ ــم إنتـ يتـ
 ،Pineal gland الصنوبريـــة  الغـــدة 
والتـــي تعـــرف بالعيـــن الثالثـــة وهـــي 
تتأثـــر بالضـــوء فتتوقـــف عـــن العمـــل 
ـــي  ـــاط ف ـــود للنش ـــا تع ـــوده بينم ـــي وج ف
الليـــل، وهـــذا الهرمـــون، بحســـب تقريـــر 
الطبيـــة  والجمعيـــة  العلـــوم  مجلـــس 
ـــر  ـــه تأثي ـــة مضـــاد لألكســـدة، ول األميركي

مضـــاد للســـرطان فهـــو يمنـــع تكويـــن 
ــًا  ــتخدم طبيـ ــا الســـرطانية، ويسـ الخايـ
فـــي عـــاج الســـرطان، فعنـــد تعـــرض 
اإلنســـان لإلضـــاءة ليـــًا؛ فـــإن إفـــراز 
 Melatonin المياتونيـــن  هرمـــون 
اإلصابـــة  نســـبة  وتـــزداد  يتوقـــف 
كســـرطان  الســـرطانية،  باألمـــراض 
الثـــدي، كمـــا أن تعطيـــل إفـــراز هرمـــون 
المياتونيـــن Melatonin يـــؤدي إلـــى 
ــق  ــى القلـ ــوم، وإلـ ــي النـ ــات فـ اضطرابـ

واالكتئـــاب. 
بيـــت  األلمانـــي  العالـــم  ويقـــول 
الســـاطعة  األضـــواء  إن  شتراســـر، 
نســـبيًا  مشـــعة  مـــواد  منهـــا  تنبعـــث 
ســـلبًا،  الحامـــل  المـــرأة  علـــى  تؤثـــر 
إضافـــة إلـــى تأثيرهـــا علـــى وظائـــف 
ـــات  ـــزداد ضرب ـــث ت ـــم، حي ـــاء الجس أعض
القلـــب والنبـــض ويحـــدث لهـــاث فـــي 
ـــز  ـــدم التركي ـــي بع ـــداع ينته ـــس وص التنف
الطبيعـــي لإلنســـان. كمـــا أكـــد باحثـــون 
مـــن جامعـــة بانســـيلفانيا ســـنة 1999م، 
الذيـــن  الســـنتين،  دون  األطفـــال  أن 
مـــن  اآلتـــي  الضـــوء  علـــى  ينامـــون 
الشـــوارع، يتعرضـــون لمـــرض قصـــر 
النظـــر خـــال الطفولـــة وخـــال عمـــر 

المراهقـــة. 
ـــة،  ـــن الطبيع ـــى مســـتوى آخـــر م وعل
ـــي ـــاع يوم ـــة بإيق ـــات الحّي ـــش الكائن تعي

معتـــاد،   Circadian Rhythm

تقـــوم  الحّيـــة  الكائنـــات  فبعـــض 
النهـــار،  فـــي  الحيويـــة  بأنشـــطتها 
بأنشـــطتها  أخـــرى  تقـــوم  حيـــن  فـــي 
الضـــوء  دخـــول  لكـــن  الليـــل،  فـــي 
ـــًا،  ـــة لي ـــي البيئ ـــرط ف ـــي المف االصطناع
أربـــك حيـــاة الكائنـــات الحّيـــة وأثـــر 
علـــى قيامهـــا بالعديـــد مـــن األنشـــطة 
فأنشـــطة  كبيـــرًا؛  تأثيـــرًا  الحيويـــة 
أكثـــر  تكـــون  الحيويـــة  الحيوانـــات 
كثافـــة فـــي الليـــل، كمـــا أن الكائنـــات 
الحّيـــة تحتـــاج الليـــل للقيـــام بأنشـــطتها 

 . لطبيعيـــة ا
الليليـــة  الحيوانـــات  تســـتجيب 
فبعـــض  مختلـــف،  بشـــكل  للضـــوء 
ـــض  ـــوء، والبع ـــذب للض ـــات تنج الحيوان
اآلخـــر يبتعـــد عنـــه، فالكائنـــات التـــي 
بأعـــداد  تتجمـــع  للضـــوء  تنجـــذب 
كبيـــرة حـــول الضـــوء، وتكـــون عرضـــة 
لافتـــراس، أمـــا الكائنـــات الحّيـــة التـــي 
ــا  ــت بيئتهـ ــوء فأصبحـ ــن الضـ ــد عـ تبتعـ
المعيشـــية الطبيعيـــة أقـــل؛ ألن الضـــوء 
أصبـــح يشـــكل جـــزءًا كبيـــرًا مـــن األرض. 
ليـــًا،  التـــي تنشـــط  الحشـــرات  إن 
تعتمـــد علـــى ضـــوء القمـــر واألجـــرام 
لاتجـــاه  توجيههـــا  فـــي  الســـماوية 
ــة؛  ــة ثابتـ ــران بزاويـ ــح، والطيـ الصحيـ
ـــة  لكـــن فـــي وجـــود اإلضـــاءة االصطناعي
الشـــديدة فإنهـــا تبـــدأ بالتحليـــق حولهـــا 
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اتجـــاه  وتضبـــط  ثابتـــة،  بزاويـــة 
طيرانهـــا عليهـــا، وتطيـــر فـــي دوامـــة 
ـــر،  ـــذى، وال تتكاث ـــارة وال تتغ ـــول اإلن ح

وتمـــوت مـــن اإلنهـــاك. . 
ــر  ــي تتأثـ ــة التـ ــات الحّيـ ــن الكائنـ ومـ
بوجـــود األضـــواء الســـاطعة، بشـــكل 
حيوانـــات  فهـــي  الخفافيـــش،  كبيـــر، 
ليليـــة، ووقـــت طيرانهـــا للبحـــث عـــن 
الضـــوء،  علـــى شـــدة  يعتمـــد  الغـــذاء 
ويتزامـــن مـــع غـــروب الشـــمس، فـــإذا 
فـــإن  شـــديدة  إضـــاءة  هنـــاك  كانـــت 
عـــن  للبحـــث  تخـــرج  ال  الخفافيـــش 
غذائهـــا، ويفوتهـــا وقـــت ذروة نشـــاط 
ــة  ــام، فقلـ ــول الظـ ــد حلـ ــرات عنـ الحشـ
الطعـــام لإلنـــاث تعنـــي قلـــة الطعـــام 
تباطـــؤ  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  للصغـــار 
مـــن  الصغـــار  يعانـــي  فيمـــا  نموهـــا، 
ـــم  ـــة بقائه ـــون فرص ـــة، فتك ـــوء التغذي س

علـــى قيـــد الحيـــاة أقـــل. 
كمـــا أن الســـاحف البحرّيـــة تتأثـــر 
بوجـــود النـــاس والمبانـــي واإلضـــاءة 
ــا  ــع بيضهـ ــا تضـ ــا، فعندمـ ــة بهـ المتصلـ
فـــي الســـواحل الرمليـــة القريبـــة مـــن 
المـــدن فهـــي ال تجـــد األماكـــن المناســـبة 
واآلمنـــة؛ لوضـــع بيضهـــا، وصغـــار 
ــه  ــا تتجـ ــا تفقـــس فإنهـ الســـاحف عندمـ
ـــوم  ـــر والنج ـــوء القم ـــاه ض ـــًا باتج غريزي
نحـــو المحيـــط؛ ولكـــن وجـــود األضـــواء 
الســـاحف  أربـــك  االصطناعيـــة 
ـــط  ـــن المحي ـــد ع ـــا تبتع ـــرة وجعله الصغي

ــد  ــم تجـ ــإذا لـ ــرق، فـ ــو األرض والطـ نحـ
ــح  ــا تصبـ ــط فإنهـ ــو المحيـ ــا نحـ طريقهـ
فريســـة ســـهلة للحيوانـــات أو تمـــوت 

ــاد. ــن اإلجهـ مـ
تتأثـــر  ليـــًا،  هجرتهـــا  وأثنـــاء 
الطيـــور باألضـــواء الســـاطعة المنبعثـــة 
والفنـــارات  والمبانـــي  األبـــراج  مـــن 
شـــعور  تربـــك  التـــي  المضيئـــة، 
الطيـــور باالتجـــاه الصحيـــح، وفـــي 
األشـــعة  فـــخ  فـــي  تصبـــح  النهايـــة 
ـــها  ـــول نفس ـــدور ح ـــدأ ت ـــة، وتب الضوئي
إلـــى أن تصـــاب باإلنهـــاك ثـــم تمـــوت، 
أو أنهـــا تصطـــدم بتراكيـــب اإلضـــاءة، 
ـــة تســـتخدم  ـــور المهاجـــرة والليلي فالطي
الضـــوء مـــن القمـــر والنجـــوم وغـــروب 
ــا، إذ  ــاء هجرتهـ ــة أثنـ الشـــمس للماحـ
حوالـــي 100 مليـــون طائـــر ســـنويًا 
فـــي  الشـــمالية تســـقط  أميـــركا  فـــي 
المبانـــي  مـــع  االصطـــدام  حـــوادث 
وكمثـــال  المضـــاءة،  واألبـــراج 
صحيفـــة  ذكـــرت  فقـــد  ذلـــك  علـــى 
 30 فـــي  تايمـــز  الغربيـــة  فرجينيـــا 
ســـبتمبر2008م وجـــود المئـــات مـــن 
النافقـــة  الطيـــور الصفـــراء المغـــردة 
ــي  ــة فـ ــى تلـ ــع علـ ــة تقـ ــارج مدرسـ خـ
وقـــد  فرجينيـــا،  بواليـــة  هامبلتـــون 
عـــزا مســـؤولو الحيـــاة البريـــة فـــي 
قســـم المـــوارد الطبيعيـــة الســـبب إلـــى 
ـــث  ـــور حي ـــذي حـــدث للطي التشـــويش ال
كانـــت المدرســـة مضـــاءة ليـــًا ممـــا 

بتراكيـــب  الطيـــور  اصطـــدام  ســـبب 
المدرســـة.  ونوافـــذ  اإلنـــارة 

أشكال التلوث الضوئي 

 :Sky glow الســـماء  وهـــج   -1
ــة  ــو الهالـ ــى وهـ ــد لألعلـ ــوء الصاعـ الضـ
والضواحـــي  المـــدن  علـــى  المتوهجـــة 
وبعـــض المناطـــق الريفيـــة فـــي الليـــل، 
الســـحب  تكـــون  عندمـــا  وياحـــظ 
متوهجـــة وتأخـــذ اللـــون الـــوردي، أو 
األبيـــض، أو البرتقالـــي، وهـــو يؤثـــر 
تأثيـــرًا مباشـــرًا علـــى رؤيـــة الســـماء 
ــاء الفلـــك.  ــى علمـ ــر علـ ــا يؤثـ ــًا، كمـ ليـ
الســـطوع   :Glare الوهـــج   -2
الزائـــد الـــذي يضـــيء أفقيـــًا، وبصـــورة 
مباشـــرة فـــي عينـــي الشـــخص، ويســـبب 

عـــدم الراحـــة البصريـــة. 
Light tres- 3- الضـــوء المعتـــدي

ــذ  ــن نوافـ ــل مـ ــوي يدخـ ــوء قـ pass: ضـ
للنـــاس،  مشـــاكل  ويســـبب  المنـــازل، 
ومثـــال  النـــوم،  مـــن  الحرمـــان  مثـــل 
وإنـــارة  الكاشـــفة،  األضـــواء  عليهـــا 

الشـــوارع. 

قلق الفلكيين

إلـــى  االنتبـــاه  لفـــت  مـــن  أول  كان 
علمـــاء  الضوئـــي،  التلـــوث  قضيـــة 
الفلـــك، وذلـــك، بعدمـــا أصبحـــت مراقبـــة 
ـــتخدام  ـــادة اس ـــبب زي ـــة بس ـــوم صعب النج
مصـــادر اصطناعيـــة للضـــوء، فوهـــج 
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الســـماء )الضـــوء االصطناعـــي المشـــتت 
فـــي الغـــاف الجـــوي ( قلـــل مـــن الضـــوء 
والمجـــرات،  النجـــوم  مـــن  الصـــادر 
الخافتـــة  األشـــياء  رؤيـــة  ممـــا صعـــب 
والبعيـــدة. ويقـــول مديـــر مرصـــد لنـــدن 
»ديريـــك ماكنالـــي« إن مشـــكلة التلـــوث 
ــم ال  ــك، وهـ ــال الفلـ ــق رجـ ــي تقلـ الضوئـ
يعرفـــون كيـــف يمكـــن التكيـــف معهـــا. 
ــاء  ــبب بنـ ــي تسـ ــل التـ ــد العوامـ ــذا أحـ وهـ
النائيـــة  المناطـــق  فـــي  التلســـكوبات 
علـــى نحـــو متزايـــد، كمـــا أن الفلكييـــن 
زودا التلســـكوبات بمرشـــحات للتلـــوث 
الضوئـــي حتـــى تتحســـن رؤيـــة األشـــياء 
أي  يســـتطيع  ال  فاليـــوم  الخافتـــة، 
المرصعـــة  الســـماء  رؤيـــة  شـــخص 
بالنجـــوم بشـــكل واضـــح، ففـــي المـــدن 
بالـــكاد تـــرى النجـــوم، ولـــم يعـــد ســـكان 
المـــدن قادريـــن علـــى رؤيـــة مجـــرة درب 
امتـــد  التأثيـــر  هـــذا  أن  كمـــا  التبانـــة، 
البلـــدان  ففـــي  المـــدن،  ضواحـــي  إلـــى 
اإلســـامية يعانـــي المراقبـــون مـــن رؤيـــة 
هـــال رمضـــان؛ بســـبب التوهـــج المنبعـــث 
وأيضـــًا  األجـــواء،  إلـــى  األرض  مـــن 
مرصـــد  أصبـــح  الكويـــت  دولـــة  فـــي 
عاجـــزًا  العلمـــي  بالنـــادي  العجيـــري 
عـــن رؤيـــة األجـــرام البعيـــدة؛ بســـبب 
ــي  ــه والتـ ــة بـ ــاطعة المحيطـ ــارة السـ اإلنـ
غـــرق فيهـــا، وفـــي عـــام 1910م اشـــتكى 
الفلكيـــون مـــن أن رؤيتهـــم لمذنـــب هالـــي 
ـــة  ـــاءة القوي ـــبب اإلض ـــددة بس ـــارت مح ص

وفـــي خمســـينيات القـــرن الماضـــي نقـــل 
مرصـــد غرينتـــش الملكـــي تلســـكوباته 
ـــا  ـــواء الحقته ـــن األض ـــيكس لك ـــى سوس إل
إلـــى هنـــاك فجـــرى نقلهـــا مجـــددًا فـــي 
ــك  ــاري. وكذلـ ــزر كنـ ــى جـ ــات إلـ الثمانينـ
ـــام 1962  ـــيد ع ـــذي ش ـــة ال ـــد القطامي مرص
كان موجـــودًا فـــي حلـــوان مـــع زيـــادة 
ـــى مســـافة  ـــه عل ـــم نقل ـــي ت ـــوث الضوئ التل
ــوان.  ــوب حلـ ــراء جنـ ــي الصحـ ــم فـ 80 كـ

حلول 

الكهربائيـــة  المصابيـــح  اســـتخدام   -
الكهربائيـــة،  الطاقـــة  لتوفيـــر   LED
 %50 بمقـــدار  االســـتهاك  وخفـــض 
ـــل  ـــي تقلي ـــح ف ـــذه المصابي ـــث تســـهم ه حي
توهـــج  ومنـــع  الحـــراري،  االنبعـــاث 

الســـماء.  نحـــو  الضـــوء 
الخارجيـــة  اإلضـــاءة  تجهيـــز   -
بواقيـــات ومخفتـــات ومؤقتـــات: لمنـــع 
ـــه  ـــى، وتوجي ـــى األعل اإلشـــعاع الصاعـــد إل
الضـــوء إلـــى المـــكان المـــراد إضاءتـــه 
وتشـــغل األضـــواء عنـــد الحاجـــة فقـــط. 
يتـــم  ال  عندمـــا  األنـــوار  إطفـــاء   -
أضـــواء  وقـــت  وتحديـــد  اســـتخدامها، 
ــيارات.  اإلعانـــات وأضـــواء مواقـــف السـ
- جعـــل أضـــواء الشـــوارع متباعـــدة 
بشـــكل صحيـــح حتـــى تحقـــق أكبـــر قـــدر 

ــاءة.  ــق المضـ ــن المناطـ مـ
مـــن  األصفـــر  الطيـــف  اســـتخدام   -
األشـــعة  اإلنـــارة وليـــس  فـــي  الضـــوء 

األزرق  الضـــوء  أو  البنفســـجية  فـــوق 
الحشـــرات.  إليهمـــا  تنجـــذب  اللذيـــن 

المـــال  الضوئـــي  التلـــوث  يهـــدر   -
والطاقـــة، وتنفـــق مليـــارات الـــدوالرات 
علـــى اإلضـــاءة غيـــر الضروريـــة كل عـــام 
ــا أن تراكيـــب  علـــى مســـتوى العالـــم، كمـ
كل  فـــي  المتوهجـــة  العاديـــة  اإلضـــاءة 
 14.7 انبعـــاث  عـــن  مســـؤولة  اتجـــاه 
ـــون.  ـــيد الكرب ـــي أكس ـــن ثان ـــن م ـــون ط ملي
البـــاد  فـــي  المراقبـــون  يعانـــي   -
اإلســـامية مـــن رؤيـــة هـــال رمضـــان 
مـــن األرض  المنبعـــث  التوهـــج  بســـبب 

األجـــواء. إلـــى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبيعـــات  أرقـــام  أن  تذكـــر مصـــادر 
أدوات التجميـــل، مـــن مســـاحيق ومـــا 
العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  شـــابهها، 
هـــي األعلـــى فـــي معـــدالت اســـتهاك 
والعطـــور،  التجميـــل  مســـتحضرات 
رقـــم  وبلـــغ  العالـــم،  مســـتوى  علـــى 
الفـــرد  مشـــتريات  قيمـــة  متوســـط 
مســـتحضرات  مـــن  الواحـــد  العربـــي 
يعـــادل 334  مـــا  والعطـــور  التجميـــل 
الخليجيـــات  النســـاء  وتشـــكل  دوالرًا، 
ومـــن  الزبائـــن  مـــن  األكبـــر  النســـبة 
ســـجلت  وقـــد  الّســـلع.  هـــذه  مقتنـــي 
مبيعـــات  حجـــم  التقديـــرات  أيضـــًا 
مســـتحضرات التجميـــل فـــي المنطقـــة 
ثاثـــة  يقـــارب  يمـــا  أجمـــع  العربيـــة 

وربمـــا   ،2010 عـــام  دوالر  مليـــارات 
أنعـــش  مـــن  اللبنانيـــة  الســـوق  تعـــّد 
ومســـتحضرات  أدوات  بيـــع  أســـواق 

. لّتجميـــل ا
ــتحضرات  ــاق علـــى مسـ ــدر اإلنفـ ويقـ
التجميـــل فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي 
بحوالـــي 6 مليـــارات ريـــال ســـنويًا، 
وفـــي مصـــر وحدهـــا أكـــدت دراســـة أن 
 3 أزواجهـــن حوالـــي  يكلفـــن  النســـاء 
مليـــارات جنيـــه مصـــري ســـنويًا مـــن 
أجـــل اقتنـــاء مســـتحضرات الّتجميـــل. 
بحســـب  نفســـه،  الّســـياق  فـــي 
العربيـــة  العطـــور  مؤّسســـة  بيانـــات 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــإن 
ـــة  ـــي المنطق ـــور ف ـــوق عط ـــر س ـــا أكب فيه

بحجـــم 1,3 مليـــار دوالر، يتوقـــع أن 
يرتفـــع إلـــى 1.8 مليـــار دوالر خـــال 
وتنفـــق  القادمـــة.  الثاثـــة  األعـــوام 
ــم  ــار درهـ ــو مليـ ــة نحـ ــرأة اإلماراتيـ المـ
والعاجـــات  المســـتحضرات  علـــى 
حجـــم  وبلـــغ  ســـنويًا،  التجميليـــة 
ســـوق العطـــور النســـائية هنـــاك نحـــو 
92 مليونـــًا فـــي 2014، مـــع ارتفـــاع 
اســـتهاك  معـــدل  فـــي  ســـنويًا   %  9
العطـــور، أمـــا ســـوق العنايـــة بالشـــعر 
عامـــي  بيـــن   %  12 بنســـبة  فارتفـــع 

و2013.  2008
وحســـب شـــركات التجميـــل العالميـــة 
يســـتهلك المواطـــن الســـعودي خمســـة 
أضعـــاف المواطـــن األوروبـــي وتســـعة 

مجتمعات االستهالك

إيناس الغزويل
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مـــن  األميركـــي  المواطـــن  أضعـــاف 
ـــغ المتوســـط  العطـــورات. وفـــي حيـــن يبل
يصـــرف  دوالرًا،   18 للفـــرد  العالمـــي 
دوالرًا   136 الســـعودي  المواطـــن 
ســـنويًا، مـــا يعتبـــر أعلـــى متوســـط فـــي 

العالـــم.
االســـتهاك،  أن  ناحـــظ  هكـــذا، 
الكماليـــات،  اســـتهاك  بالخصـــوص 
ـــرد  ـــد مج ـــم يع ـــة، ل ـــة العربي ـــي المنطق ف
ســـلوك، أو نـــزوة، بـــل هـــو أكثـــر مـــن 
ذلـــك، يرتقـــي لمرتبـــة اإلدمـــان علـــى 

أحيانـــًا.  االســـتهاك 
ــة  ــن أول لحظـ ــن، مـ ــذا الزمـ ــي هـ ففـ
مـــا  فـــي  يبـــدأ  الطفـــل،  فيهـــا  يولـــد 
ولقلـــة  االســـتهاك..  رحلـــة  يشـــبه 

خبرتـــه ينـــوب عنـــه األهـــل فـــي مهمتـــه 
الممتعـــة! االســـتهاكية  الشـــرائية 

عـــن  وزاد  كثـــر  مـــا  لـــه  يجلـــب 
حاجتـــه مـــن لبـــس وألعـــاب وأثـــاث 
ـــميات  ـــت مس ـــدرج تح ـــرة تن ـــياء كثي وأش
ــًا.  ــزال رضيعـ ــو ال يـ ــذا وهـ ــدة.. هـ عديـ
ـــح  ـــكام.. يصب ـــدأ المشـــي وال ـــا أن يب وم
هـــو قائـــدًا مصغـــرًا للتســـوق... ينتقـــي 
فـــي  يضـــع  مـــاذا  ويحتـــار  ويختـــار 

الصغيـــرة.. عربتـــه 
الشـــابة العربيـــة تنطلـــق شـــهيتها 
للحيـــاة متطلبـــًة أشـــياءها المتكاثـــرة 
وتنحيـــف  تجميـــل  مســـتحضرات  مـــن 
ــس  ــرة ومابـ ــة للبشـ ــات وأقنعـ وصبغـ
ومســـاحيق  ومجوهـــرات  وأحذيـــة 

ومتطلبـــات للمنـــزل ال تنتهـــي... لكـــون 
ــا ال  ــا وأخواتهـ ــع صديقاتهـ ــا مـ مقارنتهـ

تنتهـــي كذلـــك!
ـــر  ـــر بمظه ـــود أن تظه ـــع ال ت وهـــي بالطب

ـــّن.  ـــل »برســـتيجًا« بينه ـــراء أو األق ـــل ث األق
ـــك والمســـتنَزف..  ـــل المنَه واألب المعي
ـــن الدخـــول  ـــو اآلخـــر ال يرحـــم نفســـه م ه
ـــراه يقحـــم نفســـه  ـــة االســـتهاك.. ن لدوام
بهـــا بإصـــرار عجيـــب.. راغبـــًا بهاتـــف 
وأبهظهـــا  المواصفـــات  بأفضـــل  نقـــال 
ــا  ــاج عامهـ ــيارة إنتـ ــعرًا.. وكذلـــك سـ سـ
مـــن  بـــه  الحالـــي.. وملبـــس موصـــى 
وهلـــّم  عالميـــة...  تجاريـــة  مـــاركات 
العربيـــة  المجتمعـــات  لتتحـــّول  جـــرًا، 

إلـــى مجتمعـــات اســـتهاكية بامتيـــاز.
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صفحات مطوية

شعبان يوسف

عباس العقاد يهاجم الكّتاب بالجملة

منـــذ العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين، كان الكاتـــب 
والناقـــد والشـــاعر الشـــاب عبـــاس محمـــود العقـــاد، ظاهـــرة 
مثيـــرة للجـــدل، إذ إنـــه كان ناقـــدًا ومفكـــرًا ثائـــرًا علـــى كافـــة 
األوضـــاع األدبيـــة الســـائدة، وشـــارك مـــع زميلـــه إبراهيـــم 
عبـــد القـــادر المازنـــي فـــي إنشـــاء كتـــاب »الديـــوان«، هـــذا 
الكتـــاب الـــذي أصبـــح مدرســـة يقتـــدي بدروســـها ومبادئهـــا 
ــزة  ــادئ هـ ــك المبـ ــت تلـ ــرون، وأحدثـ ــدون كثيـ ــعراء وناقـ شـ
كبيـــرة فـــي المجتمـــع األدبـــي والفكـــري والثقافـــي، للدرجـــة 
التـــي راح كثيـــرون يتحدثـــون عـــن هـــذه المبـــادئ باعتبارهـــا 

ــرى. ــدة كبـ ــة ذات أركان وأعمـ ــة وفكريـ ــة أدبيـ نظريـ
وقـــد نـــال العقـــاد وزميلـــه إبراهيـــم عبـــد القـــادر المازنـــي 
مـــن أســـاطين األدب والشـــعر آنـــذاك، وعلـــى رأســـهم أميـــر 
الشـــعراء أحمـــد شـــوقي، ثـــم أميـــر البيـــان مصطفـــى لطفـــي 
المنفلوطـــي، وكان لـــكل واحـــد مـــن هذيـــن األديبيـــن، دولـــة 
ال تهتـــز، وصولـــة ال تبـــارى، ولكـــن العقـــاد اســـتطاع أن 
ــد  ــك بالنقـ ــي، وذلـ ــوقي والمنفلوطـ ــي شـ ــرش دولتـ ــّز عـ يهـ
والمنطـــق واألدّلـــة والشـــواهد، ومـــع كل هـــذه العناصـــر كان 
ـــذا  ـــاب عصـــره، ه ـــن كّت ـــاد بي ـــز العق ـــذي مّي األســـلوب الحـــاد ال

األســـلوب الـــذي وصـــل إلـــى حـــّد التجريـــح والتعصـــب.
ــت  ــذي تكّونـ ــد الـ ــة المهـ ــوان« بمثابـ ــة »الديـ ــت مدرسـ وكانـ
فيـــه مدرســـة »أبوّللـــو« الرومانســـية، تلـــك المدرســـة التـــي 
خـــرج منهـــا إبراهيـــم ناجـــي وأبـــو القاســـم الشـــابي وعلـــي 
محمـــود طـــه وأحمـــد زكـــي أبوشـــادي وغيرهـــم، وكذلـــك 
ــل  ــل ميخائيـ ــر مثـ ــاد المهجـ ــعراء ونّقـ ــى شـ ــا علـ ــت بظلهـ ألقـ
نعيمـــة، الـــذي كتـــب كتابـــًا فـــي غايـــة األهميـــة، وهـــو كتـــاب 
ــر  ــي مصـ ــاب فـ ــر الكتـ ــاد، ونشـ ــه العقـ ــّدم لـ ــال«، وقـ »الغربـ

عـــام 1923.
ــمًا  ــاد اسـ ــن العقـ ــت مـ ــا، جعلـ ــات وغيرهـ ــذه المقدمـ كل هـ
ــول  ــعد زغلـ ــم سـ ــه الزعيـ ــق عليـ ــي أطلـ ــة التـ ــًا، للدرجـ مهيبـ
»الكاتـــب الجبـــار«، وكانـــت طاقـــة العقـــاد- بالفعـــل- جبـــارة 
ـــة، وكان  ـــة والّثقافّي ـــة األحـــداث السياســـية واألدبي ـــي متابع ف
غزيـــر اإلنتـــاج، وكانـــت مقاالتـــه تحـــدث حولهـــا معـــارك 
ـــارك  ـــك المع ـــأنها، تل ـــعراء بش ـــاب والش ـــل الكّت ـــة، يقتت ضاري
المعـــارك  اآلن،  حتـــى  لنـــا  يصـــل  صداهـــا  مـــازال  التـــي 
السياســـية واألدبيـــة والّثقافّيـــة واالجتماعيـــة، وصـــار أحـــد 
أعـــام الّثقافـــة األحـــرار فـــي المنتصـــف األول مـــن القـــرن 

العشـــرين.

ومنـــذ عقـــد األربعينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، بـــدأت 
أفـــكار جديـــدة تنشـــأ فـــي الســـاحة الّثقافّيـــة والسياســـية 
والفكريـــة المصريـــة والعربيـــة علـــى الســـواء، تلـــك األفـــكار 
التـــي لـــم يســـتطع العقـــاد أن يقتنـــع بهـــا، وال يناقشـــها، وال 
ــداء  ــا العـ ــراح يناصبهـ ــا، فـ ــى خطئهـ ــة علـ ــة مقنعـ ــّدم أدّلـ يقـ
بشـــدة، ويهاجـــم أصحابهـــا بضـــراوة، ويســـّبهم بطريقـــة 
ــه  ــون إليـ ــون يذهبـ ــه، وكان الصحافيـ ــة تخّصـ ــارت عامـ صـ
إلثـــارة الزوابـــع بأحاديثـــه التـــي راحـــت تتطـــور بشـــكل 
مذهـــل، حتـــى اعتبرهـــا البعـــض مرضـــًا نفســـيًا البـــد أن 
يعالـــج منـــه العقـــاد، والبعـــض قـــال عنـــه: »إنـــه مـــرض 

البارنويـــا«.
واألمـــر ببســـاطة يتلخـــص فـــي أن األرض بـــدأت تنســـحب 
مـــن تحـــت أقـــدام العقـــاد، وبـــدأت أســـماء أخـــرى تظهـــر فـــي 
الســـاحة السياســـية والفكريـــة واألدبيـــة، تلـــك األســـماء لـــم 
ـــّكل  ـــيء، وتش ـــع وتض ـــت تلم ـــل راح ـــط، ب ـــور فق ـــف بالظه تكت
خطـــرًا علـــى العقـــاد وأبنـــاء جيلـــه، فأصابـــه ذلـــك بالذهـــول 
ويســـّب  يلعـــن  فـــراح  غيـــره،  أصـــاب  كمـــا  واالندهـــاش، 
الجميـــع، بطريقـــة ال تليـــق بطـــود شـــامخ مثلـــه، كان قـــد 

ــّدم للثقافـــة العربيـــة مؤلفـــات فكريـــة مرموقـــة. قـ
ومـــن بيـــن األحاديـــث التـــي أجريـــت مـــع العقـــاد، وكانـــت 
مثـــارًا للتنـــدر والهجـــوم فيمـــا بعـــد، ذلـــك الحديـــث الـــذي 
أجرتـــه المحـــررة الشـــابة مديحـــة عـــزت، ونشـــر الحديـــث 
فـــي مجلـــة »روز اليوســـف« بتاريـــخ 22 أكتوبر/تشـــرين 
ــتم  ــاد يشـ ــول: »العقـ ــًا يقـ ــه عنوانـ ــت لـ األول 1956، ووضعـ
كل النـــاس دون ســـابق معرفـــة«، وبعـــد مقدمـــات طريفـــة 
أوردتهـــا المحـــررة فـــي بدايـــة الحـــوار حـــول هيئـــة العقـــاد، 
وطريقـــة اســـتقباله لهـــا فـــي مكتبـــة األنجلـــو، ومـــن بيـــن تلـــك 
الطرائـــف أنهـــا قالـــت »لقـــد كنـــت أفكـــر فـــي حيلـــة أســـتطيع 
الطبيـــب  زيـــور  الدكتـــور  إلـــى  العقـــاد  أســـحب  أن  بهـــا 
ـــي  ـــت عـــن حيل ـــي تنازل ـــي نفســـيته.. ولكن ـــل ل النفســـاني ليحل
بمجـــرد أن رأيتـــه«، وراح العقـــاد يغـــازل المحـــررة الشـــابة، 
ويقـــول لهـــا »انـــت بايـــن عليـــِك لبقـــة، فكرتينـــي بنفســـي 
ـــا ســـألته  ـــام كنـــت فـــي دار الهـــال«، وهن ـــة ..أي ـــام الصحاف بأي
ـــي  ـــار حلم ـــا: الحم ـــال له ـــال؟«، فق ـــت اله ـــاذا ترك المحـــررة: »لم
ـــب عـــن  ـــه أن يكت ـــب من ـــك ألن حلمـــي ســـام طل ســـّام..«، وذل
ـــذاك-  ـــاب- آن ـــب الش ـــن الكات ـــألته ع ـــا س ـــاد«، وعندم »األولمبي
ــن؟ إن  ــاء الديـ ــذا البهـ ــن هـ ــا: »مـ ــال لهـ ــن، قـ ــاء الديـ ــد بهـ أحمـ
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هـــذه األشـــياء ال أعرفهـــا وال أعـــرف عنهـــا شـــيئًا، فهـــو إمـــا 
ـــاه  ـــرى، أو أعم ـــات األخ ـــدى الهيئ ـــيوعية، أو إلح ـــور للش مأج
الحســـد والغيـــرة والغـــرور، وغلـــب عليـــه الكســـل والجهـــل، 
هـــذه حشـــرات ال أســـعى إلـــى قتلهـــا، ولكنـــي أقتلهـــا بقدمـــي 

أثنـــاء ســـيري«.
ـــد القـــدوس: »أدب إيـــه ده..دي  ـــال عـــن أدب إحســـان عب وق
كتـــب ألـــف ليلـــة أحســـن مـــن كتبـــه بمراحـــل ..وهـــو يقـــول 
ــان؟..  ــي إحسـ ــا سـ ــه يـ ــد إيـ ــدًا.. جديـ ــًا جديـ ــب أدبـ ــه يكتـ إنـ
العيـــال دول كل واحـــد منهـــم يخطـــف كلمتيـــن، ويقـــول: 
فـــي  العقـــاد  القديـــم..«، ويعتـــرف  الجديـــد واألدب  »األدب 

ــدوس. ــد القـ ــدًا لعبـ ــًا واحـ ــرأ كتابـ ــم يقـ ــه لـ ــث، بأنـ الحديـ
وعندمـــا ســـألته عـــن أنيـــس منصـــور، قـــال: »ومـــن هـــذا 
األنيـــس منصـــور؟!.. وأي وجوديـــة يكتـــب عنهـــا؟ أنـــا لـــم 
ــن ببعـــض  ــا أؤمـ ــة فأنـ ــن الوجوديـ ــا عـ ــيئًا.. أمـ ــه شـ ــرأ لـ أقـ
ــو  ــد وهـ ــي فـــي معنـــى واحـ ــا تلتقـ ــة كلهـ مذاهبها..فالوجوديـ
المحافظـــة علـــى اســـتقال الفـــرد أمـــام طغيـــان الجماهيـــر 
اســـتقاله باألخـــاق  مـــن يحافـــظ علـــى  األفـــراد  ..ومـــن 
الكريمـــة واحتـــرام المثـــل العليـــا، ومنهـــم مـــن يحافـــظ علـــى 
اســـتقاله بعـــدم المبـــاالة«، وتحـــدث العقـــاد عـــن الحـــب، 

نســـاء  مـــع  كثيـــرة  غراميـــات  لـــه  كانـــت  بأنـــه  وصـــّرح 
ــن  ــه عـ ــألته مديحـ ــا سـ ــه، وبعدهـ ــي حبـ ــن فـ ــهيرات وقعـ شـ
ـــك  ـــكان رده: »يمكن ـــم، ف ـــن العال ـــود أمي ـــد محم ـــي الناق ـــه ف رأي
ــتقيم  ــم-، فتسـ ــن- العالـ ــداًل مـ ــل- بـ ــة- الجاهـ ــي كلمـ أن تضعـ
الصفـــة، ونســـميه )محمـــود الجاهـــل(، مـــع التســـاهل الشـــديد 

فـــي تـــرك اســـم محمـــود لـــه«.
وقـــال عـــن مصطفـــى محمـــود: »ربنـــا ياخـــده«، أمـــا رأيـــه 
فـــي األدب الواقعـــي: »هـــو اجتنـــاب الخيـــاالت واألوهـــام، 
مناظـــر  تصويـــر  علـــى  االقتصـــاد  بـــه  المقصـــود  وليـــس 
ـــف  ـــذا مخال ـــا، ألن ه ـــاة دون غيره ـــي الحي ـــة والشـــقاء ف الرذيل

ــة«. ــه الواقعيـ ــب إليـ ــذي تنسـ ــع الـ للواقـ
ـــذاك،  ـــاب آن ـــن الكّت ـــرًا م ـــاد، وهاجـــم كثي ـــذا تحـــدث العق هك
ــان  ــر أن إحسـ ــر بالذكـ ــرة، وجديـ ــة كبيـ ــت آراؤه ضجـ فأحدثـ
ـــه كان مشـــتومًا  ـــث، رغـــم أن ـــدوس ســـمح بنشـــر الحدي ـــد الق عب
ــس  ــه رئيـ ــوار بصفتـ ــر الحـ ــن أال ينشـ ــن الممكـ ــه، وكان مـ فيـ
تحريـــر المجلـــة، ولكنـــه فّضـــل نشـــره، واحتفـــظ بحـــق الـــرّد 
ــاد ال يجـــب  ــال إحســـان: »العقـ هـــو وزمـــاؤه اآلخـــرون، وقـ
أن يؤخـــذ مأخـــذ الجـــد أبـــدًا ..ال يـــام وال يعتـــب عليـــه، 
إنـــه شـــخصية تخفـــي تحـــت وقارهـــا روحـــًا ســـاذجة طفلـــة 
مضحكـــة، لـــم تنضـــج لتحمـــل عبئـــًا لتحاســـب علـــى كلمـــة، 
إنـــه معفـــي مـــن المســـؤولية كالقّصـــر والمجانيـــن ..إنـــه 
طفـــل أصيـــب بمـــرض العظـــام فطالـــت قامتـــه«، أمـــا أنيـــس 
العّضـــاض«: »ال  »عبـــاس  تحـــت عنـــوان:  فكتـــب  منصـــور 
ــمّيه  ــا أسـ ــتيمة، وإنمـ ــًا، وال شـ ــدًا، وال كامـ ــذا نقـ ــّمي هـ أسـ
أصواتـــًا يطلقهـــا العقـــاد والســـام، أصـــوات تحتـــاج إلـــى 

ــاد !«. ــر العقـ ــان غيـ ــى إنسـ ــى، أو إلـ ــى معنـ ــل أو إلـ جمـ
أمـــا أحمـــد بهـــاء الديـــن فكتـــب قائـــًا: »العقـــاد إنســـان 
ــروء، وأن  ــر مقـ ــًا غيـ ــح كاتبـ ــه أصبـ ــرف أنـ ــو يعـ ــي، فهـ ذكـ
النـــاس ال يقرؤونـــه اليـــوم إال شـــاتمًا أو مشـــتومًا، فهـــو 
ـــاس،  ـــى يشـــتمه الن ـــاس حت ـــى أن يشـــتم الن ـــك حريـــص عل لذل
إنـــه فـــي شـــيخوخته أصبـــح طفـــًا ال يثبـــت وجـــوده إال 

بقـــذف األحجـــار«.
للعقـــاد، وكـــم  أرثـــي  »إننـــي  العالـــم:  وكتـــب محمـــود 
تمنيـــت لـــه وهـــو فـــي أواخـــر حياتـــه األدبيـــة أن يحتـــرم 
نفســـه وثقافتـــه، فيتيـــح لنـــا بهـــذا أن نحترمـــه كذلـــك«.

ووصفـــه ســـامة موســـى بأنـــه بوليـــس سياســـي، يقـــّدم 
باغـــات عـــن هـــذا وعـــن ذاك، أمـــا مصطفـــى محمـــود فكتـــب: 
»العقـــاد ال يقـــرأ، وأغلـــب الظـــن أنـــه قـــرأ عناويـــن مقاالتـــي 
ـــي الســـماء،  ـــذي ف ـــب عـــن اهلل ال ـــف أكت ـــه الحـــق، فكي ـــار، ول فث

ــاد«. ــى األرض العقـ وعلـ
ـــال  ـــي ق ـــي، والت ـــة صدق ـــة جاذبي ـــرّد الكاتب ـــد أن ت وكان ال ب
عنهـــا بأنهـــا ليســـت جميلـــة، ودعتـــه إلـــى التوقـــف عـــن ذلـــك 

ـــيخوخته. ـــي ش ـــره ف ـــذي يثي ـــث ال العب
هكـــذا صـــار العقـــاد فـــي أواخـــر حياتـــه، بعـــد أن كان 
الحيـــاة  أركان  تهـــّز  وكتاباتـــه  مقاالتـــه  وكانـــت  جّبـــارًا، 

والفكريـــة. والّثقافّيـــة  السياســـية 
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أمجد ناصر

فعل المهجر

أكثر أسماء المهجر الّثقافي العربي شهرة هو جبران، أو خليل 
جبران كما يسميه الغرب. كانت هناك عصبة ثقافّية معه، لكن 
كان هو نجمها. عاش جبران، بعد تركه بوسطن، التي لجأ إليها 
مع عائلته من لبنان، في نيويورك. كانت المدينة األميركية 
هذه عاصمة الِحراك الّثقافي، وال تزال. لكن ماذا أفاد المهاجر 
العربي الذي ترك باده، لبنان، طفًا، من هذا الِحراك؟ إلى أي 
مدى استطاع أن يكون جزءًا منها، أو في األقّل جزءًا مما يعتمل 
فيها من تمخضات ثقافّية وفّنّية أوروبية المنشأ؟ قراءة نتاجه 
القليل. بل  األدبي، ومشاهدة لوحاته تعطينا جوابًا سريعًا: 
ربما ال شيء. فشعره، ونثره، يمتحان من عوالم بليك وكيتس 
ويتس وشيلي وإنجيل الملك جيمس- بحسب رأي عدد من نقاد 
تجربته-. كان يعيش جسدًا في نيويورك لكن عقله ووجدانه 
الطالع  العربي،  العالم  بين  بين هنا وهناك.  يتراوحان  ظّا 
لتوه من عباءة العثمانيين، وبين الغرب. من يقرأ رأي جبران 
في المدارس التشكيلية الدارجة وقتها: التكعيبية، السيريالية، 
وحتى التعبيرية منطفأة الوهج، يعرف كم كان منغلقًا على 

عالم الرمزية الفرنسية بعد أفولها على غير صعيد. 
بحسب رسائله إلى ماري هيسكل، صديقته وراعيته األدبية، 
جديدة  »أضواء  صايغ  توفيق  كتاب  في  لها  قراءة  ترد  التي 
على جبران« نعرف رأيه، مثًا، في الشعر الطليعي األميركي، 
تصل سخرية  لويل.  وإيمي  باوند  بأزرا  )حينه(  في  المتمّثل 
جبران مما سماه »الشعر التكعيبي« لباوند وجماعته إلى َحّد 
يستقان  وهما  هيسكل،  ماري  على  تاها  »قصيدة«  ارتجاله 
ان بها، ومن تلك  حافلة، ويعّلق فيها على المشاهد التي يمرَّ

»القصيدة« هذا المقطع:
»جماهير ساحة واشنطن تتجمهر

على الدرج المتلوي صعدًا إلى المقاعد في الطابق األعلى
العجات تدّوم تحت المقاعد المترّنحة

المحملة رجااًل ونساء«.

هذا ارتجال ساخر أراده جبران استهزاء بالشعر الجديد. فأين 
هذه »المسخرة« من الشعر اإللهي الذي كان يكتبه وليم بليك، 

أو كيتس، أو شيلي مثًا؟ 
لكن لو أن جبران تأثر بهذا الشعر »الهزء« لكان لعب دورًا 
مهمًا في تطوير الشعرّية العربّية التي كانت ترنو، حينها، إلى 
مصادر تاقح وتجديد لم يكن ممكنًا أن تأتي من داخلها. كان ال 
بّد أن تكون هناك هزة، أو صدمة، جمالية ومعرفية تخرجها من 
خدر التقليد، وبالقليل الذي استقاه من تجربته الغربية أسهم 

جبران في تغيير الشعرّية العربّية. 
من  جبران  فيها  يسخر  كان  التي  الفترة  في  أنه  الطريف 
»موضات« الحداثة األوروبية التي تهبُّ على الشعر األميركي، 
جاء إلى نيويورك شاعر آخر أقام فيها عامًا واحدًا هو غارسيا 
لوركا وكتب تجربته األميركية في عمله الشعري الشهير »شاعر 
في نيوريورك«. لم يكن لوركا، ابن الّثقافة األوروبية، المتصل 
)واستطرادًا  اإلسبانية  واألدبية  والفّنّية  السياسية  بالطليعة 
األوروبية( قريبًا من السيريالية، كما كان عليه في هذا العمل 

الشعري الفذ.
»النبي«  نيويورك جبران ألن صاحب  نعرف شيئًا عن  ال 
كان يدور في فلك »كوني« ويبحث عن »وعي عالمي« يتجاوز 
ضيق المكان ومصائره الحياتية اليومية، بينما نعرف الكثير 
عن نيويورك لوركا التي لم يمكث فيها، طالبًا، سوى عام، 

وقال عن إقامته تلك بأنها أغنى تجربة في حياته.
الفارق بين الشاعرين هو الّثقافة التي يتحدَّر منها االثنان. 
ر في القاهرة وبيروت وما يكتب فيهما من شعر  كان جبران يفكِّ
ونثر وفكر، فيما كان لوركا ابن مدريد المتصلة بباريس، ُأّم 
الحركات األدبّية والفّنّية الطليعية. جبران كتب »النبي« في 
نيويورك. ولوركا كتب عن بشر نيويورك ومعمارها وكدح 
البائسين.  البشر  المال من عضل  السود في هارلم وتناسل 

وشتان بين العالمين.

استدراك
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