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املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن اآراء كتابها 

وال تعرب بال�شرورة عن راأي الوزارة اأو املجلة 

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

كثي���رة هي قضايا الثقافة العربية وكثيرة ه���ي زوايا النظر إليها ولكن 
النتيجة واحدة أن الثقافة العربية ليس لها جهة مرجعية واحدة تملك زمام 
أمورها وتصرف شؤونها، بسبب تنوع هذه الثقافة في أشكالها ومضامينها 
واهتمام كل دولة عربية بثقافاتها المحلية مع غياب واضح للعمل الثقافي 
العربي المشترك، وحتى الجامعة العربية بدوائرها ومنظماتها المتخصصة 

لم تنتج شيئًا ذا أثر ملموس في الحياة الثقافية العربية. 

عقد مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 
دورته 17 في الدوحة خالل الفترة 27- 28 أكتوبر 2010 وكان موضوعه 
الرئيس مناقش���ة وثيقة الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية فأشاد بها 
مؤكدًا أهمية المشروعات الثقافية القومية المقترحة فيها وموافقته المبدئية 

عليها، ومن ثم عرضها على القمة الثقافية العربية العتمادها. 

ومع تقديرنا للجهود المبذولة في إعداد هذه الخطة المحدثة، واعترافنا 
بأهمي���ة العناوين التي وضعت لفصولها الثماني���ة، لكن التحديث لم يبلغ 
المس���توى المأمول منه، ذل���ك الذي ينقل الخطة م���ن مرحلتها األولى إلى 
مرحلتها الحديثة بما يشكِّل تحواًل حقيقيًا يمتلك المقومات األساسية لخطة 

عمل واضحة المعالم محددة األهداف، فما الذي غاب عن هذه الخطة ؟
غابت أش���ياء كثي���رة ومهمة. لم توض���ح الخطة المحدث���ة الصعوبات 
والمش���كالت التي حالت دون تنفيذ مش���روعات الخطة السابقة وأنشطتها 
المتنوعة، وكيفية التغلب عليها في الخطة المحدثة، ولم يقدم إلى المؤتمر 
دراس���ات أو تقارير متابعة حول ما أنجز وما ل���م ينجز من أهداف الخطة 
الس���ابقة، وهنا تبرز أس���ئلة جادة : هل س���تلغى الخطة السابقة وتعتمد 
الخطة المحدثة ؟ وكم ستس���تمر الخطة المحدثة من دون تفعيل؟ وإلى متى 
س���يبقى المثقف العربي والمواطن العربي عمومًا في دوامة تحديث »خطة 
الثقافة العربية« من غير أن يرى لها نفعًا ظاهرًا ومؤثرًا في شؤون حياته 

الثقافية؟ 

ومع ورود مفه���وم »التخطيط الثقافي« في الخطة المحدثة ص39 لكنه 
ل���م يحظ بفصل خاص يبين إجراءاته وس���بل تنفيذه. ه���ل معنى ذلك أن 
المنظم���ة العربية للتربية والثقافة والعلوم ال تمتلك اس���تراتيجية للثقافة 
العربية تحدد رؤيتها ورس���التها وأهدافها وخطط عملها التنفيذية وكيفية 
مراقبتها ومتابعتها؟.. إن صح ذلك فنحن أمام تحدٍّ ثقافي خطير يجب البدء 

فورًا في التصدي له قبل فوات األوان. 
متى يأتي ذل���ك اليوم الذي نرى فيه للثقاف���ة العربية حضورها الدائم 
على كافة المستويات في الداخل والخارج بما تحمله من تنوعات فريدة وما 

تتضمنه من إسهامات تغني الحضارة اإلنسانية ؟ 
ألم يحن الوقت بعد لخطط الثقافة العربية أن ترى النور، وتأخذ طريقها 
إلى التنفيذ بمشاركة جميع الدول العربية لنسمع ونرى حراكًا ثقافيًا عربيًا 

متميزًا يذكرنا بروائع ماضينا العريق ؟! 



االأئمة االأربعة

�شليمان فيا�س

مجانًا مع العدد: الغالف األول:

لوحة الغالف

I Certamen

وكيل التوزيع يف دولة قطر:

 دار ال�شرق للطباعة والن�شر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاك�ص: 44557819

وكالء التوزيع يف اخلارج:

 4871414  اململكة العربية ال�شعودية - ال�شركة الوطنية املوحدة للتوزيع - الريا�س- ت: 

- فاك�ص: 4871460/ مملكة البحرين - موؤ�ش�شة الهالل لتوزيع ال�شحف - املنامة - ت: 

العربية  املوؤ�ش�شة   - املتحدة  العربية  االإم��ارات  17480818/دولة  فاك�ص:   -  17480800
4475668/ �شلطنة ُعمان -  4477999 - فاك�ص:  اأبو ظبي - ت:  لل�شحافة واالإع��الم -  

موؤ�ش�شة ُعمان لل�شحافة واالأنباء والن�شر واالإعالن - م�شقط - ت: 24600196 - فاك�ص: 

 - الكويت   - واالإع��الن  للدعاية  الت�شويقية  �شركةاملجموعة   - الكويت  دولة   /24699672
ال�شحفية  نعنوع  موؤ�ش�شة   - اللبنانية  اجلمهورية   /24839487 فاك�ص:   -  1838281 ت: 

للتوزيع - بريوت - ت: 653259 - فاك�ص: 653260/ اجلمهورية اليمنية - حمالت القائد 

التجارية - �شنعاء - ت: 240883 - فاك�ص: 240883 / جمهورية م�شر العربية - موؤ�ش�شة 

دار  الليبية -  27703196/اجلماهريية  فاك�ص   - 25796997 القاهرة - ت:  االأه��رام  - 

- فاك�ص:  الفكر اجلديد ال�شترياد ون�شر وتوزيع املطبوعات - طرابل�س - ت: 925639257 

213332610 / جمهورية ال�شودان - دار الريان للثقافة والن�شر والتوزيع - اخلرطوم - ت: 
466357 - فاك�ص: 466951 / اململكة املغربية - ال�شركة العربية االإفريقية للتوزيع والن�شر 
وال�شحافة، �شربي�س - الدار البي�شاء -  ت: 2249200 - فاك�ص:2249214/ اجلمهورية 

العربية ال�شورية - موؤ�ش�شة الوحدة لل�شحافة والطباعة والن�شر والتوزيع - دم�شق - ت: 

2127797 -فاك�ص:2128664

االشتراكات السنوية

تر�شل قيمة اال�شرتاك مبوجب حوالة 

م�شرفية اأو �شيك بالريال القطري 

با�شم وزارة الثقافة والفنون والرتاث 

على عنوان املجلة.

داخل دولة قطر 

 االأفراد                    120 رياًل

 الدوائر الر�شمية             240 رياًل 

خارج دولة قطر

دول اخلليج العربي           300 ريال

باقي الدول العربية           300 ريال

دول االحتاد األوروبي        75 يورو          

اأم���������ي����رك�������ا                  100 دولر    

ك������ن���دا وا�ش���ت����رال����ي����ا  150دولرًا

الموزعون

األسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

االإمارات العربية املتحدة

�شلطنة عمان

دولة الكويت

اململكة العربية ال�شعودية

جمهورية م�شر العربية

اجلماهريية العربية الليبية

اجلمهورية التون�شية

اجلمهورية اجلزائرية

اململكة املغربية

اجلمهورية العربية ال�شورية

10 رياالت
دينار واحد

10 دراهم
800 بي�شة
دينار واحد

10 رياالت
جنيهان

3 دنانري
2 دينار

80 دينارًا
15 درهمًا

80 لرية

اجلمهورية اللبنانية

اجلمهورية العراقية

اململكة االأردنية الها�شمية

اجلمهورية اليمنية

جمهورية ال�شودان

موريتانيا

فل�شطني

ال�شومال

بريطانيا

دول االحتاد االأوروبي

الواليات املتحدة االأمريكية

كندا وا�شرتاليا

3000 لرية
3000 دينار

1.5 دينار
150 رياًل
1.5 جنيه

100 اأوقية
1 دينار اأردين

1500 �شلن
4 جنيهات

4 يورو
4 دوالرات
5 دوالرات

رئيس قسم التوزيع واالشتراكات

عبد اهلل حممد عبداهلل املرزوقي

تليفون : 44022338 )974+(

فاك�ص : 44022343 )974+( 

الربيد الإلكرتوين:

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

ت�شدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
ال���دوح����ة - ق�����ط����ر

ال�شنة الرابعة - العدد ال�شاد�س واالأربعون

 رم�شان  1432 - اأغ�شط�س 2011

وا�شتمرت  ال���ع���رب���ي  ت��وج��ه��ه��ا  اأخ������ذت   1976 ي��ن��اي��ر  ويف   ،1969 ن��وف��م��رب  يف  االأول  ال���ع���دد  ����ش���در 

.  2007 ن���وف���م���رب  يف  جم��������ددًا  ال���������ش����دور  ل��ت�����ش��ت��اأن��ف   1986 ع�����ام  ي���ن���اي���ر  ح���ت���ي  ال���������ش����دور  يف 

النقا�س. رج���اء  و  ال�شو�س  اإب��راه��ي��م  حممد  د.   ، ن��اب  اأب���و  اإب��راه��ي��م  حت��ري��رال��دوح��ة  رئ��ا���ش��ة  على  ت���واىل   

ث�����ق������اف���ي��ة �ش����������ه�����ري������ة 
العدد

47جوبا .. أحالم ومخاوف

46

أماكنهم
علي ح�سن: �شاكن احلروف

54 

متابعات
ال�شودان : م�سادرة الروايات تثري غ�سب املثقفني

العراق : تقاع�ست الوزارة وتقدمت بائعة لدعم امل�سرح

اجلزائر : الكتاب يريدون اإ�سقاط رئي�س الحتاد

املغرب : بحثًا عن ديون كيخوتي عربية حديثة

م�شر : �سهر الذكريات من طاغور اإىل امل�سريي

11  -  4 

ميديا
البحث عن اآمنة لت�سلُّم ال�سلطة يف اليمن

التائبون من الفي�سبوك

هكذا تغرد ال�سعوديات على تويرت

17  -  12 

نصوص
وديع �سعادة - لبنان 

فريدة العاطفي -  املغرب

منهل ال�سراج  - �شورية

�سعيد نوح - م�شر

حممد عبدالوكيل - اليمن

مي�سلون هادي - العراق

59



130

هاري بوتر
اكتمال األسطورة

ستيفانو بيـنِّي
يكتب للدوحة

ابتداء من هذا العدد 
ينضم اإليطالي الساخر 
إلى فريق كّتاب الدوحة

79

جوائز 
األدب
بعد ثورات 
العرب

84

20

قـــــــــــراءة
ثـــقـــافــية
لفضـائح 
جـنـســيـة
فـرنســية

ترجمات
حادثة ج�سر البومة)ق�شة- اأمربو�س بري�س( 

الأمرية امل�سيئة  )اأ�شطورة يابانية( 

م�سرع �ساعر جّوال )فاكوندو كابرال(

74
80
82

مقاالت

فوتوغرافيا
142ب�سرى املتوكل.. كالم النظرات  )جمال جربان ( 

اأدب النفط واأدب النفط! )د. مرزوق ب�شري( 

ملاذا العامل العربي؟ )خوان غويتي�شولو( 

يف حب العربية )اإبراهيم نويري( 

الكتابة والغرور )الطاهر بنجلون( 

23
44
58
116

غياب
�سعاد حممد.. البّحة الأخرية )عارف احلجاوي(

عبد اهلل بن خمي�س.. املو�سوعة )د. ربيعة الكواري(

144
146



67 67

الخرطوم- طاهر محمد علي

أثار خبر مصادرة الس���لطات لرواية 
الكاتب عبد العزيز بركة ساكن »الجنقو.. 
مس���امير األرض« ردود فع���ل واس���عة 
ف���ي األوس���اط الثقافي���ة واإلبداعية في 
الس���ودان، الش���يء الذي دع���ا كيانات 
ثقافي���ة إلى إصدار بيانات تش���جب فيها 
مث���ل ه���ذا اإلجراء ال���ذي يأت���ي متزامنًا 
م���ع إع���الن وزارة الثقاف���ة جاهزيته���ا 
لقيام معرض الخرط���وم الدولي للكتاب 
في دورته الس���ابعة المق���رر إقامته في 

أكتوبر/تشرين األول القادم.
وتتناول رواية )الجنقو( حياة عمال 
الزراعة الموس���مية، ف���ي المناطق التي 
تقع بي���ن الس���ودان وجارات���ه إثيوبيا 
وأرتيري���ا، وتنقل الرواي���ة جوانب من 
حياته���م وعالقته���م باألرض والنس���اء 
والناس، كما تش���ير إلى التحوالت التي 
حدثت عل���ى واقعهم المعيش بعد دخول 
اآلالت الزراعي���ة الحديثة. وهي الرواية 
الفائزة بالجائزة األولى لمسابقة األديب 
الطيب صالح في دورتها الس���ابعة التي 
تق���ام تحت إش���راف مركز عب���د  الكريم 
ميرغن���ي الثقافي، وتعتب���ر من الجوائز 
المهم���ة الت���ي تمثل حدث���ًا س���نويًا في 
الوس���ط الثقافي، ويقوم على تحكميها 
أدب���اء ونقاد لتقيي���م النصوص وفرزها 

من المشهود لهم في السودان.
الروائي عبد العزيز بركة س���اكن من 
جانبه ش���رع في تحريك دعوى قضائية 
ضد قرار الحظر مطالبًا بتوضيحات حول 
أحكام المادة )15( من قانون المصنفات 
الت���ي اس���تند عليه���ا المجلس ف���ي قرار 
الحظر، مش���يرًا إلى أن الرواية لم تمس 
القيم الديني���ة أو المعتقدات واألعراف، 
كما إنها لم تخالف سياسة الدولة واألمن 
القومي إنما نقلت مشاهد واقعية تحدث 

في حياتنا اليومية.

متابعات

ولعلها الم���رة الرابع���ة التي تصادر 
فيه���ا الس���لطات رواي���ات س���اكن، فقد 
س���بقتها مجموعت���اه القصصيتان »على 
هامش األرصفة« والتي تمت مصادرتها 
م���ن قبل أمانة الخرطوم عاصمة للثقافة 
العربي���ة 2005م بدع���وى أنها تتضمن 
عبارات وكلمات خادش���ة للحياء العام، 
ومجم��وع���ة »امرأة من كمبو كديس« في 
2009م ضمن معرض الخرطوم للكتاب، 
إضافة إلى الثالثي���ة التي تضم روايات 
»الطواحين« و»رماد الماء« و»زوج امرأة 
الرص���اص وابنته الجميلة« التي ٌحجبت 

عن التوزيع.
»الجنق���و«  مص���ادرة  فتح���ت  وق���د 
الباب واس���عًا لجدل بي���ن المثقفين على 
صفحات الصح���ف المحلية، كان نتاجه 
اتهام الروائية بثينة خضر مكي لمبدعين 
بعينهم ضمن لج���ان مجلس المصنفات 
ذات  ف���ي  المص���ادرة  وراء  بالوق���وف 
الوق���ت بذات���ه الذي برأت في���ه المجلس 
التاب���ع ل���وزارة الثقاف���ة وال���ذي يمثل 
السلطة المخول لها إجازة ومنع وإيقاف 
ومصادرة المطبوع���ات بموجب قوانين 

النشر.

ع���دد م���ن المبدعي���ن الذي���ن يمثلون 
عضوي���ة لجن���ة المخطوط���ات الثقافية 
بالمصنفات رفضوا اتهام الروائية بثينة 
خضر متجهي���ن لرفع دع���اوى قضائية 
أخرى لتبرئة س���احتهم معتبرين االتهام 
إش���انة س���معة،وتتعدد فص���ول المنع 
والمص���ادرة التي تالحق المبدعين حتى 
ال���رواد منه���م مث���ل الق���اص والروائي 
عيس���ى الحلو ال���ذي ُمنع���ت مجموعته 
الم���الك  »رحل���ة  الحديث���ة  القصصي���ة 
اليومية«، والروائي محسن خالد المقيم 
بدول���ة اإلم���ارات حيث حجب���ت روايته 
»تيموليلت« عن أحد المواقع الس���ودانية 
عب���ر اإلنترن���ت، وكان خالد نش���ر عدة 
كتب لم تصل في مجملها إلى الس���ودان، 
وحتى نتعرف  السياس���ات التي تتبعها 
ال���وزارة المعنية س���ألنا وزي���ر الثقافة 
الس���موءل خلف حول رواي���ة »الجنقو« 
األخيرة وغيرها مما يثار بشأن مصادرة 
الدولة لحرية التعبي���ر عبر المطبوعات 
التي تق���دم في مع���ارض الكتاب، حيث 
أشار إلى أن الوزارة مسؤولة عن حرية 
النشر، مع إيمانها التام بحماية المجتمع 
من كثير مما يضّر به، مؤكدًا أن الوزارة 
ال تق���رأ الروايات وال تحك���م فيها، إنما 
تك���ّون لجانًا من أش���خاص متفق عليهم 
ومعروفين ه���م الذين يقررون صالحية 
الرواي���ة من عدمه���ا. وهن���اك كثير من 
الرواي���ات تم منعه���ا بناء عل���ى ألفاظ 
مرفوض���ة، أو لع���دم صالحي���ة اللغة، 
أو األخ���الق، أو الحبك���ة الروائي���ة، أو 

القصة.
لكن اتحاد الكتاب السودانيين شجب 
ف���ي بيانه مثل هذا المس���لك الذي يجنح 
لفرض وصاية ال معن���ى لها على إنتاج 
المبدعين الس���ودانيين، إذ يراه مس���لكًا 
س���اذجًا غ���اب عن���ه م���ا وفرت���ه ثورة 
االتص���االت والمعلوماتي���ة م���ن قنوات 

للتواصل واالنفتاح بين الثقافات.

مصادرة الروايات 
تثير غضب المثقفين

عبدالعزيز بركة
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العراق يعود 
من دون تأييد المقاومة

أه���ّم مس���تجد في���ه ه���و حضور 
ممثل رس���مي عن اتح���اد األدباء 
في بغ���داد ممثاًل بالناقد ياس���ين 
النصير، وم���ن ثّم ق���رار األمانة 
العامة بتثبيت عضوّية العراق في 
المكتب الدائم، بعد حصول حالة 
م���ن التباي���ن في وجه���ات النظر 
بين المجتمعين، فاتحادات مصر 
والس���ودان  واإلمارات  والمغرب 
وُعمان والكويت ولبنان والجزائر 
والبحري���ن، كان���ت م���ع ع���ودة 
العراق إلى عضويته في االتحاد 
اتحادات  عك���س  على  العرب���ّي، 
واألردن  وفلس���طين  س���ورية 
رفضت  الت���ي  وليبيا،  وتون���س 
التصويت على قرار عودة العراق 
وهّددت باالنسحاب من االجتماع 

ومن االتحاد العربّي نفسه. 
وحينه���ا أوض���ح فاضل ثامر 
في تصريحات صحافّية قبل عام 
من اآلن، أّن مطالب اتحاد األدباء 
الع���رب م���ن اتحادن���ا تنحص���ر 
في ثالث مس���ائل: أواله���ا إدانة 
االحت���الل، ثم دع���م المقاومة ثم 
إجراء انتخابات جديدة، وهنا يكمل 
بالقول :»بالنسبة إلدانة االحتالل 
فإّنن���ا أصدرنا بيان���ات وبيانات 
أرس���لناه  الذي  البيان  وآخره���ا 
إلى مؤتمر الع���ام 2010 بالبريد 
األلكترونّي وفي حقيبة خاّصة، 
وقمنا بإجراء االنتخابات، اما ما 
يخص موض���وع المقاومة، فقلنا 
لهم إّن هذا الموضوع إش���كالّي، 
ألن هذه الكلمة كثي���رًا ما اقترنت 
بأعمال إرهابّية  يمارسها تنظيم 
القاع���دة في الع���راق، فأي تأييد 
لما يسمى ب� )المقاومة( هو تأييد 
للمزيد من سفك الدماء على أيدي 

اإلرهابّيين.

ما حصل ببغداد مع فرقة »مسرح المستحيل« 
يقّدم صورة مؤلمة عن واقع الثقافة والفّن في 
العراق، إذ وجهت الدعوة للفرقة لتمّثل العراق 
والعالم العربّي بمسرحّية )حلم في بغداد( في 
واحد من أكبر المهرجانات التي تقام حاليًا في 

برلين )مهرجان األولمبيا(.
 وما إن وقع االختيار على الفرقة المسرحّية 
العراقّية حي���ث تّم إقرار مش���اركتها في أعمال 
ورشة مسرحّية وفي فعالّيات افتتاح المهرجان، 
إال أّن���ه وبعد أن وصل���ت الدعوة إل���ى الفرقة 
وقام���ت بمراجع���ة وزارة الثقافة، جرى رفض 
طلبه���ا بدعم س���فرها من قبل ال���وزارة ولجان 
اإليفادات فيها، ألس���باب قيل إّنه���ا »قلة الدعم 
المادي« أو بحسب »السياقات الخاّصة باإليفاد 
والت���ي طبقت عل���ى الفرقة«، وهن���ا تجاهلت 
وزارة الثقافة أهمية هكذا مشاركة عراقّية يمكن 

أن يحققها شباب »مسرح المستحيل«.
الالف���ت في الموض���وع كل�ّه ه���و أّن بائعة 
خض���ار وفواكه »هي أحد أق���ارب عضو الفرقة 
)الفّنان محمد عمر(«، تكّفلت بس���فر الفرقة عن 
طريق تركيا ومن ثّم لليونان، ومن هناك إلى 
ألمانيا، فبمساعدة هذه المرأة التي تمتلك محاًل 
لبيع الخضار والفواكه ف���ي أحد أحياء بغداد، 
تحققت المش���اركة العراقّية، كم���ا أّنها تبرعت 

بتوفير مبلغ اإلقامة والتنقل داخل برلين.
أعضاء فرقة »مس���رح المس���تحيل«، قّرروا 
قبي���ل مغادرته���م لبغ���داد »رفع ص���ورة هذه 
المرأة في مهرجان برلين، كما س���يهدى العمل 
المشارك في المهرجان لها تثمينًا لجهدها النبيل 
في مساعدة المس���رحّيين العراقّيين في توفير 

نفقات سفر نصف عدد أعضاء الفرقة«.
ومّم���ا يذكر أّن للمهرج���ان جماهيرية كبيرة 
في برلين، وهنا يقول أحد أعضاء الفرقة:»كل 
هذه األمور ال تعني ش���يئًا إزاء ما س���يقّدم من 
مشاركة عراقّية وسط مهرجان كبير كمهرجان 
األولمبيا في برلين، إذ س���يكون العمل بعنوان 
»حلم في بغداد«، وسبق أن شارك في مهرجان 
طوكيو وحصل على المركز األّول كما ش���ارك 

في مهرجان أربيل ومهرجان قرطاج«.

تقاعست الوزارة
وتقدمت البائعة!

بغداد - حسام السراي

ذكر الناطق الرس���مي باس���م 
ف���ي  والكّت���اب  األدب���اء  اتح���اد 
العراق، أن »اتحاد الكتّ�اب العرب 
قرر إنهاء تعليق عضوية العراق 
بعد أكثر من ثماني س���نوات على 

التعليق«.
الخياط  إبراهيم  الشاعر  وقال 
إّن المكتب الدائ���م التحاد الكت�ّاب 
العرب قرر خ���الل اجتماع له في 
القاه���رة الش���هر الماض���ي إنهاء 
تعلي���ق عضوي���ة اتح���اد أدب���اء 
العراق المتخذ منذ العام 2003«.

إنه���اء  ق���رار  وأض���اف:»إّن 
التعليق جاء عق���ب جهود مكثفة 
التحاد األدباء ف���ي العراق طيلة 
وتحّرك���ه  الماضي���ة  الس���نوات 
ف���ي أكثر م���ن اتجاه لبل���وغ هذا 

الغرض«.
يذك���ر أّنه ومع اجتياح العراق 
الق���وات األميركّي���ة،  م���ن قب���ل 
فإّن مس���ار العالقة اتخ���ذ منحًى 
تصعيدّيًا بين اتحاد أدباء العراق 
واالتح���اد العرب���ّي، ففي اجتماع 
المكت���ب الدائم في الع���ام 2003 
-القاه���رة، اتُِّخذ الق���رار بتعليق 
عضوّية الع���راق تحت ذريعة أّن 
االجتماعّية  المنظ�م���ات  »جمي���ع 
والثقافّي���ة والقانونّي���ة خاضعة 
لسلطة وتأثير االحتالل«، والذي 
تكّرس في مؤتم���ر المكتب الدائم 
في أواخر ديس���مبر 2003، ومن 
ث���ّم مؤتم���ر العريش ف���ي العام 
2007 ال���ذي قض���ى بمواصل���ة 
التعلي���ق، حّت���ى تك���ّرر الموقف 
بع���د ع���ام تقريبًا.وف���ي اجتماع 
 2010 العام  من  يونيو/حزيران 
للمكتب الدائم ف���ي القاهرة، فإّن 
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متابعات

الجزائر- ن�ّوارة لح�رش

م���رة أخ���رى يدخ���ل اتح���اد الكتاب 
الجزائريين دوامة الصراعات المتشابكة 
والمتالحق���ة والت���ي يبدو أنه���ا صارت 
القدر الحتمي له وف���ي كل العهود، هذه 
الصراعات توس���عت في اآلونة األخيرة 
واندلع���ت بق���وة وأخذت ش���كل الثورة 
التي تطالب بإسقاط أنظمة وحكومات، 
لكنها ثورة أخرى مغايرة تطالب بإزاحة 
يوس���ف ش���قرة رئي���س اتح���اد الكتاب 

الجزائريين.
بعض الكتاب يرون في شقرة رئيسًا 
غير ش���رعي لالتحاد، والش���خص غير 
المناس���ب لهكذا منصب وأن���ه ال يمثلهم 
الجزائ���ري،  األدب  يمّث���ل  وال  كُكت���اب 
وشددوا أكثر على أنه ال يمّثل ال الجزائر 
وال ُكتابه���ا وأدبها ف���ي المحافل األدبية 
العربية وبأنهم يرفضون بش���دة تمثيله 
للثقافة الجزائرية جملة وتفصياًل وبأي 

شكل من األشكال.
كما وصفوا عهدته بالخاملة وسياسته 
اإلدارية بالفاش���لة،وأكبر دليل على هذا 
حسبهم هو غياب االتحاد عن النشاطات 
الكبي���رة والرهان���ات الثقافي���ة الكبرى 
وبأنه أخذ االتحاد إلى الُس���بات الذي ال 
يمكن السكوت عنه أو عليه. المعارضون 
لش���قرة أسس���وا حركة مضادة أسموها 
»الحرك���ة من أج���ل رد االعتب���ار التحاد 
الكت���اب الجزائريي���ن«، قال���وا إن هدفها 
األول ه���و إعادة بيت االتح���اد إلى أهله 
وكتابه بعد أن تعرض للسطو من طرف 
شقرة. وأيضًا تفعيله كهيئة ثقافية بعد 
أن ماتت وأعلنت إفالس���ها. الحركة دعت 
إلى اعتصام ومظاهرة أمام مقر االتحاد 
بشارع ديدوش مراد الشهير في الجزائر 
العاصم���ة ،وقد لقيت الدعوة اس���تجابة 
الكثي���ر من الُكتاب وم���ن مختلف مناطق 
الجزائر، وقد ش���ارك أكثر من 60 كاتبًا 

ف���ي االعتص���ام، حملوا الفت���ات تطالب 
ش���قرة بالرحي���ل والتنح���ي الف���وري، 
إليه���ا  آل  الت���ي  بالوضعي���ة  ون���ددوا 
االتحاد ووصفوها بالكارثية والبائسة، 
ووصفوا إدارة االتحاد الحالية بالريعية 
التي ال يش���غلها ش���اغل إال االس���تفادة 
واالنتفاع وبش���تى الطرق، كما أصدروا 
بيانًا ض���م الئحة مطالب منها: تش���كيل 
لجنة وطنية س���يادية وحيادية تشرف 
على تنظيم مؤتم���ر االتحاد الجامع لكل 
اس���تثناء،  دون  الجزائريي���ن  الكت���اب 
ومطالبة شقرة بتقديم الترخيص الخاص 
بالمؤتمر التاسع الذي انعقد بمقر االتحاد 
سنة 2009، وكذا مطالبة مصالح األمن 

بالتحقيق في شرعية المؤتمر.
وق���رر المجتمعون بهذا الش���أن خالل 
االعتص���ام تش���كيل لجن���ة تتوج���ه إلى 
وزارة الداخلية للتأكد من صحة رخصة 
المؤتمر التاس���ع، والدعوة إلى جمعية 
عامة وشاملة لمناقشة وضعية االتحاد. 
أيض���ًا جاء ف���ي البيان ض���رورة إبراق 
مراس���لة خاصة لكل الهيئ���ات الثقافية 
واتح���اد الكتاب الع���رب ووزارة الثقافة 
الجزائرية ومطالبته���ا بعدم التعامل مع 
هذا الش���خص )ش���قرة(، ألنه ال يمثل إال 
نفس���ه. نقطة أخرى ركز عليه���ا البيان 
بش���دة هي قضية النش���ر، ه���ذه النقطة 

أسالت حبرًا وكالمًا كثيرًا ومازالت.
ش���قرة صرح ب���أن الحرك���ة من أجل 
رد االعتب���ار التحاد الكت���اب الجزائريين 
عبارة عن حركة غير مؤسسة على حق 
وبأنه���ا حركة باطلة جاءت للتش���ويش 
على االتحاد وبأن كل األمور في االتحاد 
قانونية وش���رعية وأن وزارة الداخلية 
ه���ي التي تفصل في هذا وهي التي تؤكد 
للرأي العام أن مؤتمر 2009 تم بطريقة 

قانونية ال لبس فيها وال غبار عليها .

الكتاب يريدون
إسقاط رئيس االتحاد

ملتقى دارين 
السعودي يناقش 
المجالت الثقافية

دول  ف���ي  الثقافي���ة  )المج���الت 
مجلس التع���اون الخليج���ي وتنمية 
المعرف���ة 1432ه���� - 2011م(، ه���و 
عن���وان ملتقى داري���ن الثقافي األول 
والذي ينظمه أدبي الشرقية بالمملكة 
العربي���ة الس���عودية ف���ي أكتوبر/

تشرين األول 2011م.
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء 
ال���ذي تلعب���ه المجالت  ال���دور  على 
الثقافية ف���ي دول مجل���س التعاون 
الخليجي في تنمية المعرفة، وإبزاز 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه المج���الت 
الثقافيةواستشراف مستقبل المجالت 

الثقافية.
وق���د تلق���ى الدكتور عل���ي أحمد 
الكبيس���ي رئي���س تحري���ر »مجل���ة 
الدوح���ة« دع���وة  من مجل���س إدارة 
الش���رقية األدب���ي  المنطق���ة  ن���ادي 
بالمملكة العربية السعودية للحضور 
والمشاركة في اجتماع رؤساء تحرير 
المجالت الثقافية الذي يعقد في إطار 
الملتقى.وتضمنت الدعوة  مش���اركة 
المجلة بجناح خاص لعرض تاريخها 
وتس���ويقها  ف���ي مع���رض المجالت 

الثقافية  في الملتقى.
يشار إلى أن محاور الملتقى هي: 
لحركتي  الثقافي���ة  المج���الت  تعزيز 
الشعر والس���رد، وامتداد التراث في 
المجالت الثقافية، ومواكبة المجالت 
الحديثة،  النقدية  للنظريات  الثقافية 
المجالت  ف���ي  وحض���ور أدب اآلخر 
الثقافي���ة عب���ر الترجم���ة، وتجليات 
الثقافي���ة،  المج���الت  ف���ي  الم���كان 
والمجالت الثقافية بوصفها حاضنة 
والمس���اجالت  النقدي���ة  للمع���ارك 
الثقافية، ومستقبل المجالت الثقافية 
ف���ي عص���ر اإلنترن���ت  والتحدي���ات 

واإلنفوميديا.
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المغرب - أنيس الرافعي
 

 »اإلبداع األدبي عند عبد اهلل العروي«: 
اليافط���ة، نظ���م »مختب���ر  تح���ت ه���ذه 
الس���رديات« التابع لكلية اآلداب والعلوم 
دراس���يًا  يوم���ًا  بنمس���يك،  اإلنس���انية 
لتس���ليط الضوء على م���ا أنتجه صاحب 
»األيديولوجي���ا العربي���ة المعاصرة« من 
رواي���ات ويوميات ومذكرات وكراس���ات 

وحوليات تأملية.
وقد تضم���ن المح���ور األول من اليوم 
أوراقًا نقدية قدمها كل من شعيب حليفي 
وعب���د المجيد ق���دوري وميل���ود عثماني 
وجم���ال بندحم���ان وعبد الواح���د خيري 
وخديجة الصبار، تناولت هوية الس���رد 
وخصوصياته النوعية ف���ي ما ألفه عبد 
اهلل الع���روي م���ن محكيات، يمك���ن عّدها 
نص���ًا واح���دًا طوي���اًل ومتش���عبًا، تمت 
صياغته إب���ان مراحل زمني���ة مختلفة، 
غير أنه يضمر بي���ن تضاعيفه الكثير من 
ال���رؤى والدالالت القابل���ة للتأويل، ألنه 
نص متعدد يربطه خيط ناظم وتقاطبات 
حادة بش���تى مكوناته، ب���دءًا من رواية 
»الغربة«، ووص���واًل إلى رواية »غيلة«، 
م���رورًا بأعمال أخرى م���ن قبيل »اليتيم« 
و»أوراق« و»الفري���ق« و»آفة« ويوميات 
»خواط���ر الصباح« الت���ي تميزت بجمعها 
في ضفيرة واحدة بين كل من الهم األدبي 

والغواية السياسية.
وق���د رك���زت األوراق البحثي���ة عل���ى 
»صورة الروائي« عن���د هذا المفكر، الذي 
يخلع عنه عباءة رجل العلم المتخصص 
في س���بك المفاهي���م الت���ي تصب ضمن 
مجال فلس���فة التاري���خ، ليرتدي جلباب 
رجل الخيال المشدود إلى مرجعية الواقع 
الموضوع���ي، مم���ا يس���مح ل���ه بتمرير 
مواقف���ه على نحو اس���تعاري من قضايا 
تش���غل ذائقته، لها صلة وثقى بالهوية 
والمثاقف���ة والب���داوة والمدني���ة والدين 
السياس���ي وحرية  والدول���ة والموق���ف 
المثقف س���واء في االن���زواء أو االنخراط 

عبد اهلل العروي روائيًا

في الشأن العام.
وف���ي هذا الس���ياق، يمك���ن القول مع 
الباح���ث عب���د الواحد خي���ري إن عبد اهلل 
الع���روي صاحب عقلين :»عق���ل الحدود 
واألسماء« المنشغل بالمجرد على صعيد 
المفاهي���م والتنظي���ر الفك���ري، و»عق���ل 
الواقع���ات« ال���ذي ي���روم تدوي���ن أفعال 
البش���ر المتجددة والحادث���ة على صعيد 
المتخي���ل الروائي. ولع���ل أكثر ما طغى 
على مقاربات النقاد المتدخلين، هو كيف 
يمكن تقديم ق���راءة جديدة وغير مغرضة 
لس���رديات عبد اهلل العروي دون أن تكون 
ه���ذه الس���رديات ضحي���ة لس���مة المفكر 

الطاغي على جماع إنتاجه.
أم���ا المحور الثاني، ف���كان عبارة عن 
ح���وار مفتوح للدكتور عب���داهلل العروي، 
بسط فيه بانوراما متشذرة حول سيرته 
وحيات���ه األدبية والفكري���ة المحكومتين 
بما أس���ماه »الصدفة واالتف���اق«، معتبرًا 
بنبرة ساخرة أنه »أول ضحايا استقالل 
َر – حسب قوله – تحرُّر  البالد«، إذ لو تأخَّ
المغرب من ربقة االس���تعمار الفرنس���ي، 
ألخ���ذت حيات���ه المهنية منعطف���ًا مغايرًا 
صوب الهندسة أو االقتصاد، لكونه كان 
قد عقد العزم على ولوج المدرس���ة العليا 

لإلدارة بباريس. 
وعن���د تطرقه للفن الروائ���ي، اعتبره 

من الناحية الوجدانية »أرقى وأعلى قيمة 
من التفكير الفلسفي أو االقتصادي«، ألنه 
يجس���د بامتياز »ذلك الزمن الذي ينوس 
بين الحياة والم���وت«. الزمن ذاته، الذي 
يسعى أي مؤلف روائي لمجابهته والتغلب 
على سطوته مادام »الزمن مسلطًا علينا، 
معتدي���ًا، ويتوج���ب أن نحاربه لنس���تمر 
في الحي���اة«. لك���ن الروائي م���ن وجهة 
ذوق عب���د اهلل العروي، ال يمكن أن يكون 
روائيًا بالمعنى القوي للكلمة، إال إذا عثر 
عرضًا على فكرة سانحة يجوز أن تكون 
موضوعًا مناسبًا للحكي ولتطبيق فكرة 
االنتص���ار على الزمن، الذي يس���تعين ب 
»الذكرى« للهيمنة على الفرد، وفي حالة 
اس���تحالة تحقق أمر كهذا تغ���دو الرواية 
حينئ���ذ »لغوًا أو كالمًا ش���بيهًا بما تكتبه 

الجرائد اليومية«.
كما أش���ار في معرض حديثه لموقفه 
الذاتي من كتابة الرواية باللغة العربية، 
ه���ذه األخيرة التي »ال تس���عف أب���دًا في 
الكتابة ألنها مقوعدة، بالمقارنة مع اللغة 
اإلنكليزي���ة«، التي اعتبره���ا »حية ألنها 
لي���س لها نحو معقد«. ولم يكتف العروي 
بهذه األفكار ش���ديدة االرتباط بمشروعه 
الش���خصي اإلبداعي، وإنم���ا انفتح على 
خرائطي���ة الق���راءة لدي���ه، مش���يرًا إلى 
عالقته بأسماء خالدة في اآلداب العربية 
والكونية أمثال هوميروس، وبروس���ت، 
ومحفوظ وحقي،وسرفانتس وهمنغواي 
وديستوفس���كي، متس���ائاًل عن مستقبل 
الرواية العربية المعاصرة، التي يلزمها 
تجن���ب الطول وضم���ان المتعة وتهجين 
خطابها بي���ن الفصيح والعام���ي، إذا ما 
طمحت النتش���ار وذيوع واس���عين. كما 
ناقش مساراتها الراهنة المطبوعة بسمة 
التمفص���ل، ألنها تقوم على »تصور قصة 
)حكاي( والتفكير في ش���كلها ومضمونها 
ولغته���ا« ف���ي اآلن ذات���ه، الش���يء الذي 
يجعل م���ن قالبها موضوع س���ؤال نقدي 

عميق وبناء.
وف���ي الخت���ام، دعا صاحب »الس���نة 
واإلصالح« الروائيين العرب المعاصرين 
إلى االش���تغال والتفكير جديًا، من داخل 
أشكال تراثية من قبيل »المقامات« و»ألف 
ليلة وليلة« و»س���يرة الظاهر بيبرس«، 
على أمل أن يتمكنوا ذات يوم من اجتراح 
»دون كيخوت���ي عربي���ة حديث���ة« ط���ال 

انتظارها.

بحثًا عن »دون كيخوتي« عربية حديثة

عبد اهلل العروي
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رشيد الخيون

أصيلة- خاص ب� »الدوحة«

هل صحيح أن ش���يئًا من الخمول أصاب 
موس���م أصيل���ة الثقاف���ي المغربي، في 
سنواته األخيرة، فلم يعد ساحة لنقاش 
س���اخن من تلك التي كرس���ته واحدًا من 
أكثر الملتقيات العربية جرأة وليبرالية؟ 
لعل الس���ؤال ه���و الذي دف���ع بمحمد بن 
عيس���ى، أمي���ن ع���ام مؤسس���ة منتدى 
أصيل���ة، إلى التفكير بعق���د مؤتمر كبير 
حول النخب العربية، تنوي المؤسس���ة 

تنظيمه في موسمها الثقافي المقبل.
للتحضير للمؤتمر المقترح، استضاف 
الموسم الحالي، في 11 و12 من تموز/

يوليو الماضي، ندوة بعنوان »انحس���ار 
دور النخب في حركات التحديث العربية«. 
وجاء في التقديم للندوة أن فكرة تنظيمها 
نبعت لدى المشرفين على منتدى أصيلة، 
وعي���ًا منهم بأهمي���ة األدوار الموكلة إلى 
النخ���ب الثقافية العربية، وبما يش���هده 
العالم العربي من أزمات على مس���توى 
إنتاج نخ���ب جدي���دة ومثقفي���ن قادرين 
عل���ى قيادة مجتمعاتهم والمس���اهمة في 
إصالحه���ا وتنميته���ا، وقادري���ن أيضًا 
عل���ى النق���د والتأثي���ر. ذل���ك أن بعض 
المحللين يرون تراجع���ًا للنخب العربية 
عن أداء أدواره���ا التنويرية المؤثرة في 
مجتمعاتها، باعتبارها تشكل ضمير اأُلمة 
وصوتها، وبالتالي فقدت جانبًا مهمًا من 

رأسمالها الرمزي والمعرفي.
هن���اك، أيض���ًا، م���ا يعيش���ه العالم 
العربي من هجرة لكفاءاته إلى الخارج، 
وما يتعرض له أصح���اب العقل والرأي 

والنقد م���ن مضايقة وتخويف ومحاربة، 
ما عزله���م عن الفع���ل والتأثير وفس���ح 
المج���ال أمام بعض النزع���ات والتيارات 
المتطرف���ة لتتبوأ مواقع القيادة والتأثير 
في مجتمعاتنا العربية. وهو وضع دفع 
بالس���لطة، ف���ي بعض ال���دول العربية، 
إل���ى توليد نخبها الخاص���ة، أماًل في أن 
تس���اندها بتصوراتها الموجهة وبحلولها 
المجتزأة، ومن ث���م قطعها الطريق أمام 
أجي���ال جديدة م���ن النخ���ب الراغبة في 

اإلبداع والتأثير والتغيير.
انطالق���ًا من ه���ذا التش���خيص ينوي 
منت���دى أصيل���ة التص���دي لبح���ث أزمة 
النخب، ويراهن على إعادة طرح السؤال 
وتحديد مسببات تراجع دورها التاريخي 
والتأثير في ح���ركات التحديث العربية، 
موازاة مع ما تعرفه مجتمعاتنا من تزايد 
الدع���وات المنادية بالتغيي���ر والتحديث. 
وعلى س���بيل االس���تئناس باآلراء حول 
النخ���ب  المقترح���ة لمؤتم���ر  العناوي���ن 
العربية، اجتمع في أصيلة عدد من الكتاب 
واإلعالميين،  والمفكري���ن  واألكاديميين 
وتداولوا في ثالثة محاور هي: أس���باب 
انحس���ار دور النخ���ب العربي���ة، وكيف 
تستعيد النخب دورها المؤثر؟ وأي أدوار 
في ضوء حركات التغيير الجديدة؟ وكان 
من بين المش���اركين الش���اعر البحريني 
قاسم حداد، والروائي والشاعر العراقي 
فاض���ل الع���زاوي، وعميد كلي���ة اآلداب 
السابق في جامعة الحسن الثاني مبارك 
ربيع، وليلى الموس���وي المستشارة في 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والباحث 
الجامع���ي  واألس���تاذ  السوس���يولوجي 

المغربي أحمد ش���راك، ومدير مش���روع 
اإلعالم العربي في جامعة كامبريدج خالد 
السوري  والشاعر  والصحافي  الحروب، 
محيي الدين الالذقاني، والكاتب والروائي 
المصباحي، والباحث  التونسي حسونة 
العراق���ي ف���ي الت���راث رش���يد الخيون، 
والكاتب واألكاديم���ي الموريتاني عبداهلل 
ولد باه، وُأستاذ الدراسات المغاربية في 

جامعة الجزائر عمر جفال.
وكم���ا يحدث، ع���ادة، ف���ي الندوات 
الثقافية العربية، كان هناك كالم كثير، 
وتركي���ز على الث���ورات العربية الجديدة 
التي ش���ملت المش���رق والمغ���رب، وهل 
كان���ت النخب مدرجة فيها ومحركة لها أم 
أنها فوجئت بها مثلما فوجئ بها الحكام؟ 
كما كانت هناك محاوالت لتعريف مفهوم 
النخب���ة، وه���ل المقصود به أه���ل الفكر 
والثقافة فحس���ب، أم فئات غيرهم؟ فإلى 
جانب النخب الثقافي���ة والتحديثية، أتى 
محمد عبالغف���ار، رئيس مجل���س ُأمناء 
مركز البحرين للدراس���ات االستراتيجية 
والدولي���ة والطاقة، على ذكر ما س���ماه 
النخ���ب السياس���ية، ونخ���ب العولم���ة 
الطائف���ي  التفتي���ت  ونخ���ب  العربي���ة، 
الديني التي اعتبرها األخطر. واعترضت 
الصحافي���ة والكاتب���ة العراقي���ة إنع���ام 
كج���ه جي على إدراج الح���كام أو الطبقة 
السياسية ضمن النخب ألن ال رابط بينهم 
وبي���ن الفعل الثالث���ي »نخ���ب« والفعل 
المشتق منه »انتخب«. فهل يكون الحكام 
نخبة لمجرد أن في هذه الحكومة أو تلك 

وزيرًا للثقافة قد يكون كاتبًا أو روائيًا؟
لتحديد ما هي النخبة، قال زياد عباهلل 

حتى ال تبقى النخب العربية
تتحدث مع نفسها

متابعات
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الدريس، المندوب الدائم للس���عودية في 
اليونس���كو، إن ه���ذا المفهوم ليس صفة 
ثابتة ال تتغير، بل إن لكل عصر نخبته، 
ول���كل مرحلة تعريفها الخ���اص للنخبة. 
لذل���ك فإن من س���ماهم أهل الفيس���بوك 
و»التويتريين« هم ظاهرة جديدة أفرزت 
نخبة جديدة تنس���جم وهذا العصر. وفي 
حين أش���ار محيي الدي���ن الالذقاني إلى 
أن الث���ورات الش���بابية العربي���ة فاجأت 
النخب مفاجأة صاعقة وتركتهم يلهثون 
وراءها، رف���ض الروائي المصري جمال 
الغيطاني اس���تخدام صفة »انحسار« في 
توصيف دور النخب طالما أن هناك دواًل 
عربية تصنع أعظم الثورات في تاريخها. 
وأضاف أنه كان يتصور أن تأتي الثورة 
من أوس���اط الفقراء وأحي���اء الصفيح، 
لكنه فوج���ئ بأنها جاءت م���ن نخبة من 
الش���باب يستخدمون وس���ائل اتصال لم 

يعرفها جيله من قبل.
في الورقة التي قدمه���ا المفكر مبارك 
ربي���ع، ق���ال إن األم���ر انقل���ب بالمثقف 
العرب���ي إلى ش���به تقديم اس���تقالة مع 
حلول األلفية الثالثة، بعد أن كان يتصدر 
المناب���ر ويس���جل المواقف عل���ى امتداد 
النص���ف األخي���ر م���ن القرن العش���رين. 
التراجع،  ألس���باب  اس���تعراض  وبع���د 
وصل الباحث إلى الثورات الحالية التي 
تمت���د في العالم العربي امت���داد النار في 
الهشيم، وإلى تفاعل النخب معها. وكان 
ربيع صريحًا وهو يالحظ، في مداخلته 
المهمة، ما سماه »ابتداع« اإلبداع الثوري، 
بمعن���ى مواكبة التحوالت والتالؤم معها 
وخلق أدبه���ا، وهو أمر يبدو وكأنه جهد 

مش���روع، إال أن طبيعة اإلب���داع واألدب 
ليست المس���ايرة وال المتابعة المباشرة 
.      أم���ا منص���ور بوخمس���ين، ُأس���تاذ 
التاريخ بجامع���ة الكويت، فكان رأيه أن 
أزمة النخ���ب العربية ليس���ت جديدة بل 
بدأت قبل قرون واس���تمرت حتى العصر 
الحالي. لذلك البد من عدم إغفال الناحية 
التاريخي���ة عن���د معالج���ة الموض���وع، 
وكذلك االنتباه للعامل السياسي ودوره 
في تكوين النخب، ومدى تأثير القيادات 
الدينية عليها في الب���الد العربية. مؤيدًا 
األدوار  انحس���ار  يلح���ظ  ال���ذي  ال���رأي 
التنويري���ة للنخ���ب. في ه���ذه الناحية، 
كان رأي الباحث رش���يد الخيون أن لكل 
مج���ال نخبت���ه، ومثلما أن هن���اك نخبة 
ثقافي���ة أو مالية فهن���اك، أيضًا، النخبة 
الدينية. وهذه األخيرة لم تؤخذ، حس���ب 
رأي���ه، بنظ���ر االعتب���ار مع أنه���ا نخبة 
ثابت���ة وذات تأثي���ر كبي���ر، ال بالمعنى 
السياس���ي ب���ل بالمعن���ى العاطفي، كما 
أنها منقسمة إلى مذاهب. وتوقف الخيون 
عند مالحظة مهم���ة تتعلق بالعالقة بين 
النخب���ة وبين العامة. فه���ذه الندوة التي 
تبحث موض���وع النخبة، ما كانت لتنعقد 
لوال التغي���رات السياس���ية التي تجتاح 
المنطقة، فإذا كانت هذه التغيرات ستأتي 
بالديموقراطية فعلين���ا النظر إلى موقف 
العامة منها، أي الن���اس، ومن هو الذي 
يؤثر في العام���ة ويقودها إلى صناديق 
االقتراع ؟ ومن الذي ستنتخبه؟ وهل هي 
واعية لمصالحه���ا؟ وضرب الخيون مثاًل 
بالمعتزل���ة، تلك الفئة التي كانت بمثابة 
النخبة الثقافي���ة ذات النظرات العميقة، 

في القرن الس���ابع الميالدي. لكنها كانت 
تنظر إلى العامة نظرة فوقية، أي »تنظر 
إل���ى اآلخرين كما تنظر المالئكة إلى أهل 
األرض«، عل���ى حد قول أحد ش���يوخها. 
وف���ي المقاب���ل، كان���ت هن���اك جماع���ة 
الحنابلة التي تؤثر ف���ي العامة بخطاب 
ديني بس���يط. والنتيج���ة، أن الحنابلة 
نجحوا في التأثير بالعامة، بال س���لطة، 
ف���ي حين فش���ل المعتزلة. وفي النس���ق 
نفس���ه، فإن ُأوروبا تأثرت بكتاب »روح 
الش���رائع« لمونتس���كيو، وبكتاب »العقد 
االجتماع���ي« لج���ان جاك روس���و، لكن 
كتابًا مثل »طبائع االستبداد« لعبدالرحمن 
الكواكب���ي )وزعته ه���ذه المجلة مع عدد 
حزيران/ يوني���و( المتوفى عام 1902، 
وكتابًا مثل »تنبيه اأُلم���ة وتنزيه الملة« 
لمحمد حسين النائيني، كتبه عام 1909 
ف���ي النجف، يبقيان كتابي���ن طبعا وَمّرا 
من دون تأثير. بل إن النائيني، المتوفى 
عام 1936، تعق���ب كتابه ليتلفه ويمحو 
أي أثر له في سبيل أن يحوز تأييد العامة 
ليك���ون مرجعًا دينيًا للش���يعة. وخلص 
الباح���ث إلى الق���ول إن النخبة س���تبقى 
تتحدث مع نفسها إذا لم تجد طريقها إلى 
العام���ة، أي الناس، ذل���ك أن الفوز في 
االنتخابات يحتاج إلى ماليين األصوات 
ال إلى عشرات يقرأون هذا الكتاب أو تلك 

المقالة.
من المتحدثين الذين أوجزوا وأفادوا، 
الكات���ب حس���ونة المصباح���ي الذي عثر 
على نص قديم لمحاضرة ألقاها الش���اعر 
اللبناني سعيد عقل في الجامعة األميركية 
ف���ي بي���روت ع���ام 1951، وفيه���ا يحدد 
مفه���وم النخبة كالتالي: »ليس���ت النخبة 
أف���رادًا أفذاذًا، وال طبق���ة مثقفين بما هم 
طبقة مثقفين. إنها جسم حي، ذو معرفة 
في مستوى المصائر الكبيرة، واع لذاته 
ودوره ف���ي العال���م«. كان س���عيد عقل، 
األدي���ب الحداثي الذي احتفلت األوس���اط 
الثقافية في لبنان، مؤخرًا، ببلوغه المئة 
عام، يرى أن العامة والدهماء خطر على 
القيم الكبي���رة، غير أن خط���ر »العامة« 
يمكن أن ينحسر، بل قد يزول تمامًا، في 

حال وجود »خاصة« أي نخبة.
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شهر الذكريات بالقاهرة 
من طاغور إلى المسيري

إلى المدين���ة، وحلم الكتاب���ة، وتناول 
دور الثقاف���ة المصري���ة وأع���الم األدب 
والف���ن المص���ري وتأثيرهم في���ه »وإن 
كان المصريون ليس���وا على دراية جيدة 
بالواقع األدبي والفن���ي العماني، ملقيًا 

أسباب التقصير على الطرفين«.

وفي بيت الس���ناري األثري بالقاهرة 
نظم مش���روع »ذاك���رة مص���ر« مهرجانًا 
بعنوان »من ف���ات قديمه تاه« في الفترة 
من 10 إل���ى 24 يوليو/تم���وز، عرض 
في���ه لعدد كبير من األدوات واآلالت التي 
اس���تخدمها المصري في حياته اليومية 
طوال القرن التاس���ع عشر وأوائل القرن 
العشرين، إضافة إلى الكثير من الصور 

واألفالم النادرة.

وقد قام الدكتور عماد أبو غازي وزير 
الثقافة بافتتاح مع���رض طوابع في دار 
األوبرا مع »أرسوا ميناثان« سفير الهند 
بالقاه���رة عن طاغور، وذلك بمناس���بة 
مرور مئة وخمس���ين عامًا على ميالده، 
وقد أكد الس���فير الهندي أن ذكرى طاغور 
ه���ذا الع���ام تتزامن م���ع مئوي���ة نجيب 

محفوظ، فصدفة ق���ادت إلى تأكيد عمق 
الروابط المشتركة بين الهند ومصر، أما 
أبو غازي فرأى أن مصر والهند اشتركتا 
في الكف���اح ضد االس���تعمار البريطاني 
للتح���رر من���ه، وهو م���ا يؤكد تش���ابه 
األحداث بين الدولتي���ن، كما أن طاغور 
ه���و مفكر عظيم وش���اعر ورس���ام لعب 
دورًا عظيمًا في نهضة الفكر والثقافة في 

العالم كله.

»إن المس���يري مثال للمفك���ر العظيم 
صاحب القيم���ة التي تطابق بين األقوال 
واألفع���ال«، بهذه الكلم���ات عبر الدكتور 
عبد الحليم قندي���ل الكاتب والقيادي في 
حرك���ة )كفاية( ع���ن قيم���ة الدكتور عبد 
الوهاب المس���يري ف���ي االحتفالية التي 
الكبير،  المفك���ر  أقيمت إلحي���اء ذك���رى 
والتي حضر فيه���ا عدد كبير من تالمذته 
ومريديه، ومنهم شباب حركة 6 أبريل.

ووصفه الكاتب الفلسطيني والباحث 
في الشؤون السياسية مازن النجار بأنه 
الحاض���ر الغائب في الث���ورة المصرية، 
»في السنوات العشر الماضية لم يقم أي 
مفك���ر آخر بتقديم المخزون العلمي الذي 

قدمه المسيري«.
في االحتفالية هاجم شباب من حركة 
6 أبريل وائتالف شباب الثورة األحزاب 
مؤكدين أنها ال تهتم بالش���باب وتسعى 
للتجارة بهم لالس���تيالء على الس���لطة 

حسب قول أحمد عبد الفتاح.
المفكر الكبير عبد الوهاب المس���يري 
)1938 – 2008(، إضافة إلى موسوعاته 
وفكره العظيم لع���ب دورًا هامًا في دعم 
الش���باب وحركاته���م السياس���ية، كم���ا 
خ���رج في أواخر حياته ف���ي المظاهرات 
مطالب���ًا بالحري���ة والديموقراطي���ة ضد 
المخلوع  الرئيس  واستبداد  ديكتاتورية 
حسني مبارك، وقد تعرض للتنكيل هو 
وزوجته، رغم بلوغهما أرذل العمر، من 

النظام السابق.

عبد الوهاب المسيري

القاهرة- سامي كمال الدين

عل���ى الرغم من األحداث السياس���ية 
الت���ي ال تهدأ ف���ي مص���ر إال أن األحداث 
الثقافي���ة تلقى رواجًا وتحف���ظ مكانتها 
التي اعتادت عليها، ففي الش���هر الفائت 
ش���هدت مصر ع���دة أح���داث وفعاليات 
ثقافي���ة، من بينها ف���وز الكاتب األردني 
ناصر الدين األسد بجائزة نجيب محفوظ 
للكات���ب العربي من اتح���اد كتاب مصر، 
وقيمته���ا عش���رة آالف دوالر، وتعد من 
أرفع جوائ���ز االتحاد التي تمنح كل عام 

لكاتب عربي.
تكونت لجن���ة التحكي���م التي منحت 
الجائزة من بهاء طاهر ومحمد سلماوي 
رئي���س اتح���اد الكتاب ومدح���ت الجيار 
رئيس لجنة الجوائز باالتحاد والدكتور 

محمد عبد المطلب رئيسًا.
ناصر الدين األس���د ولد ع���ام 1922 
بمدين���ة العقبة في األردن، وحصل على 
الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1955 
عن أطروحته »مصادر الشعر الجاهلي«، 
وأسس الجامعة األردنية، وله عدد كبير 
من اإلص���دارات، منها »نح���ن والعصر« 
الذي ناقش فيه »المصطلح« بوصفه من 

أهم أدوات الغزو الفكري.

وفي اإلسكندرية نظم مختبر السرديات 
بمكتبة اإلسكندرية لقاًء لمناقشة رواية 
»السيد َمرَّ من هنا « للكاتب العماني محمد 
ابن س���يف الرحبي، شارك في النقاش 
الناقد الدكتور محمد عبد الحميد واألديب 
الشاب أحمد الملواني، وأدار اللقاء منير 

عتيبة المشرف على المختبر.
أكد الرحبي أن س���قف الحرية تحدده 
الشعوب، فهي التي ترفع رأسها فيرتفع 
الس���قف أو يختفي، أو ه���ي التي تحني 
رأس���ها فينخف���ض س���قف الحرية حتى 

يكاد يزهق روحها.
تحدث الرحبي عن رحلته من القرية 

متابعات
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صنعاء-جمال جبران

تظهر س���احة التغيير في صنعاء التي 
نزل إليها ش���باب الثورة منذ خمسة أشهر 
م���ن اآلن كواجهة للفعل الث���وري اليمني 
المطالب بإس���قاط النظام، وهي الصورة 
التي تتصدر بش���كل دائم نشرات األخبار 
والتحليالت السياس���ة. لكن هذا ليس كل 
ما يح���دث هناك ويتحرك حي���ث للفنون 
بأش���كالها المختلفة نصيب من الساحات 
والث���ورة ويتم اس���تعراضها عل���ى مدار 
الي���وم الث���وري من مس���رح وموس���يقى 
يقدم���ان فوق منص���ة الحديث الرئيس���ية 
في الس���احة. وبعيد عنها هناك معارض 
تشكيلية لشباب الثورة ومعارض تصوير 
فوتوغراف���ي إضاف���ة إلص���دار صحيف���ة 
يومية ناطقة باس���م الس���احة تحمل اسم 
»صوت الثورة« وصحف أسبوعية غيرها 
ناطقة باسم التيارات والتكتالت الشبابية 
المختلف���ة هناك. لكن بالت���وازي مع هذا 
النشاط »التقليدي« ظهر فعل إبداعي مغاير 
لم تألفه الذائقة اليمنية بش���كل عام فبرز 

الفتًا لالنتباه بفضل حداثته وجرأته.
إنه »الراب«، أو موسيقى الراب، لكن 
بصيغة يمنية مؤلف���ة وُمنفذة عن طريق 
الشاب خالد بازرعة )17 عامًا(، الذي قرر 
على طريقته الخاص���ة تأليف أغنية راب 
بكلمات محلية تعمل عل���ى انتقاد النظام 
السياس���ي القائ���م معددة األس���باب التي 
دعت لهذه الثورة ومؤيدة لمطالب الشباب 

إلسقاطه. 
ويقول خالد إن ذهابه الس���تخدام هذا 
الل���ون الغنائي هو في األص���ل نابع من 
كون هذا اللون الغنائي قادم من أس���لوب 
الهج���اء العربي القديم لك���ن الغرب أخذه 
وقام بتطويره وتقديمه بشكل خاص بهم. 
ويؤك���د أن اختياره هذا إنما جاء بس���بب 
تناس���ب إيقاع ال���راب وطريق���ة تأديته، 
إضاف���ة للتناغم الذي يعطيه بين الكلمات 

واللح���ن، كل هذا يؤدي إلعطاء الش���باب 
دفع���ة كبيرة م���ن الحماس بم���ا يجعلهم 
ممتلكي���ن ألكبر قدر ممكن من االس���تجابة 
والتفاع���ل م���ع مضمون���ه الرئيس���ي كما 
والتعبير عن ذواتهم بطريقة مختلفة عن 

السائد والنمطي.
كما يشير خالد إلى حقيقة أن موسيقى 
الراب إنما تأتي في سياق دعوتها للتمرد 
أو إظه���ار الصوت المختل���ف لفئة عمرية 
بعينها ترغب بقوة في التعبير عن أفكارها 
بطريقته���ا هي وبأدواته���ا الخاصة بعيدًا 
عن أية وصاية أبوية أو توجيه مدرس���ي 
قائ���م على األنم���اط التلقيني���ة وااللتزام 
بالمنه���ج التقلي���دي الواقع خ���ارج دائرة 

الزمان والعصر.
كما ال ينسى مغني ومؤلف أغنية »إنها 
الثورة« أن يؤكد أن ه���دف عمله الغنائي 
بما حمله م���ن مضمون كان تعرية النظام 
السياس���ي القائ���م في اليمن ومكاش���فته 
بالحال���ة البائس���ة الت���ي أصب���ح عليها 
المواط���ن اليمن���ي وأنه المس���ؤول األول 

عنها.

موسيقى »الراب« 
في ثورة شباب اليمن

خالد بازرعة

جدول حول 
وثيقة األزهر 

اس���تطاع الدكتور أحم���د الطيب 
شيخ األزهر حامل دكتوراه الفلسفة 
من السوربون استيعاب الهوة بين 
المثق���ف واألزهر، وانتبه بعد ثورة 
25 يناي���ر إلى أن قوى االس���تنارة 
ف���ي المجتم���ع يجب أن تتح���د فيما 
بينه���ا، فدع���ا ع���ددًا م���ن المثقفين 
بمختلف انتماءاتهم الفكرية إلى عدة 
اجتماعات مع عدد من كبار المفكرين 
ف���ي األزه���ر الش���ريف فيم���ا عرف 
ب���� »وثيق���ة األزهر« التي تؤس���س 
لع���دد من المبادئ الكلي���ة والقواعد 
االلتزام  عل���ى  وتن���ص  الش���املة، 
بمنظومة الحرية األساسية في الفكر 
والرأي، واالحت���رام الكامل لحقوق 
واحترام  والطفل،  والمرأة  اإلنسان 
واالحت���رام  الس���ماوية،  األدي���ان 
االخت���الف وأخالقيات  التام آلداب 
الحوار، وض���رورة اجتناب التكفير 
الدي���ن  واس���تغالل  والتخوي���ن 
واس���تخدامه لبعث الفرق���ة والتنابذ 
م���ع  المواطني���ن،  بي���ن  والع���داء 
اعتبار الحث عل���ى الفتنة الطائفية 
العنصري���ة جريمة في  والدع���وات 
ح���ق الوط���ن، ووج���وب اعتم���اد 
الحوار المتكافئ واالحترام المتبادل 
والتعويل عليهما ف���ي التعامل بين 
فئات الش���عب المختلف���ة، دون أي 
تفرقة ف���ي الحقوق والواجبات بين 

جميع المواطنين.
بي���ن  ج���داًل  الوثيق���ة  وأث���ارت 
المثقفي���ن، ومازالت الن���دوات تعقد 
في القاهرة واإلسكندرية لتؤكد على 
أن »وثيق���ة األزهر« ج���اءت لتحمي 
الدولة المدنية، سواء في ندوة »بيت 
السناري« بالقاهرة أو الندوات التي 

أقامتها مكتبة اإلسكندرية حولها.
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ميديا

القاهرة- ساميه بكري

تحت عنوان رجاء إلى الشعب المصري 
والشعوب العربية )حول كيفية التعامل 
م���ع المعلوم���ات( كتب صاح���ب مدونة 
مواط���ن عرب���ي، وهي مدون���ة مصرية 
تهتم بالش���أن العربي، عدة نصائح تهم 
كل مواطن عربي حول كيفية التعامل مع 

المعلومات واألخبار في هذه المرحلة. 
يق���ول: »ال تص���دق كل ما يق���ال على 
التلف���از أو ف���ي الصح���ف، وال تأخذ أبدًا 
األخبار المهمة م���ن مصدر واحد. البد من 
مراجعة أكثر من مص���در، والتفكير جيدًا 

حتى بعد قراءة المصادر. 
هن���اك مص���ادر أولى لألخب���ار، مثل 
الصحف الدقيقة ومواقع معينة ومجالت 
وقن���وات مح���ددة مث���ل CNN وBBC و

TIME وNEWSWEEK وبي بي سي 
العربية وقناة العربية والجزيرة وغيرها. 
هناك أيضًا ما يس���مى المصادر الثانية، 
مث���ل المدون���ات والمواق���ع البس���يطة، 
وما يتناقل���ه الناس على ألس���نتهم وفي 
صورة رسائل. ال تصدق أي خبر إال بعد 
رؤيته أو سماعه من مصدر أول. ال تأخذ 
معلومات���ك أبدًا من المنتديات أو القتوات 
الرخيص���ة أو من مواقع من الواضح أنها 
ليس���ت متخصصة أو ذات اس���م ليس ذا 
قيم���ة، وال تأخذ أبدًا معلوم���ة من موقع 
مجهول يدعي أنه ينشر معلومة للصالح 

العام. 
وحتى بعد رؤية أو س���ماع الخبر من 
مصدر أول، فتذكر أن كل وسائل اإلعالم 
له���ا سياس���ة تحريري���ة، وأم���ور تحب 
االبتعاد عنها، وأمور تحاول تغطيتها من 
زاوية تخ���دم مموليها وموظفيها والدولة 
التي قد تنتم���ي اليها. ولذلك، فال تصدق 
أب���دًا أي خبر أو تحليل���ه بخاصة إال بعد 
مراجعته م���ن أكثر من مص���در، ويفضل 

مصادر ذات اتجاهات مختلفة. 

نصائح للتعامل مع إعالم الثورات العربية:
»اتفق مع مخالفيك واختلف مع موافقيك«

ال تصدقوا دائمًا أي سياسي أو شيخ 
أو كاتب أو شخص معروف أو صحافي، 
أيًا كان، وأيًا كانت درجة صلتك أو ثقتك 
به. كل البشر لهم انحيازاتهم وأخطاؤهم 
وكلن���ا لس���نا محايدين في ش���يء ما أو 
بآخ���ر! كلنا نري���د التأثير عليك حس���ب 
قناعاتنا، وقد تكون نوايانا س���ليمة، إال 
أن التص���رف وعدم الحيادية في حد ذاته 
هو تالع���ب. الناس كلها تخط���ئ. وكلما 
كان مصدرك دائمًا على ثقة من رأيه، أو 
كلما كان كالمه دائمًا ممزوجًا بالعواطف 
والحماس���ة، كان من األفض���ل عدم الثقة 

التامة بآرائه. 
تويتر وفيس���بوك والمدونات ليس���ت 
مصادر أخبار. ه���ي مصادر رأي وأخبار 
»حسب رؤية الكاتب«. الواقع أن أكثر من 
70 ٪ من األخبار على تويتر وفيس���بوك 
نكتش���ف إم���ا أنها غير صحيح���ة أو أنها 
ليس���ت دقيقة جزئي���ًا، وال يراجع الكاتب 
نفسه كثيرًا من المرات لعدم إحراج نفسه. 
بالتال���ي، اطلب دائمًا مص���ادر إذا أمكن، 
وال تنقل أي خبر مهم دون مصدر موثوق 
في���ه )بجانب كاتب التويت أو التدوينة إال 
إذا كان ش���خصًا يمكن الثقة فيه في هذه 
الجزئية تحديدًا، ويفضل مع ذلك مصدر 
آخ���ر أيضًا، إذا أمكن(، وإذا صممت على 
نش���ر المعلومة، فقم بتوضيح أنه »خبر 

لم يؤكد« أو قم باإلشارة إلى كاتبه. نشر 
المعلومات مسؤولية كبيرة. 

افصل بي���ن الخبر وأوصاف���ه واآلراء 
التي فيه. إذا قال مثاًل أحدهم على تويتر 
»100 س���لفي يهجم���ون على ن���اس في 
الش���ارع ليمنعوهم من ش���رب المشروب 
الصهيوني بيبسي كوال«، ففكر فيه داخليًا 
بصورة: »عدد كبير من الناس التي تبدو 
أنها متش���ددة دينيًا ومنهم من ربَّى ذقنه 
يهجم���ون على ناس في الش���ارع، وعدد 
منهم يبدو أنهم كانوا يشربون مشروبات 
غازي���ة، ويدعي البعض أن الس���بب هو 
اعتقاده���م أن بيبس���ي ك���وال مش���روب 
يدع���م الصهيونية، والب���د أن أراجع هذه 
المعلوم���ات كله���ا قبل نش���رها«. إذا قال 
أحد: »اش���تباك مواطنين مع ضابط قذر 
في الش���ارع إلطالقه الن���ار على مواطن 
دون أدنى سبب«، فقم بقراءته كالتالي: 
»مواطنون يشتبكون مع ضابط، ويقول 
الن���اس إنه أطلق النار على مواطن، ولم 
يتضح س���بب إط���الق الن���ار أو ما حدث 
تحدي���دًا« افص���ل بين األوص���اف واآلراء 
واألخبار دائمًا. ال تكن بس���يطًا ويس���هل 

التالعب بك. فكر قبل النشر. 
ال ترف���ض دائم���ًا رأي من تختلف معه 
كثيرًا، وال تعتنق دائمًا رأي من تتفق معه 
كثيرًا، فكلنا نخط���ئ، ومن يختلف معك 
ليس ش���يطانًا، وعادة ما يريد المصلحة 
العام���ة مثل���ك، وإن كان طريقك���م له���ا 
مختلفًا بص���ورة ما أو بأخرى. لليبرالي: 
اإلس���المي ال يخطئ دائمًا، ولإلسالمي: 
الليبرالي ال يخطئ دائمًا. ونفس الش���يء 
بين االش���تراكيين والليبراليين وغيرهم. 

اآلخرون ليسوا شياطين. 
إذا كنت تس���تطيع الذهاب بنفسك إلى 
موقع الحدث والتأكد مما يحدث، إذا كان 
الموضوع يهمك، فذلك دائمًا أفضل ويفيد 
غيرك، بداًل م���ن الحكم على األحداث عن 

بعد«. 
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حين تتعارض المصالح
 يصبح الوطن على كف عفريت

ف���ي مدونته كت���ب الكات���ب المغربي 
جمال الخنوسي، موجهًا خطابه للشباب 
المغربي حاثًا إياهم على االهتمام بشأن 
الوطن وإعالء قيمة التضحية من أجله، 
يبدأ تدوينته قائ���اًل: فهمتكم.. كما يمكن 
أن يق���ول أكثر من حاك���م عربي في هذه 
األيام الس���وداء التي انقلبت فيها األمور 
رأسًا على عقب، وتحول الربيع العربي 
إل���ى صح���راء قاحل���ة، وغدا مس���تقبل 
العديد من الش���عوب على ك���ف عفريت. 
فهمتك���م.. رغم أن النتائج واألرقام التي 
كش���فت عنها دراس���ة »ليكونوميست«، 
مفزعة وتبرز ش���يزوفرينيا متجذرة بين 
خط���اب ش���بابي طهراني يق���دس العفة 
ويب���دأ العالقة الجنس���ية في 12 س���نة! 
بين الش���باب الذي���ن يفضلون ش���ريكة 
ترتدي الحجاب ويعيشون »كوكيبيناج« 

أو المس���اكنة قب���ل أن يتعلموا المش���ي! 
فهمتكم.. أقولها اليوم لكل الشباب الذين 
ينش���غلون بالجنس أكثر من انش���غالهم 
الذاتية  بالسياس���ة، وتلهيهم رغباته���م 
الملحة عل���ى الخوض في مغامرة كبيرة 
هدفها مصلحة هذا الوطن وتعزيز طرقه 
نح���و التغيير والتط���ور. فهمتكم.. ألنه 
يجري في عروقكم من التيستوستيرون 
أكثر م���ن الكري���ات الحم���راء والبيضاء 
مجتمعة، وتعميكم اللهفة الجنس���ية عن 
النظر في ش���يء آخر. فهمتكم.. ألنه إذا 
ما نظرتم إلى رجال السياس���ة ونسائها 
في ه���ذا البلد ستش���عرون باالش���مئزاز 
والتقزز، فالسياس���يون ال يخطئون في 
حقنا وفي حق شبابنا باستراتيجياتهم 
الفاش���لة، إذا كانت لهم استراتيجية أو 
رؤية أص���اًل، بل يقترف���ون جرائم ضد 

اإلنسانية بمناظرهم المخجلة وسحناتهم 
المق���ززة. إنه���م رموز للقب���ح وجهابذة 
في قل���ة ال���ذوق، واختصاصي���ون في 
فن البش���اعة. فهمتكم.. ألن الفضائيات 
واإلنترنت تمنحكم كل يوم فرصة النظر 
إل���ى برلمانيات إيطاليات وسياس���يات 
بولوني���ات.  ومناض���الت  يوناني���ات 
ونش���رات األخبار تفصل لك���م مغامرات 
رئي���س ال���وزراء اإليطال���ي، س���يلفيو 
برلوس���كوني، الذي يجمع 32 فتاة في 
ليل���ة صاخبة ليمارس معه���ن »البونغا 

بونغا«. 

أحدث تدوينات المدون السعودي قصي 
على مدونت���ه التي تحمل اس���مه جاءت 
بعنوان » التائبون من الفيسبوك «، حيث 
كتب يفسر لماذا قرر ستة ماليين أميركي 
التخلي عن حساباتهم في الفيسبوك في 
الشهر الماضي،ألن فيسبوك تقوم بجمع 
تلك  المستخدمين، واستخدام  معلومات 
المعلوم���ات لبيع اإلعالن���ات، مثاًل فتاة 
كتبت أنها انخطبت، وغيرت عالقتها إلى 
مخطوبة، فأكثر اإلعالنات الجانبية في 
الفيس���بوك )وغيرها م���ن المواقع، ألن 
أكثرها مرتبطة ببعض( ستظهر إعالنات 
موجه���ة لتلك الفتاة، وكلم���ا كانت تلك 
المعلومات دقيقة، كانت تلك اإلعالنات 
مفصلة لذلك الشخص، مخطوبة وطالبة 

وبدينة قلياًل س���تظهر له���ا إعالنات غير 
الت���ي تظهر لفت���اة مخطوب���ة وموظفة 

وتحب الرياضة وتمارسها. 
قد يق���ول أحدن���ا، وماذا ف���ي ذلك، 
بالعكس، ذلك شيء جيد، بدل أن أبحث 
عم���ا أري���د، يأتي لي الش���يء الذي أريد 

البحث عنه. قد يكون شيئًا جيدًا بالفعل، 
ولك���ن هن���اك ش���يء آخ���ر. كل الصور 
الت���ي نضعها على الفيس���بوك، تصبح 
ملكًا للفيس���بوك، ولهم حرية الخيار في 
اس���تخدامها كما يش���اؤون، فإن أرادوا 
اس���تخدام صورة فؤاد وتسميته وليد، 
أو اس���تخدامها في دعاي���ات أخرى، فهم 
يستطيعون، ونحن وقعنا بعدم ممانعتنا 
بذل���ك عندما ضغطنا عل���ى زر »موافق« 
دون أن نقرأ شيئًا. كل البريد اإللكتروني 
المجاني كذلك، رغم أنهم لن يستخدموا 
الص���ور المرفقة ف���ي اإليميل، ولكن عند 
فتحكم لبريدكم، انظ���روا إلى اإلعالنات 
الموج���ودة، م���ع زي���ادة المعلنين في 
العربي، س���تصبح  العالم  اإلنترنت في 
اإلعالنات أكثر دق���ة وارتباطًا بمحتوى 
الصفح���ة وبش���خصية المتصفح، وهو 

شيء جيد، ومخيف في نفس الوقت. 

التائبون من الفيسبوك



1617 1617

ميديا

كتب  الليبية  م���دون���ة)أم���واج(  ف��ي 
صاحبها وهو طبيب وشاعر ليبي مقيم 
الجوفاء  الهتافات  »فلتسقط  لندن:  في 
النحاسية  األوان��ي  قرقعة  تشبه  التي 
األجوف  الحماس  وليسقط  الفارغة، 
الشعارات  تسقط  الهستيري،  والصراخ 
كالبقر  نعيش  جعلتنا  التي  المضللة 
داخل زريبة الحاكم بأمر نفسه، يحلبنا- 
ويحلب أحالمنا - بخبث لعقود طويلة، 

وإذا تعكر مزاجه يذبحنا. 
)حرية.. اشتراكية.. وحدة(، )الكفاح 
الجماهيري  )المجتمع  مستمر(،  الثوري 
ال��ح��ر ال��س��ع��ي��د(، )ال��ج��م��اه��ي��ري��ة هي 
الفردوس األرضي(، )تسقط اإلمبريالية 
االستعمار(،  وع��م��الء  والصهيونية 
كانت  التي  الشعارات  من  غيرها  وآالف 
فلم  كاألفيون،  الناس  عروق  في  ُتحقن 
تحقق لهؤالء الناس سوى العبودية بدل 
الحرية، والفقر بدل الرفاهية، والتعاسة 

بدل السعادة. 
)ال��س��ل��ط��ة وال���ث���روة وال��س��الح بيد 
ولم  ي��وم��ًا-  أحلم  لم  أن��ا  ال��ش��ع��ب(؟!!.. 
وال  ي��دّي،  في  السلطة  تكون  أن  أتمَن- 
حلمت بثروة وال سعيت المتالك سالح، 
أعيش في  أن  به هو  أحلم  ما كنت  فكل 
أعيش  ف��ال  البشر،  مرتبة  ف��ي  ب��الدي 
الداخلي(  )األم���ن  م��ن  دائ��م  ف��ي خ��وف 
الثابتة  و)الدوريات  المشترك(  و)األمن 
والمتحركة(، وال من الحرس الثوري )أو 
الفخمة ذات  السيارات  البقري(، وال من 
الضخمة،  والهوائيات  المعتم  الزجاج 

ذوات  من  كائن  يقودها  ما  عادة  والتي 
يقعون  أنهم  يبدو  والذي  »الكاسكوات« 
في مرتبة أعلى من مرتبة »مواطن« في 

المملكة الحيوانية. 
كانت  ال��ت��ي  ال��ش��ع��ارات  ولتسقط 
ت��ح��اص��رن��ا وت��ش��وه ال��م��ن��اظ��ر ف��ي كل 
مكان، على حيطان المدارس والشوارع 
الجرائد،  صفحات  وعلى  والحدائق، 
ولتذهب  فلتسقط  التلفاز.  وعلى شاشة 
أبصارنا  أرهقت  أن  بعد  الجحيم  إل��ى 
وأصابت قلوبنا باليأس ونحن نلهج بها 
كالتسابيح وأذكار الصباح والمساء. لكم 
تحمل  التي  الحيطان  تتحول  أن  أتمنى 
 - بسيطة  لفترة  ولو   - الشعارات  هذه 
وكل  عمومية،  مبولة  أو  قمامة  لمكب 
مواطن يرغب في استخراج مستند رسمي 
أو وثيقة رسمية، عليه أن يصور نفسه 
وهو يتبول على أحد هذه الشعارات !!. 
البائس  ال��ك��اذب  اإلع���الم  وليسقط 
عقود  أرب��ع��ة  لمدة  ك��ان  ال��ذي  الفاشل 
في  نعيش  بأننا  يوهمنا  أن  ي��ح��اول 
الفردوس األرضي، ولم ينجح في إنتاج 
مسلسل ناجح أو برنامج محترم يتابعه 
الناس، بل كان إعالمًا تعبويًا أجوف ال 
والصراخ  النعيق  سوى  زبانيته  يتقن 
لم  ل��واله  ال��ذي  »اإلل��ه«  للفرد  والتمجيد 
 .!! الشمس  تشرق  ول��م  المطر  يسقط 
و)حمزة(  و)شاكيرا(  )هالة(  فلتسقط 
إلى  بتدجيل  تبعهم  وم��ن  و)مصطفى( 

يوم الدين. 
ولتسقط الصور الضخمة التي تراقبنا 
وتعد  تحركاتنا،  تحسب  مكان،  كل  في 
علينا حركاتنا وسكناتنا، وتذكرنا دائمًا 
يسمونها  كبيرة  زريبة  في  نعيش  بأننا 
نحيا  أن  س��وى  لنا  فليس  »وط����ن«، 
تنحر  لكي  تسمينها  يتم  التي  كالدواب 
وكبيرهم  المدمنين،  أمير  عن  للترويح 

الذي علمهم الطّز!. 
عاليًا  ولترتفع  ش��يء..  كل  ليسقط 

صور الشهداء وأعالم الوطن.. ليبيا«.

الثورة اليمنية كبيرهم الذي علمهم الطزّ 
تبحث عن التألق

كتب���ت الناش���طة اليمنية توكل 
كرمان على ج���روب الثورة اليمنية  
على الفيس بوك تتس���اءل عن سر 
وتجاوزها  الس���ورية  الثورة  تألق 

للثورة اليمنية وتقول:
»في اعتقادي ان السبب الرئيسي 
يكمن ف���ي أن ثورته���م تعتمد على 
المسيرات العفوية التي يشارك فيها 
أحرار س���وريا بش���جاعة مع تقديم 
للتضحيات .. ف���ي حين ان ثورتنا 
توقف���ت تمامًا عن رك���وب المخاطر 
.. وغ���دت بفعل مدع���ي العقالنية 
والحكمة مم���ن يتحكمون بمنصات 
وقرار الثورة عبارة عن اعتصامات 
آمنة وراك���دة وجامدة بالتزامن مع 
بثهم لثقافة بائسة تقتل االستعداد 
للتضحي���ة وتص���ور الث���وار الذين 
والخ���روج  بالتصعي���د  يطالب���ون 
المخيم���ات على  بمس���يرات خارج 
أنهم مغامرون ومستهترون بأرواح 

وسالمة الشباب !! 
له���ؤالء نق���ول : دع���وا الث���وار 
يعودوا إلى المسيرات التي تجوب 
الشوارع ويتحد صوتهم وحماسهم 
مع حم���اس وصوت المواطنين في 
الش���وارع واألحياء خارج مخيمات 
االعتص���ام قب���ل أن تج���د مخيمات 
االعتصام نفس���ها في حال���ة عزلة 
وقطيعة عنه���م .. وبالتالي عن كل 

ماله عالقة بالثورة وأهدافها«.
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صارت فيديوهات الناش���طة الكويتية 
المثيرة للجدل س���لوى المطي���ري مصدرًا 
للكوميديا ومثارًا للتعليقات الساخرة بين 
مستخدمي الشبكات االجتماعية في العالم 

العربي فيكفي أن تسمعها تقول:
»جربتها ولجيته���ا رهيييييييبة«، عن 
سيجارة »السعادة«، آخر ما توصلت إليه 
المطيري حتى تضحك بملء فمك، خاصة 
حين تربط بينه���ا وبين دعوتها إلى جلب 
الجواري إلى الكويت للحد من زنا الرجال، 
وش���راء س���بايا الحرب الروس���يات من 
الشيش���ان، والدعوة إلصدار قانون يتيح 
للكويتيات شراء أزواج يتمتعون بالجمال 
م���ن دول غربية إس���المية، وبمواصفات 
خاصة, بهدف تحس���ين النس���ل والقضاء 

على العنوسة في الكويت. 
وتمطرنا المطيري على قناتها الخاصة 

على موقع يوتيوب أيضًا بمش���روع آخر 
جديد هو »الويس���كي الح���الل«, موضحة 
ش���راب  ه���و  الح���الل«  »الويس���كي  أن 
طبيعي يمنحك الشعور »بالبهجة ويجدد 
طاقت���ك«، أم���ا مكوناته فه���ي من خلطة 
أعشاب طبيعية مثل النعناع، والدارسين 
»قرفة«، والمرمية، والينسون، وأعشاب 
أخ���رى مهدئ���ة لألعصاب ولذي���ذة الطعم 

كم���ا وصفته���ا، مؤكدة أنه���ا أخذت عينة 
إلى مختبر وزارة البلدية، وأنها بانتظار 
النتيجة وص���دور الموافقة كي تبدأ العمل 

وطرح هذا المنتج في األسواق.
أما »س���يجارة الس���عادة« فتتكون من 
خلطة أعشاب طبيعية ولها رائحة عطرة 
كالبخور »تدخن س���يجارة فتشعر بالمرح 
والتفاؤل وتتعطر رائحة فمك على عكس 
ما تفعله الس���يجارة العادي���ة«، على حد 
قولها.وم���ن أهم التعليق���ات التي ظهرت 
على فيديوهات المطيري على اليوتيوب:

»اهلل يش���في عقل���ك.. القذافي نس���خة 
نسائي..الال نسخة من توفيق عكاشة.

يذك���ر أن ظه���ور المطيري من���ذ العام 
2009 كان قد واكبه هج���وم، وانتقادات 
واسعة من داخل الكويت وخارجها تجاه 
أفكاره���ا، مم���ا دفعها لتخصي���ص حلقة 
كاملة عل���ى قناتها على يوتي���وب للدفاع 
عن نفس���ها، معربة عن اعتقادها بأن سر 
نجاحها أنها يهمها خدمة الوطن العربي. 

ومن أطرف تصريحاتها في 2009 أنها 
لن تتزوج سوى بخالد بن الوليد.

سلوى المطيري 
نسخة نسائية من توفيق عكاشة

الثورة بعد التقاط���ه لزلة لغوية جديدة يبحثون مع الرئيس اليمني عن »آمنة«
ارتكبها الرئيس صالح أثناء خطاب له 
تم بثه على الهواء مباش���رة كان يحاول 
فيه تقديم األس���باب الت���ي تجبره على 
التمسك بالس���لطة التي لن يقوم بتركها 
أو التن���ازل عنه���ا إال في حال���ة واحدة 
هي تحق���ق أمر عثوره عل���ى »يد آمنة« 
تس���تطيع المحافظة على المكاسب التي 

حققها للوطن والشعب اليمني. 
ويتضح على الفور حجم الخطأ الذي 
ق���ام صال���ح بارتكابه حي���ث كان يريد 
أن يقول إنه لن يقوم بتس���ليم الس���لطة 
إال »ألي���د أمينة«، لكنه ذهب الس���تخدام 
اسم »آمنة« وهو اسم ش���هير ومتداول 
بكثرة ف���ي اليمن. وعل���ى الفور ظهرت 
على الفيس بوك صفحة تمت تس���ميتها 
»البحث عن آمنة« وذلك من أجل التسهيل 
على الرئيس صال���ح مهمة عثوره على 
السيدة آمنة التي يبحث عنها كي يسلمها 

السلطة.

ولعل المقتطف الش���هير ال���ذي تبثه 
فضائية »الجزي���رة« يبدو كمثال حاضر 
على ما يفعل���ه الرئيس صالح في حق 
اللغ���ة العربية وهو يقول »االس���تجابة 

لمطالب الشباب المعتصمون«.
لكن ق���د تبدو هذه العبارة كقطرة في 
محيط ما يفعله من ارتكابات لغوية منذ 

33 سنة مرت وهو في الحكم.
وكان كل ه���ذا مس���كوتًا عنه حتى ما 
قب���ل »ثورة الش���باب« ومعه���ا »الفيس 
ب���وك«. حيث فع���ال من جمل���ة ما فعال 
عملي���ات توثيق العت���داءات صالح في 

حق اللغة.
ومؤخرًا ظهرت على موقع التواصل 
االجتماعي الشهير »الفيس بوك« صفحة 
ُأطلق عليها اسم »البحث عن آمنة« وهي 
صفحة تم تأسيسها من قبل أحد شباب 

صنعاء- جمال جبران

يمع���ن الرئيس اليمن���ي علي عبد هلل 
صالح في ارتكاب أخطاء لغوية فادحة 
في ثنايا الخطابات ش���به اليومية التي 
أدمن عليها وتحديدًا ف���ي الفترة التالية 
النطالق »ثورة الشباب اليمنية«. وتبرز 
جرائم صال���ح في حق اللغ���ة العربية 
بش���كل واض���ح عندما يغام���ر بارتجال 
خطابه ويكون البث التليفزيوني وقتها 
على الهواء مباش���رة، متناس���يًا الورقة 
المكتوب���ة الت���ي يق���رأ منه���ا، وهو ما 
يجع���ل أي عملية مونتاج الحقة من قبل 
س���كرتيره اإلعالمي الخاص مسألة غير 
ذات ج���دوى في حال إعادة بث الخطاب 
حيث يكون الناس قد استمعوا إليه كاماًل 

وقت بثه مباشرة.
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ميديا

في مصر وتونس: 
كالكيت ثاني ثورة
الث���ورة مرة أخرى والع���ودة للميدان 
هو ما انشغل به رواد فيس بوك وتويتر 
خالل ش���هر يولي���و في مص���ر وتونس 
وال���ذي تزام���ن مع عيد المي���الد الخامس 

لموقع تويتر.
م���ا بي���ن اللهج���ة الحماس���ية للثوار 
ف���ي انتقادهم ألداء الحكوم���ة والمجلس 
العسكري وتعاطيهما مع مطالب الثورة، 
وبين ما يس���مونه في مصر حزب الكنبة 
- المطال���ب دوم���ًا باالس���تقرار والعودة 
إل���ى إدارة عجلة اإلنتاج حت���ى لو كانت 
تروسها صدئة ال تغني عن ثورة وال تسّد 
احتجاجًا - مابين ه���ؤالء وأولئك هناك 
الس���اخرون، فمازالت الث���ورة المصرية 
رغم خيباتها وعثراتها ضاحكة متفائلة، 
ولسان حال ثوارها يقول: أزلنا الكابوس 
األكب���ر بالضح���ك والس���خرية، وبقي���ت 
الفل���ول، فلتبتس���موا فنح���ن مازلنا في 
ثورة. كتب أحمد سعد على صفحته على 
الفيس بوك: »ع���اوز جدول زمني يعلنه 
المجلس العسكري صفح يكون فيه تحديد 
موعد لتش���كيل لجنة تأسيس���ية ائتالفية 
منتخب���ة تقوم بوضع الدس���تور، تحديد 

موعد لالنتخابات الرئاس���ية والبرلمانية 
والمحلية، تحديد موعد لتسليم السلطات 
لمن س���تفرزهم االنتخابات، تحديد موعد 
لع���ودة الجيش للثكنات بع���د أن يضمن 
الدستور مدى ش���رعية تدخله وأسبابها 
بمواد محددة ال يتجاوزه���ا الجيش فيما 
بعد«. وكت���ب محمد ف���اروق تعليقًا على 
المس���اجالت الدائ���رة بي���ن اإلس���الميين 
والعلمانيين:»وم���ن التط���ورات المهم���ة 
والالفتة ف���ي خطبة الجمعة بعد الثورة، 
الدعاء على العلمانيين في نهاية الخطبة 

بداًل من الدعاء على اليهود والكفار وأحيانًا 
النص���ارى »اللهم عليك بالعلمانيين اللهم 
نكِّس لهم كل راي���ة وَأِرنا فيهم آية.اللهم 
َأِرنا فيهم عجائ���ب قدرتك... في الحقيقة 
ش���عور لذيذ وممت���ع جدًا لم���ا تبقى بين 
جماهي���ر المؤمنين وه���ي بتدعي عليك، 

وبتقول آمين في نفس واحد«.
تحت شعار الش���عب يريد القصبة من 
جدي���د انطلقت ع���دة صفحات تونس���ية 
تحث التونس���يين على االعتصام لتحقيق 
مطال���ب الثورة، »تونس���ي ثائر« صفحة 
تابعة للحزب الش���يوعي كتبت: »نقرأ في 
التعليق���ات نلق���ى اللي فمة برش���ة عباد 
تعتبر إني تونس ما صارتش فيه ثورة، 
واحد ق���ال: محاول���ة انق���الب، وواحدة 
قالت: الثورة اهلل يرحمها، لن أجادلكم في 
هذا الطرح بل س���أقول: إن كنت تعتبر أن 
تونس لم تحدث فيها ث���ورة فكن البادئ 
بثورة، وسأكون أول من يساندك، لنكن 
فاعلي���ن«. وكتبت أيضًا: »نحكي باس���م 
الش���عب وبش نقعد نحكي باسم الشعب 
عل���ى خاطر مطالبي مش���روعة وطرحها 
الش���عب موش أن���ا، الش���عب يريد قضاء 
مستقل، الشعب يريد محاسبة القناصة، 
الش���عب يريد محاكمات حقيقي���ة لرموز 
نظام بن علي، الش���عب يريد اس���ترجاع 
أموال���ه، ل���ذا الش���عب يري���د القصبة من 

جديد«.

فت���ح موق���ع )الفي���س بوك( ش���هية 
تص���ل  مش���كالت  لط���رح  الس���ودانيين 
في س���قفها األعل���ى للبحث ع���ن ثورة، 
وترس���م مجموعة )الدور على السودان( 
سيناريوهات الثورة حيث ينظر البعض 
بكثير من التقدير لثورة الشباب العربي 
الت���ي وصلت إلى ش���واطئ الس���ودان 
لتصحو القيادات السياسية على صوت 
الش���باب الواقف على الرصيف، مؤكدة 
أن الش���باب أصابه اليأس م���ن الحركة 
السياس���ية لعدم وجود طرح سياس���ي 

السودانيون والمد الثوري

حدي���ث، ما يؤش���ر إلى صع���ود أجيال 
جدي���دة ال يرضيها حال األح���زاب التي 

تمارس الوصاي���ة عليها، وهي تمارس 
احت���كارًا واضح���ًا، وبعضه���م ي���ورث 
أبناءه. ويرى بعض الش���باب أن تجربة 
السودان ستكون مختلفة عن نظيراتها، 
رغم أن البعض يريد لها الوصول للنهاية 
مباشرة، مؤكدين إرهاصات الثورة في 

ظل تنامي ظاهرة العطالة والفساد.
وترج���ح بعض األص���وات عدم قيام 
ثورة استنادًا إلى أن الثورة في السودان 

مئوية )أي كل مئة عام(.
وتس���اءلت نف���س األص���وات ح���ول 
الس���بب في عدم قلق الحكوم���ة الحالية 
ألنها تعرف مسبقًا أن لديها الوقت الكافي 

حتى يثور السودان! 
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بالتغريد على موق���ع تويتر تخوض 
المرأة السعودية معاركها ، تجهز وتحشد 
لجمع���ة الس���واقة ، تطال���ب بممارس���ة 
طالبات المدارس للرياضة ،ترد وتعلق 
عل���ى المعارضين ، تش���تبك  مع واقع 
محافظ تحت علم المملكة ومناشدة الملك 
لتلبية طلباتها ولسان حالها يقول :نحن 
النريد تغيير أو إسقاط نظام كغيرنا من 

األشقاء ،فقط نريد بعض الحرية    
   وقالت إيمان النجفان صاحبة مدونة 
امرأة س���عودية والت���ي يتابعها13177   

 :SaudIWoMaN@(
 "ف���ي مص���ر القضية هي الدس���تور 
وهي  والديمقراطية."  المدنية  والحقوق 
األمور التي هددت حتى وجود الحكومة 
المصرية نفس���ها. أما هن���ا "فالقضية ال 
تمث���ل أي تهديد للحكومة وهي قضية أن 

تقود المرأة سيارتها أم ال".
وكتبت منال الش���ريف  التي يتابعها 
على تويتر اكثر م���ن 14 ألف مقااًل على 
صفحتها بالفيس بوك تقول فيه :القيادة 
ليست هدفنا األكبر! هي موضوع جانبي! 
لك���ن ردة الفعل الغير مبررة جعلها تبدو 
وكأنها ش���أن عظيم.. خ���وف مجتمعنا 
من كل ماهو جديد ش���يء مفزع.. أضف 
لذلك جديد ويمس الم���رأة التي ما فتئوا 

يفرضون الوصايه عليها في كل شيء
الهدف األس���مى أن ننج���ح هذه المره 
لنعيد للمرأه ثقتها المنزوعه! الثقة التي 
نزعتها منها سنين من غسل األدمغة أنها 
ضعيفة، مكسورة الجناح، عار، حرمة، 
تظل عالة على كل من خلقه اهلل ذكرًا ولو 
كان طفاًل ولو كان طفلها الذي أنجبته.. 
مجتمع تلد الم���رأه وصيها... الهدف أن 
تعاد الحقوق العظام المس���لوبة بإرادة 
النس���اء أنفس���هن حي���ن صدق���ن الكذبة 
الكبيرة التي ربتنا عليها أمهاتنا وجعلت 

سعادتنا وشقاءنا مربوطين بيد ذكر.. 
النساء الالتي تعودن المعاناة بصمت 
وتع���ودن س���ماع كلمة )عي���ب اصبري 

واحم���دي رب���ك وح���رام( كل ماطالبن���ا 
بشيء..

 القي���اده حق تافه ف���ي نظر البعض 
لك���ن أن تعط���ي المرأة حقه���ا في حرية 
التنقل سيدعمها في السعي وراء حقوقها 
األصلي���ة! ال تتوق���ع من ام���رأة التملك 
وس���يلة مواص���الت أن تطال���ب ببقي���ة 

الحقوق!
   وعن قضية ممارسة الرياضة كتب 
حس���ين عقل على تويتر س���اخرًا: أول 
المفاس���د م���ن رياضة البن���ات انهم راح 

يسجلون أهداف بدون إذن ولي أمرهم
عاج���ل:  الش���ريف:  من���ال  وكتب���ت 
الس���عوديات يطالب���ن بالرياض���ة ف���ي 
المدارس والمعارضين يسألو لو نسمت 

الكورة ايش تسوو؟.
 وكتبت إيرين إيريك :هناك رياضات 
محددة يجوز للمرأة ممارستها..مثل أن 
تمس���ك مهّفة وتبّرد على زوجها "تمرين 
ذراع"..وأن تج���ري ملبية عندما يناديها 

"لياقة«.

عندما تغرد السعوديات

اعتقلوا البراءة ... اعتقلوا الحياة 
... اعتقل���وا دانا .... لكنه���م أبدًا لن 
يعتقلوا حريتنا هكذا كتب في صفحة 
)كلنا دانا بقدونس( والتي تّم اعتقالها   
ي���وم االربع���اء 13 تم���وز 2011 في 
مظاهرة الميدان بدمشق مع العديد من 

خيرة المثقفين  
  دان���ا بقدونس طالبة اقتصاد في 
الس���نة األولى من موالي���د 1991 ... 
شاركت بعدد من المظاهرات النسائية 
النش���اطات  ف���ي  ناش���طة  دمش���ق 
االجتماعية فقد ش���اركت في مجموعة 
كبيرة منها مثل حملة إزالة التعب عن 
بردى وحمالت التشجير وكان آخرها 
تعلي���م أطف���ال نازح���ي الجزيرة في 
ريف دمش���ق تطوعًا مع مجموعة من 

خيرة شباب البلد . 
كما أنش���ئت صفحة لغيف���ارا نمر 

التي اعتقلت في نفس المظاهرة 
 وكت���ب س���الم نمر عل���ى صفحة 
غيف���ارا :ق���راءة اس���مك كان يرهبهم 
والي���وم أنت ف���ي ضيافتهم فدقي لهم 
مس���مارًا جدي���دًا في نع���ش عقليتهم 

...... الحرية لك يا غيفارا نمر
وكتبت لينا محمدعن غيفارا:

ي���الااااااااااا كلو اوف الين ... دقت 
ساعة الزحف...

 تعليقه���ا األخير.. قب���ل التحاقها 
وح���دة  أول  يمك���ن  بالمظاه���رة.... 

وصلت للمكان.

احتفاء بنضال 
المثقفين السوريين
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في فضاء األدب جاءت مع كتاب »الحروب باريس - سعيد خطيبي:
الصليبية كما رآها العرب« )1983(، الذي 
ينق���ل فيه وجه���ة نظر الع���رب للحروب 
ق���ّدم  و1291.   1096 بي���ن  الصليبي���ة، 
المؤلف للغرب، عبر الكتاب نفسه، نظرة 
جدي���دة عن الح���روب الصليبي���ة، وعن 
مج���ازر »الفرنج���ة«، مس���تعينًا بمصادر 
تاريخية عربية. كتاب فتح أبواب النجاح 
أمام معلوف، خصوصًا بعد ترجمته إلى 
س���ّت لغات العالمية، في أق���ل من أربع 
س���نوات. وتواصلت التجربة مع إصدار 
أول رواي���ة: »ليون اإلفريق���ي« )1986( 
التي تعود إلى س���نة 1518 وتنطلق من 
س���رد س���يرة متخّيلة لش���خصية حسن 
الوزان. وتنتقل فصولها من األندلس إلى 
المغ���رب العربي ثم مك���ة المكرمة، ومن 
مصر إلى روم���ا، لتعيدنا إلى أجواء فجر 
النهضة األوربية. على خالف البيوغرافيا 
التي وّقعها المستش���رق الفرنسي لويس 
ماس���ينيون، ف���إن رواية أمي���ن معلوف 
)الحاصلة على جائ���زة الصداقة العربية 
الفرنسية( تضمنت حيزًا مهما من المتخّيل 
س���مح لها بكس���ب انتشار وش���هرة لدى 
القراء العاديين في فرنسا. ولكنها، بقدر 
ما منحت الكاتب جمهور متتبعين جدد فقد 
منحته أيضًا أعداء جددًا، حيث تصاعدت 
وقته���ا فرضية أن »أمين معلوف ال يهدف 
س���وى إلغراء الق���ارئ الغربي من خالل 
الع���ودة إلى تاريخ الش���رق ونقل صور 

أخيرًا سيدخل أمين معلوف األكاديمّية 
الفرنسية. سينال صفة »الخالد« ويشغل 
نوفمب���ر المقب���ل المقعد رق���م 29، خلفًا 
للكات���ب واألنثروبولوج���ي كل���ود ليفي 
س���تروس)2009-1908(. سيصير أمين 
معلوف ثاني عرب���ي يلتحق باألكاديمية 
األه���م واألكث���ر ش���هرة في أوروب���ا بعد 

الروائية الجزائرية آسيا جبار )2005(.
كّل من كتب بلغة موليير يحلم بدخول 
األكاديمي���ة الفرنس���ية. إنها المؤسس���ة 
الثقافي���ة األكث���ر س���معة واألرفع ش���أنًا 
والتي فش���ل كثير من مش���اهير األدب في 
الوصول إليها، على غرار الروائي إيميل 
���ح  ترشَّ وال���ذي   ،)1840-1902( زوال 

لعضويتها أكثر من ثالث مرات. 
يرتبط اس���م أمين معلوف في ذهنية 
الق���ارئ األورب���ي إجم���ااًل، والفرنس���ي 
الهوي���ة والكتابة  خصوص���ًا، بمس���ائل 
ع���ن التاري���خ المش���ترك بي���ن الش���رق 
والغرب. يس���ميه البعض »مستر الشرق« 
ويدعوه بعض آخر »مستر تسامح«. أما 
معلوف نفس���ه فيق���ول: »ال أوظف كثيرًا 
كلمة تس���امح. لس���ت بالضرورة إنسانًا 
متسامحًا، ولكنني إنسان يشترط منطقًا. 
أرفض جميع أشكال التمييز. تربيت على 

رفض االحتقار«.
الفعلية  بدايات أمين معلوف )1949( 

أمين معلوف
العربي الثاني في مجمع الخالدين الفرنسي

عن ص���دام الديانات«. ويدافع الكاتب عن 
نفس���ه: »أش���عر أنني أحم���ل انتماءين: 
انتماء للماضي، وانتماء للحاضر. علينا 
التخلي عن فكرة االنتماء األحادي«. أمين 
معل���وف الذي يجد نفس���ه »مس���يحيًا في 
وطن عرب���ي وعربيًا في فرنس���ا« يدافع 
بشدة عن صوت األقليات ويرافع من أجل 
هويات متعددة. وهي فكرة نلتمس���ها في 
رواية »سمرقند« )1988( التي تعود إلى 
القرن الحادي عشر وتسرد سيرة الشاعر 
عمر الخيام ويوميات حسن الصباح زعيم 

طائفة الحشاشين.
»الحنين إلى الماضي يظّل جد حاضرًا 
في حياتي اليومية. حرب لبنان أبعدتني 
عن األماكن التي أحّبها. هذا ال يعني أنني 
مرتبط فقط بالماضي. فأنا إنسان متفائل 
وأعي���ش الوقت الحاضر«. هك���ذا يصّرح 
أمين معلوف الذي يرّكز في مجمل أعماله 
عل���ى الرابط بي���ن الماض���ي والحاضر. 
ففي رواية »حدائ���ق النور« )1991( يعيد 
المؤل���ف تقدي���م قراءة معاص���رة لبعض 
أوجه فلسفة »ماني« )277-216( مؤسس 

الديانة المانوية.  
حضور أمي���ن معلوف ف���ي الصحافة 
الفرنسية، وتجربته األدبية التي منحته 
انتش���ارًا ومّيزت���ه ع���ن كثير م���ن العرب 
الفرانكفونيين، ثم اش���تغاله على محور 
التقريب بين الش���رق والغرب كانت كلها 
عوامل مهمة س���اهمت ف���ي منحه اعتراف 
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أهم التنظيمات والمؤسس���ات الرس���مية 
في فرنس���ا وف���ي أوروبا. وج���اءت أهم 
التش���ريفات التي طالما انتظرها معلوف 
م���ع جائزة غونك���ور األدبي���ة )1993(، 
عن رواية »صخ���رة طانيوس« أن يعود 
إلى مس���قط رأسه في جبل لبنان ويحكي 
الفتى طانيوس. جائزة رفعته  أسطورة 
إل���ى مصاف أه���م الكت���اب الفرنس���يين 
ومنحته قاعدة أوس���ع م���ن القراء العرب 

والغربيين. 
في وقت انتظر فيه الكثيرون أن يكّرس 
أمين معلوف جهده وش���غله ف���ي كتابة 
الرواي���ة. كونه النمط الذي منحه ش���هرة 
في فرنس���ا، اكتفى بنشر روايتين اثنتين 
فقط بعد »صخرة طانيوس«، هما »ساللم 
بالداس���ار«  )1996( و»رحل���ة  الش���رق« 
)2002(. وّق���ع بينهما واحدًا من أش���هر 
كتبه: »الهويات القاتلة« )1998( يعرض 
قضية الهوية والصراعات الممكنة بسبب 
تعّدده���ا وتجزئها، ويش���رع في معالجة 
القضية من عينة مهاجر تركي في ألمانيا 
والذي يجد نفسه »أجنبي بالنسبة لأللمان 
وغير تركي تمامًا بالنسبة لبني جلدته«. 
ويحاول المؤلف، تدريجيًا، تقديم تعريف 
لمفهومي »الهوية« و«االنتماء« ويتوصل 
إلى خالص���ة مفادها أن »الهوية ليس���ت 
واحدة. لكنها تتشكل وتتحّول على امتداد 
حياة الفرد«. ويش���ير معلوف إلى حالته 
قائاًل: »أن تكون عربيًا مس���يحيًا فرنسيًا 

فتل���ك حال���ة جد خاص���ة. تمث���ل أقلية، 
ومن الصع���ب تحمُّلها«. رغ���م أن الكتاب 
جاء في حجم صغي���ر إال انه القى رواجًا 
كبيرًا وتمت ترجمته إلى س���ت عشرة لغة 

مختلفة عبر العالم.
أما آخر إصدارات معلوف فتمثلت في 
دراس���تين: »أص���ول«)2004( و«اختالل 
العالم«)2009(. وفي انتظار كتابه الجديد 
الذي سيتمحور - بحسب آخر تصريحاته 
الّصحافية - حول الربيع العربي وثورتي 

الشباب في تونس وفي مصر)2011(.
تقرِّب عوالم أمين معلوف األدبية بين 
الش���رق والغرب. بي���ن الظاهر والباطن. 
البحث عن األقليات وعن الهويات المشتتة 
يمثالن س���ؤالين محوريين ف���ي مختلف 
إصدارات معل���وف.  انفتاح المؤلف على 
الثقاف���ات المتعددة وحف���ره العميق في 
التاريخ س���محا له بطرح أس���ئلة وإثارة 
إش���كاليات جديدة. كما مكنتاه من إعادة 
كتابة جزء من الذاكرة الجماعية المغّيبة.

انتخاب أمين معل���وف في األكاديمية 
الفرنس���ية )17 صوت���ًا م���ن مجموع 24 
مصّوت���ًا( يمثل اعتراف���ًا باختالف اآلخر. 
دلي���ل آخر على مكان���ة العرب في بلورة 
التجرب���ة األدبي���ة الفرنس���ية الحديث���ة. 
مباش���رة بعد اإلعالن عن اس���مه، تلقى 
صاح���ب »الق���رن األول بع���د بياتريس« 
تهاني من أعلى القيادات السياس���ية في 
فرنس���ا. مثل قيادي الحزب االش���تراكي 

ورئيس بلدية باريس بيرتراند دوالنوي 
الذي قال: »تشدني أصالة أعمال معلوف 
وصداميته���ا«. أما وزي���ر الخارجية أالن 
جوب���ي فقد عّل���ق قائاًل: »أمي���ن معلوف 
يجّس���د التنوع الفرنس���ي«. مع ذلك، لم 
تهضم بعض الصحف الفرنس���ية انتخاب 
أمين معلوف في األكاديمية الفرنس���ية، 
التقلي���ل م���ن قيمت���ه مقارنة  وحاول���ت 
بمنافس���يه الذين خاضوا السباق نفسه، 
وهما الفيلسوف »إيف ميشو«، الذي حصل 
على 3 أصوات فقط، والسوس���يولوجي 
ميشال مافيزولي الذي لم يحصل على أي 

صوت من أصوات األعضاء الناخبين.
الكاردين���ال  األكاديمي���ة  أس���س 
روشليو)1635(، أيام حكم لويس الثالث 
عشر، وضع لها هيكاًل تنظيميًا وشروطًا 
علمّية جد صارمة لنيل شرف عضويتها. 
كم���ا حّدد ع���دد مقاعدها بأربعي���ن مقعدًا 
وأوكل إليه���ا مهمة حماي���ة وتطوير أهم 
المكتس���بات الثقافي���ة في الب���الد: الّلغة 
الفرنس���ية. من خ���الل إع���داد القاموس 
الّلغ���وي والمس���اهمة ف���ي تطويره وفي 
إثرائه س���نويًا. كما ص���ارت األكاديمية، 
منذ س���نوات، تش���رف، كل س���نة، على 
توزيع ستين جائزة وتشريفًا في مجاالت 
األدب،  المس���رح،  الس���ينما،  مختلف���ة: 
الفلسفة والتاريخ، تهدف إلى تكريم أهم 
الكتاب والباحثين المشتغلين على الّلغة 

الفرنسية.
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قراءة ثقافية لفضائح جنسية 
قضايا التحرُّش و ذكورية فرنسا

يع�يش المجتمع الفرنس���ي منذ ش��ه�ر 
وال ي�����زال، سلس���ل��ة من األح���داث ذات 
ج�ِ����دااًل  ت�ث�ي����ر  الف�ضائح�����ي  الط�اب���ع 
واس���عًا بين مخت�لف الفئ�ات واألوساط، 
وبخاص�ة السياسية منها، ألن تحض�ي�ر 
االنتخابات الرئاس���ية لس���نة 2012 بدأ، 
واليس���ار أو ما تعودن���ا على وضعه في 
ه���ذه الخ��ان���ة يت�طلع إلى الع���ودة إلى 
الحكم، مس���ت��ف�يدًا من أخطاء ساركوزي 
وعج�زه عن تحقيق م���ا وَع��َد به ناخبيه 

العاَم 2007.
لكن الق�َدر ي�ل��ّذ ل��ه أن ي�ل�ه�و ل�ي�زع�زع 
بالممكن،  المستحيل  ويخلط  التوق�عات، 
وي�جعل الواق��عّي مت�ف�وق�ًا على الخيالي 
في غ�رائ�بيّ�ته. ذلك أن النجم الس���اط�ع 
مدير صن���دوق النق�د الدول���ي، دومنيك 
س���تروس كاْن، ال���ذي كان ه����و المتقدم 
في اس���تطالعات الرأي العام الفرنس���ي 
والمُ��ه�يّ�����أ ألن يصب���ح مرش���ح الحزب 
اعت��ق�لت���ه  للرئ�اس�����يات،  االش���تراكي 
الش���رطة في نيويورك بتهم���ة التحّرش 
بعامل���ة غينية ف���ي الفندق ال���ذي ي�ن�زل 
به، واغتصاب�ها قبل ساعات من سف��ره. 
وحمل التليفزيون إلى العالم صور الرجل 
القوي مُ�ق��يّ�د اليدين والشرطة األميركية 
تقوده إلى الس���جن.. جاءت ردود الفعل 
الفرنسية، أول األم�ر، مستن�كرة لالعتقال 

المنافس الرئاسي المحتمل في فرنسا تطورات جديدة في اتجاهين مختلفين..  شهدت قضية دومنيك ستروس 
كشفت سلطات التحقيق األميركية مكالمة هاتفية بين عاملة الفندق الغينية وصديقها تؤكد فيها على أن الرجل 
الغني »صيد ثمين«، وقد جاء الكشف عن المكالمة لصالح المتهم، لكنه لم يفرح بهذا الكشف حتى تقدمت الكاتبة 

الفرنسية الشابة تريستان بانون بدعوى تحرُّش ضده ستروس.

حممد برادة - باري�س 
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المهي�ن وع���دم مراعاة المكان���ة والنفوذ 
اللذيْ�����ن يتمت���ع بهم���ا المته����م الن�جم، 
واس���ت�ب�عد الكثي���رون طبيع���ة االته���ام 
مفس����رين م�ا حص����ل بوج���ود مؤام�رة 
تس���تهدف دومني���ك إلبعاده ع���ن الفوز 
برئ�اس�ة الجمهورية. لكن بعد قليل، تذك�ر 
البعض أن المتهم ل�ه س���وابق في مجال 
الغ��زو النسائي الذي يت�وس�ل بالتحرش 
واإلكراه واستغالل السلطة، سواء داخل 
فرنس���ا أو في نطاق عمله بصندوق النقد 
الدولي. وج�اء صوت ام�رأة ناش���طة في 
الحرك���ة النس���وي��ة ليذك��ر ال���رأي العام 
بوج���ود ط�رف ثان ف���ي القضية، تمث�ل�ه 
ام��رأة غل�بانة هي المش���تكية نفيس���اتو 
التي اس���تنجدت بالش���رطة، ومن ث�م ال 
يجوز الدفاع عن الرجل القوي والسكوت 

عن التي ت�ع�رضت لالغتصاب.
الحرك���ة  اس���تيقظت  فق���ط  حي�ن�ئ���ذ 
النس���وية الفرنسية من س���باتها، وبدأت 
ت�رت�ف���ع أصوات لتنتقد ع���ودة الت�مي�ي�ز 
بين الجنس�ْي�ن والتشيّ��ع للذكورية، على 
الرغم من أن نضاالت كثيرة خي�ض�ْت منذ 
الماض���ي، وبزعامة  القرن  خمس���ينيات 
س���يمون دي بوف���وار، لت�ث�بي���ت دعائم 
المس���اواة بين الرجل والم���رأة، ومح��و 
ال�ن�زع���ة الذكوري���ة الم�س���ي�طرة. هكذا، 
على نح�و مُ���س����ّل ومث�ي�ر وُم��ش����ّوق، 
التليفزي���ون  انتقلن���ا نح���ن -مش���اهدي 
والمس���تمعين إلى اإلذاعة الفرنسية- من 
م�رحلة المس�لس����ل التليفزيوني الواقعي 
الج���ذاب إلى مس����ت�وى الج���دال الفكري 
واالجتماعي الط��ارح إلشكالية لها جذور 
عميقة، تمت�����دُّ إلى المت�خ�ي�ّ�ل االجتماعي 
والالوع�����ي الثقافي وعالئ��ق�هما بالق�ي��م 

وتحوالت السل�وك.
بعب���ارة ثانية، ما ب�����دا لنا أوَل األم�ر 
ح�ادثة مث��ي�رة، مفاج�ئة ولكنها مس�لية، 
س�رعان م�ا ت�ك�شّ���ف عن أبعاد سياسية 
الفرنس���ي،  المجتمع  وفك�ري���ة تس����ائل 
وتُ���ع����ّري مالم�ح من عيوب���ه، وتوقظ 
ح��اس����ة النق���د، وتخلخ���ل ال�رض�ا عن 
النفس ل���دى الرجل الفرنس���ي. لكن قبل 
أن نمض���ي ف���ي ه���ذا التحلي���ل المالمس 
للتاري���خ والس���لوك البش���ري وعالق���ة 
ل�وحة  بال�تغي��ي����ر، نس���تك�مل  الثقاف���ة 

الوقائ��ع المش���اب�هة والتي ت�ؤش��ّ�ر إلى 
أن هذه الظاه����رة ال تخضع للصدفة، بل 
هي مت�ك����ررة بوت��ائ�ر وأش���كال ت�تيح 
ت�ت�عدى  اس���تخالص وج����ود إش���كالية 
حدود المجتمع الفرنس���ي لتس��ائل عالقة 

الرجل بالسلطة والجن���س.
والواقعة الثانية بطله���ا ع�ُمدة مدينة 
ت�ْ�روْن،  ج���ورج  الفرنس���ية،  »درافي��ل« 
ال���ذي هو أيضًا كاتب دول���ة في الوظيفة 
العمومي���ة. منذ 1995 وه���و م�تابع أمام 
القض���اء بت�ُ��ه�َم التحرش بنس���اء يعملن 

معه ف���ي البلدية التي ي�رأس���ها، ألن�ه 
ي�ب����ادر إل���ى اإلمس���اك بس���يقانهن 

زاع��مًا أنه متخصص في التدليك، 
وأن أصابع���ه تمت�لك س����حرًا 
يُ�����ذّوب التع���ب والتش���نج، 
ويعي���د العافية والبس���مة.. 
أكث���ر من ذلك، أن���ه مارس 
م�َْن  فط�رد  عليه���ن  االبت�زاز 
ش���هوته  في  تس����ايره  ل���م 

التدل�يكية - الجنسية! 
والحدث الثالث المش���هود 
واألخي���ر ف���ي هذا المسلس���ل 
الالف���ت، جاء ي���وم31 ماي�و/

أيار على لس���ان وزي�ر التعليم 
الفرنس���ي الس���ابق والفيلس���وف 

المش���اي��ع لليمي�����ن، لي��ك ف�ي��ري، 
الذي ص�رح في أثناء مشاركته في برنامج 
تليفزيوني م�ب�اش���ر، بأن فضائح رجال 
السياسة الجنسية كثيرة ومتداولة، لكن 
الجميع يت�س�����ت�ّ�ر عليه���ا، وأنه يعلم أن 
وزيرًا فرنس���يًا س���ابقًا ض�ُ��ب�ط في فندق 
فخ����م بمدينة م�راك���ش نائمًا م���ع ول��د 

ق�اص����ر، ولك���ن الجميع تكاتف 
للت�س��تّ�ر على الفضيحة. 

الواقعة سمعها،  وهذه 
يقول، من ف��م رئيس 
الفرنس���ي  الوزراء 
راف��راْن.  آن���ذاك، 
اس���م  يذك���ر  ل���م 
الوزير الذي ُضبط 
ورفض،  متلب�سًا 
التحقي���ق  عن���د 
مع���ه، أن يح���دد 
بالتهم�ة  المعن���يَّ 

الت���ي يعاقب عليه���ا القان���ون، لكنه قال 
مت�ب�اه�ي���ًا: يكف���ي أنني رمي���ُت بحج��ر 
ف���ي ال�ب�رك����ة. والطريف ف���ي الحكاية، 
هو أن هذا الفيلس���وف المت�أن�ق معروف 
بدونجوانيته وجوالته في عالم النساء، 
وم���ع ذلك أباح لنفس���ه أن يفضح زمياًل 
ل��ه ع�ب�ر شاش���ة التلف���زة ومن دون أن 
يت�وف�ر عل���ى دالئل مل�موس���ة، وهو ما 

جعل�ه »ف�اعاًل« في فضاء اإلشاعة فقط. 
تس����اءلُت مع نفس���ي وأنا أتابع هذه 
األح���داث وم���ا أثارت���ه م���ن ردود فع���ل 
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واشتباكات وتحليالت، هل يمكن أن نتخذ 
من ه���ذه األعراض، التي تلعب وس���ائط 
اإلعالم دورًا في إب��رازها واس���ت�ث�مارها 
لصال���ح اإلث���ارة والفضائحي���ة، م��اّدة 
ل�ق���راءة المجتمع والن�ّ�ب����ش في الث��ن�ايا 
الم�نطوي����ة عل���ى أس�����راٍر ك�ث�ي����رًا م���ا 
تعم���ل األيديولوجي���ا الس���ائدة والقي���م 
أن  أعت�ق���د  طمس���ها؟  عل���ى  الموروث����ة 
ذل���ك م�مكن ألن ه���ذه الوس���ائط، وفي 
مُ�قّدمها التليفزيون، ت�ت�وف�ر على س���الح 
الصورة الكاشفة وتستطيع أن تُ��ج�مِّـع 
المش���اهد واألحداث المتباعدة، لت�قدم��ها 
ل�ن����ا م�ُتج�����اورة داخل فضاء الشاش���ة 
الصغي���رة عل���ى رغ���م تباعد المس���افات 
وهي  والخطابات.  التعليق���ات  وتناقض 
مي�زة ت�س���م�ح بتوظيف التحليل النقدي 
لدى من يس���تطيع أن ُي�َب�ط�ّ���ئ قلياًل من 
س����رعة تدف�ق األحداث، لي�عي�د ت�ركيب�ها 
وقراءتها على ض���وء ما قد تنطوي عليه 
من حم���والت ثقافية واجتماعية تس���مح 
بالتأويل والفهم، وَس���ط عالٍم: »لم ت�ع�ْد 
في���ه الحرك���ة ت�رمي إلى غ����رض، وإنما 
أصبح���ت ه���ي ه�دف�اًً في ح����ّد ذاتها« كما 
الحظ أحد السوسيولوجي�ي�ن. ماذا تقول 
لنا هذه المسلس���الت الفرنس���ية الكاشفة 
لسلوك شائع بين رجال السلطة والمال؟

هن���اك المس���توى األول ال���ذي ف�ضح 
ذكورية الفرنس���ي من خ���الل اللغة التي 
اس���تعملها صفوة مثقفي اإلعالم وبعض 
الساس�ة في التعليق على اعتقال ستروس 
ك�اْن، وهو ما أث�ار غضب م�مثالت الحركة 
النسوية، وجعلهن يس����ت�ن�كرن »إحياء« 
لغة الس���يط�رة الذكورية التي س���بق أن 
انتقده���ا الجميع، وتالش���ت م���ن مجال 
الت���داول. إال أن الحادث���ة الت���ي فضحت 
س�لوك الرجل الفرنسي مع المرأة، جعلت 
ُمع��ج��َم التح��ق�ي�ر والتمي��ي�ز ي�نب�عث من 
م�رقده، أي من الالوعي الذكوري.. وهذه 
الفلتات اللس���انية ت�ُ��حيل��ن���ا على واقع 
مؤلم ال ت����زال المرأة الفرنس���ية ت�عاني 
من���ه، على رغم المكتس���بات الكثيرة، إذ 
تُ�خب�رنا اإلحصائ��يات أن ام�رأة فرنسية 
ت�موت كّل ثالثة أيام نتيجة اعتداء الرجل 
ال���ذي ت�ُ�ع�اش���ره! وفي كل س���نة، ي�ت�مُّ 

اغتصاب 75000 ام�رأة. 

والتأويل،  للقراءة  الثاني  والمستوى 
يتج�لى ف���ي موقف كثير من الفرنس���يين 
والمثقفي���ن الذين ب���ادروا إل���ى مهاجمة 
خش����ونة العدال���ة األميركي���ة، وامتداح 
تجاه  الفرنس���ي  المجتم���ع  »تس�����ام�ُح« 
س�لوك بعض رجال السلطة والمال، ألن 
ذل���ك ي�ُ�ك��ّون ج�زءًا من تقال�يد »الت�ح�ّرر« 
التي اعتم����د عليه���ا الفك����ر الت�ن�وي��ري 
منذ القرن الثامن عش�����ر، وال���ذي أف��رز 
مقول���ة )LIBErTINagE(، أي التح�رر من 
المواضع���ات خاصة في ربط العالقة مع 
المرأة، ألن تحري�ر المجتمع يقتضي أيضًا 
تحري�ر الجس���د وإشباع الش���هوة.. ه�ن�ا 
نج�د أنفس�����نا أمام ت�ش���غ��يل لما يس�ميه 
ب�ي�ي�ر بورديو »الالوع����ي الثقافي«، أي 
ذلك القس���ط من التكوي�ن الذي ن�كت�سب�ه 
منذ الطفولة وتخ�ت�زن���ه الذاكرة، وي�ظل 
يمارس تأثي�ره عل�ينا من دون أن ن�ن�ت�به 
إلى ذلك، معتقدي���ن أن وع��ي�ن�ا الثقافي 
ه���و ما نص���در عنه في الحاض����ر فقط.. 
وه���ذا ينطب���ق عل���ى الوع�����ي المجتمع 
الثقافي أيض����ًا، ألن التأويل الذي قدمته 
الصحافة الفرنس���ية وبع���ض مثقف��يها ال 
بس���ياقه وموقعه  »اللي�ب�رتناج«  ي�رب���ط 
في منظوم���ة الفك�ر التن�وي���ري. بعبارة 
ثانية، كانت الحرية بين الج�ن�س�يْ��ن في 
القرن 18، تش����ت�رط عن�ص����ر الت�ّ�ف�ات�ُ�ن 
أو التجاذب )La SEduCTIoN( بين الرجل 
والم���رأة، أي أن تك���ون حري���ة االختيار 
وع���دم اإلك���راه أس���اَس العالقة،أما في 
م�����ا ن�رصده الي���وم من س���لوك بعض 
ف�هو  األغني���اء واألقوي���اء،  الفرنس���يين 
مُ�عتم�د على قوة المال والس���لطة إلرغام 
الم�����رأة على اإلذع��ان لش���هوة الس���ي�ّ�د 
الرجل. نحن أمام عودة الالوع�ي الثقافي 

في س���ياق ي��ُ�ع�ّري الت��ف����ّوق الذكوري، 
ويدف��ع الفرنسيين إلى إعادة الن��ظ�ر في 
ق�ي�م ت�ن�وي�رية وق�َ���َع تحريفها، لت�صبح 
وسي�لة تب�ري��ر سلوكات م�رفوضة على 
األقل من نصف المجتم�ع. والس���ؤال الذي 
يطرح نفس���ه، ف���ي نهاي���ة التحليل، هو 
المتصل بالرجل المثقف وت�ش�بّ��ثه داخل 
مجتم���ع فرنس����ا الم�ُتح�ض�ّ����ر ب�ن�زعت�ه 
الذكوري���ة التف��ّوقي���ة الت���ي تجعله، في 
الواق���ع، يع�اكس حق���وق الم���رأة التي 
ي�ُ��ق�ره���ا الدس���تور وال���رأي الع��ام: هل 
نكتف���ي بإرج���اع ذل���ك إل���ى ظ��اه�����رة 
األش���خاص  بعض  تصيب  »مَ��َرض�يّ����ة« 
فال يتمالكون إرادته���م أمام المرأة؟ أم أن 
المعضلة أعمق من ذلك، تتص��ل بالتكوين 
الذي  للرجل والت�ف�����ّوق  الفي�زيولوج���ي 
ي�ت�وهّ��م����ه نتيجة » قدرت��ه على الق�ذف« 
كم���ا يالح��ظ الف�ي�لس���وف ب��ّ��وْل تي��ب��و 
في مقال نش����ره أخي��رًا؟ وفي ن��ظ�ره أن 
أص���ل المشكلة ي�ع�ود إلى أن العالقة بين 
الرجل والم��رأة ت�قوم على أساس ثقاف�ة 
تُ�ش���جع الك�����مَّ الم�ت�عوي ل���دى الرجل، 
وهو م����ا يج�ح�ف ح�ق الم�رأة التي تفه�م 
الجنس متص���اًل بالديموم���ة واالنعتاق، 
ال بالت�وحّ�ش والعن���ف واإلك��راه.. ومن 
ثم ض���رورة إع���ادة النظ�ر ف���ي التربية 
الجنس���ية وجعلها مطابق���ة لرغبة المرأة 
والرج���ل وف��ق منظ���ور ُمغ�اير للذكورية 

اآلنية. 
لي���س م���ن الس����هل اق�ت�راح وس���يلة 
إلنهاء ظاه�رة الت��ب��اه���ي الذكوري وم�ا 
يتص���ل بها من ت�حق��ي�����ر للمرأة، لكن ما 
تعيشه فرنس���ا م�ُق�ت�رنًا بمجادالت فكرية 
وسياس���ية، ي�ط�رح على الجميع مسألة 
الجن�س���ي�ْن،  بي���ن  الّس�����وي�ّ�ة  العالق���ة 
وي�ب�رز إشكالية ت�غ�ي��ي��ر الق�ي��م باتج��اه 
المس��اواة واحت��رام ح�رية ورغبة اآلخ�ر، 
وخاصة الم����رأة التي ط��ال��ما ع�ان�ْت من 
الدوني�ة والخضوع وال�وص��ائية و»ح��ّق 
التفخي�����ذ« ال���ذي يح�مي ش���هوة الرجل 
الس�����ي�د . لذلك أع�ت�ق���د أن الت�ف�كي�ر في 
الت�غ�ي�ي��ر ي�س���ت�دعي م�راجعة ون��قد م�ا 
ي�خ�ت��زن����ه »الالوع�ُي الثقافي« بوص��فه 
ع�ن�ص�رًا م�ؤث�رًا في تش���كيل الم��تخ��ي�ّ�ل 

االجتماعي الذي ه��و رح�ِ���ُم ال�ت�غ�ي�ي�ر.

عـُمدة مدينة 
»درافيــل« ، جورج 

ـْـروْن متهم هو  ت
اآلخر بالتحرش بنساء 

يعملن معه في 
البلدية
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يربكني تنس���يب األعم���ال اإلبداعية إلى جنس���يات وبلدان، 
فهذه مثاًل رواية قطرية وتلك س���ورية واألخرى مصرية، وهذه 
قصيدة تونس���ية وتلك جزائرية أو س���عودية، وال نعلم ما هي 
المنطلقات واألسس التي على ضوئها ُجنِّست تلك األعمال، هل 
هي على أس���اس ما يأتي به مضمون العمل من أحداث ووقائع 
وأمكنة محددة لبلد ما، أم على أساس جنسية المبدع نفسه، أم 
على أس���اس مكان الجهة التي طبعته ونشرته، أو المكان الذي 

أنجز فيه المبدع عمله؟. 
هل مث���اًل لو كان الروائي مصريًا وأنج���ز رواية تتحدث عن 
شخوص وأمكنة ووقائع في قطر، نعتبرها  بسبب ذلك رواية 

قطرية، أو رواية مصرية، ألن مؤلفها مصري؟!! 
هل لو قام فنان س���عودي برس���م لوحة فني���ة عن أهرامات 
مصر، هل ننسبها إلى السعودية لجنسية راسمها؟!! أم مصرية 

لمضمون اللوحة؟!!
ال يقتصر التصنيف اإلبداعي على جنسيته فقط، بل يتجاوزه 
إل���ى تصنيفات أخرى، فهناك األدب النفطي، واألدب الالنفطي 
وع���ادة ما نقيم هذا النوع من اإلب���داع، من منطلق برميل النفط 
والدوالر، بغ���ض النظر عن قيمته الفنية، فه���و في النهاية فن 
يستقوي بالغاز والنفط واللون األخضر، ترتفع قيمته بارتفاع 

سعر برميل النفط وتنخفض بانخفاضه.
هن���اك تصنيف آخ���ر لإلبداع الفن���ي يتأس���س على جنس 
مبدعه، فاللمرأة أدبها وللرجل أدبه، وللس���ود أدبهم وللبيض 
أدبهم، ونطرح الس���ؤال ذاته، هل لو كتب���ت المرأة رواية على 
لس���ان رجل وسردت فيه تفاصيل وأحداث ما يقوم به الذكور، 
هل نعتبره أدبًا نسائيًا نظرًا لجنس كاتبته أو أدبًا رجاليًا نظرًا 

لمضمونه؟!!
كما ُصنِّف اإلبداع حس���ب األيديولوجيات السياسية، فهناك 
األدب الشيوعي، وهناك األدب االشتراكي واألدب الرأسمالي... 
إلخ. ربما هذا التصنيف يصبح مقبواًل إذا كانت تلك األعمال ذات 
مضامين فجة، مجردة من ش���روط اإلب���داع الفني، يغلب عليها 
جة لأليديولوجية نفسها،  المباش���رة والدعاية الموجهة والمروِّ

أدب النفط وأدب الالنفط !
حينها يتحول اإلبداع إلى خطاب سياسي يمتطي صهوة اإلبداع 

وهو أبعد عنه.
يتقب���ل الباحث���ون والنق���اد بأن ينس���ب الفن واإلب���داع إلى 
مدارس���ه الفنية الخالصة، فهناك المدرسة الواقعية، والمدرسة 
الرومانسية والتجريدية والالمعقول والحداثة وما بعد الحداثة 
وغيرها من مدارس أنتجها العمل اإلبداعي ذاته، وأنتجها تطور 
الفكر اإلنساني وتطور فلسفته ونظرته إلى الحياة، فعندما أقرأ 
تولس���توي وتشيسكوف ويوشكين وجوجول، فأنا أخلص في 
النهاي���ة إلى عطائهم الفني العبق���ري بغض النظر عن هوياتهم 

وأوطانهم وجنسهم ولونهم.
واألمر كذلك ينس���حب على شكس���بير وديكنز وبرناردش���و 
وبراندلو وديرنمات، فعندما صفقت نورا )في مسرحية راسين( 
الب���اب في وجه الرجل، لحظتها لم يك���ن مؤلفها نرويجيًا، ولم 
تكن نورا نرويجية، لقد تماهت الجنس���ية والجنس واللون في 
مشاعر إنسانية واحدة، ولقد لمسنا ذلك أيضًا في رائعة صمويل 
بيكيت )في انتظار جودو(، فف���ي محصلتها النهائية عبرت عن 
انتظار اإلنس���ان أينما كان للمجهول ال���ذي ال يأتي أبدًا، وهكذا 
األمر عندما نقرأ لنجيب محفوظ، ويوس���ف إدريس، ويوس���ف 
الس���باعي، وصن���ع اهلل إبراهي���م، والطيب صال���ح، ما يتبقى 
لنا في نهاية المطاف هو مش���اعر ش���خوصهم اإلنسانية، التي 
ضمتها حواري وشوارع وقرى ومدن مصر والسودان والجزائر 
والري���اض، وعندما نقرأ عبدو خال، أو يوس���ف المحيميد، أو 
زين���ب حفني وغيرهم م���ن كاتبات وكّت���اب دول الخليج، فمن 
المفترض أال ن���رى فيها إال ذاك الصراع اإلنس���اني بمواصفات 
األبط���ال التجريديي���ن، كصراع س���يزيف مع آلهته، ومأس���اة 
أوديب، وليس بالضرورة أن أش���م فيها رائحة الغاز والبترول 

أو أبحث فيها عن بريق الذهب واللون األخضر.
دعون���ا ننظ���ر إل���ى إبداعنا اإلنس���اني مجردًا من جنس���يته 
وأيديولوجيته، ونغرق أنفس���نا في تفاصيله اإلنس���انية، ألن 

اإلبداع هو امتداد إلنسانيتنا جمعاء. 

* كاتب وباحث

د. مرزوق بشير
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مائة عام من اللجوء
ضيوف على مضض!

تع���ددت تعريفات الالجئ، وح���ددت المواثيق الدولية 
الظروف التي تجعل من اإلنسان الجئًا: الحروب، األوبئة، 

القمع السياسي، والفقر.
ولكنن���ا ببس���اطة نس���تطيع أن ُنعرِّف الالج���ئ بأنه 
»الش���خص الذي ليس لديه جدار يعلق عليه صورة« حتى 
عندما يتسبب طول اإلقامة في تحول الوضع االستثنائي 
إل���ى دائم وفي تكلُّ���س الخيام لتصبح مباني عش���وائية 
تظل تجمعات الالجئين مصلوبة إلى اسمها األول »مخيم« 
مثل مخيمات الفلس���طينيين في العواصم العربية األخرى 
ومخيمات فلس���طينّيي النكبة النازحين إلى أرض النكسة 

)الضفة وغزة(. 

صار عند الفلس���طيني جدران، لكنها ال تصلح لتعليق 
صورة، ألن ق���وات االحتالل تداهمها في غزة أو بيروت، 
وق���وات االحتالل الوطني تداهمها في دمش���ق، ويعلقون 
بين المتحاربي���ن في الكويت وبغداد، أو يطردهم القذافي 
ليمض���وا عب���ر معبر الس���لوم إل���ى الدولة الفلس���طينية 

المزعومة!
كان الفلسطينيون أول من افتتح قرن النزوح الجماعي 
عربي���ًا، واقتصرت ال���دول العربية األخ���رى على ظاهرة 
اللجوء السياس���ي الفردي لكّتاب وفنانين وسياس���يين. 
وكان الع���راق رائدًا في خزي تش���تيت كّتابه وش���عرائه 
بين أطراف الكرة األرضية، ول���م تتخلف الديكتاتوريات 
العربية األخرى عن نيل هذا الش���رف. كما كان الس���ودان 
س���باقًا في الطرد الفردي والجماعي لسكانه. ولم يتخلف  
العراق عن شرف السبق في ظاهرة النزوح الجماعي إبان 

الغزو األميركي، وها هي تونس وليبيا وس���وريا تلحق 
به في ربيع الثورات العربية.

المصريون اختلفوا عن سائر الشعوب العربية بمرونة 
وخب���ث نظامهم، فل���م يعرفوا اللجوء الف���ردي خوفًا من 
نظام حمل شعار »قولوا ما شئتم وسأفعل ما أشاء« ولم 
تتمخض ثورتهم عن نزوح جماعي، لكنهم كانوا قد أخذوا 
حقهم قبل ذلك في ظاهرة اللجوء إلى اآلخرة  في قوارب 

الموت هربًا من الفقر.

تع���ددت األس���باب واللجوء واحد ، والدهش���ة واحدة 
أيض���ًا، عندما نواجه بصن���دوق تبرعات في مس���جد أو 
شارع أو مدخل مجمع تجاري »تبرعوا إلخوانكم...«! كم 
مرة أس���الت هذه العبارة دموعًا ف���ي عيون تعرف أوجه 
الش���به بين الجنة وأوطان مثل العراق أو السودان تعوم 

فوق أنهار من الماء وبحار من النفط!

حتى ل���و ذرف دمعة ودسَّ ي���ده بالقليل في صندوق 
تبرعات، ال يستطيع اآلمن في بيت أن يقدر بالضبط حجم 
األل���م الكامن وراء كل عملية نزوح، ألن نش���رات األخبار 
تهتم دائم���ًا باألرقام: عدد النازحين، ع���دد خيام اإليواء 
الت���ي أعدها البل���د المضيف على مض���ض، عدد المالحف 

ودورات المياه المؤقتة التي ال تكاد تستر مستخدميها.

اآلمنون بين ذكرياتهم العزيزة المصانة في صور على 
جدران بيوتهم ال يعرفون فداحة أن يفتقد اإلنس���ان جدارًا 

يعلِّق عليه صورة.
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الهروب من الخوف
إلى الغربة

كانت رائحة الحياة 
تشي بهبوب 

العاصفة و كل 
شيء يشير إلى أن 
ثمة ما يوتر العالم، 
وأن كارثة ما قادمة

)ف���زع إلى( بمعن���ى لجأ إلى ش���يء 
فزعًا من.. وبالطبع إنه فعل ال يكون إال 
متعديًا..لكن���ه في بعض األحيان يصلح 
أن يكون الزم���ًا ألنك تلجأ أحيانًا..تلجأ 
فق���ط، ربم���ا إل���ى ال مكان، إل���ى مجرد 
فراغ ليس مأهواًل ال بالبش���ر وال بأعمدة 
كهرباء أو أنابيب المي���اه، ليس مأهواًل 
س���وى بالب���رد، وميزته الوحي���دة أنه 
بعيد عن متناول القتلة. ثم من منا ينشد 
لنفسه فراغ الغرباء األجرد القاحل، لوال 
أنه أكثر أمانًا م���ن وطن بأحيائه وقراه 

وبدالته العسكرية؟! 
نعي���ش وال نتوق���ع أن نجب���ر عل���ى 
وس���ترتنا  خبرناه���ا  بي���وت  مغ���ادرة 
وش���وارع عرفناها وحفظتنا، ال نحسب 
للج���وء حس���ابًا، نعيش ونت���وكل على 
أن الوط���ن مكاننا، وأنه س���يظل دائمًا 
هكذا. نحن فقط من يتحرك، وفي عقلنا 
أن أوطانن���ا باقية لنا هن���اك وتنتظرنا 
كأمهات. لك���ن الحقيقة ليس���ت ما يدور 
ف���ي خلدنا، إنه���ا أقرب أكث���ر لما يفعله 

اآلخرون بنا.
لنق���ل إن ه���ذا القرن ال���ذي اقتطعناه 
من 1911-2011، لنق���ل إن آخر الجئيه 
ه���م المفّزع���ون م���ن أهلنا في س���ورية 
عل���ى الح���دود التركي���ة. لنأم���ل أن هذا 

هو آخر مش���هد لجوء قاتم وكاس���ر لهذا 
الق���رن، وس���نختتم به ه���ذه المئة عام 
من التراجيديا اإلنس���انية، لنقل إن بقية 
2011 عل���ى األق���ل س���تمضي على خير 

أكثر، أو بدم أقل...

»1102«.. ياحيف!

لوال أن مؤتم���ر »قرن الالجئين« الذي 
أقي���م في باري���س كان في الس���ابع من 
يونيو )حزي���ران( الماضي لم���ا توقفت 
األوراق المقدمة فيه عند محنة الالجئين 
الفلسطينيين المستمرة، بل ألضيف إليها 
ملف س���اخن )أحداثه كان���ت تدور وقت 
المؤتمر( ألكثر من 8000 الجئ س���وري 

التركي���ة، غالبيتهم من  عل���ى الح���دود 
»جسر الشغور« التي تبعد 40 كيلومترًا 
عن الحدود، من الهاربين من بيوتهم بعد 
المج���زرة التي ارتكبها النظام الس���وري 
في ح���ق أهاليه���ا وأهالي الق���رى التي 
حاولت نجدتها. فهناك الجئون من جبل 
الزاوي���ة، ومن الالذقية أيضًا لجأ بعض 
المصابين مع عائالتهم. وتش���ير األرقام 
التي تزايدت طيلة هذه المدة إلى أن أكثر 
من أحد عش���ر ألفًا و739 الجئًا يعيشون 
اآلن في 3 مخيمات على الحدود التركية 
في قرى محافظة هات���اي. وتقوم أنقرة 
اآلن بتشييد مدينة مخيمات ضخمة على 
الحدود التركية - الس���ورية بعد اقتراب 
الدبابات السورية من المنطقة الحدودية 
وتوقع العنف في حل���ب. باإلضافة إلى 
أن هن���اك أربع���ة آالف الجئ س���وري 
اتجهوا إلى لبنان أيضًا. فضاًل عن نزوح 
بعض أهالي درعا إل���ى الرمثا والذنيبة 

في األردن. 
وال يغيب عن المش���هد العربي أيضًا، 
لجوء خمس���ين أل���ف ليبي إل���ى جنوب 
تونس، وبالتحديد إل���ى والية تطاوين 
التي تبع���د 130 كلم عن مرك���ز الذهيبة 
الحدودي التونسي مع ليبيا، حيث أقيم 
لهم 3 مخيم���ات، األول على بعد بضعة 
كيلومت���رات ع���ن الح���دود والثاني في 
رمادة، يضم كل منهما قرابة ثالثة آالف 
ش���خص، وثمة مخيم ثالث في تطاوين 

يتسع أللف شخص.

خوف أم إمبراطورية؟

 »كان���وا بمالم���ح متألم���ة، وعيون 
مجنون���ة. إنه���م الخ���وف يمش���ي على 
قدمين«. )من يوميات ممرضة باريس���ية 

ساعدت الالجئين 1914(.
كان���ت رائح���ة الحي���اة آنذاك تش���ي 
بهبوب العاصفة، كل ش���يء كان يشير 
إلى أن ثمة ما يوت���ر العالم، وأن كارثة 
ما قادمة، وربما لم يتوقع أحد أن تكون 

الكارثة حربًا بهذه الضخامة.
تجسد الحرب العالمية األولى منعطفًا 
في تاري���خ التعامل مع ضحايا الحروب 

نوال العلي - باري�س 
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والالجئي���ن فيها والنازحي���ن. وخاللها 
ظهرت مف���ردة »الالجئين« ألول مرة في 
قام���وس العالقات الدولي���ة، بمعنى أنه 
أصبح متداواًل. ولكنه لم يدخل قاموس 

األمم المتحدة حتى العام 1951. 
ب���دأ هذا م���ع تدفق مئ���ات اآلالف من 
بلجيكا وشمال فرنسا نحو جنوب فرنسا 
وشرقها في صيف 1914، والذين كانوا 
يحملون معهم أخب���ار ما رأوه وما فروا 
منه  وما ترك���وا خلفهم. امتألت باريس 
بالالجئي���ن وحت���ى أرصف���ة محط���ات 
القطارات أصبحت مكان���ًا لنومهم, وُقّدر 
عدد الالجئي���ن ممن فروًا من بالدهم بعد 
اجتياح ألماني���ا للتوانيا في العام 1915 
بخمسة ماليين الجئ، صورهم البائسة 
وهم يمش���ون أو يترام���ون على الحدود 
هن���ا وهن���ا مازالت ش���اهدًا عل���ى ذلك 
الب���ؤس العظيم، وقد وصفه���م المؤرخ 
بيتر غاتريل ب� »إمبراطورية تمشي على 

قدمين«. 
وبي���ن وص���ف الم���ؤرخ والممرضة 
يمكنن���ا أن نق���ول إن كان يراهم غاتريل 

»إمبراطورية« وتراهم الممرضة »خوفًا« 
متجسدًا. فإنهم بال شك إمبراطورية من 
نوع خاص من المشاة الفزعين الجائعين 
الذي���ن ملكوا الطرق���ات ول���م يملكوا ما 

يأكلون. 
أود هن���ا أن أدخل آلة الزمن، وانتقل 
إلى العام 2008، وكنت التقيت بالفنانة 
جين فريري مصممة العمل البديع »عودة 
الروح« بمناس���بة 60 عامًا على النكبة. 
ويق���وم العم���ل بنح���ت مش���هد الخروج 
الفلسطيني األول 1948 من خالل تجسيد 
الجم���وع الفاّرة م���ن منازله���ا وقراها، 
باالستناد إلى روايات الالجئين الشفهية 
األحي���اء ف���ي المخيم���ات الفلس���طينية 
المنتش���رة في المنطقة. وف���ي الحقيقة 
إن المش���هد مشابه جدًا لوصف الممرضة 
س���نة 1915 لالجئ���ي أوروب���ا. وقد تم 
تعليق المجس���مات في الفراغ كتجس���يد 
آخر لحلم إحدى الالجئات الفلسطينيات 

إذ رأت الم���رأة أهلها معلقين من أكتافهم 
بمالقط! 

وبالع���ودة إل���ى الع���ام 1911، فق���د 
ت���م ترحيل مليون يهودي ومش���تبه في 
تعاونه م���ع العدو من الح���دود الغربية 
لإلمبراطورية الروس���ية. وعلى الجبهة 
البلقانية تسببت المواجهات بين الجيش 
الصربي والجيش الهنغاري والنمساوي 
بهروب خمسمئة ألف شخص عبر الجبال 
األلباني���ة. وعل���ى الجه���ة األخرى حيث 
جرت اإلبادة الجماعي���ة في أرمينيا لجأ 
اآلالف م���ن األرمن هاربي���ن من الجيش 

العثماني إلى روسيا. 
ورغم وجود وثيقة موقَّع عليها سنة 
1919 تحفظ حق���وق هؤالء الالجئين إال 
أن حالتهم كانت تسوء دائمًا. خاصة مع 
تدفق ن���وع آخر من الالجئين من حروب 
أهلي���ة خ���الل الح���رب الكب���رى وأثناء 
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انتهائه���ا وبعدها بقليل، مثلما حدث في 
الحرب األهلية الروس���ية التي استمرت 
الح���رب  أو   ،1923 حت���ى   1917 م���ن 
الروس���ية البولونية من 1919-1921 أو 
التركية 1922-1919.  اليونانية  الحرب 
وكانت بولونيا الدولة التي اس���توعبت 
أكبر عدد من الالجئين فقد اس���تقبلت من 

أوكرانيا وحدها خمسمئة ألف الجئ. 
ما حدث في ألمانيا بعد الحرب جدير 
بالذكر، فقد كانت الحرب األهلية مستمرة 
في روس���يا، لذلك لجأ إلى ألمانيا نخبة 
م���ن الطبقة الروس���ية المثقف���ة، بهدف 
الحياة وإنشاء دور نشر وصحف، لكنهم 
قوبلوا باالزدراء من الطبقة البرجوازية 
اليهودية وق���د »ُعزلوا من قبل هذه الفئة 
التي نظرت إليهم كبدائيين متوحش���ين« 
والتعبير للكاتب برون���و كابان، فعاود 

كثير منهم اللجوء إلى فرنسا. 
ولطالما كانت النظ���رة إلى الالجئين 
تحمل ش���يئًا من الغطرس���ة التي ترتبط 
والع���رق  الطبق���ة  بمفاهي���م  بالتأكي���د 
والعش���يرة أيضًا. وكثيرًا م���ا يعاد فتح 
ملف���ات اللج���وء واس���تخدامها للترويج 
لمواقف سياسية من هذه الفئة أو تلك، 
فقد اس���ُتخِدم الالجئ���ون تاريخيًا كورقة 
م���ن أوراق لع���ب الساس���ة. خاصة أن 
ص���ورة الالج���ئ والموق���ف المتعاطف 
مع���ه يتغير مع طول اإلقام���ة، لنقل إن 
البعض يرى فيه ضيفًا ثقياًل، والبعض 
يرى في���ه منازعًا على ح���ق، والبعض 
يرى فيه دخياًل عل���ى الثقافة المضيفة. 
لن���َر كيف يص���ف الس���فير األميركي في 
اليونان إبان الح���رب التركية اليونانية 
الالجئين األتراك ممن ُرحلوا قس���رًا »لقد 
اجتيحت الش���وارع بوجوه جديدة، تلفت 
النظر تل���ك األزي���اء المثي���رة للفضول 
لفالحين من داخل آسيا الصغرى. أسفل 
األكروبولوس نش���أ س���وق جديد، حيث 
البضائ���ع الغريب���ة الت���ي يبيعها هؤالء 

التجار الصغار«. 
ويق���ول كابان أيضًا: » كان الش���عب 
اليونان���ي يصف القادمي���ن الجدد بأنهم 
»مسيحيو األناضول«، بل بما هو أسوأ 
أحيان���ًا »فت���ات األت���راك« أو »المعمدين 

باللبن«. 
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الالجئ..
ومحنة جواز السفر 

اللج���وء،  ظه���ر مصطل���ح  أن  من���ذ 
واتخذ له بع���دًا سياس���يًا وديموغرافيًا 
واقتصاديًا، وفي كثير من األحيان ومع 
األس���ف إقليمي���ًا ، ظهرت معه مش���كلة 
األوراق الثبوتي���ة، ولنعرف القصة منذ 
البداية ال بد أن نع���ود للعام 1922. فما 
ح���دث في الح���رب العالمي���ة األولى أن 
الالجئين تدفقوا من كل مكان، واستقروا 
عش���وائيًا داخ���ل المدن، حيث س���اقتهم 
أقدامهم، وتغيرت بسبب ذلك بنية الكثير 
من المدن الكبرى الت���ي تذمرت فيما بعد 

مثل باريس ولندن. 
وقد فرضت الح���رب العالمية األولى 
تش���ديد الحرك���ة والتنق���ل بي���ن الحدود 
الدولية، لكن كثيرًا من الالجئين أثناء أو 
بع���د انتهاء الحرب لم يعودوا وظلوا بال 
أوراق ثبوتية, ول���م يكن بمقدور الكثير 
منهم التحرك والتنقل والسفر حتى ولو  
للعمل، ه���ذا باإلضافة إلى وجود الكثير 
من الجواس���يس والفارين م���ن العدالة، 
وإل���ى جان���ب هذا كل���ه وج���ود هجرات 
عش���وائية لم تتمكن ال���دول من ضبطها 

وتنظيمها. 
فج���اءت فكرة جواز الس���فر الدولي، 
ولكن ظلت بعض الدول تفرض تعقيدات 
كثيرة على إص���داره، خاصة بريطانيا 
وفرنس���ا وألمانيا. وبعد انتهاء الحرب، 
حتى أولئك الذين لم يكن باس���تطاعتهم 
العودة لس���بب أو آلخر ل���م يتمكنوا من 
الحص���ول عل���ى أي إثب���ات يتي���ح لهم 

العمل. 
وف���ي العام 1922 اعتم���د قرار دولي 
يقض���ي بمن���ح الالجئي���ن ف���ي ال���دول 
الموقع���ة بمن���ح بطاقة ثبوتية اس���مها 
»جواز نانسين«، نس���بة إلى النرويجي 
الحائز في العام نفسه على نوبل للسالم 
فرجيت���وف نانس���ين، مف���وض جمعية 
األمم آن���ذاك، وال���ذي كان ناش���طًا في 
قضايا الالجئين. وقد منحت هذه الوثيقة 
بش���كل خ���اص لالجئين ال���روس الذين 
كانوا يعانون من االضطهاد. وفيما بعد 

أعطيت لالجئين األرم���ن الذين فروا إلى 
سورية ولبنان.

بالمقابل شهدت تلك السنوات موجة 
التس���فير القس���ري، مثل ما حدث أثناء 
الح���رب التركية اليوناني���ة، إذ تم نوع 
من التبديل بي���ن المواطنين، بحيث إنه 
ومقاب���ل المدنيين األت���راك األرثوذكس 
الذين أبعدوا، أبعد المواطنون اليونانيون 
المس���لمون. وش���هدت تل���ك الس���نوات 
وحت���ى عام 1947 تس���فيرًا قس���ريًا لما 
يقارب المليون ونصف  المليون إنسان؛ 
مثلما حدث في تسفير من هم من أصول 
ألمانية في أوروبا الش���رقية والوسطى 
إل���ى ألمانيا، ومثلما حدث بعد تقس���يم 

الهند والباكستان.
الث��الثيني�����ات  س����ن��وات  وم��������ع 
واألربعينيات وبزوغ الفاشية والنازية، 
وبالطبع ب���دء الحرب العالمي���ة الثانية 
ش���هد العالم موج���ة مرعب���ة أخرى من 
الالجئين، ولك���ن بصعوبات مضاعفة، 
س���ببتها تلك التجربة األول���ى، وتزايد 
الصعوب���ات االقتصادية الت���ي فرضتها 
الحرب العالمية األولى. ومع اس���تيالء 
ألماني���ا النازي���ة ف���ي ذل���ك الوقت على 
النمس���ا الت���ي تض���م 180000  يهودي 
نتخيل حج���م الهاربين ف���ي ذلك الوقت 
للنجاة بحياتهم؛ نحو خمسين ألف الجئ 
من النمس���ا وحدها، عدا عن تدفق 450 
ألف الجئ إس���باني إلى فرنسا وانخراط 

الكثير منهم في صفوف الجيش. 
وف���ي نهاية الح���رب العالمية الثانية 
1945 وص���ل ع���دد الالجئي���ن إلى 40 

مليون الجئ. 

كان الشعب 
اليوناني يصف 

القادمين الجدد 
بفتات األتراك أو 

المعمدين باللبن

نحت المصطلح

ب���دأ اس���تخدام مصطل���ح الجئ ف���ي األمم 
المتحدة سنة 1951، ويعتبر الجئًا بحسب 
هذا التعريف من يخاف، محقًا، أن يتعرض 
لالضهاد بس���بب عرقه أو دينه أو جنسيته 
أو االنتم���اء إل���ى مجموع���ة اجتماعي���ة أو 
بسبب آرائه السياس���ية، وهو بسبب ذلك 
يعي���ش خارج وطن���ه وال يس���تطيع طلب 
المس���اعدة من الدولة التي يحمل جنسيتها 

وال يستطيع أو ال يريد أن يعود إليها«. 
وكانت وكالة الغ���وث )األونروا( قد عّرفت 
الالجئ الفلس���طيني بذلك الذي »كان يقيم 
في فلس���طين خالل الفترة م���ن 1 حزيران 
)يونيو( 1946 حتى 15 أيار )مايو( 1948. 
والذي فقد بيته ومص���در رزقه جراء حرب 
1948 ولج���أ إلى إحدى ال���دول حيث تقدم 
األونروا مس���اعدتها، ويشتمل هذا التعريف 
وأحف���اد  المس���اعدة ألوالد  تقدي���م  عل���ى 

الالجئين«.
ومن خالل التعريف اآلنف يرى محللون أن 
)األونروا( اس���تثنت من مسؤوليتها أولئك 
الفلس���طينيين الذي���ن لجأوا إل���ى الخليج 
العربي أو إفريقي���ا أو داخل المناطق التي 
س���يطر عليها كيان االحت���الل داخل الخط 
األخض���ر، لكونه���ا مناطق غير مش���مولة 

بخدماتها.
كذلك ل���م يتضمن تعريف )األونروا( لالجئ 
الفلس���طيني ذلك الذي كان خارج فلسطين 
للدراس���ة أو العمل أو العالج عندما اندلعت 
ح���رب 1948، وعندما منعه���م اليهود من 
الدخ���ول حينها، وكذلك الذي���ن لم يبادروا 

لتسجيل أنفسهم كالجئين.

 )1948(
اختفاء أكثر من مليون 

فلسطيني 

الس���كاني  التعداد  ف���ي إحصائي���ات 
البريطانية لس���كان فلس���طين قبل فترة 
قصيرة م���ن االحتالل اإلس���رائيلي بلغ 
الع���دد 1.400000 نس���مة. بينم���ا بلغ 
تعداد الفلس���طينيين سنة 1949 بحسب 
151000،أي���ن  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
فلس���طيني؟..   ،1.250000 اختف���ى 
يتساءل المؤرخ الفلسطيني إلياس صنبر 
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والمراقب الدائم لفلسطين لدى اليونيسكو 
 .»L’HISToIrE« في مقابلة بمجلة

وهؤالء اختف���وا بمعنى أن 700000 
فلس���طيني الج���ئ هم من ترك���وا قراهم 
ومدنهم س���نة 1948 تعترف إس���رائيل 

اآلن ب� 520.000 الجئ منهم. 
وفي الحقيقة إن السكان بدأوا يفكرون 
بالرحيل بعد يوم 9 نيسان 1948 وحين 
وصلت أخب���ار مذبحة دير ياس���ين إلى 
الم���دن والقرى المج���اورة، تلتها أخبار 
المذاب���ح األخرى مث���ل مذبحة صفصاف 
وسعس���ع وعين الزيتون، فبدأت حالة 
من الهلع الجماع���ي ورحل البعض فعاًل 
من الم���دن الكبرى حيف���ا ويافا وطبرية 
وصفد ثم في مرحلة أخرى اللد والرملة 
والجلي���ل، وكان الهج���وم اإلس���رائيلي 
العس���كري قد اقترب، وأغل���ب التقارير 
تش���ير إلى أن معظم األهالي، رغم حالة 
التشاؤم التي كانت سائدة آنذاك، ظّل�وا 
في بيوته���م حتى بلغ جي���ش االحتالل 
مدنه���م. أما مرحلة ما بعد 15 مايو/آيار 
فقد تم طرد 60 ألف فلسطيني وترحيلهم 
قس���رًا. ومن هناك ب���دأت درب الجلجلة 
الفلسطينية وتوزعوا في مخيمات لبنان 

واألردن وسورية. 

ابن المخيم...

يفت���رض في فكرة المخي���م أن تكون 
مؤقتة في األس���اس، لكنها ف���ي الحالة 
الفلس���طينية ل���م تعد كذل���ك. فقد توجه 
معظم الجئي 1948 إلى الخليل ونابلس 
أو األردن أو إل���ى ذويه���م ف���ي لبن���ان. 
وغالب���ًا م���ا كان لكثي���ر م���ن العائالت 
الفلسطينية أقارب في البلدان المجاورة. 
لكن المخيمات تحولت مع الس���نوات إلى 
ما يشبه بلدات أو لنقل أحياء في المدن، 
ولم تعد مخيم���ًا بالمعنى الذي نتصوره 
لكلمة مخي���م، خاصة في األردن. ورغم 
توالد األبناء واألحف���اد في هذه البلدان، 
تحولت كلم���ة »الجئ« هنا م���ن المعنى 
السياس���ي إلى المعن���ى االجتماعي، ثم 
اكتسبت صفة »ابن المخيم« الهوية التي 
تشبه بيانًا كاماًل يعطي فكرة عن مستوى 

بل  واالقتص���ادي،  التعليمي  الش���خص 
وأصبح يعني طبقة اجتماعية إن صح 
التعبير. وطرأ بالفعل تحول على صورة 
اب���ن المخيم م���ع الوقت، فل���م يعد ذلك 
المخيم ال���ذي خرج منه غس���ان كنفاني 
وناجي العل���ي ومثلهما كثي���ر، والحال 
هذه حتى بين الفلسطينيين أنفسهم ممن 
لجأوا إلى مخيم وأولئك الذين كانوا من 
القادري���ن على الحياة خارج هذا اإلطار. 
وهذه مس���ألة تحتاج إلى تحقيق منفرد 

فعاًل، ولكن وجبت اإلشارة إليها. 
كما تجب اإلش���ارة إلى مفارقة أن من 
ولدوا وترب���وا وتعلموا في مخيمات في 
أوطانهم نفس���ها، مثل حال���ة الالجئين 
الفلسطينيين في نابلس، ال يملكون حق 

االنتخاب أو امتالك أرض أو بيت!

» 1990-1960 «
 هروب المجريِّين

م���ع ب���دء الح���رب الب���اردة، ظه���ر 
ن���وع جدي���د م���ن الالجئي���ن الفارين من 
االضطهاد السياسي، ونورد مثااًل حالة 
مئتي أل���ف هنغاري هارب م���ن أحداث 
بودابس���ت 1956، وكذل���ك أربعين ألف 
تشيكس���لوفاكي هاربين م���ن ربيع براغ 
1968، ومئات الجزائري���ن الذين لجأوا 
إلى تون���س أو المغرب خ���الل الحرب. 
أو مئ���ات اآلالف م���ن اللبنانيين الفارين 
من الحرب األهلية إلى بلدان متفرقة من 
أميركا الجنوبية إلى أوروبا أو أميركا، 
والذي���ن لم يعد كثير منه���م حتى اليوم، 
فثمة ما يقدر بعش���رة ماليين لبناني في 

المهج���ر، بينم���ا يعيش داخ���ل لبنان 4 
ماليين فقط. 

كما افتتحت مخيمات اللجوء في بالد 
مثل فيتنام 1975، وخ���رج منها مليون 
ونصف الملي���ون فيتنامي الجئ بعضهم 
هرب إلى أميركا وبعضه���م إلى أوروبا 
وبعضه���م إل���ى دول مج���اورة. أو مثل 
أفغانس���تان والباكستان س���نة 1979، 
إثر الغزو السوفياتي. وشيدت مخيمات 
أيضًا في كمبوديا وتايالند. وقد استقبلت 
كندا 500000 الجئ كمبودي، ثم أقفلت 
الب���اب تمامًا، وكانت هذه الجنس���ية من 
ب���ًا بها من الدول  األق���ل حظًا وليس ُمرحَّ
األخرى، حت���ى أن مخيماتهم في تايالند 
األنثروبولوجي  كما وصفه���ا  وفيتنام، 
ميش���يل أجير، كانت ش���بيهة بس���جون 
محاط���ة بأس���الك عالي���ة تمنعه���م من 

الخروج منها! 

وم���ع نهاية الحرب الب���اردة، جاءت 
ت مضجع  كوارث التس���عينيات التي قضَّ
العالم، فكانت حرب البلقان التي استمرت 
خمس سنوات وأنتجت 3 ماليين الجئ. 
وفي الوقت نفسه حدثت اإلبادة الجماعية 
الفظيعة ف���ي راوندا والتي هرب منها ما 
يقارب 2 مليون الجئ إلى بالد مجاورة، 
وكثير منهم اس���تقر في تل���ك البالد مثل 

الكونغو وتنزانيا. 

في هذا العقد، شوهدت الصور األولى 
م���ن نوعها الت���ي أب���رزت كثافة خاصة 
للمخيمات، ومش���هد من الخيم المتراصة 
ب���ال نهاية، بحس���ب ميش���يل أجير مرة 
أخ���رى، ولكنه���ا كان���ت أكث���ر تنظيم���ًا 
لوجس���تيًا واقتصاديًا، حتى ليبدو األمر 
أن الدربة والخبرة عل���ى الحروب باتت 
موجودة في الخلفية النفس���ية لس���كان 
نقاط الصراع المعت���ادة. باإلضافة إلى 
انتشار منظمات المجتمع المدني، وتراكم 
خبرات مفوضية األمم المتحدة لش���ؤون 
الالجئي���ن. رغ���م ذل���ك كان���ت مخيمات 
اللجوء منذ نش���أت ومازالت مكانًا مثاليًا 
النتش���ار ح���االت العن���ف والعنف ضد 
المرأة واألطفال واالغتصاب، يعود ذلك 
لعوامل كثي���رة يبدو أنها مرتبطة بالفقر 

في مرحلة ما 
بعد 15 مايو/آيار 

تم طرد ستين 
ألف فلسطيني 

وترحيلهم قسرًا. 
ومن هناك بدأت 

درب الجلجلة
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وبانعدام الخصوصية وبالتوتر، وغياب 
األم���ن والقدرة عل���ى طلب المس���اعدة، 
والوضع النفسي الذي يعيشه الالجئون 
في األساس، وكذلك لخضوع الكثير من 
الطبقات غير المتجانسة لحالة إنسانية 
اس���تثنائية فيه���ا الكثي���ر م���ن المعاناة 
اإلنس���انية، بل واألس���وأ  واالختبارات 
هو  فس���اد بعض المنظمات والوسطاء 
المفت���رض به���م أن يقدموا المس���اعدات 
اإلنس���انية. وأعتق���د أن خي���ر م���ا يعبر 
عن ه���ذه الحال���ة هو وصف الناش���طة 
األميركي���ة في حق���وق اإلنس���ان إيلين 
إيغان سنة 1950 للمخيمات بأنها »الفخ 
األخالقي الذي تصنعه طباع الشخصيات 

اإلنسانية«. 

العراق.. االستثناء الدائم 

لدى قراءة تاريخ الالجئين في العراق، 

ال أوضح من أن حالة استثنائية كحالة 
الدول���ة العراقية منذ تأسيس���ها وما مر 
عليها من عنف سترتبط بال شك بتاريخ 
كبي���ر م���ن اللجوء. ب���دءًا م���ن 120 ألف 
عراقي يهودي أس���قطت عنهم الجنسية 
وهرب���وا ما بي���ن 1949-1950. وكذلك 
عش���رات اآلالف من األك���راد الذين فروا 
ولجأوا نتيجة للحربين في السبعينيات 
والس���تينيات. ثم أت���ت الحرب مع إيران 
تبعها غزو الكويت،مما َتسبَّب في تشريد 
مئات اآلالف م���ن العراقيين والكويتيين 
والفلس���طينيين ممن كان���وا في الكويت 
وت���م طرده���م واس���تقبلتهم األردن كما 
هو مع���روف. وفي ح���رب الخليج التي 
تلت غزو العراق اس���تقبلت إيران مليونًا 

وأربعمئة ألف الجئ عراقي. 
األم���م  ق���درت   2003 الع���ام  وف���ي 
المتح���دة عدد الالجئين العراقيين ب� 2.2 
مليون عراقي لجأ كثير منهم إلى األردن 
وسورية، يضاف إليهم 365 ألف عراقي 

بع���د تفجي���رات الع���ام 2006 بحس���ب 
إحصائي���ة مفوضي���ة األم���م المتح���دة. 
وحتى إحصائية العام 2007 يصل عدد 
الالجئين العراقيين إلى 4.7 مليون الجئ 
في مختلف أنحاء العالم ومنهم من هرب 

من مكان إلى آخر في العراق نفسه. 

األرقام تنطق..

ف���ي نهاية الع���ام 2009، وبحس���ب 
تقري���ر المفوضي���ة العلي���ا لالجئين في 
األمم المتح���دة بلغ عدد المش���ردين من 
بالدهم في العالم 43.3 مليون غالبيتهم 
م���ن ال���دول النامي���ة و47٪ منه���م م���ن 
النس���اء والفتي���ات. و15.2 مليون منهم 
م���ن الالجئين، ومن هذه النس���بة هناك 
6.6 مليون ش���خص بال هوية أو أوراق 
ثبوتي���ة. و4.8 مليون منهم هم الجئون 

فلسطينيون. 

أحاديث عن الطقس 

- »ماذا س���نفعل، أنت وأنا، عندما نصبح 
في سن الشيخوخة؟

- س���نجلس تحت ش���جرة تين، في باحة 
منزل في فلسطين.

- يجي���ب الن���اس عن ه���ذا الس���ؤال عادة 
مشيرين إلى نشاط، إلى اهتمام. أما أنت، 
فتش���ير إلى مكان. أق���ول: ماذا س���نفعل؟ 

فتسمع: أين سنكون؟...
- هذا صحيح. لكن يمكن أن أقول لك أيضًا، 
إننا سنّتفق مستقباًل على قاعدة: أال نتبادل 
أي أحاديث غير عادية. أن نكتفي بالتحّدث 

عن الطقس وعن الغيوم العابرة«.
 

حوار محمود درويش وإلياس صنبر

بأيَّا بيت؟

»وقفوني على الحدود قال بّدن هويتي 
قلتلن إّنا بيافا مخبايتها ستي 

ياستي يامخباية مدري بأيا بيت 
هويتي ضّبيها خبيها بشي َحْيط« 

مارسيل خليفة 
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حتى وقت قريب كنت أتصور أن الهجرة 
إلى أوروبا عمل إجرامي يتكسب منه من 
يكتس���ب على الجانبين، ويروح ضحيته 
ش���باب، وحتى أطف���ال أبري���اء. ولكن 
بعض المحاضرات التي حضرتها ألستاذ 
إيطال���ي، أحيل اآلن إل���ى التقاعد، مبكرًا 
ع���ن موعده، بما أنه ضد التيار الس���ائد، 
ال���ذي يجرم لج���وء الفقراء إل���ى أوروبا 

كشفت عن جانب آخر من الصورة. 
ارمان���دو  ه���و  األس���تاذ  المحاض���ر 
نيش���ي، أستاذ »مس���اعد« األدب المقارن 
بكلية اآلداب والفلس���فة بجامعة روما ال 
سابينس���ا، وق���د أحيل إل���ى التقاعد ولم 
يحصل بعد عل���ى األس���تاذية، عقابًا له 
عل���ى مواقفه التي ال يمك���ن وصفها بأقل 

من أنها ضد أوروبا كلها. 
الرج���ل ل���ه نظريته الخاص���ة: تربية 
جدي���دة تتخلص م���ن »عار« االس���تعمار 
وتنش���ئ أجياال في أوروبا ق���ادرة على 
أن تضخ دماء جديدة في ش���رايين القارة 
العجوز المحتضرة، وحتى تفعل ذلك البد 
من تلقيحها بس���الالت أخرى أكثر شبابًا 
وفت���وة، ال تأتي إال من خ���الل الهجرات. 
وهكذا كرس الرج���ل حياته كلها من أجل 
الثقاف���ة األوروبية الجديدة التي تحتضن 
واألدب���ي،  الفك���ري  المهاجري���ن  إب���داع 

وهو يرى فيها األم���ل الوحيد للنجاة في 
أوروبا. وه���و بالطبع له أس���بابه التي 
تدفعه إل���ى االعتقاد ب���أن أوروبا تواجه 
خطًرا ديموجرافًيا حقيقًيا، واإلحصائيات 
والتوقعات ف���ي هذا أقرب إلى التصديق، 
فالق���ارة األوروبية تش���يخ، وعدد كبار 
الس���ن ف���ي أوروبا ف���ي تزايد مس���تمر، 
والوالدات قليلة، والوفيات كذلك، وليس 
هناك تجديد للش���باب بالشكل المطلوب. 
الدراسات الديموجرافية المنشورة حديثًا 
– من جهات أوروبية رس���مية – تقول إن 
هن���اك هيئ���ات دولية كثي���رة حذرت من 
المش���اكل المتعلقة بالتغير الديموجرافي 
للس���كان في أوروب���ا. ففي م���ارس عام 

2005 ومع نشر تقرير أعد خصيصا لهذا 
الغرض أطلقت المفوضية األوروبية في 
بروكسل إنذارًا ضمن مجموعة متواصلة 
من اإلنذارات التي أطلقتها الهيئة نفسها، 
تح���ذر من معدالت الخصوب���ة المنخفضة 
وتوقعات ازدياد متوس���ط عمر اإلنسان 
المس���تمرة، والتي ت���ؤدي إلى أن تصاب 
الش���عوب األوروبية بالشيخوخة، وهو 
ما ينطوي على مخاطر مؤكدة على النمو 
االقتصادي العام، وأداء السوق الداخلية، 
األوروبية.  الش���ركات  بين  والتنافس���ية 
بعدها بعام نشر تقرير آخر أكثر تفصياًل، 
ف���ي فبراير عام 2006 احت���وى عددًا من 
اإلحصائي���ات حول تكوين الس���كان في 

أوروبا في نصف القرن القادم.
تشير تقديرات معهد اإلحصاء األوروبي 
أوروستات إلى أن عدد األشخاص الذين 
يزي���د عمرهم على 65  عامًا س���وف يزيد 
بدرجة كبي���رة في جميع أنح���اء أوروبا 
س���واء في القيمة المطلقة أو النس���بية. 
وعدد الذين س���وف يتجاوزون الثمانين 
عام���ًا من 18 مليون ش���خص عام 2004 
إل���ى 50 ملي���ون ش���خص ع���ام 2051. 
وتع���ود هذه الظاهرة كما تؤكد الدراس���ة 
إل���ى ش���يخوخة جي���ل م���ا بع���د الحرب 
العالمية الثانية – ما يسمى  »بي بومرز«  

نحتت أوروبا مصطلح »الهجرة غير الشرعية« وصًفا للشباب الذين يستقلون زوارق متهالكة تصل بهم إلى اآلخرة 
أكثر مما توصلهم إلى الشاطىء اآلخر، على الرغم من أن منظمة العفو الدولية تعتبر »الهروب من الفقر« أحد 
األسباب الشرعية للّجوء. وألن إيطاليا المقصد األشهر للجوء الفقراء، تأخذ نقاشات الظاهرة  فيها أهمية أكبر 

منها في أي بلد أوروبي آخر.

النقاش حاّد في إيطاليا:
ضيوف أوروبا خطر أم ضرورة؟

د.ح�سني حممود - روما 

أرماندو نيشي: 
القارة األوروبية 

تواجه خطًرا 
ديموجرافيًا: عدد 

كبار السن في تزايد  
والمهاجرون يجددون 

شبابها
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أو ازده���ار الوالدات ال���ذي عرفته بعض 
ال���دول الغربية في الح���رب العالمية مثل 
أمريكا وكندا وأستراليا بين عامي 1954 
و1964، والزيادة المضطردة لمتوس���ط 
عمر الحياة: فإذا كان متوس���ط عمر جيل 
»بيب���ي بومر« ع���ام 2000  ما تم تقديره 
ما بين 74 و76 س���نة للرجال و70 و81 
للنساء، فمن المتوقع أن يكون المتوسط 
في عام 2050 ما بي���ن 78 و82 للرجال 
و85-83 للنساء. وهذا االتجاه ال يوازنه 
معدل معقول من الوالدات، فحسب المعهد 
نفسه وصل معدل الوالدة في أرووبا إلى 
أقل من %2.1 عام 2000، وهي النسبة 
الكفيل���ة للحفاظ على الثبات الس���كاني. 
النتيج���ة األولى لهذا االتج���اه هو زيادة 
ع���دد األش���خاص غي���ر المعتمدي���ن على 
أنفسهم فوق الخمسة وستين عامًا، على 
األش���خاص في حزمة األعمال ما بين 15 
و64 عامًا. هذا المعامل س���وف ينتقل من 
المعام���ل األوروبي الحالي وهو 25.3% 
إلى قيمة قد تصل إلى %50 عام 2050. 
وبينما نجد ع���ام 2004 أن في مقابل كل 
شخص مسن هناك 4 أشخاص عاملون، 
فس���وف تصبح هذه النس���بة عام 2050 
ش���خص مس���ن لكل ش���خصين عاملين.   
وأخي���رًا فعلى المدى البعيد س���وف يزيد 
عدد الوفيات على عدد الوالدات، بما يقلب 

عملية النمو الطبيعي رأسا على عقب.
م���ن المؤكد أن ه���ذا التوزيع في دول 
متجانس���ًا،  لي���س  األوروب���ي  االتح���اد 
فشيخوخة السكان سوف تميز على نحو 
خ���اص دول البحر المتوس���ط األوروبية 
بداية من عام 2024، بينما في لوكسمبرج 
وهولندا س���وف تكون أقل نسبيًا. وبينما 
تقل المعدالت الس���كانية في دول ش���رق 
أوروبا ودول البلطيق س���وف تبقى كما 
هي في فرنس���ا وأيرلندا والس���ويد، على 

األقل في المرحلة األولى. 
في جميع األحوال سوف تظل الهجرة 
في أوروبا كلها هي العامل الوحيد للنمو 
الديموجرافي – ليس فقط عن طريق عدد 
المهاجرين الذين يواصلون دخول أوروبا 
وإنما أيضًا ألن نس���اء هؤالء المهاجرين 
يتمتعن بمعدل خصوبة أكبر – وس���وف 
تزي���د الحاج���ة دائم���ًا إلى زي���ادة حصة 

السكان النشطة. هذا التأثير التوازني دق 
ناقوس الخطر لدى الدارس���ين في المعهد 
األوروب���ي لإلحصاء، لتأثي���ره الجزئي. 
ففي المجمل س���وف تزيد قوة   العمل في 
دول االتحاد األوروبي األكثر شيخوخة، 
وعدده���ا 15 دولة وحتى عام 2020، ثم 
تعود إلى مس���تويات  عام 2000 بحلول 

ع���ام 2024 ثم تع���اود االنخف���اض. بل 
حتى ولو وصل عدد المهاجرين الصافين 
إل���ى40 مليون فرد في خ���الل هذا المدى 
الزمن���ي، فإن المحصلة النهائية تكش���ف 
ع���ن نقص في الس���كان ق���دره 7 ماليين 
نس���مة، ونقص في عدد السكان القادرين 
على العاملين قدره 52 مليون. ولمعادلة 

صر
 م

- 
ي

سر
ة 

بي
اذ

ج
ي: 

فن
 ال

مل
لع

ا



3637 3637

النقص المتوقع في عدد السكان ومعدالت 
الخصوبة س���وف تحت���اج أوروب���ا إلى 
مضاعف���ة ع���دد المهاجرين ع���ن المعدل 
الموج���ود حالي���ًا. أما الح���ل اآلخر الذي 
يتمن���اه األوروبيون فه���و زيادة معدالت 

اإلنجاب والخصوبة. 
ولك���ن هن���اك رأي آخر ش���ائع أيضًا 
وخصوصًا ف���ي الش���مال اإليطالي يرى 
االس���تغناء تمامًا عن الهجرة وله أسبابه 
التي ال تعدم المنطق، فقد أظهر استطالع 
لل���رأي أن %83 م���ن اإليطاليي���ن يرون 
أن ع���دد المهاجرين الذي���ن وصلوا إلى 5 
مليون نس���مة هو عدد زائ���د عن الحاجة. 
ويدعو أصحاب ال���رأي المعادي للهجرة 
إلى تجنيب العواطف، واأليديولوجيات، 
وحديث الح���وار الحض���اري، وأننا كلنا 
أخ���وة، واالتهام بالعنصرية، وآخر هذه 
القائمة من االتهامات، واالستخدام المفرط 
للبالغ���ة اللغوية، واعتب���ار الظاهرة في 

حد ذاتها اقتصادية وحسب. 
وفي رأي ه���ؤالء أن الهجرة الجماعية 
ب���دأت في إيطاليا قبل 30 س���نة وواكبت 
مصالح رجال األعمال اإليطاليين الصغار 
والمتوسطين الذين كانوا يحتاجون أليٍد 
عاملة رخصة، التي يسمونها بالسوداء، 
كناي���ة عن أنه���ا غير نظامي���ة، لمواجهة 
الحقوق النقابية التي حصل عليها العمال 
اإليطالي���ون. كم���ا احتاج���ت الصناعات 
الكبرى في توس���عاتها لهذه العمالة لكي 
تصنع منها طابورًا احتياطيًا تس���تخدمه 
عند اللزوم، حال قرر العمال اإليطاليون 
اإلضراب عن العم���ل للمطالبة بحقوقهم. 
وق���د جاءت هذه المن���اورة لصالح رجال 
األعمال ومثلت لهم ميزة في أوروبا كلها، 
العنصرية واليمينية  الح���ركات  وركبتها 
لكي تعزو إليها المتاعب التي يتعرض لها 
الشعب وخاصة في األقاليم والضواحي، 
واستطاع اليمين أن يجير لنفسه أصوات 
العم���ال المنزعجين ف���ي االنتخابات بعد 
أن كان���وا تقليدي���ًا وتاريخي���ًا يصوتون 
لصال���ح اليس���ار. كما ي���رون  أن اليمين 
االقتصادي واليمي���ن العنصري قد ضربا 
بالهج���رة عصفورين بحج���ر واحد، فقد 
أضعف���وا الحرك���ة العمالية واس���تفادوا 
الس���وداء، كم���ا وجه���وا  العمال���ة  م���ن 

للمهاجري���ن، وخاصة أصح���اب الهجرة 
اتهامات ش���نيعة مثل  الش���رعية،  غي���ر 
االتجار في المخ���درات واحتراف البغاء، 
ما ش���جع على عنف االتجاهات المعادية 
لألجانب والعنصرية،  فجعلت الفقراء من 
الجانبي���ن يضرب بعضهم بعضًا، وكأنها 
تحول���ت  حرب فقراء ض���د فقراء. ويدين 
هؤالء صمت اليس���ار واكتفاءه باإلشادة 
بأن حصة المهاجرين في الناتج اإلجمالي 
القومي بلغ نس���بة %10، دون حس���اب 
لنس���بة التهرب م���ن الضرائ���ب والعمالة 
الس���وداء التي تؤثر سلبًا على إحداثيات 
سوق العمل اإليطالية. وهم يردون على 
المهاجرين في  إحصائيات السكان ودور 
حفظ الت���وازن الديموجرافي بأن األرض 
اإليطالية ال تس���تطيع أن تدعم سوى 30 
مليون نسمة، وأن وعي الشعب اإليطالي 
بهذه الحقيقة هو الذي أدى به إلى تخفيض 
عدد المواليد حتى يمكنه أن يحقق الرخاء 
ألكبر نس���بة من الش���عب، وأنه بس���بب 
زيادة عدد الس���كان بهذه الطريقة سوف 
يه���دد بعدم القدرة على دفع المعاش���ات. 
كما يش���ير ه���ؤالء أيضا إل���ى أن األزمة 
االقتصادي���ة األخيرة والتي تس���بب فيها 
رج���ال األعمال الذين  نقل���وا أعمالهم إلى 
بالد أخرى وحولوا إيطاليا من بلد مصدر 
إلى بلد مس���تورد، مما أدى إلى تس���ريح 
جماع���ي للعمال، جعل العمال المهاجرين 
غير المهرة قنبلة موقوتة س���وف  تنفجر 
في أي  لحظة مطالبة بحقوقها،  أو على 
األقل بالطع���ام. أما فيما يتعل���ق بتأثير 
المهاجري���ن على البالد الت���ي وفدوا منها 

فتش���ير هذه الدراس���ات أن هذا  األمر غير 
حقيقي، وأن تأثيرهم في المجمل سلبي 
وخاصة على البالد اإلفريقية، التي بداًل 
م���ن أن يج���د حكامها  حلواًل لش���عوبهم، 
فإنهم يصدرونهم إل���ى أوروبا ويزيدون 
الفساد السياس���ي واالقتصادي،  هم في 
ويستفيدون من تحويالت المهاجرين إلى 

بلدانهم في تقوية مراكزهم السياسية.  

الهجرة السياسية 

هن���اك نوع آخ���ر من الهج���رة، وهو 
اللجوء السياسي، أو الالجئين إلى أرض 
أخ���رى فرارًا م���ن ظروف غير إنس���انية 
تالحقهم في بلدانهم، ويقدر عدد الالجئين 
ف���ي العالم نحو 43,7 ملي���ون فرد. ولم 
يشهد التاريخ مثل هذا العدد الكبير، والذي 
ب���دأ يتزايد بش���كل مخيف من���ذ 15 عامًا. 
أربعة أخم���اس هذا العدد م���ن الالجئين 
تعاني منه دول العالم الثالث، في الوقت 
الذي تظهر فيه دول العالم المتقدم تشددًا 
كثيرًا تجاه الالجئين، طبقًا لما يشير إليه 
تقري���ر المفوضية العليا لالجئين التابعة 
لألم���م المتحدة، والذي نش���ر بمناس���بة 
اليوم العالمي لالجئي���ن. وطبقًا للتقرير 
تس���تضيف باكس���تان وإيران وس���وريا 
العدد األكبر من الالجئين بأعداد تبلغ 1,9 
و1,1 و1 مليون عل���ى الترتيب. وتتحمل 
باكس���تان العبء األكبر حيث هناك 710 
الج���ئ ل���كل دوالر في معدل دخ���ل الفرد 
الس���نوي. ولقي���اس الفارق ف���إن ألمانيا 
وهي البلد الصناعي الذي يس���تقبل أكبر 
عدد م���ن الالجئين ويبلغ 594 ألف الجئ 
تس���تقبل 17 الجئًا ل���كل دوالر في معدل 
دخل الفرد من الناتج اإلجمالي القومي.  

ومن بين هذه الماليي���ن من الالجئين 
خ���ارج  الج���ئ  ملي���ون   15,4 هن���اك 
ب���الده و27,5 ن���ازح داخل بلده بس���بب 
الصراع���ات الداخلي���ة، أما ع���دد طالبي 
اللجوء السياسي فيبلغ عددهم في العالم 
850 ألف ش���خص، من بينه���م 15,500 
طف���ل بعائل أو بدون عائ���ل معظمهم من 

الصومال وأفغانستان. 
وال يأخذ هذا التقرير في حس���ابه عدد 

داريو فو: الحضارة 
المسيحية اعترفت 

باللجوء في 
الكنائس وكانت 

تعطي اآلمان لكل 
من يلجأ إليها، منذ 

ألفي عام
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النازحي���ن والالجئي���ن بس���بب األحداث 
الت���ي تش���هدها ليبي���ا وس���وريا وكوت 
ديف���وار، ومنهم عدد نزح إلى إيطاليا في 
الفترة األخيرة. وتق���ول الورا بولدريني 
مس���ئولة المفوضية العلي���ا إن %2 فقط 
م���ن النازحين الليبيين ه���م الذين جاءوا 
العليا  المفوضية  إلى إيطاليا. وتطال���ب 
إيطاليا بع���دم رفض مراك���ب النازحين، 
وت���رى أن الح���ل الوحي���د ال���ذي ال ثاني 
له هو قب���ول هذه المراكب والس���ماح لها 
بالدخول إلى األراضي اإليطالية. ووضع 
الالجئين في إيطاليا يقع ضمن المعدالت 
العادية والتي ال تشكل خطرًا طبقًا للعديد 
من الخبراء، فقد وصل عدد الالجئين عام 
2010 أكث���ر قلياًل من 56 ألف الجئ منهم 
854 بدون جنس���ية، وبلغ ع���دد طالبي 
ح���ق اللجوء 4076، حي���ث يبلغ المعدل 
في دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد 
ثالث���ة لكل ألف من الس���كان، بينما يبلغ 
في ألمانيا أكثر من سبعة لكل ألف، وفي 
بريطانيا 4 لكل ألف، بينما وصل المعدل 

في إيطاليا إلى 1 لكل ألف فقط. 

خارج الهّوة 
داريو فو، الكاتب المسرحي اإليطالي 
وصاح���ب  جائزة نوبل ل���آداب له رأي 
في مس���ألة الهج���رة غير الش���رعية فهو 
ينحي بالمسئولية فيها إليطاليا: »ينبغي 
أن ن���ردد ونؤك���د إل���ى م���ا ال نهاية على 
ه���ذا. إيطاليا هي الت���ي اخترعت جريمة 
الهج���رة غي���ر الش���رعية، وإطال���ة مدة 
رفض  وممارس���ة  االحتياطي،  الحب���س 
ح���ق اللجوء، وهي به���ذه بلد على حافة 

الهاوية«. 
وي���رى داري���و فو أن هن���اك تحوالت 
عنيفة تشهدها طبيعة المواطن اإليطالي، 
تمث���ل انقالب���ًا انثروبولوجي���ًا وفس���ادًا 
تاريخي���ًا، يتع���دل فيه���ا س���بب الوجود 
كشعب، وقواعد تأس���يس التعايش بين 
البش���ر، والمحو الجمعي لح���ق عام هو 
حق التضامن والمساواة كما ينص  عليه 
الدس���تور. م���ن الثقاف���ات العميقة – في 
رأي داريو فور – التي تجذرت ويخش���ى 
انقراضها هي ثقاف���ة اللجوء، واإلقامة، 
والضيافة، وهي ثقافة إيجابية يس���ميها 

»حضارتنا«. 
يقول فو: »بالرف���ض والحلقات التي 
تخصخ���ص الكراهية من أجل الس���المة، 
ننكر على أنفس���نا حضارتنا . الحضارة 
المس���يحية الت���ي اعترف���ت باللجوء في 
الكنائس م���ن مهدها، والتي كانت تعطي 
اآلم���ان ل���كل من يلج���أ إليها، من���ذ ألفي 
عام. الحض���ارة التي كانت تعطي العبيد 
الحري���ة والعمل. وبعد ذلك يقولون إنهم 
مس���يحيون!  إنهم حت���ى ال يعرفون ماذا 
تعن���ي ه���ذه الكلمة! ألن المس���يحية هي 
االس���تقبال، هذه ه���ي القاع���دة األولى 
وفع���ل الحب األول تج���اه المطارد. نحن 
اآلن، أن���ا وزوجتي فران���كا رامي، نقدم 
عماًل مس���رحيًا عن أمبروج���و، القديس 
امبروجو، الذي يقول في مش���هد مهاجما 
ًاألغنياء:» إذا سمعت شكوى على الباب، 
على بابك، وأنت تنع���م بالدفء ومتدثر 
باألغطية، فتذكر أن هذا  الذي يقف ببابك 
هو إنس���ان، وأن هذا اإلنس���ان يس���مى 

عيسى )عليه السالم(«. 
ويواصل فو: »الشيء المريع هو أننا 
نقب���ل الضيافة فقط إذا كان���ت مدفوعة، 
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وبأجر طي���ب. نقبله من يأتي إلينا طالبًا 
استضافتنا له مع استعداده للدفع. ولكن 
ه���ذه المبادلة تجعل منا نحن البؤس���اء، 
ويب���دو اإلثراء بين الثقاف���ات كالخرافات  
التي تغرق مع غرق المراكب التي تقدمها 
لنا شاش���ات التليفزيون. إن ما يس���قط 
هنا هو اإلحساس الدقيق بالعيش، وهو 
الت���راث الذي عاش حت���ى اليوم. من قبل 
كانوا يقولون: لن يحصل أحد على كوب 
ماء إذا أتى إلينا عطش���انًا، ولكنه سوف 
نعطي���ه  كوب���ًا م���ن النبيذ. ه���ذا التعبير 
موجود في كافة األقالي���م اإليطالية، من 
البندقية حتى صقلي���ة. تعبير يعني أننا 
نمن���ح من قب���ل أن يطل���ب الطال���ب. أما 
اليوم فالش���يء الوحيد ال���ذي  ننجح في 
قوله، بفضل وجود اليمين في الحكومة، 
والتأخر والصمت لمن ال نزال نصمم على 

وصفه باليسار: اغرب عن وجهي!
إن لهم الحق في االس���تقبال، ألن لهم 
الحق في اله���روب من الحرب، من النظم 
االس���تبدادية، والتي نس���اعدها نحن في 
غالب األحيان من أجل استغالل ما لديهم 
من مواد خ���ام. لهم الحق ألنهم يرفضون  
الب���ؤس والج���وع. ه���ذا ما تقول���ه األمم 
المتحدة، أن هناك مليار من البش���ر على 
حافة الموت بسبب نقص الغذاء في أماكن 
قاصية م���ن العال���م، مثلما ف���ي إفريقيا 
وآسيا، ونحن ال نمنحهم شيئًا ساخنًا إال 
العنصرية، وإال األب���واب المفتوحة إلى 

الفاشية. 
اليوم في الميدان، وكل يوم في الوقع 
اليومي، ينبغي أن نكون كثرة، نحتش���د 
من أجل إيق���اف هذا التيار، ولكي نصرخ 

بأن المهاجرين هم نحن«. 

المهاجرة لغة
للمفك���ر والكاتب أومبرت���و إيكو رأي 
آخ���ر ف���ي المس���ألة، رأي لغ���وي، فهو 
يفرق بين مصطلحين أساسيين: الهجرة 
والمهاجرة: فالهجرة تحدث عندما ينتقل 
أش���خاص من بلد إلى آخ���ر، مثلما انتقل 
اإليطاليون إلى أمري���كا، أو األتراك إلى 
ألماني���ا، وهي عم���ل يمك���ن التحكم فيه 
أو منع���ه أو تنظيم���ه أو تش���جيعه. أما 

المهاج���رة فه���ي تش���به الن���زوح، عندما 
ينتقل شعب بأكمله من أرض إلى أرض، 
وتقاس المهاج���رة بحجم التأثير الثقافي 
الذي يمارسه الشعب المهاجر في األرض 
الجديدة. وق���د حدثت في التاريخ هجرات 
كبيرة من الش���رق إلى الغ���رب غير فيها 
القوق���از ثقافة وإرث الس���كان المحليين 
الوراثي. وكانت هناك هجرات لما يسمى 
بالش���عوب البربري���ة ويقص���د به���ا غير 
الرومانية، والتي أنشأت ممالك وثقافات 
جدي���دة س���ميت »رومانية-بربري���ة« أو 
»روماني���ة – جرماني���ة«. وكان���ت هناك 
هجرات أوروبية تج���اه القارة األمريكية 
من ناحية الشاطئ الشرقي وتوغلت حتى 
وصلت إل���ى كاليفورنيا، وم���ن الجانب 
اآلخر من جزر الكاريبي والمكسيك حتى 
أطراف أمريكا الجنوبية، حتى وإن كانت 
الهج���رة منظم���ة سياس���يًا، ألن البيض 
الذي���ن ج���اءوا م���ن أوروبا ل���م يعتنقوا 
ثقاف���ة الس���كان األصليين، بل أنش���أوا 
ثقاف���ة خاصة بهم تبناها أيضا الس���كان 
المحلي���ون.  وحدثت هجرت متقطعة مثل 
هج���رات العرب إلى أس���بانيا. وهجرات 
جزئي���ة ولكنها لم تكن أق���ل تأثيرًا، مثل 
هجرة األوروبيين من ش���مال أوروبا إلى 
جنوبه���ا، واالس���تعمار الذي غي���ر ثقافة 
الس���كان األصليين، وأنشأ ما يسمى) بما 
بعد االستعمار(. ولكن المؤكد في النهاية 
أن الهجرة هذه، ويمك���ن أن نطلق عليها 
المهاج���رة، غير الهج���رة الحالية التي ال 
تقبل بها الش���عوب المهاج���ر إليها إال إذا 
تبن���ى المهاجرون الثقاف���ة األصلية، بما 

يعرف باسم االندماج.  
اليوم- في ظل زخم كبير من الهجرة - 
من الصعب جدًا معرفة ما إذا كانت بعض 
الظواهر تنتمي إلى الهجرة أو المهاجرة. 
لكن م���ن المؤكد أن هن���اك تدفقا ال يمكن 
إيقافه من الجنوب إلى الشمال )أفارقة أو 

شرق أوس���طيون تجاه أوروبا(، »هنود 
الهند« غزوا أفريقيا وجزر المحيط الهادئ، 
والصينيون في كل م���كان، واليابانيون 
الصناعي���ة  بمؤسس���اتهم  موج���ودون 
واالقتصادي���ة حتى عندم���ا ال يتحركون 

جسديا بمثل هذا التدفق الهادر.
فه���ل نس���تطيع اليوم أن نف���رق بين 
الهج���رة والمهاجرة عندم���ا تصبح الكرة 
األرضية كلها أرض���ًا لتنقالت متقاطعة؟ 
هذا هو الس���ؤال الذي يطرح���ه أومبرتو 
إيكو، ويجيب عليه باإليجاب، ألن الهجرة 
يتم التحك���م فيها سياس���يًا، والمهاجرة 
مثل الظواه���ر الطبيعية. وحيثما تحدث 
الهجرة يمكن حصار المهاجرين في جيتو 
ومن���ع اختالطهم بالس���كان األصليين، 
وحيثما تحدث المهاجرة يس���تحيل المنع 
اخت���الط  من���ع  ويس���تحيل  والجيت���و، 
الثقافات. المشكلة هي أن أوروبا تعامل 
المهاج���رة عل���ى أنه���ا هج���رة، فالعالم 
الثالث يدق بابها بقوة ويدخل منه حتى 
وإن  كانت غير موافقة. المش���كلة ليست 
قبول فتيات يرتدين النقاب في المدارس 
الفرنس���ية، أو عدد المس���اجد التي يمكن 
بناؤه���ا في روم���ا، وإنما المش���كلة في 
األلفية كلها، وهي أن أوروبا في طريقها 
للتحول إلى أمم متع���ددة العرقيات، أو 
إذا ش���ئتم القول: ملونة. إذا أعجبكم هذا 
فس���وف يحدث، وإن لم يعجبكم فسوف 

يحدث أيضًا. 

بطاقة تعريف
اإليطال���ي جاني  الفليس���وف  يعل���ق 
فاتيم���و عل���ى السياس���ة اإليطالية التي 
أعلن عنها وزير الداخلية ماروني، والتي 
تقضى بإعادة المهاجرين غير الشرعيين 
إل���ى بلدانه���م, ويق���ول إن تصريح���ات 
مارون���ي تش���هد عل���ى خط واتج���اه في 
موضوع الهجرة، يتبنى سياسية رابطة 
الش���مال اليمينية العنصرية، ويبتعد عن 
مواقف األغلبية السياس���ية في إيطاليا. 
ويق���ول: »وأتس���اءل: هل ع���دم تطبيق 
حق���وق اإلنس���ان يعتبر بطاق���ة تعريف  
محترم���ة إليطاليا في العال���م؟ إن رئيس 
الحكومة يجازف بتحطيم تراث هذا البلد 

الثقافي العظيم«.

أمبرتو إيكو: فرق 
بين اللجوء الفردي 

والهجرة الجماعية 
لالستيطان
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اللجوء إلى اآلخرة، نوع آخر من اللجوء تسببت فيه الدولة العربية الفاشلة، حيث أقدم شباب عرب في المغرب 
وتونس ومصر على المغامرة بحياتهم في قوارب الموت هربًا من الفقر، وحققت مصر أعلى معدالت موت ألبنائها 

الهاربين، بينما كان أجدادهم يلتصقون بأرضهم، ألنهم يؤمنون بأن من يموت خارجها لن يبعث مجددًا!

اللجوء
 إلى اآلخرة

عزت القمحاوي

عندم���ا وصل القائد المصري س���نوحي إلى دمياط عائدًا 
من حملة لتأديب الليبيين س���مع بم���وت مليكه وتولي ابنه 
زم���ام الحكم، فم���ا كان من قائ���د الجيش، ال���ذي يعرف أن 
الفرع���ون الجدي���د ال يحبه، إال أن لجأ إلى س���ورية وس���ط 
حاشية صغيرة من قواده، وهناك عاش وتزوج ابنة الملك 
الفينيق���ي. وعندما أحس باقتراب األجل كتب إلى الفرعون 
يستعطفه طالبًا الس���ماح له بالعودة كي يموت ويدفن 

في مصر.
وكان الفرعون كريمًا في مس���امحته والترحيب 
بعودته ك���ي تحيا روحه ويجد جس���ده التكريم 
بالعط���ور والدهون والكف���ن الناعم من الكتان 
بداًل م���ن أن يتركه ليكفِّنه اآلس���يويون في 

جلد شاة!
القصة م���ن أقدم وأع���ذب نصوص 
الس���رد القصص���ي ف���ي الحضارات 
القديم���ة، وتكش���ف ع���ن عالق���ة 
المصريي���ن بأرضهم وبالحياة 
والموت. كان التصور أن نهر 
النيل ينبع من الجنة، وأن 
ضفته الش���رقية للحياة 
والغربي���ة  األول���ى 
الخل���ود،  لحي���اة 
بعث  فال  وبالتال���ي 
وال خلود لمن يموت 
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حتى أطلق الس���ادات سياس���ة االنفتاح 
االقتص���ادي في أواس���ط الس���بعينيات 
متزامنة مع انفتاح سياسي على أميركا 
العرب���ي  الخلي���ج  ودول  والس���عودية 

وكذلك الصلح مع إسرائيل. 
وكان من نتائج ه���ذ االنفتاح تصاعد 
النزعة االس���تهالكية لدى المصريين بما 
يفوق قدرة األنشطة التقليدية على تلبية 
هذه النزع���ة، وفي الوقت نفس���ه كانت 
النتيج���ة االقتصادية التي تمخضت عنها 
ح���رب أكتوبر مع إس���رائيل قد بدأت في 
التبلور، حيث تضاعفت أسعار البترول 
وزادت حاجة الدول البترولية للعمالة، 
وق���د ش���ملت موج���ة الرخاء ب���الدًا غير 
بترولية مثل األردن، التي انتعشت فيها 
صناعة الخدمات وحركة البناء من أموال 
الفلسطينيين العاملين بالخليج وقيادات 
التنظيمات، وقد شجعهم االتجاه للسالم 
في المنطقة على تأس���يس بيوت لقضاء 
العط���الت والتقاعد فيه���ا عندما يفقدون 
أعماله���م بالخلي���ج أو يتقاع���دون ع���ن 

النضال.
في تل���ك الحقب���ة ب���دأت أول حركة 
اغتراب للمصريين على نطاق واس���ع، 
حيث يتوجه المهنيون بعقود عمل مبرمة 

سلفًا إلى دول الخليج.
 ول���م يك���ن أم���ام العمال���ة المصرية 
الماه���رة وغي���ر الماهرة س���وى اختيار 
واحدة من ثالث دول هي: ليبيا )الجارة 
م���ن  )الج���ارة  الغ���رب(، واألردن  م���ن 
الش���رق(، والعراق، حيث يمكن الس���فر 
من دون تأش���يرة للدول الثالث، بل إن 
ليبيا كانت تسمح للمصريين في نوبات 
الحم���اس القومي ل���دى العقي���د القذافي 

بالسفر بالبطاقة الشخصية!
بي���ن الدول الث���الث كان األردن األقل 
وع���دًا لكن���ه األكث���ر أمنًا عل���ى األرواح 
واألم���وال، ف���ي الوق���ت ال���ذي يمكن أن 
تتع���رض الدنانير القليلة التي يكس���بها 
المصري في ليبيا إلى المصادرة أو التبدد 
نتيج���ة واحدة من المب���ادرات المفاجئة 
للعقيد التي تراوحت بين اإليمان المطلق 
بالعروبة والكفر المفاجىء بها، إضافة 
بتخفيض  االقتصادي���ة  المب���ادرات  إلى 
س���عر الص���رف أو إلغ���اء التعامل على 

نوم فض���واًل لرؤية الس���باك المصري، 
وكيف يكون!

ل���م يع���رف المصريون الهج���رة إلى 
الغرب بقصد اإلقام���ة الدائمة وبالكثافة 
التي نزح بها اللبنانيون منذ القرن الثامن 
عش���ر. العدد النادر من المصريين الذين 
يمك���ن أن نطلق عليهم صفة »مهاجرين« 
كان���وا يس���افرون وفي نيته���م العودة، 
لكنه���م يقررون االس���تمرار ف���ي العيش 
بالخارج، عندما يس���تريح المسافر إلى 
البل���د المضيف عامًا بع���د عام، أو عندما 
يفكر بطموحه العلمي الذي لن يستطيع 
مواصلته في مصر، مثل بعض دارس���ي 
الدكت���وراه الذين تفوق معرفتهم إمكانية 
البيروقراطية المصرية على االس���تفادة 

منها.
 وعلى الرغم من األس���باب المختلفة 
لعدم حص���ول الملياردير المصري محمد 
الفايد صاحب محالت هارودز الش���هيرة 
بلن���دن على الجنس���ية البريطانية حتى 
اآلن، فإنها مصادفة ال تخلو من داللة أن 
يبقى واحد من أقدم المهاجرين المصريين 
ملتصقًا بمصريت���ه. حتى ظاهرة هجرة 
األقباط إلى الواليات المتحدة والتي بدأت 
بكثافة مضطردة مع تصاعد مّد اإلس���الم 
السياس���ي لم تقدهم إلى الذوبان، لكنهم 
صاروا قوة معني���ة بأوضاع مصر أكثر 
مما تعنى أية جالي���ة أميركية بأوضاع 

الوطن الذي هاجرت منه.
المصريي���ن  س���فر  كان  باختص���ار، 
ن���ادرًا ومرتبطًا بتكليف م���ن الحكومة، 

خارج مصر.
 وظل المصريون ألصق شعوب العالم 
بأرضه���م، ال يغادرونها إال عندما تكون 
هناك حاجة ماسة،  والبد أن يكون ذلك 
بش���كل مؤقت لرد هجوم الهكسوس من 
الش���رق أو رد غارات القبائل الليبية من 
الغرب أو التجارة مع لبنان في الش���مال 
وبالد بون���ت في الجن���وب. وظلت هذه 
عالق���ة المصريين بالعال���م من حولهم، 
من���ذ الفراعنة إل���ى الي���وم. وحتى بعد 
أن اضط���ر المصريون إل���ى التخلي عن 
عقيدتهم القديمة وبدأوا بالس���فر، فإنهم 
ويحاول  بالليال���ي.  غربتهم  يحس���بون 
المص���ري ضغط نفقاته ف���ي الغربة كي 
يدَّخر ما خطط الدخاره ويعود إلى مصر 

من جديد.
في العص���ر الحدي���ث أق���ام األلباني 
محمد عل���ي الذي حكم مص���ر من 1805 
إل���ى 1848 النهض���ة المصرية على نقل 
خبرات الغ���رب، وتحديدًا فرنس���ا حيث 
أرس���ل البعثات التعليمية. واستمر هذا 
التقلي���د في االتصال بالغرب بأقل القليل 
من الصفوة المتعلمة، أما عن العالقة مع 
الجيران فقد اس���تمرت حالة من االكتفاء 
ب� »األم���ة المصرية« عن المحيط العربي 
حتى أربعينيات القرن العش���رين عندما 
بدأ الشعور القومي يتبلور مع كل موجة 
يهود مهاج���رة إلى فلس���طين، ثم كانت 
هزيمة الفرق���ة المصرية في الحرب ضد 
العصابات اليهودي���ة وإعالن قيام دولة 
إس���رائيل عام 1948 الس���بب األساسي 

وراء قيام ثورة يوليو.
وق���د تبنى جم���ال عبدالناصر زعامة 
األم���ة العربي���ة وقيادة حرك���ة تحررها 
بالمس���اعدات العسكرية المباشرة وبناء 
دوله���ا الحديث���ة بخب���رات المهندس���ين 
والقضاة واألطب���اء والمعلمين المصريين، 
ال���دول  إل���ى  المع���ار  المص���ري  وكان 
العربي���ة الفقي���رة يتقاض���ى راتبه من 
ر العرب  الخزانة المصري���ة. وكان تصوُّ
ع���ن المصريين أنهم ش���عب من القضاة 
والصحفيين والمعلمين واألطباء وممثلي 
السينما، وقد روى لي أحد المعمرين في 
إمارة خليجية أنه كان أول من اس���تقدم 
سّباكًا مصريًا، وقضى ليلة وصوله بال 

ظل المصريون 
ألصق شعوب 

العالم بأرضهم، ال 
يغادرونها إال عندما 
تكون هناك حاجة 

ماسة،  والبد أن 
يكون ذلك بشكل 

مؤقت
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ال���دوالر أو حتى إلغ���اء العملة والعودة 
إلى نظام التبادل السلعي!

وفي الع���راق � كما في ليبي���ا � كانت 
حرية التحوي���الت المالية مقيدة بمبالغ 
زهي���دة، باإلضاف���ة إل���ى أن  الترحيب 
السياس���ي من صدام حسين ال يتناسب 
مع الضيق الشعبي المكتوم بالمصريين 
الدكتاتور.  من  المحميين  والفلسطينيين 
وكان���ت ذروة الخط���ر في الفت���رة التي 
أعقبت حرب الخلي���ج األولى مع إيران، 
وقد ظل���ت »النعوش الطائ���رة« تتوالى 
فيما يش���به الجسر الجوي من بغداد إلى 
القاه���رة ع���ام 1988 ظاه���رة غامضة، 
وقابل���ة ل���كل التفس���يرات االجتماعي���ة 
التفس���ير  فيه���ا  بم���ا  واالقتصادي���ة، 
الجنس���ي، حيث فس���ر البعض الظاهرة 
بانتقام الرج���ال العراقيين العائدين من 

الح���رب من المصريين بع���د أن تركوهم 
في المجتمع مع نسائهم في أثناء الغياب 

على جبهة القتال. 
وبص���رف النظر عن غم���وض دوافع 
الجريم���ة في العراق كان هناك تفس���ير 
وحي���د للصم���ت الرس���مي المصري عن 
نتائجها وعدم االكت���راث بها، فقد أدرك 
المصري���ون أن كرامتهم وحياتهم لم تعد 

من بين أولويات النظام.
ومن دون حاجة إلى توجيه رس���مي 
أو حذر ش���عبي من الس���فر إل���ى بغداد، 
س���رعان ما تح���ول العراق إل���ى منطقة 
كوارث، وأغلق معه طريق الخليج كله، 
ألن الس���الم المفاجئ مع إيران لم يسفر 

ن في أوضاع المنطقة.  عن تحسُّ
بعد اس���تراحة قصيرة للمحارب أقدم 
صدام حسين على غزو الكويت وصارت 

البل���دان منطق���ة حرب تم���د ظاللها على 
الخليج س���واء من حيث الخطر المباشر 
أو بس���بب تراجع الطل���ب الخليجي على 
العمال���ة المصري���ة،  في مرحل���ة تالية 
من الحرب ف���ي الخليج، ب���دأ المهنيون 
العراقي���ون الفارون م���ن الحصار ثم من 
المصريين  ينافس���ون  األميرك���ي  الغزو 
على الوظائف، وكان المنطق اإلنساني 
في صالحهم، فتضاءلت فرص المصريين 

أكثر فأكثر.
وبداًل من أن تواجه الحكومة المصرية 
هذه األوضاع الجديدة بالس���عي لتوفير 
فرص عم���ل بالداخل من خ���الل تحديث 
بنيتها الصناعية الضخمة شرعت في بيع 
المصانع والشركات فيما ُعرف بسياسة 
الخصخصة التي بدأت على استحياء في 
تس���عينيات القرن العش���رين وتسارعت 

في بداية األلفية الثالثة.
تخل���ت الدول���ة صراحة ع���ن تعيين 
الخريجين في وظائ���ف حكومية تصفها 
الصحف ب� »البطالة المقّنعة« تأكيدًا على 
الخصخص���ة وتحكيم  مس���اعي  صواب 
قيم الس���وق. ولم يكن أم���ام المصريين 
الذي���ن صاروا محكومي���ن باالغتراب إال 
التطلع ش���مااًل، نحو شركاء المتوسط. 
ب���دأت مح���اوالت الس���عي للس���فر إلى 
اليون���ان،  فرنس���ا،  ال���دول:  مختل���ف 
إسبانيا، ألمانيا، النمسا، وحتى البالد 
االس���كندنافية، لكن سرعان ما أوِصَدت 
المس���افرين  ال���دول بوجه  أبواب ه���ذه 
المصريين وبق���ي باب إيطالي���ا مواربًا 
وواعدًا، ليس لقرب المس���افة فقط، بل 
القوانين وط���رق تطبيقها في  الختالف 

إيطاليا عن جاراتها.
وس���واء تعلَّق األمر بطول الشواطئ 
اإلداري���ة،  بالرحاب���ة  أم  اإليطالي���ة، 
أم بتواط���ؤات الفس���اد لحاج���ة مجتمع 
األعمال اإليطالي إلى العمالة »السوداء« 
الخف���ة  روح  بطبيع���ة  أم  الرخيص���ة، 
اإليطالي���ة الت���ي تتعام���ل م���ع الحياة 
بوصفها لعبًا، فقد كانت النتيجة واحدة 
وه���ي أن القبض���ة اإليطالي���ة هي األقل 
تش���ددًا في أوروبا، وهكذا تصاعد الحلم 
اإليطالي ف���ي الق���رى المصرية بجموح 

فاق أي جنون عرفه التاريخ.

صر
 م

- 
ندا

مد 
حا

ي: 
فن

 ال
مل

لع
ا



4243 4243

الشيخ مات

لم أس���أل أب���دًا وال���دّي: لم���اذا كل هذه 
األهمي���ة التي يوليانه���ا لتلك األضواء 
البعيدة الهزيلة؟ مجرد سيبدو الموضوع 
كأض���واء بلد عربي نح���ن بعيدون عنه 
ونت���وق إليه، إلى أن أص���ل إربد، إلى 
مدخل المخيم، حيث تس���تقبلني كومة 
أقف���اص فيها عصافير صف���راء وأخرى 
متس���خة، تقفز بال هدف في حيز ضيق 
ه���و كل ما تبقى لها ك���ي تعود وتتذكر 

أنها قادرة على الطيران.
إل���ى جانب األقفاص يقف رجل أس���مر، 
عند مدخ���ل دكان أخف���ت محتواه عتمة 
شديدة س���ببها ضوء ش���مس الظهيرة 
الذي انتش���ر حول إطار الب���اب. الرجل 
األسمر يدلني إلى طريق الجامع القديم، 

حيث تسكن خالتي عريفة.
وس���رعان م���ا أت���وه. أص���ادف بعض 

الشبان الوسيمين: 
اسمها خالتي عريفة. هل يعرفها أحد؟

عريفة الصبيح التي ال تنجب؟
ممكن. 

ثم أس���ألهم من أين ه���م؟ يجيبون وهم 
واقف���ون في ظالل حائط يش���رف على 

الشارع الرئيسي للمخيم:
صفورية.

لوبيا.

بيسان.
غير عالمين بأن هذه البلدات مسحت عن 
البس���يطة وبات وجودها أشبه بوجود 
»بالد العجائب«، في حين ما زال يعمل 
بعض المؤرخين جاهدين على مس���حها 
حتى من اللغة، بينما يبقى اسم »سدوم 
وعم���ورة« في أحدث الخرائط. أبتس���م 
ألقلل من حدة الدراما، ثم أكمل طريقي. 
خالتن���ا عريف���ة تأتي م���ن األردن، من 
إربد، لزيارتنا م���رة كل بضعة أعوام، 
لبضعة أي���ام، فال يكفيه���ا الوقت حتى 
ت���زور الجميع، رغ���م إفطارها في بيت 
وغدائها ف���ي آخر وعش���ائها في ثالث. 
وجهها كالقم���ر، دائري بحجمه. وبينما 
القمر بعيد في الس���ماء هي قريبة تقبلنا 
جميع���ًا، نح���ن األطف���ال، س���عداء بما 
تبقى م���ن طعام لذيذ بع���د تناولها قدرًا 
قلياًل منه، فه���ي ال تأكل كثيرًا. هل هي 

الملكة؟
 وفي ش���ارع ضيق يس���خر مني بعض 
وول���د  فيضحك���ون،  فأس���ّبهم  األوالد 
آخر ال يس���خر مني فأسأله عن الجامع 
القدي���م. يأتي معي ك���ي ال أضيع أكثر. 
وإذ يتبعنا األوالد الوقحون، س���رعان 
ما نصبح قافلة، نمشي معًا في شوارع 
ال تتش���ابه وأي شوارع أخرى. شوارع 

ضيقة لكن المعة ج���راء ضوء الظهيرة 
الحاد والجيران الذين سكبوا فوقها ماء 
بالصابون. ش���وارع يمكن عبر ميالنها 
رؤية تلك اليد البش���رية التي س���رعان 
م���ا تتعب وترتجف ول���و قلياًل، فال يعد 
بمقدورها جعل سطح الشارع مستويًا، 
مع ذل���ك فق���د حاولت أقص���ى جهدها. 
يقودن���ي دليلي الصغي���ر، محمد، إلى 
باب بيت. يقرعه وأنا خلفه. تطل ثالث 

فتيات.
جئت من فلس���طين، وأسأل عن خالتي 

عريفة.
يقبلنني.

- من أنتن؟
- نحن بنات ابن خال والدتك؟

- هل تعرفن والدتي؟
وتقبلني خالتي قبلة أعرفها جيدًا. أبحث 
عن دليلي محمد ألش���كره، فيصبح في 
لحظة قريبي، واألوالد الذين س���خروا 
مني قبل قليل يصافحونني اآلن بخجل، 
فأضحك وال أش���كي لخالتي عريفة عن 
قلة أدبهم الس���ابقة. ه���ؤالء أبناء بنات 
وأبناء خ���االت وعمات وأخوال وأعمام 
أمي وأب���ي. والرجل األس���مر من بداية 

المخيم؟ 
الرجل األس���مر الغريب من بداية المخيم 
يتح���ول إلى اب���ن خالة أم���ي، »خالك 

توفيق« تقول خالتي عريفة. 
ل���م يكن لي أبدًا قبل هذه الظهيرة، خال 

اسمه توفيق يبيع عصافير. 
لمئ���ات  بتقديم���ي  خالت���ي  وتس���تمر 
األقرباء: »ابنة ذيب���ة الصغيرة. قادمة 

من فلسطين«. 
وم���ع أن المفاج���آت ال تفاجئني عادة، 
ه���ذه تفع���ل: عش���رة آالف ف���رد م���ن 
عش���يرتنا الجئون يقطنون مخيم إربد. 
ثالثة آالف آخرون في س���وريا. هل أنا 
في بالد العجائب؟ هم يعرفون كل شيء 
عنا وأنا ال أعرف شيئا عنهم. فخالتي ال 
تعرف بأن أهلنا قد خبأوهم جميعًا عنا، 
كما يبدو، كش���رط لبقائنا في فلسطين. 
وخالتي، التي هي ابنة خالة أمي، هي 
البنت البكر لشيخ العشيرة. ألتقي به، 
فيقول مبتسمًا بصعوبة بسبب مرضه: 
سأعود إلى فلسطين ولو كان ذلك آخر 

عدنية �سبلي - فل�شطني

17 أيلول، 1997  أسافر إلى األردن، إلى مدنية طالما نادتنا والدتي لكي 
نرى أضواءها من الضفة األخرى، من على سفح جبل طابور. في الحافلة 
أشخاص رأيت أضواء بيوتهم برفقة شقيقاتي في حين سعادتنا أشد من 

رؤية شهاب.
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يوم في حياتي. أشعر هذا.
وتبعث خالتي ببعض الهدايا لوالدتي، 
هدايا أحضرتها خصيصًا لها من الش���ام 

في العام الماضي.
24 أيلول، 1997. أعود إلى فلسطين. 
أص���ل إلى البيت. ال أحد يس���ألني كيف 
كانت رحلتي. أعطي والدتي الهدايا، من 

خالتي عريفة.
تبتسم.. هل التقيت بها؟ كيف حالها؟

جيدة.
وه���ذه تكون نهاية حديثنا. ثم ننصرف 

كلتان���ا ننظ���ر إلى المش���هد ال���ذي يمتد 
أمامنا. سفح الجبل الشرقي، السهول، 
ال���وادي. مئات األقارب ف���ي مخيم إربد 

يذكرون هذا الوادي. 
»جنات تجري من تحته���ا األنهار« على 
أطراف جبل صغير يستطيع أن يخترع 

وادي يتناسق وصغره. 
ف���ي كل مرة كنت أدخ���ل بيت قريب في 
مخيم إربد، كانت تشرف علّي بينما أنا 
منشغلة بخلع حذائي عند باب المدخل، 
صورة جميلة لهذا الوادي وهذه السهول 

وه���ذا الجبل، ال���ذي تتوس���طه بيوت 
تتفق العائلة، في فلس���طين وخارجها، 
عل���ى أن أنواره���ا في الليل تش���به عقد 
س���هرة. عبر هذه الص���ورة هم يطلون 
باش���تياقهم إلينا، قاطن���ي هذه البيوت 

وهذا الفضاء. 
لكن بعودتي إلى هنا، مكان ش���وقهم، 
أحس ببعد ما تجاه هذا المكان لوجودي 
في���ه دونهم، بينما الش���يخ ل���ن يعود 
أبدًا، إذ أت���ى خبر موته في المخيم بعد 

أسبوعين من عودتي.

ين
ط

س
فل

 -
ر 

صو
من

ن 
ما

لي
س

ي: 
فن

 ال
مل

لع
ا



4445 4445

هم اليوم، يسمسرون عند عتبات الغزاة. 
كان نزول���ي عل���ى عّم���ان - م���رة، قلت: 
ش���روقي عل���ى عّم���ان، فكرهن���ي نصف 
الصحب - خريف الس���نة الف وتس���عمائة 
وأربعة وتس���عين، هو أول فراق إكراهي 
لبغ���داد، أّم���ي العزي���زة الت���ي أمرضها 
الحص���ار، ومرمرتها الح���روب، وتاليًا، 
حطمه���ا وأحرقه���ا الغزاة الهم���ج. عبرنا 
جس���ر الجمهورية بس���يارة كريم شغيدل 
- برازيل���ي زرقاء -. كان معي س���اعتها، 
محم���د ترك���ي النصار وحميد قاس���م. في 
كراج عالوي الحلة المش���تول بكرخ بغداد 
العباس���ية، ركب حميد ومحم���د الباص، 
وتخلف���ت عنهم���ا يومًا واح���دًا. على باب 
الظهي���رة التالية، اس���تقللت صحبة قوم 
ش���اردين، س���يارة كبيرة اس���مها »جت« 
وبيميني حقيب���ة فقيرة تنام فيها بطانية 
»جي���ش« وعش���رون نس���خة م���ن كتابي 
األول »المدفن المائي« ومسبحة من منزلة 
»س���ندلوس« وقميص وبنط���رون »نص 
عم���ر« هما م���ن بركات بائ���ع العتيق عبد 
اللطيف الراشد - مات - من أثاث الجنطة 
أيضًا، ثمة نسخة ضخمة من كتاب القرآن، 
مترجمة الى اإلنكليزية وكلوص س���كائر 
س���ومر من منزلة س���ن طويل، وقمصلة 
»جي���ش ش���عبي« ورواي���ة »الحارس في 
حقل الشوفان« لسالنجر، كان ترجمانها، 

العموني البديع القدير غالب هلس���ا - هذا 
ما أراه منقوش���ًا اآلن فوق شاشة الذاكرة 
- وه���ذه كان���ت م���ن أحلى هب���ات الفتى 
الشاعر حسين الصعلوك. أكل منا الدرب 
الطويل بين بغ���داد العليلة وعّمان، أزيد 
من عشرين س���اعة، كانت كفيلة بتحويل 
المؤخ���رة ال���ى جذع ش���جرة ف���ي دكان 
قص���اب. الجيب فارغ، يغن���ي في بطانته 
داخل حس���ن، وكانت تلك أقس���ى بيبان 
الوحش���ة. في ك���راج عمان، تناوش���تني 
سلة من أصوات واضحة. عجوز عراقية 
كأنها ألف س���نة، سألتني إن كان بجوف 
حقيبتي سكائر أبيعها، قلت بلى، قالت أنا 
ش���ارية، أجبتها أنني بائع يا وجه الخير 
والعافية. س���ائق س���رفيس عّماني قح، 
يعتمر حطة أردنية حمراء، شال حقيبتي 
المنفوخ���ة بغتة، وس���ألني عن وجهتي. 
قلت مقهى العاصمة، وسط البلد. ضحك 
الرجل الكهل وقال إن الوقت ما زال مبكرًا. 
قلت إذن دعنا نذه���ب إلى فندق رخيص، 
ق���ال »على راس���ي عمي« وعل���ى مبعدة 
ش���مرة عصا من مكان الجامع الحس���يني 
المشهور، كان فندق الملك غازي العتيق. 
س���عر الليلة بدين���ار ونص���ف، والغرفة 
المزنزن���ة التي رميت ف���ي جوفها، كانت 
تقوم على ثالثة أسّرة. استوطنت سريرًا، 
وش���خرت فوقه حتى أذان الظهر القريب. 

نزعت جس���دي التعبان من دفء الفراش، 
فوج���دت ثالثنا قد غ���ادر الغرفة، وثانينا 
المهزول المسلول، كان غطى وجهه ولّفه 
ببطاني���ة ثقيلة. ثمة رجل خش���بية تتكئ 
على أخير الس���رير. ربما جاء هذا الكائن 
الملف���وف، ش���اردًا مثل���ي، وخّلف رجله 
اللحمي���ة، وديعة أبدية ش���رق البصرة. 
عبأت قدم���ّي الباردتي���ن بفردتي الحذاء، 
وش���لت حقيبتي به���دوء وخوف يش���به 
خ���وف واحد راج���ع ال���ى داره الهاجعة، 
مطّينًا ببطل ع���رق، وخالف دموي حول 
قصيدة النثر، ونسيان مهين لميقات ميالد 
الزوج���ة. غ���ادرت النزل العتي���ق مودعًا 
بتلويحة يابس���ة ال أدري س���ّرها. بيس���ر 
مبين، اهتديت إل���ى مقهى العاصمة الذي 
سيحتشد فيه بعد ساعة أو بعضها، فلول 
م���ن أدباء وفناني���ن عراقيي���ن وأردنيين 
وفلس���طينيين. أرحت ركابي لصق مدفأة 
تعمل بالسوالر، وما هي اال نظرة بارقة، 
حت���ى ان���زرع فوق رأس���ي، كبي���ر الندل 
المش���هور، أبو محمود. بعد س���نوات من 
القعود اليومي ف���ي المقهى، لم أر أي أثر 
البتس���امة فوق وجه أب���ي محمود، تمامًا 
مثل وجه النادل المش���ورب الالذع، كبير 
جايجية مقهى حس���ن عجمي ببغداد، أبو 
داوود، الذي مات ولم يعثر على س���ر من 
سرق واوه. نهضت وصافحت أبا محمود، 
وعّرفته بنفسي، وس���ألته عن أصدقائي 
وخالني وصحبي، فقال سيأتون قريبًا. 
دفأت بطني بش���اي خفيف لم أستس���غه 
أول م���رة، إذ مازال���ت ذائقت���ي، مكبل���ة 
تلبط بش���اي وأستكان بغداد األسود مثل 
ليل. رش���فة من قدح الشاي، وشفطة من 
س���يكارة سومرية من صنف سن طويل، 
وحسبة تجرني يمينًا، وحسبة تسحلني 
ش���مااًل، حتى انفت���ح ب���اب المقهى على 
وجه علي منشد. حضنني علي وعانقني 
بقوة، حتى كدت معها أخس���ر أربعة من 
ضلوعي، وخمسًا من فقرات ظهري. أظن 
أن القص���ة انمطت وصارت أكبر من حجم 
حرثة »مكاتي���ب عراقية« أراكم على خير. 
كانت معدتي تقرقر من الجوع، لذا اقترحت 
على صاحب���ي، الغداء فوافق فورًا. نزلنا 
صوب مطعم ش���عبي مشهور، هو مطعم 
هاشم، الذي كان صيته مثل صيت المدرج 

دفتر السماء الثانية

علي ال�سوداين - العراق

ستكون الكتابة في هذا الباب، مستلة والبطة فوق قاموس اللجوء والمالذ 
والمنفى، وهذه الثالثة، كان دم حروفها قد وّزع غير مرة ومرة، على قبائل 

الكذابين والكذابات الذين كانوا يرقصون كما قردة، فوق دكة الدكتاتور،
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المسبحة.
نص عمر : مستعمل .

قمصلة جيش ش���عبي : جاكيت ثقيل يتدفأ 
به مقاتلو الجيش الشعبي .

داخ���ل حس���ن : مط���رب ريف���ي ، أغانيه 
تقصف القلب بحنين عظيم ش���مرة عصا : 

على مقربة .
جايج���ي : صان���ع الش���اي ، والجيم هنا 
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مفدوع : مشطور .

بحوش���ت : فعل ماض ، أغل���ب الظن أنه 
مستل من اللهجة الشعبية ، بمعنى فّتشت 

بطل عرق : زجاجة عرق .
استكان : كأس صغيرة يصب فيها الشاي 
حسن عجمي : مقهى مشهورة ببغداد ، جّل 
جالسها من األدباء والمثقفين والغاوين .

ها عيني ؟ : تس���اؤل حميم مشهور بلهجة 
أه���ل بغداد ، يفتدى في���ه المنادى بالعين 

العزيزة .
aLIaLSoudaNI2011@gMaIL.CoM

الرومان���ي، وهن���اك كان صح���ن الفول 
الغ���ارق بزيت الزيتون والم���داف بتتبيلة 
مدهشة، والمس���ّور برغيف خبز ساخن، 
ورأس بصل فحل مفدوع، وكاس���ة شّطة 
ح���ارة، وصح���ن نعناع طازج. مس���حنا 
الصحون كلها ونهضنا نتثاقل كأن واحدنا 
جن���دي يعي���ش آخر س���ويعات اإلجازة. 
م���ددت أصابعي وبحوش���ت جيبي ببطء 
المس���رحي علي  ش���ديد، لكن صاحب���ي 
واص���ل تمس���يد ش���اربه، حت���ى لحظة 
دسس���ت س���عر األكل بيد الكائن الطيب، 
صاحب الصوت المثير المدوزن على سّلم 
البّحة، المعلم أبو عرب. عدنا الى المقهى 
لنجده���ا قد اس���تحالت الى حس���ن عجمي 
ثانية. جان دم���و - مات - ومحمد النصار 
وحمي���د قاس���م وياس���ين النصي���ر وعبد 
العظيم فنجان وش���اكر الرفاعي وحس���ن 
الصح���ن وفاضل جواد وعدن���ان الصائغ 
وعب���د ال���رزاق الربيعي ورس���ول عدنان 
وصاحب أحمد وحي���در المحروق وكاظم 
الح���الق وأياد ص���ادق - م���ات - وعماد 
حس���ن وصال���ح الجيزاني ومه���دي علي 
ورضا ذي���اب وعبد الجبار ناصر وفاضل 
الخياط ومراد حسين واحمد هاشم وعماد 
العمارتلي وحسين علوان وكريم شعالن 

وناصر مؤن���س وصالح حس���ن وعبود 
الجاب���ري وعبد الرحمن الخزاعي - مات - 
وعن���د مفتتح العصر، كانت دائرة مؤنس 
الرزاز بوجهه النب���وي المريح - مات -، 
قد تكاملت: محمد خروب وخيري منصور 
ورس���مي أبو علي وهاشم غرايبة ونبيل 
الخطي���ب وأحمد المصل���ح ومحمد صالح 
وعم���اد الكتبي وغس���ان مفاضلة ومهيب 
البرغوث���ي ال���ذي م���ا أن تصافح���ه حتى 
يسألك بلهجة عراقية مكّسرة: ها عيني، 
ش���لونها بغداد؟ صخب وشاي ويانسون 
وقرف���ة وقه���وة وس���كائر وأراجيل وقهر 
وقص���ص وقصائ���د وسياس���ة وأوه���ام 
وأحالم وفتوحات، ومقترحات ألمس���ية 
س���كرانة، في غرفة الفن���ان التائه فاضل 
جواد، حيث مفتتح القلعة، وسبايا معبد 
هرق���ل العظيم. ليل���ة تجر ليل���ة، وأيام 
تركض خل���ف أي���ام، والحكاي���ة مازالت 
قائمة، كما لو أنها قالدة عمالقة، تتلولح 

برقبة الربة عّمون.
ج���ّل جالس���ها م���ن األدب���اء والمثقفي���ن 

والغاوين.
ها عيني؟: تس���اؤل حميم مش���هور بلهجة 
أهل بغ���داد، يفتدى فيه المن���ادى بالعين 

العزيزة.

العمل الفني: أحمد نعواش - فلسطين
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خوان غويتيسولو

مقال

عن���د عودتي إلى إس���بانيا بعد موت فرانك���و وما لحقه من 
نشر مقاالت جمعتها في كتاب بعنوان »يوميات قتالية« ونشر 
روايتّي »الس���يد خوليان« و»خوان ب���ال أرض« اللتين منعتهما 
الرقابة من قبل، كنت أس���مع دوم���ًا في الحوارات والمؤتمرات 
الصحافي���ة نفس الس���ؤال، الُمص���اغ أحيانًا بنب���رة عدوانية 

واتهامية: »من أين يأتي اهتمامك هذا بالعالم العربي؟«.
لم يدهشني أبدًا هذا الموقف: لقد تحققُت منذ زمن طويل من 
تراكم كليش���يهات سلبية حول اإلسالم والعرب والمغاربة في 
مدارنا العقلي. لهذا كنت أعيد صياغة السؤال بالعكس وأطرح 
عليهم الس���ؤال الحقيقي: »ومن أين يأتي عدم اهتمامنا بعالم 
يق���ع على بعد 14 كيلومت���رًا من إس���بانيا، بعالم تعايش مع 

عالمنا عدة قرون ويعد جزءًا مكماًل من مكتسباتنا الثقافية؟
حينئ���ذ كانوا ي���رون انجذاب���ي الفس���يولوجي والثقافي ل� 
»دار اإلسالم« كش���يء غريب )والحقيقة أنني كنت دومًا كاتبًا 
غريبًا طبقًا للمقاييس اإلسبانية!(. وبرغم النهضة التي القتها 
الدراس���ات العربي���ة المهج���ورة بداية من النص���ف الثاني من 
القرن التاس���ع عشر والعمل الش���اق التالي لها والذي قامت به 
شخصيات عظيمة مثل ميجيل أسين بالثيوس وإميليو جارثيا 
جوِمث، ظل االس���تعراب مقيدًا بدائرة المتخصصين ولم يؤثر 
في إبداعنا األدبي إال بش���كل سطحي وفولكلوري. لقد انكسف 
تدجي���ن القرون األولى لألدب القش���تالي والكتالوني في حكم 
المل���وك الكاثوليكيين، ول���م يعد ليطل برأس���ه إال بعد مرور 

أربعة قرون. 
لم تش���غل ه���وُة الق���رون المدّوخة ممثلي العالم الرس���مي 
واألكاديمي المخلصين للقان���ون القومي- الكاثوليكي القديم، 
هؤالء الذي���ن يرون أن الع���رب واليهود لم يؤثروا إال بش���كل 

طارئ ف���ي ثقافتن���ا األوروبية والمس���يحية. وألول مرة تمت 
الوشاية باإلخفاء المتعّمد لكل ما ال يتّسق مع هويتنا المطلية 
باإلرث الالتيني وعقي���دة روما، وباألدلة والبراهين في اليد، 
قّدم أميريكو كاس���ترو عمله المرجعي »إس���بانيا في تاريخها: 
مسيحيون ومسلمون ويهود« الذي كان زلزااًل نفض األساسات 

العقائدية لألوروبيين المتطرفين.
وم���ع أن إس���بانيا ُتعد جزءًا مكّم���اًل من المس���ّماة )الثقافة 
الغربي���ة( كما يحّدد المؤرخ العظي���م، غير أنها تتميز عن بقية 
بل���دان هذه الثقافة بأنها »اس���تغراب مصبوغ« باإلرث العربي 
واليهودي الخاص بعصورنا الوسطى. وإذا كانت إبداعات فن 
الموديخر)المدّجن( بشبه الجزيرة األيبيرية وبأميركا المتحدثة 
باإلسبانية محل إعجاب الخبراء والدارسين من كل أنحاء العالم 
لتفرده، فهذا »التدجين« ال يخص حصريًا الفنون التش���كيلية، 
بل يضم أيضًا المجال األدبي، ألن مجتمعنا أيضًا كان »مدجنًا« 
كذلك. فكتاب »أغنية السيد« و»الكونت لوكانور« و»كتاب قمص 
إيتا« تنصهر فيها جميعها عناصر التينية وعربية وتفترض في 
حالة األخيرة جرأة مركبة تدهش���نا حداثتها السابقة لعصرها. 
كما يعترف النقاد اليوم، دون نظارات أيديولوجية أو دينية، 
بأن »كتاب قمص إيتا« يستبدل موضوعات التقليد اإليروتيكي 
واللعوب الخاص بال���رواة الجوالين األوروبيين بموضوعات 
أخرى ش���ديدة الشبه بما طرحه الش���عراء والرواة الشعبيون 
ببغ���داد ومصر واألندلس الذي���ن كانوا قد أصبح���وا جزءًا من 

الثقافة القشتالية في زمنهم.
إذا انتقلن���ا من المجال األدب���ي إلى المعاج���م، فمن المثير 
للدهشة حقًا نقص االهتمام بلغة قد ورثنا منها مئات المفردات 
والتعبيرات، وبالتالي فاألمر جدير بالتحليل والتحليل النفسي. 

لماذا العالم العربي؟
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وش���يئًا فش���يئًا، يتحقق الباحث الفضولي 
من أنه أمام paTCHWorK، أقصد، قماش���ة 
مكّون���ة من قط���ع ذات أل���وان مختلفة. في 
األف���الم الوثائقية لمسلس���ل »الِقبلة« الذي 
أنتج���ه التليفزيون اإلس���باني منذ ما يقرب 
م���ن ربع ق���رن، حاولُت تقدي���م نموذج 
م���ن هذا التنوع في مجال الموس���يقى 
والمعم���ار والعم���ران واالحتف���االت 
الش���عبية.. إلخ، وه���و ما يدحض 
الص���ورة المزيف���ة والنمطية في 
الخي���ال الغرب���ي. أعتقد أنه من 
المهم أن يتمكن مشاهدو الشرق 
األوسط وشبه الجزيرة العربية 

من مشاهدته.
ال أود أن أنه���ي هذه الس���طور 
دون اإلشارة إلى أن تغييب الهوية، 
الذي أفقرن���ا وأبعدنا عن معرفة لغات 
وثقافات أخرى، في طريقه إلى الزوال. 
فالش���باب الجامعي الي���وم يهتم باللغات 
والترجمة إلى اإلس���بانية - وهي ما كانت 
محصورة من قبل في النقل من الفرنسية، 
وفي ح���دود ضيقة م���ن اإلنكليزية- واآلن 
اتسع المجال ليش���مل، ليس فقط األلمانية 
والروسية، وإنما أيضًا الصينية واليابانية 
الذي  واس���تعرابنا،  والتركية.  والفارسية 
كان مقي���دًا ف���ي القرن الماضي باس���تثناء 
حفنة من األمثلة الخاصة باإلرث الش���عري 
واألدبي لكالسيكيي بغداد ودمشق ومصر 
واألندلس، قد تحول لمش���تل ب���ذور يعمل 
به باحثون- قواعدي���ون، متخصصون في 
عل���م المعاج���م، أنثروبولوجي���ون.. إلخ- 
متخصصون في لهجات الش���رق األوس���ط 
والمغرب المتعددة. عش���رات من الش���باب 
يحض���رون دورات لتعليم اللهجات الدارجة 
ف���ي مراك���ز »ثربانتس« بالمغ���رب وأعرف 
أكثر م���ن واحد يجيد التح���دث باألمازيغية 
والريفي���ة. ولحس���ن طالع���ي، أصبح���ُت 
إس���بانيًا أكثر تقدمًا اليوم وما عادوا يرون 
في انجذابي للعال���م العربي غرابة أو ثمرة 

لميول منحرفة. 

 ترجمة - أحمد عبد اللطيف

م���ع ذل���ك، وبالت���وازي مع 
اليهود  من  العرقية  التنقية 
والمسلمين في سنة 1492 
عال���م  أنج���ز  و1609، 
اإلنسانيات أنطونيو دي 
نبريخا )1441 - 1522( 
»القواعد  بعنوان  كتابًا 
القشتالية«، ُمهدى إلى 
إيزابي���ل الكاثوليكية، 
لغوي«  »تش���ذيب  فيه 
بش���كل  مح���ا  حي���ث 
ذات  المفردات  منهجي 
األص���ل العرب���ي التي 
لم يك���ن لها مرادف في 
اللغ���ة الالتينية وظلت 
فقط تلك المفردات التي 
لم يكن ممكنًا استبدالها، 

وال يمك���ن ألح���د أن يجهل 
التي  المف���ردات  عدد وأهمية 

عاشت. ولعل تعلُّمي المتواضع 
للغ���ة العربية بلهج���ة مغربية- 
ش���ديدة الش���به باللغة الُمتحَدث 
بها في األندلس في القرنين الرابع 
عش���ر والخامس عشر- كشف لي 
سلس���لة من تعديالت وتحويرات 
لغوية، لم أك���ن أرتاب فيها، من 
اللهجة العامية الخام إلى تركيبات 
اللغ���ة العربية الدارجة في تركيبة 
مثل  الجدي���دة،  الالتينية  جملتن���ا 
التخصيص الملفت لألفعال الالزمة، 
والذي أشار إليه أميريكو كاسترو. 
لكنني سأتحدث في مناسبة أخرى 
عن رحل���ة ذهاب وع���ودة الكلمات 

واألمثال بين إسبانيا والمغرب.
ال ش���ك أن فضاء العالم العربي 
الرحب يقّدم لكاتب من نوعيتي تعليمًا 
مستمرًا. عالم، بمجرد أن يتآلف معه، 
سيتجنب المستعرب المبتدئ التورط 
ف���ي التعميمات التبس���يطية الغزيرة 
جدًا بين متخصصي���ن مفترضين في 
الشأن األوروبي واألميركي الشمالي. 
ما سيكتش���فه في بل���د، ال يصلح لبلد 
آخر. فاللغ���ة والدين يجمع���ان الدول 
العربي���ة لكن األول والثان���ي يتكّيفان 
على عادات كل بل���د وتقاليده المحلية. 

العمل الفني: إبراهيم بوسعد - البحرين
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»جوبا« عروس إفريقيا
فرحة االستقالل.. مخاوف المستقبل
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اس���تفتاء 9 يناير 2011 ح���دَّد مصير 
جنوب الس���ودان إلى األبد. وفي 9 يوليو 
من العام نفس���ه اس���تقلت الدولة نهائيًا. 
وبعد أي���ام أصبحت عضوًا كامل الحقوق 
ف���ي األمم المتحدة والدول���ة رقم 193 في 

العالم. 
قب���ل، و تزامنًا مع االحتفاالت بإعالن 
الدولة الجديدة في جنوب السودان، عاش 
أهالي الجنوب عمومًا، وجوبا على وجه 
الخصوص، فرحة انعكس���ت في كرنفال 
واس���ع النط���اق عل���ى كل المس���تويات 
بما فيها اللغة. فس���كان الدول���ة الجديدة 
يتحدث���ون فيما بينهم بلهجاتهم ولغاتهم. 
اللغ���ة العربية أيض���ًا أكثر ش���يوعًا في 
التعام���ل، لكنهم يحاول���ون تعميم اللغة 
اإلنجليزية، ما يفس���ره البعض على أنه 
مج���رد إظه���ار لثقافة مختلف���ة عن ثقافة 
الماض���ي أو تأكي���د عل���ى اختالفهم عما 

كانوا عليه قبل 9 يوليو 2011. 
على الرغم من التصريحات السياسية 
والدبلوماسية بشأن أوضاع مواطني كل 
من دولتي الس���ودان في األخرى، إال أنه 
ال أح���د يمكن أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث 
في حال تأزم الوضع في بقية المش���اكل 
العالقة م���ن نفط، وح���دود، وأمن. لكن 
حكومة الجنوب أكدت أن كل شيء على ما 
يرام. واحتفل العالم بوالدة دولة جديدة 
يؤكد مس���ؤولوها أنها قادرة على الحياة 
ولكن عن طريق المساعدات واالستثمارات 
الخارجية على األقل في السنوات األولى. 
بينما الفشل تلو الفشل يالحق الخرطوم 
وجوبا بشأن حل قضايا الحدود وتقسيم 
الموارد النفطي���ة واألمن وإمكانية اندالع 
العنف. لكن أين الجنوبيون في الش���مال 
والش���ماليون في الجنوب م���ن كل ذلك؟ 

إن جوازات الس���فر والهويات الشخصية 
الجدي���دة أصبح���ت بأي���دي المواطني���ن 
الجنوبيين بعد أيام قليلة من االستقالل. 
غي���ر أن مواطن���ي كل دولة ف���ي األخرى 
يستفس���رون حول أوضاعهم االجتماعية 
والمعيشية والسياسية. واإلجابة غامضة 
إال م���ن تفاؤل دبلوماس���ي وثق���ة حذرة 
ومخاوف مؤجلة. لقد ولدت دولة جديدة 
ف���ي إفريقيا القديمة بعد حروب واختالط 
دماء وأنساب طوال ستين عامًا. الطالق 
المتحضر نس���بيًا وقع وال رجعة. وبداية 
من 10 يوليو 2011 بدأت حلقة جديدة من 
فك االشباك للمشاكل واألزمات العالقة، 
بما فيها االجتماعية والمعيشية والزيجات 

المختلطة.
تلك المس���احة الشاس���عة في جنوب 
الس���ودان )أكثر م���ن 600 ألف كلم مربع 
تقريب���ًا( الت���ي أصبح���ت الدول���ة المئة 
والثالثة والتس���عين في األمم المتحدة لن 
تبقى الطفل المدلل لدى الغرب. حوالي 8 
ماليين مواطن من عشر قبائل )أو واليات 
كما يسمونها( بين مسيحي ومسلم ووثني 
يقطنونها وفقًا لدستور علماني قائم على 
المس���اواة والمواطنة. هك���ذا وعد قادتها 
بعد 9 يوليو 2011. وهكذا تس���ير األمور 
في أيام العس���ل األولى. الكنائس تصلي 
باإلنجليزي���ة والعربية. غي���ر أن وضع 
اللغ���ات القانوني ل���م يتح���دد بعد على 
مستوى الش���ارع، وهو ما سيحدد الكثير 
من مالم���ح التن���وع الثقاف���ي والطائفي 
واإلثني. المس���اجد أيض���ًا تضم مواطني 
جمهورية جنوب السودان في حالة نادرة 
من السالم واألمل واإليمان. صلبان وأهلَّة 
العاصمة جوبا. وهارمونية  تزين سماء 
يتمن���ى الجمي���ع أال تك���ون مصطنعة أو 

يطلق أهالي جنوب الس���ودان على عاصمته���م التاريخية جوبا 
اس���م »عروس إفريقيا« لم���ا لها من حظ���وة جغرافية ومناخية. 
مدينة جوبا أكبر مدن جمهورية جنوب الس���ودان إلى جوار مدن 

واو، وملكال، ورومبيك، وأويل، وياي. 

اأ�سرف ال�سباغ - جوبا
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مؤقتة تطغى عل���ى العالقات االجتماعية 
والثقافية والدينية والقبلية. 

يتكون سكان جنوب السودان من أتباع 
التقليدية والوثنيين  اإلفريقي���ة  الديانات 
والمس���يحيين باإلضافة إلى المس���لمين. 
ويشكل المسيحيون من %70 إلى 85% 
من الس���كان. ومعظ���م المس���يحيين هم 
كاثولي���ك وأنجليكانيون، على الرغم من 
نش���اط الطوائف األخرى أيًض���ا. وتقدر 
نس���بة المس���لمين بحوال���ي %12 م���ن 
إجمالي تعداد الس���كان. كما يضم جنوب 
السودان عددًا من القبائل اإلفريقية النيلية 
مث���ل الدين���كا، والنوير، والش���يرلوك، 
والش���لك، وباري، واألشولي، والجور، 
وبعضه���ا اآلخر قبائ���ل نيلية حامية مثل 
الباريا، والالتوكا، والمورلي، وبعضها 
اآلخر س���ودانية بانتوية مث���ل الزاندي، 
والفرتيت. ويقدر عدد الس���كان بين 7 و9 
ماليي���ن نس���مة، وال يوجد تع���داد دقيق 
للجماعات العرقية. إال إنه يعتقد أن أكبر 
جماعة عرقية هي الدينكا تليها النوير ثم 

الشلك.
الوليدة  الس���ودان  جن���وب  جمهورية 
تض���م مجموعات قبلية ولغ���ات أكثر من 
سودان الش���مال. لغة التعليم والحكومة 
واألعمال ه���ي اإلنجليزي���ة، وهي اللغة 
الرس���مية لجن���وب الس���ودان من���ذ عام 
1928، واعت���رف به���ا كلغ���ة أساس���ية 
الس���ودان في أواخ���ر ثمانينات  لجنوب 
القرن العشرين. واللغة العربية المتميزة 
في جنوب الس���ودان والتي تعرف باسم 
عربية جوب���ا تكونت في القرن التاس���ع 
عش���ر بين أحفاد العس���اكر السودانيين، 
وه���ي منحدرة من لغ���ة قبيلة باري التي 
تس���تخدم على نطاق واس���ع. كما توجد 
ثالث لغات إفريقية يتم استخدامها بشكل 
كبير وهم ط���وك جينق والتي ينطق بها 
حوال���ي 30 ألف نس���مة، وط���وك ناس 
والت���ي ينطق بها حوال���ي مليون و400 
ألف نسمة، وطوك شلو والتي ينطق بها 
حوالي مليون نسمة. تستخدم لغة النوير 
في والية الوحدة ووالية جونقلي، بينما 
تس���تعمل لغة ش���لوك في والي���ة أعالي 

النيل.
السيدة قسمة شعبان من مواليد جوبا 

ع���ام 1980 تلقَّت تعليمه���ا االبتدائي في 
مسقط رأسها. ونتيجة لظروف الحرب، 
كما أكدت، توجهت إلى الخرطوم لتتلقى 
تعليمه���ا الجامع���ي في جامع���ة إفريقيا 
العالمية، وتعود لتعمل في وزارة اإلعالم 
وكصحافية أيضًا. قس���مة من أب جنوبي 
مس���لم وأم جنوبية مس���يحية. قالت إنها 
ال تش���عر اآلن بأنها مواطن���ة من الدرجة 
الثانية. تش���ير إل���ى انتمائه���ا اإلفريقي 
وديانته���ا اإلس���المية. تتح���دث العربية 
بطالقة ن���ادرة، وتتعامل أيض���ًا بلغات 
أخرى. أكدت قس���مة أن األس���رة الواحدة 
ف���ي جمهورية جنوب الس���ودان يمكن أن 
تضم المسيحي والمس���لم والوثني بعيدًا 

عن أية دهشة أو تفاصيل مراهقة. 
ال���كل يرف���ض الحدي���ث ع���ن مخاوف 
المستقبل. يسمونها في علم النفس حالة 
النفي أو اإلن���كار. فقوات حفظ الس���الم 
س���تظل موجودة في الش���مال والجنوب 
عل���ى ح���د س���واء، ما يش���ير إل���ى جزء 
ضخم مخفي م���ن جبل الجليد. من المقرر 
أيض���ًا إج���راء انتخاب���ات في ه���ذا البلد. 
ومن المتوقع أن تش���هد األش���هر المقبلة 
صراع���ات سياس���ية على خلفي���ة قبلية 

وربما العكس. وقد تتطور األمور في ظل 
أوضاع اقتصادية متردية إلى ما ال يمكن 
أن يتكهن به أح���د. فالعاصمة جوبا وإن 
كان���ت تضم بعض الكنائس والمس���اجد، 
فال يوج���د بها إال ش���ارعين فق���ط يمكن 
الس���ير فيهما سواء بالنسبة للسيارات أو 
لعابري السبيل. بينما مطار جوبا الدولي 
ليس به كمبيوتر واحد، ويجري التعامل 
مع المس���افرين، وما يحملونه من أوزان 
وحاجيات بالورق���ة والقلم، والثقة التي 
تنم ع���ن طيبة أهل الجنوب. ال مس���اكن 
عالية وال بنايات ش���اهقة، حتى الفنادق 
تش���به في مجملها المعس���كرات البدائية. 
على ه���ذه الخلفية ال يمك���ن الحديث عن 
األس���عار التي تفوق مثيالتها في العديد 
م���ن ال���دول اإلفريقية، ب���ل واألوروبية. 
بينما متوس���ط الدخل غي���ر محدد إطالقًا 
نظرًا للبطالة المتفاقمة، واعتياد عشرات 
اآلالف م���ن المواطنيي���ن االنخراط طوال 
الس���نوات الماضية ف���ي صفوف الجيش 
الش���عبي أو في مجموعات المقاتلين ضد 
الشمال. الفئة األخيرة بالذات تدور حولها 
أحاديث ومفاوضات بشأن كيفية التعامل 
معه���ا وإع���ادة تأهيلها بما يتناس���ب مع 

ظروف الدولة الجديدة – الوليدة. 
األحاس���يس األول���ى بعد االس���تقالل 
ق���د تكون مفعم���ة باالنفع���ال واألمل، إال 
أن قطاع���ًا كبيرًا م���ن مواطني الجنوب ال 
يزال يش���عر بالمخاط���ر والتحديات. ماذا 
س���يحدث في االنتخابات المقبلة؟ وكيف 
س���تتصرف المعارض���ة ف���ي الجنوب؟، 
وكيف يفكر قادة القبائل العشر في دولة 

العاصمة جوبا وإن 
كانت تضم بعض 

الكنائس والمساجد، 
فال يوجد بها إال 

شارعين فقط
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جنوب الس���ودان؟، وماذا عن المش���اكل 
العالق���ة م���ع دولة الش���مال؟ تس���اؤالت 
واقعية في ظل إحساس بالخطر ووجود 
أعداء غير محددين بعد.. إن ترتيب البيت 
إل���ى وق���ت وتوافقات  الداخل���ي بحاجة 
ونظرة تتس���م بالدقة والعمق والحكمة. 
أم���ا ترتيب العالق���ات الخارجية وتجاوز 
العقبات فيعتمد على معادالت معقدة في 
دولة اعترف العالم كله بها، بينما يجري 
الحديث ع���ن بنية تحتية غي���ر موجودة 
تقريب���ًا، واقتصاد بدائ���ي.. وبعض آبار 
النفط. فجمهورية جنوب السودان تمتاز 
بأنه���ا منطقة غنية بالم���وارد الطبيعية، 
ويعتبر البترول من أهم الصادرات حيث 
تتركز فيه ما نس���بته %85 من احتياطي 
الس���ودان. وتترك���ز الث���روة البترولي���ة 
والمع���ادن في النوي���ر وم���دن النيل من 
الش���مال التي توج���د فيه���ا تجمعات من 

النويريين.
م���ن المفت���رض أن تحق���ق جمهورية 
جنوب السودان كل شروط الدولة المدنية 
الحديث���ة، بما له���ا من دس���تور علماني 
قائم على الديمقراطي���ة والمواطنة. فهل 
ستفس���ح العالق���ات القبلي���ة والديني���ة 
مكانًا  المتواضعة  االقتصادية  والظروف 
لتحقيق هذه الش���روط أم س���يتكرر خطأ 
الخرط���وم بإهمال ثروة التع���دد الثقافي 
والديني والقومي؟! الس���ؤال األخطر: هل 
س���تهب ري���اح التغيير م���ن ناحية مصر 
وتونس، خاصة وأن الجنرال س���لفا كير 
بدأ يفقد الكثير من مواقعه ويستنفذ دوره 
كقائد لمرحلة انتهت. إضافة إلى ش���يوع 

العس���كري وتدني  الفس���اد واالس���تبداد 
مستوى الظروف االجتماعية والمعيشية، 
وهي العناصر التي لم يكن يتحدث عنها 
أحد بسبب االنشغال بمشروع االستقالل؟ 
قد ينطبق ه���ذا الكالم على دولة ش���مال 

السودان أيضًا. كلها مسألة وقت فقط!
إن بناء مؤسس���ات الدولة سيكون من 
أه���م التحديات التي تواج���ه طبقة الحكم 
في جوبا، إضافة إل���ى تحديات الخروج 
من الخالفات العرقي���ة. ويقول متابعون 
هن���اك إن انطالقة الدولة تحتاج بش���كل 
أولي وس���ريع إلى عشرات المليارات من 

الدوالرات.
في لقاءات متعددة م���ع مواطنين من 
جمهورية جنوب الس���ودان تنوعت اآلراء 
بش���أن المخاوف حول انطالق���ة الدولة. 
فالبعض يرى أن ش���عب جنوب السودان 
لن يمر بكوارث ومشاكل مثل التي مر بها 
وتجاوزها على مدى 60 عامًا، وبالتالي 
م���ا يأتي من مش���اكل ومآزق ل���ن يكون 
بنفس الحدة. هن���اك رأي آخر يتمثل في 
أن أع���داء جنوب الس���ودان يري���دون أن 
تغرق الدولة في المشاكل الداخلية، وأن 
تتس���ع هّوة الخالفات بين القبائل، علمًا 

بأنه ما زالت هن���اك فصائل ومجموعات 
مس���لحة جنوبي���ة تح���اول ق���در اإلمكان 
الحص���ول عل���ى نصيبها م���ن الكعكة بما 
يتناس���ب ليس مع قوته���ا القبلية وإنما 

وفقًا لما تحمله من سالح.
ف���ي العامي���ن األخيري���ن أجريت عدة 
لقاءات مع المفك���ر واأليديولوجي باقان 
أم���وم )األمين الع���ام للحركة الش���عبية 
لتحرير السودان وزير شؤون السالم في 
حكومة الجنوب( أكد فيها أن حزب المؤتمر 
الوطني وحكومة الش���مال فشال تمامًا في 
إدارة ش���ؤون البالد، ما أدى إلى حس���م 
األمر بانفصال الجن���وب. هكذا قال باقان 
أموم. وأكد أيضًا أن قادة الش���مال فشلوا 
ف���ي اس���تثمار التنوع الثقاف���ي والعرقي 
والديني للسودان الموحد والكبير والغني 
وصمام األمان إلفريقيا. وقال باقان أموم 
في أسف شديد: »نرحب باستثمارات كل 
دول العال���م. لكن األق���رب واألهم لنا هو 
االستثمارات العربية. فنحن نتكلم العربية 
ويعرف بعضنا بعض���ًا. يجب أن نحافظ 
على أمننا المش���ترك. البعض - والكالم 
ألموم- يتهمنا بأننا س���نكون إس���رائيل 
أخ���رى جديدة ف���ي المنطق���ة. والبعض 
اآلخر يرى أننا س���نتعاون مع إسرائيل. 
وتس���اءل: كيف يمك���ن أن نفعل ذلك ضد 
جيراننا، وضد إخواننا في الش���مال؟ إن 
أولوياتنا هي التعاون مع دولة الش���مال 
الجارة وال���دول العربية المحيطة. الدول 
العربي���ة تس���تثمر ف���ي أثيوبي���ا والدول 
اإلفريقي���ة األخرى. الجن���وب الذي يملك 
أواصر وثيقة م���ع جيرانه العرب يحتاج 

أيضًا إلى هذه االستثمارات العربية«. 
حديث أموم يدور حول المستقبل بعد 
أن أصبح البكاء على الحليب المس���كوب 
ضرب من ض���روب العبث واالس���تجداء 
وإعادة التاريخ إل���ى الوراء. وجمهورية 
جنوب السودان بين خيارين: إما أن تكرر 
تجربة بنجالديش، إضافة إلى العروض 
اإلس���رائيلية والغربية األخرى للتعاون، 
أو يمد لها محيطه���ا اإلقليمي يده لتندمج 
فيه، وتصب���ح طاقة إضافية لمس���تقبل 
المنطق���ة ليس فقط اقتصاديًا وأمنيًا، بل 

وثقافيًا أيضًا.

بناء مؤسسات 
الدولة سيكون من 

أهم التحديات التي 
تواجه طبقة الحكم 
في عاصمة الجنوب
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لدى بيير كرش عظيم، يزيده وجاهة 
ال� »تي ش���يرتات« القطنية الالفتة للنظر 
ال���ذي يرتديها، وتصير بع���د أن يرتديها 
موض���ات يتبعه ف���ي اقتنائها ولبس���ها 

الكثيرون. 
وكل »تي ش���يرت« بحال.. فإما على 
صدره وظهره رس���ومات عادية مجردة 
أو كلمات بلغات أجنبي���ة مختلفة بذيئة 
عب���ارات  أو  للتابوه���ات..  عاب���رة  أو 
طريفة وس���ط ألوان فاقعة.. أو رس���وم 
كاريكاتيري���ة غريبة عن س���كان الفضاء 
أو حيونات متخيلة لي���س لها وجود إال 
في مخيلة راس���مها، وفي الجزء األسفل 
بنطلونات غالية من القطن أو الكتان، أو 
رخيصة من التي���ل والدمور، الالفت فيها 
جيوبها التي كثيرًا ما تظهر منها بطانتها 

دون ان تعود مرة أخرى لمكانها. 
في ع���ز الث���ورة عندما خ���رج تعبير 
البلطجي���ة جاءنا في اليوم التالي مرتديًا 
»ت���ي ش���يرت« مكتوبًا عليه عب���ارة )أنا 
بلطجي( أو )أن���ا من الفلول( أو )الجيش 
والش���عب إيد واحدة مبتصقفش(.. رغم 
أنه أحد أبطال ثورة يناير الحقيقيين وله 

دور عظيم لم يسمع به الكثير. 
كن���ت على يقي���ن أنه لو فش���لت هذه 
الث���ورة، ل���كان بيي���ر م���ن أوائ���ل م���ن 

س���يقبض عليهم، ويتهم بأن���ه إرهابي 
ويؤوي إرهابيين وجواسيس وخونة.. 
س���يجرون معه مقابل���ة تليفزيونية قبل 
إعدامه.. وستس���أله المذيعة البلهاء عن 
كيفي���ة تورُّطه في اإلره���اب وهو ممثل 
وفنان تش���كيلي وغني وليس في حاجة 
ألم���وال م���ن الخ���ارج.. سيبتس���م بيير 
ويقول لها بس���خرية: إنه تجس���س على 
مصر نظير وجب���ة الكنتاكي ألن الطبيب 
منع���ه من أكل األطعم���ة الجاهزة، وكان 
الطبيب يراقبه مراقبة دقيقة.. وفي أيام 
االضطراب���ات اختفى الطبيب.. وس���ال 
لعابه على الوجبات الس���ريعة فتجسس 
على إخوانه وأصدقائه.. وأنه يتمنى من 
مجموعة عمل البرنامج إهداءه ش���ريحة 
بيتزا أو حتى ريشة من ريش الحيزبون 
عف���اف ش���عيب.. وس���يعدم بيي���ر على 
الهواء مباش���رة وهو يرتدي تي ش���يرت 
أس���ود مكتوبًا عليه باألصفر الفسفوري 

)أنا خائن.. أنا عميل(. 

بيي���ر يعيش حياته كلها على س���بيل 
الهواية.. فرغم أن���ه يعرف ويتقن ثالث 
لغ���ات باإلضافة إلى العربية.. وكان من 
أوائل المدونين على الشبكة اإللكترونية 
ب���كل اللغ���ات الت���ي يعرفه���ا.. فهو أول 
م���ن أدخلنا ال���� Face book، وعمل لنا 
حس���ابًا فيه، وكان يطاردنا على المقهى 
لو تكاسلنا ولم ندون أو نعلق أو نضيف 

أصدقاء أو صورًا. 
كنا نتندر ب���أن بيير قادم ومعه عصا 
س���ينهال بها على من لم يدخل االكوينت 
ويفّعل���ه.. وألنه هاٍو بامتي���از فرصيده 
الفني في السينما والتليفزيون والمسرح 
قليل جدًا.. ومعارضه الفوتوغرافية أقل.. 
لكنه مقتني تحف ولوحات وعاشق لكل 
قدي���م، ويمتلك مجموع���ة ضخمة نادرة 
من أفيشات السينما المصرية في عصرها 
الذهبي ف���ي الثالثيني���ات واألربعينيات 
أفيش���ات  وكذلك  الس���بعينيات،  حت���ى 
األف���الم العالمية الكبي���رة التي عرضت 
بمصر.. ويمتلك أيضًا عمارة ضخمة في 
قلب ميدان التحرير أم���ام عمر أفندي بها 

عشرة طوابق. 
ش���قة بيير في الدور العاشر بمساحة 
ال���دور كل���ه.. وه���ي محتش���دة دائم���ًا 
بأصدقائه الفناني���ن والمفكرين.. ولهذه 

هو شخصية شهيرة في منطقة وسط البلد بطوله الفارع وعرضه الذي يقترب من البدانة، وشعره المسترسل خلفه 
الذي دبَّ فيه الشيب مؤخرًا، ولحيته المكسوة بياضًا التي يطلقها أحيانًا فتبدو كلحى السلفيين أو القساوسة، 

ومقدمة رأسه الضخم التي تكاد تبدو خالية من الشعر. 

بيـيــر سيـــوفي 
حارس الميدان

برواز

َم بيير سيوفي  قدَّ
ِته للثوار..  غرف شقَّ

والشرفة للفضائيات 

مكاوي �سعيد - القاهرة



5253 5253

كلما توغلنا في 
الثورة.. كان العدد 

يتزايد في شقة بيير

الش���قة دور عظي���م مثله ف���ي الثورة.. 
فف���ي جمعة الغض���ب 28 يناي���ر.. كثير 
م���ن األصدقاء صع���دوا إلى ش���قة بيير 
هربًا م���ن جحافل األمن وعن���ف قدائفهم 
وتبعهم آخرون- ال يعرفون بيير - ُسدَّت 
أمامهم سبل النجاة.. بيير بحكم تركيبته 
الكزموبوليتي���ة التي يبدو أن بها أصواًل 
تركي���ة أو يونانية.. ل���ه لهجة آمرة في 
الشارع وفي المقهى وفي بيته على وجه 
الخصوص.. وال يفرق بين صديق حميم 
أو جديد أو ش���خص ال يعرفه.. ممكن أن 
ال تعجبه المناقشات الفنية أو السياسية 
التي تدور حوله ويتناقش فيها.. فيطرد 
بحدة الش���خص الذي ضايق���ه بأفكاره.. 
وينسحب الشخص حانقًا مقسمًا على أنه 

لن يعود، ثم يعود بعد يوم أو اثنين. 
وش���قة بيي���ر مش���اع للجمي���ع فيما 
عدا غرفت���ه الخاصة.. ورغ���م أنه كريم 
بالس���ليقة إال أن عليك أن تتوقع أنه لن 
يقدم لك مشروبًا، أو يحييك بسيجارة، 
أو حتى يبتس���م في وجهك.. عليك فقط 
أن تتب���ع س���لوك الموجودي���ن.. تدخل 
إلى المطبخ وتخ���رج بما لذَّ وطاب.. تمد 
يدك إلى البار وتصب لك كأسًا، تفترش 
الكنب���ة وتضطجع مادًا قدميك في وجوه 
الجمي���ع.. تخرج م���ن الحمام ومؤخرتك 

نص���ف مبلولة ألن ورق التواليت في هذا 
الحمام نفد.. وتس���أل بيير فال يرد عليك 
فقط ينظر لك بقرف، وأحدهم يشير لك 

باتجاه الحمام اآلخر. 
كلم���ا توغلنا ف���ي أحداث الث���ورة.. 
كان العدد يتزايد في ش���قة بيير وتتسع 
مس���احات الغرباء الذي���ن يعاملهم بيير 
بتجاه���ل تام كأن بص���ره ال يقع عليهم، 
وكانوا يتحملون فه���ذا أهون من النزول 

إلى جحيم الميدان في تلك األوقات. 
ضيوف بيير أغلبهم فنانون وأجانب 
وبعضه���م من وجه���ة نظ���ر الغرباء لهم 
أط���وار غريبة.. ش���باب ش���عرهم على 
هيئة جدائ���ل أو بذيول حصان أو حليقو 
ال���رؤوس بالموس.. وش���ابات بمالبس 
قصي���رة وصدورهن عاري���ة ينظرن من 
الش���رفات بحماس���ة أو بفزع، ثم يعدن 
ليمألن كؤوس���هن حتى يتماسكن.. وفي 
الطرق���ات بع���ض األش���خاص يصل���ون 
عل���ى ورق الجرائد.. والمناقش���ات تدور 

بين الجميع.. وبيير يش���ارك في بعض 
اللحظات، ثم يتركهم فاتحًا أكبر عدد من 
الغرف المغلقة حتى يتمكن من إيوائهم... 
وفي الصباح هو أول من ينزل مع بعض 
أصدقائه، ويعود محماًل بأكياس ضخمة 
والطعمية  الف���ول  بساندوتش���ات  مليئة 
اش���تراها من المناطق اآلمنة البعيدة عن 

الميدان إلفطار المقيمين. 
بيي���ر أول م���ن علَّ���ق عل���ى عمارته- 
وبطول العمارة كلها – الالفتة التي تحمل 
مطالب الثوار الس���بعة ف���ي أول الثورة 
والتي صورتها كل وكاالت األنباء وهي: 
1- إسقاط الرئيس 2- حل البرلمان 3- إنهاء 
حالة الطوارئ 4- تغيير الدستور 5- اإلفراج 
عن كل المعتقلين السياسيين 6- محاكمة كل 
المس���ؤولين عن الفساد 7- تش���كيل حكومة 
مدنية.. واس���تضاف معظمه���ا ليصوروا 
األحداث من ش���رفات ش���قته دون مقابل 

مادي. 
وف���ي الفت���رة الت���ي كان التليفزيون 
المص���ري يدَّع���ي أن ع���دد المعتصمي���ن 
بالمي���دان بضع مئ���ات، ورج���ال األمن 
والمخاب���رات يط���اردون وكاالت األنباء 
والمصوري���ن حتى يعزل���وا الميدان عن 
العال���م.. في هذا الوق���ت الخطير جازف 
بيير باس���تضافة قن���اة الجزيرة ووكالة 
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جازف بيير باستضافة 
قناة الجزيرةوصعد 

بالمصورين إلى 
سطح عمارته، وخبَّأ 

كاميراتهم وسط 
المهمالت

بيير الذي قطع 
رحلته في أوروبا 
ليعود إلى مصر 

ويشارك في الثورة، 
محبط اآلن لتصوره 

الرومانتيكي 
التطهري عن الثورة.

أنباء إيطالي���ة، وصعد بالمصورين إلى 
سطح عمارته، وخبَّأ كاميراتهم وأجهزة 
بّثِهم، وسط ركام من الحجارة والخشب 
نه���م م���ن  والمهم���الت والكراكي���ب، ومكَّ
ب���ث لقطات حية لحظ���ة بلحظة لمعارك 
المي���دان وصلت إلى العال���م كله وأنقذت 
الثورة من االنكس���ار.. وتع���رض ألكبر 
ك���مٍّ من الضغ���وط، وهو يواج���ه يوميًا 
ضباطًا وأف���راد أمن وحرس���ًا جمهوريًا 
يفتش���ون ش���قته ويبحثون في كل مكان 
عن أجهزة الب���ث وال يجدونها.. فينزلون 

وهم يتوعدونه. 
والمده���ش أنه ل���م يقبل أج���رًا ال من 
قناة الجزي���رة أو أي وكالة أنباء أخرى 
عالمية أو عربية.. بل في األيام األخيرة 
لمبارك حتى التنح���ي وما بعده، رفض 
 B. B. C ����عرض���ًا هائ���اًل م���ن قن���اة ال
الستغالل شرفته في اس���تضافة خبراء 
سياس���يين للتعليق على األحداث، ومن 
خلفهم يظه���ر ميدان التحرير.. رفض هذا 
العرض احترام���ًا للميدان الذي يحبه منذ 
أن كان طف���اًل.. وكان ينه���ر كل مص���ور 
حتى ولو كان م���ن أصدقائه المخلصين 
ل���و اهت���م بتصوي���ر األش���خاص فقط ال 
الميدان مهما كان هؤالء االشخاص أعالمًا 
مهمي���ن أو سياس���يين بارزين أو نجومًا 
م���ن الذين يطارده���م العام���ة للحصول 
عل���ى توقيعهم.. كما كان يقمع أصدقاءه 
الفناني���ن المش���اهير، ل���و تعال���وا على 
األش���خاص العاديين المقيمين بالش���قة 

والذين ال يمّتون لبيير بصلة. 
في أح���د األيام األول���ى للثورة صعد 
أحد شباب اإلخوان إلى شقة بيير وسط 
زم���رة الصاعدين.. وظل جالس���ًا مرتبكًا 
وه���و يتأم���ل ه���ذا الخلي���ط العجيب من 
الناس.. وكان بجوار الكنبة التي يجلس 
عليها منضدة صغيرة يسند كوعه عليها 
حت���ى ال يختل توازن���ه ويقع كلما انضم 
شخص إلى الكنبة.. وكانت على المنضدة 
زجاج���ة ويس���كي.. والش���اب الملتحي 
يح���اذر جدًا أن يمس كوع���ه الزجاجة أو 
يتماس مع ظلها.. ث���م هدأت األمور لياًل 
وانطلق���ت المناقش���ات.. دخلها الش���اب 
الملتحي في البداية بحذر، ثم بحماسة، 
وعندما أطفأ بيير األن���وار ونام الجميع 

استعدادًا للمشاركة في الصباح التالي.. 
غادر الش���اب الملتحي المكان وفي ظننا 
أنه ل���ن يعود إلى بيت بيير مرة أخرى.. 
بعد أن ن���ام واأليقون���ات القبطية أمامه 
وزجاجات الخمور تحاصره، والعاريات 
يتحرك���ن بحري���ة أمام���ه.. المدهش أنه 
ع���اد في الي���وم التال���ي وبصحبته ابنه 
الصغير.. وف���ي اليوم الثال���ث طلب من 
بيير أن يعلق الفتة لإلخوان على واجهة 
المنزل.. طلب منه بيير أن يفردها أمامه 
وقرأها، وعندما وجدها خالية من الطعن 
ف���ي معتق���دات اآلخ���ر، وتحم���ل بعض 
األفكار المتشابهة مع أفكار الثوار، سمح 
للملتح���ي وأصحابه ب���أن يعلقوها على 

واجهة المنزل. 
ش���قة بيير مليئة بالمقتنيات الغالية 
المتمثلة ف���ي لوحات تش���كيلية بتوقيع 
وتماثي���ل  مهمي���ن،  مصريي���ن  فناني���ن 
صغيرة من البرونز والخش���ب، بعضها 
صغير الحجم وممكن وضعه في الجيب 
دون أن يحس بالسارق أحد.. كما أن بيير 
مهمل ف���ي حمله للنق���ود والتعامل بها.. 
كثيرًا ما تقابله في الشارع وهو يتسوق، 

والنقود الورقية تبرز من جيوب بنطاله 
الجانبي���ة ومحفظته المكدس���ة باألوراق 
تطل برأس���ها من جيبه الخلفي.. وكثيرًا 
ما فقده���ا أو وقعت من جيبه على مقعده 
بالمقه���ى، وعندم���ا ننتب���ه له���ا نتصل 
به ليع���ود ألخذها، ويس���مع تأنيبنا له 
بالمباالة.. في الش���قة األمر مختلف قلياًل 
فنقود بيير مبعثرة فوق المكاتب وداخل 
األدراج ورقي���ة كان���ت أو معدنية.. رغم 
معرفتي بس���لوك بيير ف���ي التعامل مع 
النق���ود.. إال أنن���ي أحسس���ت أنه خالل 
الثورة تركها عامدًا لعل أحد الموجودين 
يكون في حاجة إلى نقود فيأخذ ما يكفيه 

ويترك الباقي. 
كثي���رًا ما يختفي داخل أروقة الش���قة 
الواس���عة، لكن يأتينا صوته هادرًا من 
ص���وب إح���دى الش���رفات، بعدم���ا رأى 
منظرًا لم يعجب���ه، أو من أغوار المطبخ 

وهو يوبخ أصدقاءه وصديقاته. 
الصديق���ات الفنان���ات المنه���كات في 
مس���اعدة الطاهية في طهي حلل العدس 
الضخم���ة الت���ي يص���ّر بيير عل���ى األمر 
بطهيه���ا، وتوزيعه���ا على الث���وار حتى 
يقاوموا الجوع وبرد الشتاء.. ومشروب 
الزنجبيل.. الذي يأمر بعمله في الصباح 
الباك���ر.. وه���و يقس���م العم���ل: صديقة 
لتلقيم الزنجبي���ل معلقة لكل كوب داخل 
الصينية التي تس���ع 40 كوبًا، وصديقة 
أخ���رى لوض���ع ثالث مالعق س���كر لكل 
ك���وب، وأخ���رى لص���ب الماء الس���اخن 
وأخ���رى لتقليب األك���واب، ثم تخرج من 
ش���قة بيير في تمام الس���اعة السادس���ة 
صباح���ًا، 6 صوان كبي���رة )كل صينية 
عليه���ا 40 كوب���ًا( مليئ���ة بالزنجبي���ل، 
يحمله���ا الرجال وينزل���ون في المصعد.. 
تكون س���اعات الحظر قد انتهت.. وأفاق 
الثوار من رقدتهم، وبدأوا يركضون حول 
الميدان كمن يتريض، ويتجرعون أكواب 
الزنجبيل ف���ي عجالة ويكملون عدوهم.. 
ق���رار بيير بعم���ل الزنجبي���ل الصباحي 
لم يكن ق���رارًا علويًا يج���ب على الجميع 
االنصياع له دون مناقش���ة.. ألنه تفضل 
بش���رح أهميته.. الزنجبي���ل يدفئ الثوار 
في الصباح���ات الباردة وه���و مفيد جدًا 
واألهم أن���ه يجلي األحب���ال الصوتية.. 
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فتح عينيه على 
معالم الميدان وهو 

وليد، ولم يمرّ عليه 
يوم دون أن ينظر 

إليه في الصباح 
والمساء

ويعال���ج حناج���ر الثوار الذي���ن يهتفون 
لي���اًل ونهارًا فتتحش���رج وتبّح أصواتهم 
فيفق���دوا تأثيرهم على الن���اس.. وفعاًل 
بمجرد ش���ربهم لهذا المش���روب العبقري 

يعود صوتهم أجمل وأقوى مما كان. 
إذا م���ا تكدس الناس في ش���قة الدور 
العاش���ر كان بيي���ر يصطح���ب أصدقاءه 
المقربي���ن، وينزل بهم إلى ش���قة والدته 
في الدور السابع مخليًا الدور العاشر كله 
لثوار ال يعرفهم، وال يهمه ما سيفعلونه 
بالش���قة ومحتوياتها.. كل م���ا يهمه أن 
يؤمِّن لهم العش���اء والس���جائر ويطمئن 

على رقادهم. 
الملحوظة المهمة أن المتشددين الذين 
كانوا يصعدون إلى شقة بيير ألول مرة.. 

بعد أن تباغتهم رؤية عالم آخر س���معوا 
عنه كثيرًا لكنهم لم يروه عن قرب.. يتبدل 
شعورهم باالستياء من مناخ الشقة العام 
ورؤية الس���افرات بمجرد أن يدخلوا في 
حوارات مع الموجودين حول مس���تقبل 
هذه الثورة.. وهل س���تدوم؟ أم سيقبض 
عليه���م جميع���ًا.. أم سيستش���هدون؟ ثم 
تتغي���ر نظرتهم لهؤالء الفتي���ات اللواتي 
كن يقاتلن معهم كتفًا بكتف، وكن يصبن 

ويتأذين مثلهم من أجل غد أفضل. 
بيي���ر ال���ذي كان يقضي أيام���ًا كثيرة 
بال نوم في أثناء الثورة.. ويقس���م يومه 
ورديات لخدمة المقيمي���ن معه والنزول 
إلى المي���دان.. لو رأيته نائم���ًا في أثناء 
الث���ورة س���تدهش من ك���ّم األدوية التي 

بج���وار س���ريره فهو مري���ض بالضغط 
والسكر وبعض أمراض البدانة.. وممنوع 
من شرب السجائر والثورة جعلته يأكلها 
أكاًل.. وأصدق���اؤه في خ���وف دائم على 
صحته فهو كمن ينتحر.. س���اعات قليلة 
ويستيقظ وتستدعيه روح ميدان التحرير 
فيهب نشطًا.. يتجرع قهوته في عجالة.. 
وين���زل إلحضار الفطور.. وال يكتفي بما 
يقدم���ه من دعم للثوار في اإلقامة عنده.. 
لك���ن يقدم واجبًا آخ���ر للميدان.. بخالف 
نزول���ه اليومي للمش���اركة والتصوير.. 
له س���اعة يومية يعلق فيه���ا الفتة تدين 
زاهي حواس ومس���ؤوليته عن س���رقة 
المتحف.. يل���ف الميدان كام���اًل أكثر من 
مرة وه���و يحمل تلك الالفت���ة المكتوبة 
باللغات الثالث.. منظره الضخم قد يبدو 
غريب���ًا للصعاليك والش���باب الصغير.. 
يشاكس���ونه وقد يس���خرون من���ه، لكنه 
مشغول عنهم بقدسية ما يفعله.. وعندما 
يجد من يهتم بالحوار معه يقف ويكلمهم 
وهو يشير إليهم مستغاًل خبرته في األداء 
المسرحي وتزيد مساحة الملتفين حوله. 
م���ن المش���اهير المقيمي���ن عن���د بيير 
في أثن���اء الثورة أم خالد س���عيد وداود 
عبدالس���يد وخالد أبو النجا ومحمد خان 

ووائل غنيم وغيرهم. 
بيي���ر ال���ذي قطع رحلته ف���ي أوروبا 
ليع���ود إلى مصر ويش���ارك في الثورة، 
الرومانتيك���ي  لتص���وره  اآلن  محب���ط 
التطه���ري ع���ن الث���ورة.. كان يعتقد أن 
الثورة ستعيد تشكيل الوعي الجماهيري 
بسرعة.. ثم فوجئ بأن الثورة المضادة 
والفل���ول ال ت���زال قوية وظه���رت طبقة 
تنتس���ب للثورة زورًا وبهتانًا.. في تلك 

ر بيير في أن يهاجر.  اللحظة فكَّ
بيي���ر الذي فت���ح عينيه عل���ى معالم 
المي���دان وهو وليد، ولم يم���ّر عليه يوم 
دون أن ينظر إليه في الصباح والمساء، 
بالتعبي���ر ال���دارج )ماش���الش عينه من 
���ي مب���ارك ونزول  المي���دان(، بع���د تنحِّ
الجمي���ع إل���ى الميدان، وتح���ّول الميدان 
إل���ى ما يش���به ال���زار البل���دي، وكثرت 
عربات الكشري ولحم الرأس والكسكسي 
وبائعو العصائر الملونة، كلما نظر إليه 

اآلن يكتئب ويكاد يبكي. 
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علي حسن
ساكن الحروف

العالق���ة مع المكان ه���ي األكثر أهمية 
بالنسبة للفنان القطري علي حسن، فهو 
كائن ال يهمه من المكان األثاث واألشياء، 
»تهمن���ي اإلطاللة على العال���م من نافذة 
روحية صغيرة، وهي نافذة التأمل، فأنا 
أبقى في المكان لساعات طويلة أحيانًا بال 
قراءة، وبال عمل، لكن رأس���ي ال يتوقف 
عن التأمل.. وعندما أبدأ في العمل أشحذ 
كل روحي وأبقى في اللوحة أو المرس���م 
حتى يتعب جسدي وتنهار قواي، فأذهب 

ألبقى في السرير أيامًا للراحة«.
في المرسم يستطيع أن يفعل كل شيء 
في ه���ذا العالم: أس���تطيع أن أكون ملكًا 
ورئيسًا لجمهورية، وأستطيع أن أشكل 
عالمي الخاص، فأرفع بريشتي من أريد، 
وأخس���ف بألواني ما أشاء، أخلق حياة 
تختلف عن كل الحيوات، فأحيي من أريد 
وأفني ما أريد، وبضربة فرشاة واحدة قد 

علي النوي�سي

كان عشق الفن في زماننا مثل الوقوع في هوى لعب الكرة بالشارع، 
فال فائدة منهما وال عائد من ورائهما، ال الخط يأتي بالعسل وال اللعب 

يثمر شيئًا إال الفشل!

اأماكنهم
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أقضي على جيش كامل رافقني من بداية 
عملي إلى نهايته، وقد أنهي حياة صديق 
صنعت���ه بيدّي وبألوان���ي، ثم أذهب إلى 

سريري وأبكي على ذاك  الصديق«.
يبق���ى عل���ي حس���ن رهين مجلس���ه 
س���اعات طويل���ة يعانق فيها كل ش���يء 
بعينيه، ويمس���ح على كل لوحة رسمها 
بدمه وأعصاب���ه: »أتذكر مكان كل لوحة، 
وم���ا أعتراني خاللها من مش���اعر، حيث 
كل ش���يء ف���ي ه���ذا العال���م صامت وال 
ش���يء يعلو فوق صوت الفرش���اة وأنا 
مث���ل الفراش���ة أنتق���ل من ل���ون آلخر، 
وبإحس���اس من يقف على حافة الهاوية 
أهمس باأللوان على اللوحة حتى ترتعد 
فرائصي، ويمطر جبيني بحبات العرق، 
وبارتعاش���ة النش���وة أقف���ز، وبضرب���ة 
واحدة أسقط كالفراشة في النهاية وتبقى 
شعلة األلوان متقدة ال تنطفئ أبدًا، لتولد 
ف���ي النهاية لوحت���ي، وإن ذهبت أنا إلى 

الجحيم، فهو رضاء بالقضاء والقدر«.
أمام لوحة من لوح���ات »النون« يقف 
الفن���ان علي حس���ن: »كان الح���رف هو 
البداية، والحرف يقبع فوق - جرف هار 
- إن ل���م تخلص له إنهار بك إلى الضياع 
تح���ت الرم���اد وال���ركام.. وكان عش���قي 
للحرف هو الذي أنقذني وسلمني للوحة 

في النهاية«.
»لقد وجدت ذاتي يوم أن ضاعت نفسي 
ف���ي غيابات الخ���ط والح���رف. وأخذني 
الح���رف حتى من نفس���ي، ولم أعد أملك 

من األمر شيئًا«.
ويحل���ق بعينيه في مرس���مه وينتقل 
كالعاش���ق الف���رح بلقاء حبيبت���ه، وهو 
يمس���ح على لوحة من لوحاته:  في هذا 

المكان أنقطع عن العالم تمامًا.. عشرون 
س���اعة أو يزيد قد ال يش���غلني ش���يء، 
وال يخرجن���ي منه إال خشخش���ات ابنتي 
وأتذكره���ا وهي طفلة صغيرة تعثر علّي 
ف���ي ه���ذا المكان بع���د رحل���ة طويلة من 

البحث عني في كل أركان المنزل.
كنت أترك كل شيء وأذهب لطفلتي، 
أنظر في عينيها، لعل بريقهما وبراءتهما 
تخترقان نفس���ي، وتش���حذان همتي من 
جدي���د، فتني���ران الطري���ق لفرش���اتي، 
وتش���تعل اللوحة باأللوان وأنا في حالة 
م���ن الجن���ون والس���عادة ال أش���عر فيها 

بالعالم من حولي«.
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رئي���س  كان  1972م،  الع���رب  جري���دة 
تحريره���ا عبداهلل حس���ين نعمة يش���جع 
كل موهب���ة تتقدم إلي���ه، وعملت خطاطًا 
بالمج���ان في الصحيف���ة، وحصلت على 
البكالوري���ا، وتقدمت بع���دد من الطلبات 
إلعارتي لدراسة الخط في أي بلد.. ولكن 

باءت كل محاوالتي بالفشل.
وكان���ت المش���اهدة والمقارن���ة ه���ي 
مدرس���ته األول���ى التي تعل���م فيها كتابة 
الخط العربي: »لم يكن لي مدرسة أتعلم 
فيها إال قراءة ومشاهدة الجرائد والمجالت 
المصرية القديمة التي كان يلف بها عمال 
محل الغس���يل المج���اور لمنزلنا مالبس 
العم���الء والزبائن، كنت أق���ارن وأتعلم 
وأكتب فعملت خطاطًا في صحف كثيرة: 
العروب���ة، الجوه���رة، الخلي���ج الجديد، 
أخبار األسبوع، أسواق الخليج، والحت 
لي ف���ي اآلفق خط���وة أكثر اتس���اعًا مع 
افتت���اح تليفزيون قطر وكنت وقتها طالبًا 

بالثانوي فالتحقت للعمل به خطاطًا«.
وتبدل���ت الوظائف  والموهبة ال تتغير 
وال تتب���دل، وتع���ددت األماكن من براحة 
الجفيري إلى الهالل، ووجد علي حس���ن 
أن كل م���ا تخط���ه ي���داه يك���ون مصيره 
اإلهمال وسلة المهمالت، وجاء الكمبيوتر 
كالوحش ليلقي بكثير من الخطاطين إلى 
عالم النسيان، وهنا شعر الفنان بالخوف 
م���ن هذا الصندوق الذي يكتس���ب كل يوم 
أرض���ًا جديدة ويحت���ل وظائ���ف جديدة 

شغلها من قبله مئات الخطاطين.
»لم أس���تطع أن أس���لم نفسي لسالت 
المهم���الت أو أستس���لم للوحش الهائج، 
وكان���ت النقل���ة من مكان قدي���م إلى عالم 
جديد أسست لنفس���ي فيه مرسمًا وعالمًا 
جديدًا في منطقة نعيجة«. »لكني رأيت أن 
من خلق الكمبيوتر عقل مثلي، فأردت أن 
أفعل شيئًا ال يفعله هذا الجهاز الصامت، 
فخلقت عالق���ة خاصة باللوحة من خالل 
الخط ومن أجل الفن كنت أترك األصدقاء 
ويجافين���ي الن���وم وأهجر األه���ل للبقاء 
في صحبة لوحة واح���دة أيامًا قد تطول 
ش���هورًا، وأنا أنتقل م���ن صورة ألخرى 
وكأني فراش���ة وقعت في غواية الزهور، 
م���ن العبير والعس���ل حت���ى تحولت في 

ف���ي تل���ك اللحظ���ات تأت���ي الخادمة 
بش���طيرة م���ن الخب���ز األس���مر المدهون 
بالمربى وكوب الشاي، وتنسحب وهو ال 
يش���عر بها، وال يعلم بمجيئها إال بعد أن 
تكون القهوة قد بردت تمامًا وجفت المربى 
من فوق الش���طيرة: ال تجرؤ حتى القطط 
عل���ى أن تقترب من مرس���مي، وزوجتي 
تبق���ى بعيدة تنتظرني حت���ى أعود إليها 
وأنا ج���د مرهق فتتركني أخل���د للراحة، 
الوحيدة التي تستطيع أن تخترق كل تلك 

الحواجز والموانع هي  ابنتي فاطمة.
وفي رحلة بين الزمان والمكان يشرد 
الفن���ان علي حس���ن بعي���دًا وه���و يتذكر 
مواضع الفش���ل ومواط���ن النجاح خالل 
رحلته الفني���ة:»كان الحلم قرين الرحلة، 
وكان ثالثهم���ا الع���رق والدم���وع، كانت 
الدوحة مدينة صغي���رة وبريئة، وكانت 
الس���يارات فيه���ا قليلة، أماكنه���ا القريبة 
كانت تبدو بعيدة لمن يس���ير على حبات 
الجمر وأس���ياخ الحديد المحمية في لهيب 
الصي���ف الذي كانت تتمدد ش���هوره ألكثر 

من ثلثي العام.
ف���ي الدوحة من ثالثي���ن عامًا أو يزيد 
لم تكن هناك م���دارس للفنون وال معاهد 
للخط، وعلى العاشق أن يرهن كل شيء 
م���ن أجل الفوز بما يحب: »كانت كراس���ة 
الخط المدرسية هي أول ما صافح عيني 
من ف���ن للحروف، وكان���ت تلك الورقات 
القليل���ة والصغيرة هي م���ن فتحت عيني 
على س���عة ورحابة هذا العالم المختلف 

من ذلك الفن«.
»كان���ت كراس���ة صغيرة مث���ل »نوتة 
للمذك���رات« تنعى للجمي���ع قصة إهمالها 
الطويل���ة م���ن المعلمين والتالمي���ذ معًا، 
ومدارس الخ���ط ال يعرفها أحد وال وجود 

لها في بلدنا الصغير«.
لم يكن هناك سوى محل واحد لإلعالن 
يملكه شخصان أحدهما فلسطيني واآلخر 
عراق���ي، وب���دأ معهما علي حس���ن يكتب 
ويتعلم، وفي هذا المحل المتواضع وجد 
متنفسًا كبيرًا في مجالت الحائط التي كان 

يتفنن في كتابتها من البداية للنهاية.
لكن النقلة الحقيقية التي جعلت للخط 
قيم���ة في حياة علي حس���ن كانت افتتاح 

النهاية للوحة.
تبدل���ت األماك���ن وانتق���ل فناننا إلى 
المرحلة الجامعية، وبداًل من أن يتخصص 
في دراسة الفن، ذهب رغمًا عنه لدراسة 
التاري���خ: »ووج���دت في التاري���خ نوعًا 
جديدًا م���ن األلفة والح���ب، فالتاريخ في 
مراحله المختلفة مثل مجموعة اسكتشات 
فنية مصبوغة بالوحل ومكحلة بالدموع، 
ومس���ربلة بال���دم، والفرح في���ه هامش 

صغير«.
»وج���دت في ق���راءات تاري���خ الفنون 
وس���ير الفناني���ن متعة وحي���اة جديدة، 
وتعلم���ت أيض���ًا تقنيات خاص���ة لخلط 
األلوان، فالورق واللون والمزاج الخاص 
للفنان تنتهي في النهاية باللوحة لمنازل 

مختلفة«.
وفي عام 1981 بدأ علي حسن مرحلة 
جدي���دة ف���ي حيات���ه، تمك���ن خاللها من 
أدواته، وب���دأ كتابة الق���رآن الكريم في 
صورة لوحات.. بدأ بسورة البقرة التي 
استغرق في رسمها سنة كاملة: »القرآن 
قرأناه كلمات، لك���ن لم نتأمله في صور 
ولوح���ات، والصورة الفني���ة في القرآن 
الكريم ش���ديدة الثراء، ش���ديدة التعقيد، 
والصورة الواحدة قد تتفرع عنها عشرات 
من الصور والمش���اهد مثل الينبوع الذي 
ما أن تبدأ ف���ي االغتراف منه حتى يزداد 

ويتجدد ويقوى على طول الزمن«.
»رأي���ت ف���ي الق���رآن ص���ور النعي���م 
والثواب، ومش���اهد العذاب وأهوال يوم 
القيامة، وبراح���ة الحياة وتجددها جياًل 
بعد جيل، ولم أستطع أن أستمر في رسم 
صور ومشاهد القرآن الكريم وتوقفت مع 

نهاية سورة البقرة«.
  رأى أن العق���ول ال تس���توعب نت���اج 
مخيلته، ب���ل تريد أن تأخذ اللوحة بحكم 
الن���ص القرآن���ي، فاللوح���ة دس���تورها 
الجمال وقانونها الحرية وطالقة العقل، 
وعندم���ا رس���م لوح���ة فيها كلم���ات من 
الق���رآن، وهي مقلوبة اس���تنكر البعض 
ذلك: »كنت أقول لهم أنا ال أرس���م القرآن 
للق���راءة، ب���ل أضع���ه أمامك���م للتأمل، 
فلنتأم���ل الق���رآن إن لم نحس���ن قراءته، 
والقرآن كتاب فكر وتأمل، والكون كتاب 
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اهلل األكب���ر، واللوحة هي جزء من مليون 
جزء من هذا الكون«.

»وعندما أرسم اللوحة القرآنية يراها 
البعض مقلوبة، وهي ليس���ت كذلك، بل 
هي ت���دور في حالة عش���ق م���ع الكون، 
وهي في دورتها تكون مقلوبة في جانب 
ومس���توية في جانب آخ���ر، وقد ال يرى 
البعض الكلمة بال نقط، والقرآن لم ينزل 
على الرسول منقطًا، بل تم توزيع النقط 
بعد ذلك لتميز الحروف، فالخط القرآني 
لوحة متكاملة األركان والشروط، وأبدع 
الفنان المس���لم في رس���م اللوحة في كل 
أنح���اء األرض وعل���ى مراح���ل التاريخ 
المختلف���ة م���ن األندلس إلى إي���ران ومن 

الصين إلى أدنى األرض وأقصاها«.
وجذب���ت فن���ادق الخليج ع���ددًا كبيرًا 
من الفنانين، ووج���دت ضالتها في فنان 

الحروفية العربية علي حس���ن الذي أبدع 
في تش���كيل الصورة بالخط وبالحروف 
واس���تطاع أن يش���كل ويخل���ق الكائنات 
واألش���ياء: » من ألف ليل���ة وليلة، أتيت 
ببعض الجواه���ر الفنية، ومن خالل بيت 
شعر واحد في تلك الليالي صنعت مئات 

من اللوحات وصورت بيت الشعر:
بالت���الق              تس���مح  األي���ام  »مت���ى 

وتجمع شملنا بعد الفراق«
وتختلف المنازل بالفنان علي حسن، 
ويع���ود الزمان بالجدي���د دائمًا، ويتفوق 
الفنان على نفس���ه عندما يبدأ رحلة الفن 
م���ع حرف »النون«، والذي بها اس���تطاع 
أن يحص���د عش���رات الجوائ���ز، ويحصل 
على الس���عفة الذهبية لمجل���س التعاون 

الخليجي.
»أنا ال أخط���ط ألعمالي، فكل لوحاتي 

ولدت من وحي اللحظة، وبعفوية شديدة 
انتقل من التجريد للحروفية، واهلل وحده 
هو الذي يلهمني ويرزقني س���ر اللوحة، 
وأنا لم أخت���ر حرف الن���ون ألكتبه، بل 
قدر ومكتوب، فهو ال���ذي اختارني، ولو 
خيرت بين الحروف الخترت اس���مي أو 

اسم ابنتي أو زوجتي«.
عشرون عامًا وازدادوا عامين، والفنان 
علي حسن يكتب حرفًا واحدًا، ومع ذلك 
تزداد اللوحات إشراقًا ولمعانًا عامًا بعد 
عام: »ف���ي كل يوم أرى جدي���دًا وأعجب 
من نفس���ي التي لم تكتشف هذا من قبل، 
وكل لوحة مختلفة تمامًا عن سابقتها مع 
أنها نفس الموضوع، وسأعيش وأموت 
ويأتي بعدي اآلالف، ولن يكشفوا أسرار 
حرف »الن���ون«، وهو معجزة المعجزات 
التي أقس���م بها اهلل كما أقس���م بغيره من 
الحروف، وس���تفنى الحياة ويبقى الفن 
ب���ال فناء، فالفن هو س���ر اهلل في الكون، 

وسر اهلل ال يموت وال يفنى«.
 »والن���ون أعطتني أكث���ر مما تمنيت، 
أعطتني سرها ففيها الخضوع والكبرياء، 
وفيها الضراعة بالدع���اء، وفيها األيادي 
المم���دودة باالبته���ال إلى الس���ماء وفيها 

هامة اإلنسان مرفوعة والجبين عاليًا«.
وتبح���ث الدوح���ة ع���ن ش���عار له���ا 
»عاصم���ة للثقافة العربية ع���ام 2010« 
وتس���تدعي الفنانين م���ن الخارج وتدعو 
أبناء قطر للمس���اهمة ويدهش الشعار - 
الذي صممه علي حسن - لجنة التحكيم، 
ويعلو الش���عار ويس���مو فوق كل شعار 
غيره، كان ريش���ة اس���تطاعت أن ترسم 
المثمن���ات والمربعات والدوائر، ريش���ة 
طائر تمثل شعار الحرية واالنطالق إلى 
كل العالم، ريش���ة اس���تعملتها أنامل كل 
الفنانين في مختل���ف العصور وبالحرف 
العربي والمحبرة يرس���م اسم »الدوحة« 
ليتحول لصورة جميلة وبسيطة ومدهشة 
ويعبر عن قوة وليونة وانسيابية الخط 
العرب���ي. وبخجل وحب وه���و ينظر إلى 
لوحات���ه ينهي الفنان علي حس���ن لقاءه 
وهو يحمد اهلل على نجاحاته »النجاح في 
النهاي���ة إخالص وعش���ق وعرق ودموع 

ودماء تحترق«.
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مقال

إبراهيم نويري

في حب العربية

 َبلغتن���ا عن س���لفنا الس���روف*  مقوالٌت رائع���ة تترجم في 
مجملها عن حب وإعزاز عارم للغة العربية ال نكاد نجد له نظيرًا 
ف���ي زمننا هذا، ولذلك دالالت قوية، ه���ي بمثابة بصمات على 
صحة انتمائه���م لهويتهم وثقافتهم وأرومته���م. فهذا اإلمام أبو 
منص���ور الثعالبي النيس���ابوري، رحمه اهلل، صاحب األس���فار 
النفيسة، التي منها كتاب )فقه اللغة وسر العربية( وكتاب )سر 
البيان( وكتاب )سحر البالغة وسر البراعة( وكتاب )يتيمة الدهر 
في محاس���ن أهل العصر( وغيرها كثير.. يعرض لهذه المسألة 
فيقول: َمن أحّب اهلل تعالى أحّب رسوله صلى اهلل عليه وسلم، 
وَمن أحّب الرسول العربي أحّب العرَب، وَمن أحّب العرب أحّب 
العربي���ة التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، 
وَمن أحّب العربي���ة ُعني بها وثابر عليها، وصرفََ همته إليها، 
وكان أمي���ر المؤمنين عمر بن الخطاب رض���ي اهلل عنه، يعتبر 
تعّلم اللغة العربية والتفقه في أسرارها وآدابها، يوازي التفقه 
في الدين، ويقول »تفقهوا في الدين وتفقهوا في السنة، وتفقهوا 
ف���ي اللغة العربية، فإنها من دينكم«، كما كان يعتقد بأن الخطأ 
ف���ي الرمي أهون من الخطأ في اللغ���ة، وفي هذا المقام جاء في 
بعض الروايات أن أمير المؤمنين مّر على قوم يسيئون الرمي، 
فأّنبهم على ذل���ك، فقالوا: يا أمير المؤمنين: »إنا قوم متعلمين 
!! بدال من »متعلمون« فضجر عمر رضي اهلل عنه مما س���مع، ثم 
قال قولته المشهورة المدوّية«: »واهلل لخطؤهم في رميهم أهون 

علّي من لحنهم وخطئهم في لسانهم«.
أيضًا يروى عن الخليفة عبدالملك بن مروان خامس الخلفاء 
األمويي���ن أنه كان من القالئ���ل الذين ال ُيلحن���ون ال في جّد وال 
في هزل !! وكان يردد في مجالس���ه: اللحن في الكالم أقبح من 

التفتيق في الثوب، والجدري في الوجه !! 
وج���اء أيضا ف���ي ترجمة أب���ي الريحان البيروني، إش���ارة 
طريفة، تنّم بحق عن مدى اعتزاز سلفنا من أهل العلم والمعرفة 
واالس���تقامة، بلغة القرآن والوحي الخات���م. إذ إنه كان يقول: 
لئن ُأش���َتم بالعربية، خير لي من أن ُأمَدح بالفارس���ية !! على 

الرغم من كونه أوزبكي األصل !!
فأين هذه المعاني من األجيال المعاصرة ؟ إن الغزو اللساني 

والثقافي استطاعا تغيير المفاهيم والرؤى والتصورات، حتى 
ليحس���ب البعض من أبناء جلدتنا أن م���ا أوردناه قبل قليل إنما 
هو ضرٌب من األوهام والمبالغات التاريخية التي ال تستقيم مع 

األذواق والتصورات الحداثية المعاصرة !!
لع���ل ما يحّز ف���ي النفس والضمي���ر أن الكثير م���ن الهيئات 
العالمية، والدارس���ين الغربيين، يدركون قيم���ة اللغة العربية 
وخصائصه���ا أكثر بكثير مما يدركه أبناؤها !! فهذا المستش���رق 
الفرنس���ي ماسينيون يصّرح بأن »المنهج العلمي انطلق أول ما 
انطلق باللغة العربية، ومنه���ا انتقل إلى الحضارة األوروبية. 
فاللغة العربية أداة خالصة لنقل بدائع الفكر في الميدان الدولي، 
وإن اس���تمرار حياة اللغة العربية دوليًا لهو العنصر الجوهري 

للسالم بين األمم في المستقبل«. 
كما أدركت هيئة األمم المتحدة منزلة اللغة العربية، فجعلتها 
ضمن اللغات الست المعتمدة لديها. وهي )اإلنكليزية واإلسبانية 
والعربية والفرنس���ية والروسية والصينية(، وجعلت لكّل منها 

يومًا عالميًا لالحتفاء.
 لق���د بدأت مطاردة العربية الفصحى مع مجيء االس���تعمار 
العس���كري إلى ديارنا، لكنها بقيت متواصلة مع ضراوة الغزو 
الثقافي واللس���اني الغرب���ي، ودليل ذلك أن اللغ���ة العربية ال 
وج���ود لها ف���ي عدة ميادين مث���ل الفنادق الكبرى، والهندس���ة 
والطب والصيدلة.. وهو أمر يترجم بوضوح عن فشل الذائدين، 
كما يثبت صحة ما صرخت به اللغة العربية على لس���ان حافظ 

إبراهيم رحمه اهلل:

َرَمْوين بُعْقم يف ال�شباب وليتني

عقمُت فلم اأجزع لقول عداتي 

وكانت النتيجة الحتمية لضراوة الهجوم وضعف خطط الدفاع، 
أن س���اد التعبير الهابط وغلب���ت اللهجات الس���وقية والكلمات 
الحوش���ية على ألس���نة الناش���ئة، وبهتت مالمح الش���خصية 

العربية، جراء هذه األخالط المستغربة في التعبير !! 

* السروف: العظيم
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ن�ضو�ص
وديع �سعادة

لبنان

فريدة العاطفي

املغرب

منهل ال�سراج

�شوريه

�سعيد نوح

م�شر

حممد عبدالوكيل

اليمن

مي�سلون هادي

العراق
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ن�ضو�ص

وديع �سعادة

عرفت كيف يحن الغصن

لوِّحوا بالحطبة
هذه احلقول املحروقة كانت حقولكم

انظروا

وانب�شوا يف الرماد

قد تعرثون على وجوه كانت لكم.

احلطبة هناك

يُد مزارٍع مك�شورة

والفحمة

حدقة عني

حوا باحلطبة انظروا بالفحمة لوِّ

واجعلوا الورقة الياب�شة ل�شانًا ونادوا

 هناك
ٌ
ا �شبٌح عابر فرَبمّ

يرى يف رماد �شيجارته مزارعي تبغ

ويطفئها.

الذي عبَرَ اسَمُه

ر  كتَب ا�شَمُه على احلائط كي يتذكمّ

 من هنا
َمّ
العابرون اأنه مر

كتَب ا�شَمُه وذهب

وحني عاد

ر حاول عبثًا اأن يتذَكمّ

من هو هذا اال�شم املكتوب على 

احلائط.

عرفُت كيف
يحنُّ الغصن

عرفُت كيف ال�شجرة حتنُّ

ب اإىل غ�شنها املتخ�شمّ

لكن عرفُت اأي�شًا

كيف يحنُّ الغ�شُن

اإىل اخل�شبة.

رفيقان
راأى وجهه يف النهر وظَنمّ نف�شه ماًء

وجرى

وجرت معه ورقة ياب�شة.

رفيقان

واحٌد ي�شافر يف النظرة

وواحد ي�شافر يف العمى وي�شاأالن:

هل املاء حلٌم؟ هل املاء �شجرة؟

رفيقان:

وجٌه ذائٌب، وورقة ياب�شة

يعلوان معًا، ويهبطان معًا، ويرتطمان

ب�شخور تظنُّ الورقُة اأنها �شجر

ويظنُّ هو اأنها عظامه.

ُدلَّ النقطَة 
إلى الطريق

ُخْذها

ُخْذها رجاًء وارِمها يف النهر

عت طريقها
َمّ
هذه النقطة التي �شي

ْت على كتفي. وحَطمّ

ُخذها

�شيفتقدها النهر

�شيكون البحر ناق�شًا من دونها

ُخذها

ال�شجر اأَوىل بها منمّي

الع�شب اأَوىل

وقد يكون هناك ع�شفور

يبحث االآن

عن نقطة ماء.

كي تشرب الذبابة
و�شَع نقطة ماء يف �شحن

كي ت�رشب الذبابة

و�شَلمّم نف�شه للريح كي تاأخذه 

الفرا�شات.

�شَلمّم نف�شه للريح

فالتقطته الذبابة

وعاد اإىل املكان الذي طار منه.
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تلك المسافة
هل تتذكرون

تلك امل�شافة الطويلة التي م�شيناها

كي نقعد على حجر؟

امل�شافة الطويلة كي نطرد

الذئاَب التي تاأكل اخلراف يف قلوبنا 

وكي

نبقى اأبرياء من دم االأر�ض

ودم امل�شافة؟

هل تتذكرون الع�شافري

التي اأردنا ذات يوم اأن تكون بيننا 

وبينها قربى

فزقزقنا

وانهمر الر�شا�ض علينا؟

تلك امل�شافة

تلك امل�شافة الطويلة نحو خروف

نحو ع�شفور

نحو حجر.

غياب
ظَنمّ اأًنمّه هو ذاك املا�شي يف ال�شارع

وقَف وناداه: هاي، اأريد اأن اأقول �شيئًا

لكنه مل يلتفت

وغاب.

ظَنمّ نف�شه هو ذاك اجلال�ض يف احلديقة 

وقَف وم�شى اإليه

وم�شى اجلال�ض يف احلديقة

وغاب.

ة كَلمّهم هو ظَنمّ اأَنمّ املاَرمّ

و�شاح بهم : هاي، اأريد اأن اأقول �شيئًا

لكَنمّهم غابوا كلُّهم

وغاب هو

ومل يقْل اأَيمّ �شيء.

مكان الورقة
قعد طوياًل هناك

حتت ال�شجرة

وكان يظنُّ نف�شه غابة.

ت ع�شافري كثرية حَطمّ

وطيور غريبة

على غ�شونه

وعلى ترابه م�شت �شحليات، وم�شى 

منل، وا�شتلقى نا�ض، وغفا ع�شب.

قعد حتت ال�شجرة وظَنمّ نف�شه غابة

يف الربيع ُيزهر ويف ال�شتاء يرجتف

ويف اخلريف

�شقطت ورقة

وقعدت مكانه.
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يٌد على الحافَّة 
يٌد على احلاَفمّة

ويٌد يف الف�شاء

ويغنمّي

را�شمًا بلهاثه القرب الذي يحبُّ اأن ينام 

فيه.

يغنمّي للهواء الذي رافقه على الطرقات

للبجعة اجلائعة التي نظرت اإليه ورمى 

لها لقمة

وللبحرية

يف ذاك امل�شاء

واالأ�شماك التي ت�شبح فيها.

ي�شع يداً على احلاَفمّة ويداً يف الف�شاء 

ويغنمّي

لرمل

دفنْت فيه احلياُة كَلمّ موتاها

يغنمّي مِلْعول

حفر طوياًل يف ذاك الرمل عَلمّه

ون يجد موتى ال يزالون يتنف�شُّ

يغنمّي ل�شحراء

يغنمّي ملوتى.

يٌد على احلاَفمّة ويٌد يف الف�شاء وغناء

وقرٌب من لهاث

ده الريح. تبدمّ

يمشي يمشي
مي�شي باحثًا عن بحر

يرق�ض موُجه مع ال�شمك

عن �شحراء

يغنمّي رمُلها مع الريح

ل وال�شحراء  باحثًا عن البحر االأَومّ

االأوىل

وعن حقول

اأوراق اأ�شجارها عيون مزارعني

وعيون فاَلمّحيها اأوراق �شجر

وعن عني

هي عيون اجلميع.

مي�شي مي�شي وال يرى بحراً

ال ي�شمع غناء

ال يرى رق�شًا

ال حقواًل وال مزارعني

مي�شي

مي�شي

بال عني

وال قدم

وال مكان.

* من ديوان جديد للشاعر بعنوان ) من اخذ 
النظرة التي تركتها أمام البنك ( وقد مرره إلى 

القراء في رسالة الكترونية احتجاجًا على تعامل 
الناشرين العرب مع الشعر.
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فريدة العاطفي

من أجل.. طفل

الطفل لم أعد أتذكر اسمه جيدًا، كان اسمًا آسيويًا مركبًا،لكن 
الصين...  باتجاه  الطائرة  تفاصيلها...  بأدق  أتذكرها  الرحلة 
وعلينا أن نتدبر أمرنا للوصول إلى التبت... نحن ذاهبون إلنقاذ 
طفل قيل :»إن روح بوذا حلت في جسده، وقد وضع في قصر 
ليعيش حياة غريبة ومثيرة في نفس اآلن، حياة تليق بشخص 
بوذا، حياة لطفل يعتبر حكيمًا ومقدسًا في كل ما يصدر منه 
وعنه، غائطه أيضًا مقدس، إذ يحتفظ به بعناية فائقة، ليأكله 
المؤمنون تبركًا بقداسته« هذا على األقل، ما تم إخبارنا به من 

طرف المنظمات التي أشرفت على تنظيم هذه الرحلة.
بسمرتها  ج���و(  )آن  ت��ج��ل��س  ال��ط��ائ��رة،  ف��ي  ب��ج��ان��ب��ي 
لو  كما  تبدو  يجعلها   الذي  الطويل  األسود  األخاذة،وشعرها 
فيلم هندي رومانسي. عيناها  ها من أحداث  لتوِّ كانت خارجة 
قدرها  إل��ى  بهدوء  تسير  سحب  على  ومشرَّعتان  س���وداوان 
اليوغا  ممارسة  إل��ى  جذبني  من  هي  كانت  م��ط��رًا.  لتصبح 

والسوفرولوجي، وأغرتني غير ما مرة بلقاء الداليالما.

معهم  تذهبي  »ال  وت��ق��ول:  عاتبة  ج��و  آن  إل���ّي  تلتفت 
أرجوك،الطفل حلت في جسده روح بوذا وسيكون شعاعنا في 

المستقبل، ال أفهم، تريدون إنقاذه من ماذا؟«
سفري:  قبل  جو  آن  مثل  وجهي  في  صرخ  أيضًا  ميكائيل 
»تريدون إنقاذ طفل يعيش مقدسًا في قصر، وماليين األطفال 
ألول  جوعًا؟«  يموتون  وآخ��رون  يوميًا،  يقتلون  العالم،  في 
أنا ال استطيع إنقاذ أطفال  مرة أحس أن ميكائيل ال يفهمني. 
العالم. مشكل أطفال العالم مرتبط بكبار العالم, وكبار العالم 
لكي يكبروا أكثر... فأكثر, يحتاجون إلى من هم أصغر منهم, 

فاألصغر... واألصغر إلى أن يصلوا إلى األطفال.
األطفال,  إلى  ومباشرة  أحيانا  يتجهون  العالم  كبار  إن  بل 
كما  إشعالها.  سيصعب  طفل  قلب  في  شمعة  أطفأت  إذا  ألنك 
النباتات من قلوب األطفال, فاألشجار بداخلهم  اجتثاث  يسهل 

رغم خضرتها غضة, ويسهل اقتالع جذوعها.
الطائرة في سفرها... 

وأنا في سفري الداخلي...
 حياتي كلها تختزل في سفر داخلي نحو األعماق.. وحوار 

ال يتوقف مع نوارس بعيدة.
أسافر من أجل طفل... وأسأل: كيف نطلب من طفل أن يكون 

حكيمًا ؟

 وجماله في براءته... في شغبه... وركضه... وتمرغه في 
التراب... وفي الحماقات الجميلة.

 أنا أصدق حلم طفل... ورغبته في الحرية حتى ولو كان 
الباب  يصدقني. صفق  لم  ميكائيل  لكن  قصر...  داخل  سجينًا 

خلفه، وتركني دون أن يصحبني كعادته إلى المطار.
 في الطائرة أنتبه إلى من يصاحبونني: السيد برونو ديفي 
فيلسوف راهب. راكيل هاجرت من البرازيل لكي تصبح راقصة 
يحلم  رض��وان  رخيص.  بار  في  نادلة  نفسها  فوجدت  باليه, 
بإخراج فيلم منذ سنين, يبدو أن الفيلم لن يظهر إلى الوجود, 
لكن ذلك ال يمنعه من الحلم.أندريه سانتالوف يريد أن يكون 
عارض أزياء, جسده وجاذبيته يساعدانه فعاًل على ذلك, كان 
قد بدأ مشواره كعارض أزياء في روسيا, وحين وصل إلى هذا 
البلد انشغل بالتفكير في أمه, ونسي حلمه, رغم أن الحلم ظل 

يحاصره كل ليلة في نومه.
تليسفور يحلم بأشياء كثيرة, وحين تتداخل عليه األحالم 

يتركها وينام.. وآخرون..
تعكس  مرآة  وأنا  تعكسني,  مرآة  عارية, هم  أمامهم  وأنا   

أجزاء منهم, لم نلتق هنا عبثًا...
 أسفارنا تقولنا, وتقودنا إلى أسرارنا األكثر تشابكًا, نحتاج 

فقط أن نحسن استقبال اإلشارة. 
 يبدو أن اإلشارة كانت بعيدة بما يكفي...لكي ال نصل إليها، 

وإلى ضفاف أحالمنا.
 يبدو أن الخيط المبلول الذي يجمعنا يرفض أن يقودنا إلى 
القمر... يأخذنا بعيدًا إلى متاهات بال معنى... تضللنا وتبعدنا 
عن أنفسنا...فيسكننا صوت مبحوح وسؤال قديم : »لماذا لم 

نحقق أحالمنا؟«
السؤال, فسمعت جلبة عالية, وطرقات كثيرة على  طرحت 
أبواب صدورنا, وصراخ أطفال سجنوا بداخلنا لسنين طويلة, 
ويطالبون اآلن بالحرية... والركض وراء الفراشات واألحالم.

 سنفتح أبواب القصر لذلك الطفل, ونفتح أبواب صدورنا 
صغيرًا  ك��ان  حين  أخفاها  بجراحات  ليبوح  فينا...  للطفل 

وضعيفًا وخائفًا. 
 يخرج الطفل من القصر إلى الحرية, ويخرج من صدر كل 
إليه... نمسح دمعه...  منا طفل مجروح وباٍك. نستمع  واحد 
في  األهم..  الخطوة  ونبدأ  بيده..  نمسك  ثم  عميقًا..  نحضنه 

تحقيق أحالمنا.
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منهل ال�سراج

عصّي الدم

النازل بحّدة. أخذت نفسًا  الطريق  إلى آخر  نظرت غادة 
ثوان،  الهواء،  في  قصيرة  قفزات  طيرانًا،  وهبطت  عميقًا 

وصلت نهايته، حيث شارع الموت. 
بالسيارات  عفسًا  الشارع  ه��ذا  في  عديدون  أوالد  م��ات 
فقط،  البارحة،  قبل  غربًا.  المسافرة  والباصات  الشاحنة 
وهي  عفسًا  ماتت  بالصف.  غ��ادة  رفيقة  صفاء  أم  ماتت 
تقطع الطريق لشراء حاجات البنت من المكتبة الوحيدة في 
المنطقة، دفتر وقلم رصاص وبّراية ومحاية. لم تأت صفاء 
إلى المدرسة منذ يومين، ألنها لم تستطع أن تحضر البّراية 
والمحاية والقلم والدفتر، األشياء التي طلبتها المعلمة عيشة 

الطبال. 
شعرها  من  المعلمة  تمسكها  أن  خائفة  صفاء  تكون  قد 
وتخبط رأسها باللوح الجديد. لو ظل اللوح األسود الخشبي 
القديم، لكانت الخبطة أقل وجعًا، لكنهم استغنوا عنه، دهنوا 
الجدار الطويل نفسه باألخضر وتحّول الحائط االسمنتي إلى 
بعد  انتصار  تغيبت  كذلك  والعقاب.  والشرح  للكتابة  لوح 
يوم  الطبال. كل  المعلمة عيشة  من  أن عوقبت عقابًا شديدًا 
تضربها مرات عديدة، تضربها بعصبية شديدة، فيما تجعر 

انتصار: ما بعرف. ال تعرف الجواب. 
وجدت غادة أن القسمة هي أصعب المواد. شكرت ربها، 
المتدنية،  الحساب  عالمة  ورغم  الطبال  عيشة  المعلمة  أن 
أعطتها  بالحائط.  رأسها  وتخبط  شعرها  من  تمسكها  لم 
ورقة العالمات وقالت: إلى البيت. كانت سيقان غادة ترتعد 
بوضوح برغم البنطال العريض والصدرية البيج الطويلة، 
تتعرق أصابع قدميها، وغازات كثيفة تمسك نفسها بصعوبة 

أن تطلقها في حضرة عيشة الطبال. 
النزلة  المدرسة، صعدت غادة  أيام  انتهى دوام يوم من 
بول  بقطرات  السروال  ملوثة  البيت،  إلى  راجعة  بتثاقل 
والعالمة  العالمات،  ورقة  رأت  حين  عنها،  رغمًا  سقطت 

ضعيف في الحساب. 
- الصف الرابع االبتدائي، هو الصف األصعب، قالت لها 

المقعد  على  بجانبها  وجلست  مواسية،  فدا  الكبيرة  أختها 
غادة  بينما  الحساب،  تمارين  لها  تشرح  الطويل،  الخشبي 
تفهم، عبثًا، تشرد في عقاب  أن  غائبة في خيبتها، تجرِّب 
الملح،  بعروق  المحاطة  أظافرها  في  تنظر  وهي  المعلمة، 

تعيد أختها الشرح بصبر: هل فهمت؟
- اي.

لكنها لم تفهم شيئًا ولم تسمع شيئًا. 
كعادتهن  »ض��ع��ي��ف«،  بالنتيجة  أخ��وات��ه��ا  تعّيرها  ل��م 
ببعضهن. تجاهلن األمر، حين دخلت بشفاه مزمومة وعيون 

منكسرة ومتحفزة في آن.
وتتهّرب  مخزيًا  يومًا  لتنهي  سريعًا،  فرشتها  إلى  أوت 
لم  المساء.  وتحقيقات  المساء  وأسئلة  وأبيها  أمها  لقاء  من 
تغف، راحت كعادتها تتأمل في أنحاء الغرفة، دهان الحيطان 
والسقف، عمود تعليق المالبس، زاوية الغرفة التي يتكدس 
عندها السجاد صيفًا والحصير شتاًء، تتخيلهم كائنات قادمة 
التخيل  في  توغل  وج��اف.  أملس  جلد  لها  آخر،  كوكب  من 
متوجسة  حلقها،  في  ريقها  تحبس  تخيالتها،  تصدق  حتى 
مرعبة  لنفسها،  بنفسها  التي خلقتها  الحكاية  من  القادم  من 

ومثيرة في آن. 
كشفته،  باالختناق،  أحست  اللحاف،  تحت  وجهها  دفنت 
طمرته، ومضت في اللعبة ذاتها.. أصوات أهلها تأتي إليها 
إال  عادتهم مساًء،  في  البعيدة صاخبًة وسعيدًة  الغرفة  من 

هي، كيف تتخلص من المعلمة عيشة الطبال!
المدرسية  مريلتها  ارتدت  مبكرة،  الصباح  في  استيقظت 
تناولت  البنات،  ثياب  رك��ام  بين  العمود  على  المرمية 
أمها،  تخبر  أن  يمكنها  ال  بول،  رائحة  تشممته،  بنطالها، 
سوف تعرف أسرتها كلها بخوفها من المعلمة، وقد تعلمت أن 
تخفي ضعفها وال تبدي إال أقصى عزمها. لبست البنطال على 
عاّلته، حملت حقيبتها وخرجت من دون أن تمشط شعرها، 
ما الفائدة؟ فكرت، لن تصبح تلميذة حلوة بتمشيط شعرها، 
سمرا، تقول أمها بانزعاج، حاجباها عريضان ووجهها مكّدر 
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دائمًا بالضيق أو بالخوف، بينما روعة البنت الشقراء، تأتي 
تناديها  الغار،  رائحة صابون  منها  تفوح  بضفيرة  يوم  كل 
المعلمة لكي تحمل دفتر التحضير، حلم غادة، تدور به على 
نظيفة  صدريتها  المعلمات،  توقيع  لتأخذ  جميعًا  الصفوف 
ال  حبر،  بقعة  أو  زيت  بقعة  أي  دون  من  بعناية،  ومكوية 
تنقط روعة الزيت من لفافة الزعتر، وال الحبر من القلم، وال 
البنت  تراقب غادة  األزرق.  بالحبر  الوسطى  تلّوث إصبعها 
روعة كل يوم وهي تأكل السندويش، تراها تفعل هذا بأناقة. 
روعة  تصاب  أن  واح��دة،  وأمنية  واحد  بوسواس  تراقبها 

بنفس مصابها، وتلوث صدريتها وأصابعها. 
حدث ذلك مرة، شردت البنت روعة، وعلى غير العادة، 
سقطت نقطة زيت من لفافة الزعتر، وتوضعت على الصدرية، 
وتفّشت، تمامًا كما تمنت غادة ذلك طوياًل. ابتهجت، وقضت 
بقية اليوم تراقب بعيون شامتة بقعة الزيت المتفشية على 

الصدرية المكوية. 
في اليوم التالي انتظرت غادة قدوم روعة بمريلة مبقعة، 
مرصوصة  بضفيرة  يوم  كل  مثل  أتت  روع��ة  البنت  ولكن 
المع  وح��ذاء  فاتح  أزرق  وبنطال  ومكوية  نظيفة  ومريلة 
وحقيبة جيدة. نظرت غادة في أصابع روعة، أيضًا نظيفة 
وبيضاء. نظرت في أصابعها، ممتلئة بعروق جلدية ناتئة 
عند  دهر،  منذ  متورمة  الوسطى  واإلصبع  األظافر،  حول 
مكان إمساك القلم، حين يجب االنتباه إلى الخط أال ينزل عن 

السطر، وكان ينزل دائمًا، والحبر ينبع دائمًا. 
روعة نظيفة ومرتبة في الصف، تثني المعلمة عليها، وال 

تضربها.
أما منى رفيقة الصف الرابع أيضًا، فقد أنقذت نفسها من 
غضب المعلمة عيشة الطبال وعقابها الشديد، بأن أخذت على 
عاتقها غسل كندرة المعلمة. تدخل المعلمة إلى الصف، تجلس 
وراء منضدتها وتخلع الكندرة، وترجع قدميها حافيتين إلى 
مقعدها  تترك  التي  منى،  إلى  البنات  أنظار  فتتجه  الخلف، 
باعتياد وتمشي بنشاط، تنحني وتحمل بيد واحدة الفردتين 
الممتلئتين طينًا، تفتح الباب باليد األخرى وتغيب، فتنجو 
من خبطة الحيط، والمعلمة التدقق في وظيفتها، التحاسبها 
الغلط،  الجواب  وتتغاضى عن  البنات،  بقية  مع  تفعل  كما 
تنشغل طوال  منى  فإن  أمها،  مع  المعلمة  ابنة  تأتي  وحين 
الحصة، بكندرة المعلمة وابنة المعلمة، تتمشى مع الصغيرة 
حصة  تنتهي  أن  إلى  وتسليها  تالعبها  الخارج،  في  المدللة 
الدرس. تتهامس البنات: منى تذهب أيضًا إلى بيت المعلمة، 
تشطف لها الدرج وأرض الدار.. وكن يلّمحن للبنت منى بهذا، 
بنات  بقية  أما  المعلمة.  ستخبر  أنها  بحزن  تهددهن  فكانت 
الصف البالغ عددهن أربعين، فلم ينج رأس بنت من خبطة 

اللوح.
البيت، كانت تشعر  إلى  لم تكن غادة تنقل أخبار الصف 
بأن كل مايحدث يخصها وحدها، وأن أمها بالتأكيد ستقول: 
دائمًا  تخاف  كانت  ولكنها  تخافي.  وال  دروس��ك،  احفظي 

وتخفي خوفها.
نامت غادة بجانب أختها الكبرى فدا. فدا مسموعة الكلمة 
بجرأة.  أيمن  األكبر  األخ  وت��ج��ادل  األب،  وعند  األم  عند 
الضيف  وتساير  القهوة  تغلي  واألقارب،  الجارات  تستقبل 
كما تفعل أمها. حنطية اللون، وكما يقال بين النساء، ليس 
من السهل تزويجها، إال أن أباها يهتم بها ويصغي لرأيها، 
بانبهار  إليها  غادة  تنظر  الكبرى.  األخت  بموهبة  هذا  نالت 
تتحدث  األم.  تفعل  وكما  المعلمة  تفعل  كما  تصرخ  ال  ألنها 
بهدوء، وتناقش في السياسة والدين واألدب، وتعلم غادة 
شؤون الوطنية، وتنبه أخواتها إلى حب فلسطين، وتقديس 
الشهداء، وتوصيهن أال يستخدمن في أمثلة مادة العربي إال 
لجمل  المعنى  واالستبسال،  والشهادة  الحروب  عن  جماًل 
بسيطة، مثل: كتبت الطالبة وظيفتها، أو لعب الولد بالكرة. 
ينتقي الطالب الجاد معاني »خطيرة وهامة«: سقط خمسون 

شهيدًا في المعركة. 
ومؤخرة  ثديين  الكبيرة،  ألختها  أن  غ��ادة  يشغل  كان 
أوالدًا.  وتنجب  تتزوج  وربما  األمهات، صارت صبية  مثل 
أكثر  وحّيرها  كثيرًا،  غادة  حّير  سؤال  األوالد؟  يأتي  كيف 
أن المغنيات يقلن: حبيبي ويتأوهن، »هل يغنين لمن يفعل 
معهن كالمًا رذياًل؟.. ربما ينظر الحبيب تحت سروال المغنية 
تساؤالت  تكبر؟«  البنت حين  بجسم  يحّل  الذي  ما  الداخلي! 

صامتة كثيرة وكلها بال أجوبة. 
في الصباح التالي، دفعت الغطاء بهدوء وسحبت مطاط 
فلم  البنت،  مؤخرة  على  تتلصص  وراح��ت  أختها،  بنطال 
تجد شيئًا غير عادي، تلصصت على أثداء البنت من خالل 
القبة الضيقة، الشيء غير عادي. استيقظت األخت الكبرى 
ونامت.  رجعت  النعاس  شدة  من  ثم  باستغراب،  ونظرت 

أدركت غادة شيئًا وأسكتت فضولها. 
تأتي  الصف،  رفيقة  الكبيرة.  المؤخرة  ذات  رح��اب 
متأخرة، وتغيب أيامًا متوالية بال اكتراث، كثيرًا ماتساءلت 
غادة كيف ال تخاف من المعلمة عيشة؟ وكيف تسمح لها أمها 
بكل هذا الغياب؟ وماذا تفعل في البيت؟ جربت غادة أن تفعل 
مثلها وتتمارض، قالت ألمها بطني يوجعني. ردت األم بال 
واحدة،  ساعة  بعد  الملل  أدركها  البيت.  في  ابقي  اكتراث: 
وراحت تسمع إلى أغنية فريد األطرش من الراديو.. اشتاقت 
مؤخرة  فيها  رأت  التي  الخلفية،  والحديقة  الكبيرة  للباحة 
رحاب. يومها طلبت منها أن ُتنزل البنطال وتريها مؤخرتها 
ففعلت رحاب هذا بكل اعتياد، لديها مؤخرة بيضاء سمينة، 
وسروالها الداخلي المزهر يشد على لحمها، حسدتها غادة، 
وحين طلبت منها رحاب أن تفعل ذات الشيء رفضت غادة، 
وقالت: عيب، غضبت رحاب وقالت إنها لن تتكلم معها بعد 

اآلن. لم تهتم غادة ألنها أسكتت فضولها. 

فصل من رواية تصدر قريبًا عن دار اآلداب
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مُّ على االأْحزان اأ�شلَعَه يا مْن َي�شُ

حوٌق من القلِق
ْ

خفْف فغريك َم�ش

اإذا �َشَكوَت.. ف�شكَوى كلِّ ذي نغٍم

ِق
َ
قتها ق�شوُة احُلر اأوتارُه َمزَّ

مِلَا َيرى من عقوق النا�ض.. ما َحِفُظوا

 االأَلِق
َ

من ف�شِلِه ما ت�شامى باهي

ينثاُل ُحزين وباحل�رشاِت اأذكرها

ِق
َ
�شوَد الليايل فال اأجنو من الغر

جتتاُحني حني اأُْم�شي من عوا�شِفها

كما ال�شواعق اإن الحْت من االأفِق

ُد االأمَن من روحي.. تَعذُبها تبدِّ

هِق
َّ
عِد للر

َّ
ترمي بها من ق�شور ال�ش

وذاك اأن بدنياَي الهَوى ثقة

قد مزقْتها ِخياناٌت ومل اأِفِق

اآَمنُت باحلبِّ َدْهراً ما �شككُت به

ِق
ُ
وما ظننُت باأين تاِئِه الُطر

�رَشْبُت منه ثماالِت الَهَوى َنَزقا

وما عرفُت نهاياِت الهَوى النِزِق

حتى َدَهتني بهذا احُلبِّ داهيٌة

فبعرثتُه الرياُح الهوُج كاملَُزِق

وما جنيُت من االأ�شواق غري اأ�شىشكوى

يقوُدين لطريق ُمظِلٍم زِلِق

ملا رمتني بوادي القهِر فاتنٌة

ين واخُلُلِق ة يف الدِّ َع يل ذمَّ
ْ
مل تر

وقد َبذلُت من التدليل غايَتُه

ِق
َ
َوى الَغر كحارِث البحِر ال َيجني �شِ

وكيَف اأْرثي مع االأيام عاطفًة

ويف َيِقيني متادْت ُظلَمة النَفِق؟

مَي�شي نهاري بِه االأحزاُن تثقُلُه

ويزَحُف الليُل َمقرونًا به قلقي

 االآه.. ِتَلَو االآه.. ُمْنَهزما
ُ
ر اأ�َشطِّ

ى ي�شتكي َوَرقي قد جفَّ ِحرْبي واأْم�شَ

خليل اإبراهيم الفزيع
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�سعيد نوح

مصــائر

1- ال يعرف لماذا اختار منزله بجوار مسجد وهو مسيحي؟ 
كما ال يعلم إال اهلل كيف استطاع العيش تسعة وعشرين عامًا، 
أصوات  انقطاع.  دون  يوم  بعد  يومًا  الفجر  أذان  إلى  يستمع 

مؤذنين ُكثر استمع اليها. 
يا  ألوذ به إالك  إني ببابك قد بسطت يدي، من لي  موالي 
استمع  ما  كل  من  أحب  ما  أكثر  هي  ياموالي،  موالي  سندي؟ 
وفاة  إعالن  أيضًا  مّثل  والعشرين.  الست  السنوات  طيلة  إليه 
يعيشها  كان  خاصة  حاالت  المسجد  ميكرفون  من  المسلمين 

بتأمل وتفكر. 
ال ينسى لحظة اإلعالن عن وفاة الحاج طه ذلك الرجل الذي 
المستضعف  المسيحي  هو  فيها  سانده  عديدة  مواقف  معه  له 
وخاطره  قلبه  انكسر  يومها  المسلمين.  من  كلها  منطقة  وسط 
وشعر أنه فقد مساندًا عظيمًا له. اللحظة الثانية التي ال يمكن 
أن ينساها أيضًا لحظة اإلعالن عن وفاة سعاد ابنة جاره. كانت 
صاحبة ابنتيه وأجمل ما رأت عيناه من طباع. اللحظة األخيرة 
األكثر رهبة في حياته هي لحظة اإلعالن عن وفاة عبد  وهي 
والدفن  منير وعماد،  من  كل  والد  أبو حربية،  الجبارمحروس 

الساعة عشرة من أمام منزله بشارع 21. 
لماذا يحفظ اإلعالن كما خرج من فم الشيخ بكر رغم مضي 
سبع سنوات على األقل؟ ماذا يملكه في قلبه لعبدالجبار. كان قد 
استمع إلى قصة سرقة الالفتة التي كتب عليها اسم عبد الجبار 
قرر   .21 بداية شارع  في  الجبار على حائط  عبد  علقها  والتي 
عبد الجبار دون اللجوء إلى المجلس المحلي للمدينة أن يغير 
أبو حربية.  الجبار  إلى شارع عبد  الشارع من شارع 21  اسم 
خاف  يجدها.  وال  الصباح  يصبح  الالفتة  يعلق  مرة  كل  وفي 
منه الناس بعد أن هدد الجميع بحرق منازلهم وقالوا له: ربما 
سرقتها العفاريت. كان واقفًا أمام بيته يكنس الشارع ويرشه 
بالماء، فلما شاهد عبد الجبار وأبناءه قادمين من بعيد وضع 
المقشة الطويلة على حائط المسجد وابتعد عن وسط الشارع، 
ريثما يمر الرجل وأبناؤه. صدق عبد الجبار ما قاله له المقدس 
»أبو مينا« النصراني كما دأب الناس على مناداته حين يذهبون 
أن  وأخبره  مينا«  »أبو  تطوع  أمورهم.  في  يستشيرونه  إليه 
من يسرق الالفتة هو عفريت تسلط عليه، فعزم عبد الجبار أن 
يجوب الشوارع يهدد ساكنيها، ويتوعد من يرسل إليه العفاريت 
ينزل  جعلته  التي  هي  وحدها  الصدفة  كانت  الفتته.  يسرقون 
ليكنس الشارع في تلك اللحظة. حين لمحه عبد الجبار يستند 
على حائط منزله المقابل للمسجد تأكد له أن رياض المسيحي 

هو الذي سلط العفاريت عليه وحين ذلك قال:
- يا رياض أنت اللي بتسرق اليافطة؟ 

رياض  يعرف  فلم  الهجوم،  أمر  وأحفاده  أبناؤه  ينتظر  لم 
ماذا يصنع مع الطوب الذي ينهال عليه. أسرع إلى باب منزله 
على  بالطوب  يقذفون  يزالون  ما  هم  ألعلى.  وصعد  وأغلقه 
الشرفة التي دخل إليها رياض ليغلق بابها. لم يستطع أن يقف 
الذي  الحجارة والطوب  الشرفة. حاصرته  باب  ليدخل ويغلق 
رياض  أن  يعرف  كان  الذي  هو  وحده  أسفل.  من  عليه  يلقى 
جالس في البلكونة. حتى زوجته التي لم تكن تعرف سبب هذا 
الهجوم والتي قامت ونزلت إلى الدور األول وأغلقت الباب الحديد 
ثم صعدت وبعد أن أمسكت بابنيها أغلقت باب الحجرة عليها 
وجلست على السرير تاركة الطوب يصل إلى باب الحجرة بعد 
سقوط زجاج باب البلكونة ومرور الطوب من حجرة الجلوس 
وعلى  عليها  أغلقتها  التي  الحجرة  بباب  مرتطمًا  الصالة  إلى 
ذهولها  أثناء  الشرفة  دخل  الذي  زوجها  تمامًا  ناسية  ولديها 
الضربات  من  وتحميهما  حضنها  في  ولديها  لتخفي  وإسراعها 
الطوب  يتلقى  اهلل  إال  يعلمها  ال  لمدة  ري��اض  ظل  المتتالية. 
توقف  لما  منزله  من  الحاج طه  نزول  لوال  ورأسه.  يديه  على 
تجاه شرفة  والحجارة  للطوب  قذفهم  وأبناؤه عن  الجبار  عبد 
يقرفص فيها رجل مذعور. لشهرين كاملين لم ُير المقدس رياض 
البلدة لمرض أمه، ولما طلب  الذي قالت زوجته إنه ذهب إلى 
منها الحاج طه أن يعرف العنوان ليقوم بواجب العزاء. تعللت 
المرأة بطلب المقدس ذاته بعدم إبالغ أحد، حين ذلك طلب منها 
الحاج طه أن تدع عم أحمد النجار يصلح ما أفسده عبد الجبار 
وأوالده، شكرته وقالت إن المقد س غير موجود وال تستطيع 
أن تستقبل أحدًا. أخبرها الحاج طه أنه سيرسل زوجته لتقف 
معها حين يأتي النجار ليصلح ما تّم إفساده قالت له إن األمر 
ال يستحق، وإن رياض سوف يغضب منها إن هي كّلفت الحاج 

طه إصالح الشرفة. 
أحست برغبة عارمة في البكاء. كان كل شيء هينًا ويمكن 
البلكونة، لترى  إلى  تعويضه بجوار ما شاهدته حين خرجت 
ما فعلته عائلة عبد الجبار، وقبل أن يرتفع صوتها رفع فرج 
يده بصعوبة، ووضعها على فمه، وهو ينبهها إلى وجود ناس 
ويداه  رأسه  دمًا.  يرتعش وكل جسده يشخب  كان  منه،  تحت 
والطوب  الزجاج  وأزاح��ت  بالمقشة  أمسكت  وقدماه،  ووجهه 
وأمسكت بذيل جلبابه كما أمرها بصوته الضعيف، وجرته على 
على  يديه  وأسند  ووقف  البلكونة  باب  من  دخل  حتى  البالط 
على جروحه  الناعم  البن  الحمام. وضعت  إلى  زوجته ودخل 
الحادثة،  من  ساعات  بعد  جسده.  كل  من  ال��دم  تدفق  لتوقف 
بالمعصرة،  »العريان«  دير  إلى  به  ذهبت  الظالم.  حّل  وحين 
وظل هناك لمدة شهرين تم خاللهما عالجه، وعاد وهو يضع 
أبدًا بعد  لم يرفعها  طاقية سوداء فوق رأسه على غير عادته 

ذلك، بل إنها أصبحت أهم ما يميز المقدس رياض.
2-من يصدق هذا الهراء، أي شيطان ماكر تملك رأسك لتخط 
بيدك مصير درويش كرياض هكذا. لقد أخطأ سهمك المغروز 
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أيها  وأنتم  الناس،  واعتزل  اآلن  دفترك  فتأبط  الحقيقة،  كبد 
الكتاب، يا من تخطون بسهولة ويسر أقدار البشر. البشر الذين 
بين  سقطوا  الذين  هؤالء  القسوة.  أو  عنكم  العفو  يملكون  ال 
أيديكم دون أن يشملهم بعض من حبكم المزعوم، كنتم تخطون 
مصائرهم بيسر وهدوء دون أدنى اهتمام بمشاعرهم. مصائر؟ 
يا لها من كلمة مراوغة، اليبصرها أحد إال وتمّنى غيرها، فقط 
إلى كاتبنا وأحد أبطاله، ليجلس رجل ستة وعشرين  انظروا 
لي  ليس  عظيم،  هذا شيء  بعكسه،  يؤمن  بجوار شيء  عاما 
هذا  بجوار  تجلس  فإن  شؤونه،  في  التدخل  أو  عليه  الحكم 
الشيء الذي ال تؤمن به كل هذه السنوات فالبد من وجود عوامل 
كثيرة ال أريد الخوض فيها، ولكنه في نفس الوقت شيء يمكن 

تصديقه: 
ال يرجع السهم نحو القوس ثانية       

                                    فالسهم منطلق في مهمه الريح 
فكل يوم مضى رهن بسابقه            

                                   كالحرب تبدل مجروحًا بمجروح 

ثم إن خالق اإلنسان لهو قادر على كل شيء، جلس 26 سنة 
النقشبندي  دعاء  أحب  ماشي.  المسيحي،  الجامع وهو  بجوار 
كاسيت  شريط  على  مسجاًل  به  يحتفظ  أن  وتمّنى  »م��والي« 

يشغله في جهاز التسجيل الصغير الذي يملكه وقتما يريد ال 
بأس أصدقك أيها الكاتب. ظل يكنس أمام الجامع كل 

تصديقه،  يمكن  ذلك  من  وأكثر  ممكن،  السنين  هذه 
لكن أن يجلس بجوار سور البلكونة ويستقبل كل 
التصويبات المتواصلة والصحيحة أيضًا دون أن 
يصدر عنه صوت؟ دون أن يقف مثاًل ويدخل إلى 
الحجرة؟ أي شيطان تملك رأسك وجعلك تصل 
هذا  إل��ى  ري��اض  المقدس  مثل  مهمة  بشخصية 
الشطح. إلى هذا الخيال؟. إني ألعجب من نقوش 

خيالك. أستطيع أن أقول وأنا مستريح البال إنك 
شخص ال يوثق به على مصائر أبطاله. وال أستبعد 

على اإلطالق أن تخرج لنا غدًا بعمل تطير فيه البطلة 
العزلة«،  من  عام  »مئة  في  »ماركيز«  فعل  مثلما 

وأنا ال أستبعد منك ذلك. ولكن لتعرف. ماركيز 
أبطالك  لحظ  انظر  فسل.  يا  كبير  كاتب  هذا 

بين  العاثر  أوقعهم حظهم  الذين  البؤساء 
أحدهم  وأسمع  يبكون  إنهم  يديك، 

ي��ق��ول: ل��ك��ل ش��خ��ص م��ر بي 
يعرف:  أن  دموعي  ورأى 

هذا جناه كاتب علّي وما 
جنيت على أحد؟ انظروا 
وق���ع مصير  ل��و  م��ث��اًل 
ال��م��ق��دس ري���اض بين 
كنجيب  ماهر  خالق  يد 
على  اهلل  يا  محفوظ. 

يكون  أن  له  يمكن  ك��ان  ألن��ه  التعس  ري��اض  حظ 
شخصًا حقيقيًا من دم ولحم مثله مثل سعيد مهران 
وعشرين  ستة  جلس  لكنه  والكالب«  »اللص  في 
اإلله  له  أراد  المسجد صامتًا وحين  بجوار  عامًا 
أن يتكلم للمرة األولى أوقعه حظه العاثر في يد 
كثر-  وهم  الصامتين،  العظماء  بمصائر  جاهل 
فينا نحن عبيدك  المتحكم  الكاتب،  السيد  أيها 
يا سيدي الكاتب اسمع منا كلمة وحيدة، ربما 
اتزانك حين تحاول خط مصائر  أعادت لك 

آخرين ال تغامر إذ يناديك السرب. 
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حممد عبدالوكيل

زنازين إضافية 
للشباب

أفقت من الغيبوبة ملبيًا نداءات الجروح التي تمأل جسدي، 
الجزء  بين  امتدت  كبيرة  فقاعة  فباشرتني  النهوض  حاولت 
األمامي من صدري والجزء الخلفي.. عدت.. استلقيت ثانية 
إلى أن تالشت الفقاعة.. أحسست باألرضية الترابية للمكان.. 
بصعوبة.  وذروت��ه  التراب  من  حفنة  اليسرى  بيدي  أخذت 
والثانية  األولى  حواسي  فّعلت  أنا؟  أين  أعرف  أن  حاولت 

والثالثة.. والسادسة ولكن كلها تكللت بالفشل. 
مجهولة.  عواقب  واجهت  ربما  أفق  لم  إن  أنني  شعرت 
كنت كلما حاولت حمل جسدي كبوت في المكان المظلم مثل 
إلى  تسيل  غالية  دماء  ثمة  وشرب.  عليه  الدهر  أكل  عجوز 
التراب األسود خارجة من ثقوب متفرقة في جسدي.. تنهدت 
المغلق ال يسرب أصواتًا وال أضواء وال أنسامًا  المكان  ألن 
باردة.. وفجأة يتحول الظالم إلى شفرات حادة تغزو مجاهل 
النفس.. وكلما حاولت الحركة تدفقت الدماء من هنا وهناك 

وال شيء يتلقفني سوى الخوف من الظالم.. 
يجيء  عقلي  بالوحدة..  أحس  كلما  كثيرًا  قلبي  ينتفض 

ويذهب كخروف تحد السكاكين له في مكان ما. 
المفقودة  األض��واء  س��وى  خيالي  في  والش��يء  نهضت 
وكأنها  لي  تبدو  التي  النار  ومشاعل  المتالشية  واألل��وان 
تمتد إلى الالنهاية.. كبر السؤال في أعماقي المنهكة:أين أنا؟ 

حاولت تلمس االتجاهات فوجدت جدرانًا حجرية. 
بالكاد عاد لي عقلي الذي شعرت أنه انخطف مني لفترات 

طويلة. 
****

يا اهلل أين أنا؟.. أين أنا يا إلهي.. ؟يارب قل لي أين أنا.. 
أرجوك؟ وأخذت ارفع يدي وألهج بأدعية وتضرعات مختلطة 

بالرعشات واألخطاء حيث إنني لم أكن أفكر بالكلمات.. يقينًا 
أن اهلل ينظر إلى قلبي.. آه تذكرت.. لقد كنت في مظاهرة أكاد 
أرى المشهد اآلن كنا أنا ورفاقي نحاول الوصول إلى قصر 
النظام  جنود  كان  المقابل  وفي  الجنوب  جهة  من  الرئاسة 
مدججين باألسلحة ثمة من يحمل بنادق اآلر. بي. جي. وثمة 
من يحمل القنابل االنفجارية واالنشطارية وثمة من يتمنطق 
الخشبية  الهراوات  يحملون  وجميعهم  السام  الغاز  قاذفات 
الزجاجية  المتاريس  جنود  الرتل  ذلك  ويتقدم  والكهربائية 
أطلق  للرصاص..  واقية  ب��دروع  أجسادهم  تتغطى  الذين 
»سمير  رفيقي  انبطح  باتجاهنا..  الحي  الرصاص  الجنود 
وغفور« على األرض وبقيت أنا.. كنت أريد أن اختبر شجاعتي 
أمام المغرر بهم، ولكن ذلك االختبار سمح بمرور رصاصة 
فوق رأسي تمامًا وبقدرة قادر لم تستطع الرصاصة أن تثقب 

رأسي العنيد وإنما لحست فروته. 
نعم أيها السادة.. !!

لقد كنت في مظاهرة وأنا اآلن شهيد وهذه الحفرة الترابية 
ما هي إال قبري لقد دفنت بثيابي الدامية كعادة الشهداء. 

ما يحيرني هو أنني حي، أطلب الغفران يا اهلل ألم تقل في 
كتابك الحكيم »بل هم أحياء عند ربهم يرزقون«.. ال يمكنني 
الوساوس  وأن��ام.  عيني  أغمض  أن  اآلن سوى  عمل شيء 

تشغلني والخوف يقضم نومي كلما حاولت ذلك. 
****

تلمست الجدران ثانية.. رفعت يدي المثخنة بجراحها إلى 
األعلى قاصدًا تحسس سقف الحجرة كنت أريد أن أقنع نفسي 
مكان  في  أو  كهف  أو  في حجرة  وإنما  قبر  في  لست  بأنني 
بعيد عن األرض.. حاولت تحريك بنطالي الناشب في إحدى 

الجراحات، فلم أستطع تفريقهما.. صرخت:
- »أأأي ييي« صرخة قوية لكنها ضائعة. 

إليها قبل دقائق  أتذكر صورًا كثيرة ما كنت ألصل  بدأت 
ألن الشروخ الجسدية التي تمألني وصلت إلى أجزاء كثيرة 
في الدماغ.. دمي صار يجري في مناطق مختلفة تحت الجلد 
ثمة  عيني،  إلى  تسرب  وربما  وذقني  صدغي  يصل  ويكاد 

إصابات بالغة ال أعرف مدى فظاعتها.. 
»اللعنة«.. لو كانوا رجااًل لعرفوا أن المعركة في الميادين 
وليست في الكهوف والزنازين.. قلت ذلك معتقدًا أنني على 
قيد الحياة على الرغم من أنني أود الشهادة. أشد ما يؤلمني 
اآلن هذا المكان المتواري عن السماء واألرض وكصياد ماهر 
فتحت قرون االستشعار والمجسات المتعلقة بالفراسة ولكن 

ال فائدة. 
****

اللحظات  تلك  عند  تريثت  آخر.  مكان  في  الذاكرة  حلقت 
المنصة  التغيير..  ساحة  في  المنصة  نداء  فيها  لبينا  التي 
التي طلبت منا الخروج في مظاهرة الثالثاء، قال سمير وقد 

تقابلنا أنا وهو وجها لوجه:
- »هيا إنه داعي الثورة« !!.. 
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الخطوط  على  تنافسنا  ثم  الساحة  وسط  إلى  تقاطرنا 
األمامية كل واحد منا يفضل أن يذوق طعم الشهادة أواًل وقبل 
لبسنا  متعددة  خرق  سوى  بشيء  نتسلح  ال  ثانيًا.  رفيقه 
أما  شهيد«،  »مشروع  صدورها:  على  كتبنا  أن  بعد  بعضها 

الخرق األخرى فليست سوى أعالم وطنية وشعارات تنادي 
تغزو  راحت  التي  االنخطافات  أسرع  ما  النظام..  بإسقاط 

ذاكرتي. 
 اآلن أرى كل شيء، كأن شاشة سينمائية انفتحت على 
الجدار المظلم، لكنها لم تلبث حتى تشوشت وانطفأت حيث 
بأنها  بعد  فيما  ميزتها  غريبة  أص��وات  المكان  في  اشتعلت 

مشاجرات حادة بين جرذين. 
من بين الجراحات الجسيمة فكرت أن أحرك يدي لتالمس 
درجات  بأقصى  شعرت  رأسي..  يأكل  الذي  العميق  الجرح 
الدامي في رأسي كاد األنين ينطلق  األلم وأنا أتلمس الخط 
من فمي لكني تريثت.. عندها فقط سمعت أزيز باب، أعقبته 
همهمات خافتة.. حبست أنفاسي.. غاب كل شيء من عالمي 

قال أحدهم من وراء الظالم:
»في هذه الزنزانة سبعة شبان وفي هذه الحجرة أحدهم 
جلبه الضابط أحمد مساء أمس، وما أريد أن تعرفه هو أن 
هذا المكان سري للغاية ال أحد يعرف عن هذه الزنزانة شيئًا. 
نحن اآلن تحت األرض. أنا وأنت والضابط أحمد نعرف هذا 
استالمك حتى  في  اآلن  كل هؤالء  فهمت؟  فقط.. هل  المكان 

يأتي الضابط«.
يشبه  م��ا  إل��ى  تحولت  األص���وات  ض��اع��ت  دق��ائ��ق  بعد 
األصداء المتداخلة وفجأة انفتح بابي.. انطلق بعده صوت 

كالرصاصة:
- أيها الكلب.. هل أنت حي أم ميت؟

أظنني  الوجيعتين.  عيني  وفتحت  تجاسرت  بالكاد 
ودون  مصدرها  تحديد  أستطع  لم  رخيصة  إضاءة  شاهدت 
أن أدري انطلق من فمي أنين رجل مات قبل سنوات »آآآآ« 
على  مساعدتي  وحاوال  الضيق  المكان  إلى  الجنديان  دخل 

النهوض.. قلت لهما:
-أين أنا ؟ وأردفت دون رد:

-أنا جائع. 
في اللحظة التي كانا يحمالنني بها سقطت على األرض.. 

كدت أبكي لكني تماسكت.. قلت لهما:
-ال أرى شيء. 

وبداًل من محاورتي ردا علّي بضحكات هازئة. 
إلى  »لننقله  أحدهما  قال  هنا..  من  أخرجاني  أرجوكما 

الزنزانة رقم واحد حيث اإلضاءة«.. قال اآلخر: هيا إذًا.
حمالني.. عبرا بي عنبرًا طوياًل، ثم فتحا بابًا وقذفا بي 
إلى الداخل. قدم لي أحدهما ثالث كدم وقارورة ماء ثم مضيا 
وعندما  ونمت  الجندي  وضعه  ما  أكلت  م��س��روران..  وهما 

صحوت سمعت أحدهما يتحدث إلى اآلخر في الخارج:
- كنا قد أغلقنا هذه الزنازين قبل سنوات بسبب األفاعي 

التي قتلت الكثير من المساجين. قال اآلخر:
- ولماذا أعدتم فتحها. 

- ألن هؤالء الشباب ال يستحقون سوى سموم األفاعي. 
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ن�ضو�ص

مي�سلون هادي

المذيع في حالة الحرب والسلم.. يشتري وال يبيع.. يولد 
الواحد  الفصل  إذا ناقش مسرحية  وال يموت.. ال فرق عنده 
أو حقوق المعتقلين في السجون السرية.. المهم أن ال يحب 
الحالة األولى.. وأن ال يحب أو  الفنان في  المخرج  أو يكره 
يكره النائب العام في الحالة الثانية... وفي  حالة التنويه 
أن ال  فاألفضل  األريزونا  الطائرة في سماء  األطباق  بظهور 
يحب أو يكره سكان الفضاء.. أما إذا تساقطت أمطار الميثان 
جميعها..  المجرات  فوق  يصبح  أن  فيجب  زحل  أقمار  على 
في وجهه تعبير موحد ألسوأ عيد ميالد ممكن.. وسلسلة من 
وال  والمعارضة،  العارضة  والعبارات  المتكررة،  الحركات 
ننسى االبتسامات االستراتيجية التي ترتسم حتى عند قيام 
الزالزل واشتعال براميل البارود. كثير منهم ال يعرفون شيئًا 
عن مضاعفات مرض السكري أو عن مؤاخذات ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك.. وال عن جهود العرب المحدثين في دراسة 
ذلك؟  إلى  حاجتهم  ما  األم��وي..  العصر  في  العذري  الغزل 

صرخة أرخميدس أهم.
يصبحون  أخرى  مرحلة  وفي  صريح..  بشكل  متعالون 
ممتازة..  عصبية  شبكات  لديهم  مبطن..  بشكل  سلبيين 
المدى..  بعيدة  صدرية  وأقفاص  للدموع..  مسيلة  وخطط 
أو  أحيانًا،  بالدبابات  ومدعومة  بالزبدة  مدهونة  وأصوات 
ال  كيج  ونيكوالس  هانكس  توم  الجب..  غيابة  من  خارجة 
في  لهم  تعريف  ال  القطبية..  النجوم  من  أمثالهم  يضارعان 
القواميس القديمة، أما الجديدة فتتهكم عليهم ألنهم يخاطبوننا 
في  ويجلسون  منا..  أحدًا  يعرفوا  أن  دون  باألعزاء  جميعًا 
بيوتنا دون أن نقدم لهم شيئًا يشربونه... شركاء في التقدم 
القذائف  تمطرهم  أن   دون  الغربي  الجبل  من  الزاوية  إلى 
لم  وشأنه،  أحدًا  يدعون  ال  أنهم  من  وبالرغم  والصواريخ. 
يحدث أن صدرت بحقهم مذكرة اعتقال واحدة.. يقولون كل 
شيء بداًل عن الزعماء، وإن لم يقولوه كأنه لم يحدث.. منذ 
ثوان قليلة كان المذيع هنا.. واآلن قال في أمان اهلل.. ما الذي 

أخبرنا به؟.. ال شيء إال كثير من القنابل في قندهار وقليل من 
الزلزال في اليابان وعشرة آالف قتيل، وإعصار في كاترينا 
وخمسة آالف قتيل، وتسونامي في إندونيسيا والضحايا لم 
ُيعّدوا بعد.. والهواء هو السبب.. حقًا الهواء هو السبب.. ال 
يمكن المكوث طوياًل في الهواء دون ثالثة أطنان من حبوب 
األسبرين، وثالثة أرباع برميل من القهوة، وثالثة كيلوات 
من دروع اتحاد المذيعين.. تكريمًا لمن يعارض التدخين وهو 

يدخن..
بوسعه الدخول إلى كل بيوت األعزاء في آن واحد.. وأن 
بيت..  بلسان واحد..وأن ينسى شيئًا في كل  إليهم  يتحدث 
وإلى  المشمش..   حالوة  يشاركهم  أن  أو  معهم  يتفكه  وأن 
حالوة الرز باللبن يدعو الخميني والقذافي ومبارك وداروين 
والبشير  اينشتاين  ننسى  وال  ماركس  وكارل  وفيثاغورس 
يربطون  وجعلهم  م��ع��ه...  الجميع  ودّوخ  داخ  واألس���د.. 
أنفسهم إلى أنابيب الكلوكوز المغذي، لكي ال ينهضوا لتناول 
إلى  يذهبوا  ال  لكي  أيضًا،  الحفاظات  ويرتدون  الطعام.. 
أنه  درجة  إلى  جميل  والجو  مطرية  األنواء  ولكن  الحمام.. 
الجميع  فأصابت  الطلق،  الهواء  إلى  خرجت  الجراثيم  حتى 
بالنزالت المعوية دون أن تقصد.. ما عدا المذيع طبعًا، فهو ال 
يصاب بالزكام وال باإلسهال.. وله الكلمة الفصل في الربيع 
مع الخريف.. وإذا ما جن جنون العالم، فهو العاقل الوحيد.. 
ال يقلق وال يتهور وال يهتز.. يجب أن ال يحب أو يكره شيئًا 
وال حتى كرة القدم.. ولهذا ال يهتم حتى عندما تصبح الكرة 
في منطقة الجزاء.. هذا عجيب.. جدًا عجيب...فقلت استأذنه 
دقيقة واحدة للحديث عن أحواله فقط.. ال أطلب سوى دقيقة 
واحدة.. قال أنا مشغول بيوم عصيب.. فالمظاهرات مشتعلة 
وقرب  المنامة،  في  الشويطر  حلويات  قرب  مكان..  كل  في 
كشري حمادة في القاهرة... ماذا عن فطيرة اللحم بالعجين 
العراقية؟.. قال يبدو هذا مشوقًا.. هيا إذن.. قل لي كيف تحبها؟ 
قال أحبها دائمًا مع التظاهر ضد الطغاة.. وماذا عنك؟ أليس 
في حياتك؟..  تتواطأ  ألم  كال..  الخارج؟..  في  لديك حساب 
االحتالل  ضد  العربية  المقاومة  مع  أنا  أنت؟  من  مع  كال.. 
واألميركي..  واإليطالي  واإلسرائيلي  والفرنسي  البريطاني 
همم.. وما عالقة ذلك بسؤالي؟.. أنا مذيع والقناع يحرسني 
من كل مكروه.. وأذني شمعدان من توجيهات مركزية لصوت 
وارد  والتمديد  عليه..  التصويت  ألحد  يحق  فقط..وال  واحد 

وباإلجماع.
ها..ها..ها..يا لك من صريح.. أليس ذلك غريبًا؟

البرنامج  لن يراه أحد  ولن يعاد   ال ليس غريبًا.. فهذا 
غدًا..

 حسنًا أريد أن أعرف رأيك بالمعلقات السبع؟
 الفروقات السبعة أهم؟

حسنًا رأيك بالتدخل اإلسرائيلي في صناعة الفالفل؟
صناعة القالقل أهم؟

لماذا اخترت هذه المهنة؟

ن�ضو�صن�ضو�ص

المذيع الوفي 
م يتهكَّ
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اخترت شيئا أحبه جدًا، هو الحقيقة.
التي تتطاير في الهواء.. وقت الكوارث.

ماذا أفعل.. إذا كانت األجواء الهادئة ال تثير شهية أحد؟.
أال تتحدث عن استحصال النشا من محصول الذرة؟.. أو 

عن تبخر الماء وتحوله إلى سحاب؟..
األفضلية للعواصف واألعاصير.

وماذا عن الخائن؟                                                                            

أبو جهل أم  رأفت الهجان.. يتوقف على من يرى.
وأنت ماذا ترى؟

سأعطيك رأيي بعد الفاصل.
ولكن ال يوجد لدينا فاصل..

إذن سأعطيك رأيي بعد شجاعة الشجعان.
رأيك بأهل الذمة؟

أية ذمة؟
تقولونه  م��ا  ه��ذا  أليس  ب��س��ؤال...  س��ؤال  على  ت��رد  ال 

لضيوفكم؟
ألننا نحن البعابع، وليسوا هم.

الشاي؟
القهوة أفضل.

الهامش أم المركز؟ 
الكتابة المسمارية أفضل من االثنين.

تجليات النفري؟
كل شيء ممكن.

الفقر؟
هو األساس في الواقعية اإليطالية الجديدة. 

هل صحيح أنك تستطيع تحويل النار إلى وردة؟
صحيح البخاري أفضل.

ماذا عن العقود والنقود؟
فروة  الزنجبيل..  ج��ذور  بها  نشتري  لكي 
األمية  محو  من  أهم  للمشاهدين  بالنسبة  رأسي 

في الصومال.
ماذا عن الكتاب للجميع؟

اليخني للجميع أهم؟
بعد كل عاصفة صحراء تمر، سيبقى من؟

نحن.
أال تبكون األرض التي تحترق؟..

ليس نحن من حرقها.. 
ماذا تفعل؟

 قدمي اليسرى تحكني.. يبدو أن طائرة قد سقطت 
في المحيط األطلسي.

واليمنى؟
كارثة في الهادي.

يبدو أنك كالبحر تبتلع كل شيء.
نعم، ولغتي هي الملح والفلفل.

هل أنتم أطلس العالم الجديد؟
بل نحن نجومه.. ودوننا كأن األشياء لم تحدث.

ماذا تنتظر؟
نشرة األخبار.

التي تزيد من االحتباس الحراري.
العالم  لكأس  نهائي  هناك  الجديد..  ترددها  إلى  ال تصغ 

على تردد آخر. 
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من فوق جسر سكة حديد، إلى الشمال من أالباما، هناك 
ُبعد  على  المتدفق  السريع  النهر  ماء  إلى  ناظرًا  يقف  رجل 
مقيدان  معصماه  ظهره،  وراء  الرجل  يدا  تحته.  أمتار  ستة 
سميكة  عارضة  إلى  مثبت  بعنقه،  يحيط  آخر  حبل  بحبل. 
الخشبية  األلواح  بعض  ركبتيه.  حتى  ويتدلى  رأسه،  فوق 
الموضوعة على خطي السكة، توفر نقطة استناد له، يقف 
الجيش  من  عاديان  جنديان  الجالدان  وج��الداه.  هو  عليها 
الفيدرالي، تحت إمرة رقيب ال بد أنه كان، في الحياة المدنية، 
الخشبية  المنصة  على  عنهم،  بعيد  وغير  للشريف.  معاونًا 
المرتجلة نفسها، يقف ضابط تظهر رموز رتبته: إنه نقيب. 
سالحه،  يحمل  خفير  هناك  الجسر،  من  جانب  كل  وف��ي 
إلى  يستند  وعقبها  األيسر  الكتف  ق��دام  البندقية  ماسورة 
الصدر، وضع متعب يفرض  المتقاطع عرضيًا على  الساعد 
على الجسم أن يبقى منتصبًا بتأهب. هذان الرجالن ال يهمهما 
إغالق  على  تقتصر  مهمتهما  الجسر.  منتصف  في  يحدث  ما 
فسكة  الخفيرين،  أحد  أمام  لشيء  وجود  ال  الجسر.  طرفي 
انحناءة  ترسم  ثم  غابة،  في  متر  مئة  نحو  تتوغل  القطار 
وتختفي. وعلى مسافة غير بعيدة، هناك - دون شك - موقع 
متقدم. وعلى الضفة األخرى، يوجد حقل مكشوف يعلو في 
فتحات  فيه  عمودية،  جذوع  من  حاجز  حتى  خفيف  منحدر 
للبنادق وكوة كبيرة واحدة تظهر منها فوهة مدفع برونزي 
يسيطر على الجسر. بين الجسر وهذا الموقع المحصن يقف 
المتفرجون: كتيبة مشاة، في وضعية الراحة، هذا يعني أن 
أعقاب بنادقهم تستند إلى األرض، والسبطانات مائلة مياًل 
واليدان  األيمن،  للكتف  معاكس  باتجاه  ال��وراء  إلى  خفيفًا 
متقاطعتان فوق جسم البنادق. إلى يمين صف الجنود هناك 

تستريح  اليمنى  ويده  األرض،  يالمس  رأس سيفه  مالزم، 
فوق اليسرى. وباستثناء الجالدين، والمحكوم في منتصف 
أمام  الجنود،  كتيبة  يتحرك.  من  هناك  يكن  لم  الجسر، 
الجسر، تنظر بثبات، جامدة. والحارسان، عند حافتي النهر، 
بذراعيه  الصامت،  النقيب  الجسر.  يزينان  كتمثالين  يبدوان 
بأي  يقوم  أن  دون  مساعديه  عمل  يتفحص  المتقاطعين، 
حركة. فعندما يطل الموت بنذره، ال بد من استقباله بطقوس 
وقورة، حتى من قبل أولئك المعتادين عليه. وبالنسبة لهذا 
اآلمر، ووفق النظام العسكري، يشكل الصمت وعدم الحركة 

عالمتي وقار.
الخامسة  حوالي  في  إلعدامه  العدة  يعدون  الذي  الرجل 
والثالثين من العمر. إنه مدني، بالنظر إلى مالبس المزارع 
التي يرتديها. له مالمح أنيقة: أنف مستقيم، فم حازم، جبهة 
عريضة، شعر أسود ومتموج، مسرح إلى الخلف ويميل إلى 
ياقة سترته الطويلة المتقنة على مقاسه. له شارب ولحية 
مشذبان، إنما دون سالفين. عيناه الكبيرتان القاتمتان تشعان 
طيبة من المستحيل توقعها من رجل على وشك أن يموت. 
العسكري  القانون  عاديًا.  مجرمًا  ليس  أنه  فيه  ريب  ال  مما 
الصوري يفرض عقوبة المشنقة على الجميع، دون استثناء 

األشخاص المحترمين.
وسحب  جانبًا،  الجنديان  ابتعد  اإلع��دادات،  انتهاء  عند 
كل منهما اللوح الخشبي الذي كان يقف عليه. التفت الرقيب 
نحو الضابط، حياه ووقف وراءه. وتحرك الضابط بدوره 
وضابط  المحكوم  الحركات  هذه  تركت  مكانه.  من  خطوة 
ثالث  يغطي  الذي  نفسه  الخشبي  اللوح  طرفي  على  الصف 
عوارض من الجسر. طول الطرف الذي يقف عليه الشخص 

ترجمات

قصة- أمبروس بيرس 
حادثة جسر البومة

ترجمة- عمر علماين
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دقيقًا،  ذلك  يكن  لم  وإن  يكون،  يكاد  المدني 
ثابتًا  الخشبي  اللوح  كان  عارضة.  ربع  بطول 
النقيب عليه، وهو ثابت  في مكانه بفضل ثقل 
قائده،  من  وبإشارة  الرقيب.  ثقل  بفضل  اآلن 
اللوح  ت���وازن  وسيختل  ال��رق��ي��ب،  سيبتعد 
عارضتين.  بين  المحكوم  ويسقط  الخشبي، 
قّدر المحكوم أن هذه العملية، بسبب بساطتها، 
قد غطوا وجهه،  لم يكونوا  األكثر فعالية.  هي 
ولم يعصبوا عينيه. تأمل برهة نقطة استناده 
الذي  الماء  إلى  بشرود  ونظر  المضمونة،  غير 
يجري تحت قدميه مشكاًل حوامات هائجة. لفتت 
وتابعها  السطح،  على  تطفو  خشبة  انتباهه 

ببصره. إنها تكاد ال تتقدم. يا للتيار الخامل!
اللحظات  ه��ذه  في  ليتذكر،  عينيه  أغمض 
الذي  المتأللئ  الماء  وأبناءه.  امرأته  األخيرة، 
الذي  والضباب  الشمس،  بريق  تحت  يلمع 
يطفو فوق النهر قبالة الضفاف شديدة االنحدار 
والجنود،  والحصن،  الجسر،  عن  بعيد  غير 
والخشبة الطافية، كل ذلك جعله يسهو. وكان 

جديد  لمسوغ  كامل  وعي  اللحظة  تلك  في  لديه 
للسهو. فما إن توقف عن تذكر أحبائه حتى سمع ضجة لم 
يفهم سببها، ولم يكن قادرًا على تجاهلها، ضجة معدنية مثل 
طرقات حداد على السندان. تساءل الرجل عما يمكن أن تكونه 
تلك الضجة، وإذا ما كانت آتية من مسافة قريبة أم بعيدة: 
فواصل  في  تتوالى  الطرقات  كانت  ممكنة.  الفرضيتين  كلتا 
زمنية منتظمة، مثلما هي الفواصل بين دقات نواقيس ُتقرع 
للموت. كان ينتظر كل نداء بلهفة، بارتياب، دون أن يدري 
السبب. فواصل الصمت تزداد طواًل، وفواصل التأخير تبعث 
قوة  أن  غير  تواترًا،  أقل  األص��وات  ص��ارت  الجنون.  على 
وقعها ووضوحها ازدادت، مسببة اإلزعاج ألذنيه. خاف أن 

يصرخ.. كان يسمع تكتكة الساعة.
»لو  فكر:  قدميه.  تحت  الماء  تدفق  وسمع  عينيه  فتح 
أنني أستطيع تحرير يديَّ لتمكنت من نزع األنشوطة والقفز 
بلوغ  حتى  بقوة  وأسبح  الرصاص،  سأتفادى  النهر،  إلى 
الضفة، وبعد ذلك سأتوغل في الغابة وأهرب راكضًا حتى 
أصل إلى البيت. والحمد هلل أن البيت ما زال خارج خطوطهم، 
وأسرتي خارج نطاق أكثر مواقع الغزاة تقدمًا«. وبينما كانت 
النقيب  أحنى  كتابة،  هنا  المستنسخة  األفكار،  هذه  تتوالى 
طرف  على  الصف  ضابط  فوقف  الرقيب.  إلى  ونظر  رأسه 

اللوح الخشبي.

II بيتون فاركهار، مزارع ثري، يتحدر من أسرة محترمة 
من أالباما. مالك عبيد، وسياسي، ومثل جميع أبناء طبقته، 
جسدًا  نفسه  كرس  وقد  بالطبع،  االنفصاليين  أول  أحد  كان 
يمكننا  ال  الجنوب. ظروف خاصة،  واليات  لقضية  وروحًا 

الذي  الباسل  الجيش  إلى  انضمامه  نشرها هنا، حالت دون 
انتهت معاركه المشؤومة بسقوط مدينة كورنث، لقد أغضبه 
ذلك المسار غير المجيد، وكان يتلهف لمعرفة حياة الجنود، 
الفرصة  أن  للظهور والتمييز. كان واثقًا من  وإيجاد فرصة 
ستأتيه، مثلما تأتي الجميع في أزمنة الحرب. وإلى أن يحين 
ذلك، سيفعل ما يستطيع فعله. ولم يكن أي عمل في خدمة 
أي مغامرة  له  تبدو  له متواضعًا، وال  يبدو  الجنوب  قضية 
جندي،  روح  له  مواطن  حياة  مع  تتوافق  دامت  ما  مخيفة 
يتقبل إلى حّد كبير، بطيب نية ودون وساوس تقريبًا، ذلك 
القول السائر الذي ينطوي على شيء من الخسة: »في الحب 

وفي الحرب، كل شيء مباح«.
وذات مساء، بينما كان فاركهار وزوجته يستريحان على 
فيدرالي  جندي  أوقف  حديقتهما،  مدخل  عند  خشبي،  مقعد 
فرسه عند السياج وطلب ماء للشرب. كانت السيدة فاركهار 
وحين  كالثلج.  البيضاوين  بيديها  خدمته  في  فقط  ترغب 
ذهبت إلحضار كأس الماء، اقترب زوجها من الجندي المعفر، 
وطلب منه، بنهم، معلومات عن وضع الجبهة. فقال الرجل:

العدة  يعدون  ألنهم  الحديد،  سكة  ُيصلحون  »اليانكيون 
لتقدم آخر. لقد وصلوا إلى جسر البومة، وأصلحوه وشّيدوا 
كل  في  بالغًا  القائد  وألصق  الشمالية.  الضفة  على  حاجزًا 
األنحاء، يأمر فيه بإعدام أي مدني ُيفاجأ وهو يقوم بمحاولة 

تخريب الخطوط الحديدية. أنا رأيت البالغ.
»وكم هو بعيد جسر البومة هذا؟« سأله فاركهار.

»حوالي ثالثين مياًل«.
»أال توجد قوات على هذا الجانب من النهر؟«.
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الخط  على  ميل،  نصف  بعد  على  فقط،  متقدمة  »فصيلة 
الحديدي، وخفير وحيد على هذا الجانب من الجسر«.

»لو افترضنا أن رجاًل... مدنيًا يهوى المشنقة، استطاع أن 
يغافل الفصيلة المتقدمة« قال المزارع باسمًا »ما الذي يمكنه 

فعله؟«.
فكر العسكري، وأجاب: »لقد كنُت هناك قبل شهر. والحظت 
الجذوع  راكم كمية هائلة من  قد  الماضي  الشتاء  أن فيضان 
الجذوع  الجسر. وستكون  من  الجانب  هذا  في  الضفة،  على 

اآلن قد جفت، ويمكن إضرام النار فيها بسهولة كبيرة«.
الماء.  كأس  المرأة  إليه  قدمت  بالذات،  اللحظة  تلك  في 
مبتعدًا.  وانصرف  الزوج  ثم حيا  الجندي، وشكرها،  شربه 
قبالة  للمرور  قد حّل، عاد  الليل  بعد ساعة من ذلك، وكان 
المزرعة باتجاه الشمال، من حيث أتى. كان قد خرج بعد ظهر 
من  استطالع  جندي  كان  فقد  المكان.  الستطالع  اليوم  ذلك 

الجيش الفيدرالي.

بيتون  فقد  الماء،  إلى  الجسر  فوق  من  سقوطه  لدى   III
فاركهار الوعي، كما لو أنه ميت. وبهذه الحالة خرج عندما 
أحس بضغط على حنجرته، تالها إحساس باالختناق. آالم 
رهيبة، وامضة، اجتاحت جسده كله، من رأسه حتى قدميه. 
بدا أنها تجوب جهازه العصبي في خطوط محددة، وتخفق 
نابضة بإيقاع سريع. راوده إحساس بأن طوفانًا من النار 
يرفع حرارته بصورة ال تطاق. بدا له أن رأسه على وشك 
االنفجار. وقد حالت هذه األحاسيس دون تمكنه من اإلتيان 
بأي نوع من ردود الفعل، كان قادرًا على اإلحساس فحسب، 
على  قادر  أنه  الحظ  لكنه  هائاًل.  ألمًا  له  يسبب  ذلك  وكان 
وبعد  كبندول.  آخر  إلى  جانب  من  يتأرجح  وأنه  التحرك، 
ذلك، بصورة مفاجئة، ارتفع الضوء الذي كان يحيط به إلى 
الماء، وزمجرة مرعبة في أذنيه،  السماء. حدثت بقبقة في 
وصار كل شيء مظلمًا وباردًا. حين استعاد وعيه، أدرك أن 
النهر. لم يعد يشعر  الحبل قد انقطع، وعرف أنه سقط في 
أنها  عن  فضاًل  برقبته،  تحيط  التي  األنشوطة  باالختناق: 
أأموت  رئتيه.  إلى  الماء  دخول  دون  تحول  كانت  تخنقه، 
عينيه  فتح  عبثية.  الفكرة  له  بدت  نهر!  أعماق  في  مشنوقًا 
ال  بعيد،  نور  إنه  فوقه.  ن��ورًا  يرى  أنه  له  وبدا  الظالم  في 
يمكن بلوغه! كان يغطس أكثر، ألن النور راح يختفي أكثر 
فأكثر إلى أن تحول إلى وميض متالٍش. وبعد ذلك ازدادت 
شدة الضوء، وأدرك على الرغم منه أنه يصعد من جديد إلى 
السطح، ألنه أحس براحة كبيرة، وفكر: »الشنق واالختناق 
رميًا  يعدموني  أن  أريد  ال  ولكنني  السوء.  بالغ  أم��رًا  ليس 
بالرصاص. ال، ال، يجب أال يرمونني بالرصاص. لن يكون 

ذلك عداًل«.
األلم  أن  إال  المشقة،  لم يكن يعي سبب  أنه  وبالرغم من 
التخلص  تحاوالن  يديه  بأن  أخبره  معصمية  في  النابض 
من الحبل. ركز اهتمامه على هذا الصراع كما لو أنه متفرج 

مطمئن يمكنه مراقبة مهارات بهلوان دون أن يبدي أي اهتمام 
بالنتيجة. يا للجهد العجيب. يا للطاقة الخارقة العظيمة. آه، 
كانت محاولة باهرة! برافو! لقد تخلص من الحبل: انفصلت 
إلى  الطفو  على  وساعدتاه  األخ��رى  عن  إحداهما  ذراع��اه 
السطح. استطاع تمييز يديه على جانبيه، في الضوء المتزايد. 
وباهتمام متجدد رآهما تمسكان األنشوطة المنزلقة. انتزعتا 
بوحشية الحبل المحيط بعنقه ورمتياه بعيدًا، بغضب. بدت 
تلويات الحبل كأنها تلويات ثعبان ماء. »ضعيه من جديد، 
الكلمات متوجهًا  بهذه  أنه صرخ  إليه  أعيدي وضعه«! خيل 
بها إلى يديه، ألنه بعد أن تحرر من الحبل، أحس بأشد اآلالم 
قسوة حتى تلك اللحظة. كان عنقه يؤلمه بصورة ال تطاق، 
ورأسه يلتهب. وأحس بأن قلبه الذي ينبض بمشقة قد انفجر 
فجأة كما لو أنه سيخرج من فمه. غم غير مفهوم عذَّب جسده 
ولواه. لكن يديه لم تستجيبا لألمر الذي أصدره لهما. كانتا 
تضربان الماء بقوة، في ضربات سريعة من الذراعين، من 
أعلى إلى أسفل، فأخرجته إلى السطح طافيًا. أحس برأسه 
صدره  واتسع  بصره،  الشمس  بريق  أبهر  الماء.  من  يبرز 
رئتاه  واستنشقت  مرعب،  ألم  ذلك  تال  قوية.  باختالجات 
جرعة كبيرة من األكسجين، ولفظتاها على الفور في صرخة 

مدوية.
لقد صار يدرك اآلن قدراته إدراكًا كاماًل، إنها قدرات خارقة 
وبارعة حقًا. وقد أرهفتها اضطرابات جسده الرهيبة وأيقظتها 
بطريقة تبدت معها أشياء لم يسبق له الشعور بها من قبل. 
التي  الضجة  الماء على وجهه، وصار يسمع  أحس بحركة 
تحدثها األمواج الصغيرة وهي تصفعه. كان ينظر إلى الغابة 
على إحدى الضفتين ويتعرف على كل شجرة فيها، على كل 
جراد،  إليها:  تأوي  التي  والحشرات  عروقها  بمجمل  ورقة 
لغصن.  غصن  من  شباكها  تمد  رمادية  عناكب  المع،  ذباب 
تأمل ألوان الموشور في كل قطرة ندى على مليون عشبة. 
طنين الزنابير التي تطير فوق دوامات الماء، وخفق أجنحة 
اليعاسيب، ووقع خطوات العناكب المائية، كأنها مجاذيف 
تدفع زورقًا، بدا له ذلك كله موسيقى مسموعة تمامًا. طفرت 

سمكة أمام ناظره وسمع انزالق جسدها وهو يمخر التيار.
بدأ  التيار.  مسار  مع  ووجهه  الماء  سطح  بلغ  قد  كان 
العالم المرئي يدور ببطء. عندئذ رأى الجسر والحصن، رأى 
وكانت  جالديه،  العاديين،  والجنديين  والنقيب  الخفيرين 
كانوا  الزرقاء.  السماء  خلفية  على  واضحة  تبرز  هيئاتهم 
يصرخون ويشيرون إليه بأصابعهم، وكان الضابط يصوب 
مسدسه باتجاهه، ولكنه ال يطلق النار، أما اآلخرون فكانوا 
بال أسلحة. بدت حركاتهم، للوهلة األولى، شاذة ورهيبة، 

وظاللهم عمالقة.
ك شيٌء ما المياه بقوة  وفجأة سمع ارتطامًا قويًا، وَحرَّ
سمع  وجهه.  مغطيًا  الماء  وتطاير  رأسه،  من  مقربة  على 
ارتطامًا آخر والحظ أن أحد الخفيرين ما زال يسند البندقية 
كانت تتصاعد سحابة زرقاء  السالح  كتفه، ومن فوهة  إلى 
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خالل  من  إليه  يصوب  النهر  في  الذي  الرجل  رآه  اللون. 
إلى  انتبه  الخفير،  إلى عيني  البندقية. وحين نظر  حدقة 
الرماة  جميع  أن  يومًا  قرأ  أنه  وتذكر  قاتم،  لونهما  أن 
أخطأ  فقد  ذلك،  ومع  اللون،  بهذا  عيون  لهم  المشهورين 

هذا الرامي إصابته.
ووجد  معاكس،  اتجاه  في  ي��دور  م��اء  دوام��ة  جعلته 
أمام نظره، من جديد، الغابة التي تغطي الضفة المقابلة 
رتيب،  إيقاع  له  وراءه،  واضحًا  صوتًا  سمع  للحصن. 
وصل إليه بمنتهى الوضوح وطغى على أي صوت آخر، 
بأذنيه. وبالرغم من  األمواج  ارتطام  بما في ذلك صوت 
وما  جيدًا،  المعسكرات  يعرف  كان  فقد  جنديًا،  ليس  أنه 
فالضابط  الضفة:  على  المبهم  الكالم  ذلك  يعنيه  ال��ذي 
يقوم بإنجاز واجباته الصباحية. بأي برود، بأي صوت 
متقطع، ُيسكت الجنود ويفرض هيمنة صوته، وبأي دقة 

في الفواصل الزمنية ُتسمع تلك الكلمات القاسية:
»الكتيبة!... انتباه! كتفًا سالحك...! جاهز...! سدد...! 

نار...«!
العمق  إلى  يغطس  أن  فاركهار  استطاع 
ال��ض��روري. ك��ان ال��م��اء ي���دوي ف��ي أذنيه 
سمع  ذلك،  ومع  نياجرا.  شالالت  كصوت 
يبرز  هو  وبينما  الرصاص،  زخة  ارتطام 
المعة،  معدنية  قطعًا  وجد  السطح،  إلى 
مسطحة إلى أقصى الحدود، تنزل ببطء. 
واصلت  ثم  ويديه،  وجهه  بعضها  المس 
رقبته وياقة  بين  إحداها  استقرت  النزول. 
القميص. كان لها لون بغيض، وقد أخرجها 

فاركهار بقوة.
وصل إلى السطح منقطع األنفاس 

بعيدًا  التيار  جرفه  لقد  الماء.  تحت  طوياًل  وقتًا  ظل  أن  بعد 
جدًا، على مقربة من النجاة. وفي أثناء ذلك، عاد الجنود إلى 
حشو بنادقهم، وكانوا يخرجون أسياخ الدك من سبطاناتها. 
أطلقوا النار مرة أخرى، ولم يصيبوا الهدف مرة أخرى. رأى 
المطاَرد كل ذلك من فوق كتفه. وكان في تلك اللحظة يسبح 
باندفاع مع التيار. كان جسده كله فعااًل، بما في ذلك رأسه 
الذي راح يفكر بسرعة كبيرة. وفكر: »لن يقترف النقيب خطأ 
ثانيًا. فقد كان الخطأ خطأ ضابط يتمسك بحذافير األنظمة. 
أوليس من األسهل تجنب زخة من الرصاص تنطلق كما لو 
للجنود  األمر  اآلن  أعطي  أنه  بد  ال  واح��دة؟  رصاصة  كانت 
أستطيع  لن  الرب،  فليحمني  مشيئتهم.  وفق  النار  بإطالق 

تفاديهم جميعًا«!
على بعد مترين من هناك ُسمعت جلبة مهولة لسقوط ماء 
تاله دوي مروع، متسرع، راح ينأى متضائاًل، وبدا كما لو 
انفجار  في  انطفأ  حيث  الحصن،  باتجاه  الهواء  يخترق  أنه 
ضرب أعماق النهر نفسها. ارتفع حاجز مائي، مشكاًل قوسًا 
إلى  ينضم  مدفع  أهو  وأغرقه.  بصره  أبهر  فوقه، 
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األسلحة األخرى! هزت القذيفة الماء، سمع المقذوف الذي أّز 
أمامه مهشمًا أغصان أشجار الغابة القريبة.

سيهاجمون  القادمة  المرة  جديد.  من  يبدؤوا  »لن  وفكر: 
بالرشاش. علّي أن أراقب المدفع، الدخان سيوجهني. الدوي 

يصل متأخرًا: فهو يتجرجر وراء القذيفة. إنه مدفع جيد«. 
كان  نفسها.  النقطة  في  يدور ويدور  نفسه  وفجأة، وجد 
يدور مثل دوامة. الماء، الضفاف، الغابة، الجسر، الحصن، 
الرجال، كلها صارت نائية اآلن، كل شيء يختلط ويختفي. 
األشياء لم تعد سوى ألوانها، فكل ما يراه هو أحزمة أفقية 
ملونة. أمسكت به دوامة مائية، وراح يمضي بسرعة أصيب 
معها بالدوار والغثيان. وجد نفسه بعد لحظات على أكمة، 

األيسر  الجانب  في 
ل���ل���ن���ه���ر، 
م��خ��ت��ف��ي��ًا 
أنظار  عن 
أع����دائ����ه. 

ت����وق����ف����ه 
ال��م��ف��اج��ئ، 

ومالمسة إحدى 
الصلبة  ل���ألرض  ي��دي��ه 

أعادا إليه حواسه وجعله يبكي 
من السعادة. انغرست أصابعه في 

فوقه،  انطرح  الذي  الرمل 
إي���اه بصوت  م��ب��ارك��ًا 
عال. لقد كان ذلك هو 

أروع ما يمكن له تصوره 
كانت  ال��ل��ح��ظ��ات.  ت��ل��ك  ف��ي 

جنائنية  نباتات  الضفة  أشجار 
مواضعها  ترتيب  انتباهه  لفت  عمالقة، 

كان  أزهارها.  عبق  استنشق  المنتظم، 
الضوء يتألأل بين الجذوع بصورة غريبة، والريح تعزف بين 
أوراقها موسيقى متناسقة بقيثارة هوائية. لم يعد يرغب في 
مواصلة الهرب، يكفيه البقاء في ذلك المكان البديع إلى أن 

يقبضوا عليه.
أوراق  بين  ال��م��دوي  ال��رش��اش  صفير  حلمه  من  أيقظه 
الشجر. وأرسل إليه المدفعي المخذول قذيفة عشوائية على 
سبيل الوداع. نهض قافزًا، صعد حافة النهر بسرعة وتوغل 

في الغابة.
مشى طوال النهار، مستعينًا بالشمس في توجهه. كانت 
الغابة بال نهاية، ال يظهر أدنى فراغ في أي مكان، وال حتى 
درب حطابين. إنه يجهل كيفية العيش في منطقة برية إلى 

هذا الحّد، وقد كان في هذا التفكير شيء خارق للطبيعة.
وبقدمين  ومنهوكًا،  جائعًا  التقدم،  واصل  الغروب  عند 
جريحتين. كان حيًا بفضل تفكيره في أسرته. وأخيرًا وجد 
مثل  ومستقيمة  عريضة  كانت  آمن.  مرفأ  إلى  تقوده  طريقًا 

طريق  بأنها  ذلك،  مع  توحي،  ال  ولكنها  مدينة.  في  شارع 
أي  في  مسكن  أي  يظهر  وال  حقل،  أي  تحاذي  ال  معروفة. 
بشرية  ببداية  يوحي  كلب  نباح  حتى  وال  شيء،  ال  مكان. 
بسورين  أشبه  تبدوان  الهائلتان  األشجار  كتلتا  قريبة. 
البعيد، مثل  متوازيين، يلتقيان في نقطة وحيدة في األفق 
من  بصره  رفع  فوقه،  المنظور.  لدراسة  توضيحي  رسم 
خالل فجوة في الغابة، رأى نجومًا مذهبة هائلة ال يعرفها، 
مجتمعة في مجموعات غريبة. افترض أن ترتيب تلك النجوم 
يخفي مغزى مشؤومًا. ومن كل جانب في الغابة كان يسمع 

لغطًا بلغة مجهولة.
وجد  لمسها  وحين  رقبته،  في  بألم  أحس 
خّلف  قد  الحبل  أن  يعرف  كان  متورمة.  أنها 
عيناه  وكانت  تراجيدي.  مصير  عالمة  عليها 
لسانه  بدا  إغماضهما.  يستطيع  ال  محتقنتين، 
بين  من  وبإخراجه  العطش،  من  متورمًا 
بها.  يشعر  التي  الحمى  من  هّدأ  أسنانه 
الطريق  تلك  كل  يغطي  العشب  كان 
البكر. لم يعد يشعر باألرض تحت 

قدميه.
بد  ال  جانبًا،  آالم��ه  ترك 
يمشي،  وه���و  ن���ام  أن���ه 
ألنه صار يرى مشهدًا 
خرج  ربما  جديدًا، 
من نوبة هذيان. 
نفسه  وج��د  لقد 
أم�������ام س��ي��اج 
ب��ي��ت��ه. ك���ان كل 
شيء مثلما تركه، 
كل شيء يرشح جمااًل 
أنه  بد  ال  الصباحية.  الشمس  تحت 
مشى، دون توقف، طيلة الليل. وبينما هو يفتح باب السياج 
ويصعد الدرب الفسيح األبيض، لمح ثوبًا يطفو بخفة: إنها 
على  نازلة  للقائه  تخرج  والعذب،  النضر  بوجهها  زوجته، 
درجات المدخل، ومتوقفة عند أسفل الدرج بابتسامة سعادة 
ال توصف، في وقفة ظرف وكرامة ال تقارن بشيء. كم هي 
لعمل  يتأهب  التي  اللحظة  وفي  لمعانقتها.  يندفع  جميلة! 
أبيض  ُتفقده صوابه. ضوء  بضربة  عنقه  في  يشعر  ذلك، 
وسكون مبهر يحيط به مع دوي يشبه دوي المدفع.. وبعد 

ذلك صمت مطلق وظالم مطبق.
لقد كان بيتون فاركهار ميتًا. وكان جسده، بعنقه المكسور، 

يتأرجح من جانب إلى آخر على جسر البومة.

* أمبروس بيرس كاتب أميركي )1914-1842( 
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سحر القصة
عندما نحكيها بصوت عال

ليست هناك خصومة بين الكتاب المطبوع والكتاب المسموع. 
وإنم���ا هي مقارنة بي���ن س���حرين مختلفين. إنن���ا عندما نقرأ، 
نكون نحن من يحدد إيقاع الكلمات، والس���كنات، والتس���ريع، 
واللحظات التي يتحاور فيها صوتنا الداخلي مع صوت المؤلف 
تحاورًا فوريًا، حيًا كان أو ميتًا. نس���تطيع أيضًا أن نقرأ وسط 
الضجيج، ونستطيع أن نعطي وجهًا وصوتًا للشخصيات، كما 
نس���تطيع أن نغلق الكتاب من فرط الملل، أو من فرط االنفعال. 
أما في الكتاب المس���موع فهناك صوت ه���و الذي يحدد اإليقاع، 

ونبرته هي التي تضيء النص أو تطفئه. 
نس���تطيع أن نت���رك الكت���اب يمضي ف���ي هذا التح���ول، كما 
نس���تطيع أن نرفضه، لكننا عندما نقع في سحره فسوف يعود 
بنا إلى ن���ار المدفئة، إلى لحظة الكت���اب األول، الذي قرأنا فيه 
أول كت���اب في حياتنا بصوت مس���موع، لتصبح ه���ذه القراءة 
عالمة على مس���يرتنا، قراء وغير ق���راء. وكما توجد كتب قبيحة 
توج���د أيضًا كتب مس���موعة قبيح���ة، خاصة إذا ج���اء تنفيذها 
على عجل. أما »قراءات« األمس���يات االحتفالية الشهيرة، فيأمر 
فيها مس���ؤولون ثقافي���ون بقراءة كافكا في مصع���د أو جاّدا في 
حفل يطلقون في���ه األلعاب النارية. ما يهم ف���ي هذه الحالة هو 
»الحدث«، أما الجمهور الذي ال يسمع شيئًا فال يعدو إال أن يكون 
من التفصيالت الثانوية. وفيما مضى، وربما ما يزال األمر على 
حاله، كانت هناك القدوة الس���يئة في المدرس���ة، حيث لم يكن 
مس���موحًا بقراءة قصيدة بش���غف، وإنما البد من »تسميعها« من 
الذاكرة، بأقصى سرعة على أيامنا، كانت كل محاوالتي إلعطاء 
قصائد الش���اعر باس���كولي نغمة وإيقاع���ًا كان المعلم يجهضها 

بقوله: ستفانو، نحن لسنا في مسرح!
ومن ثم هناك قواعد دقيقة لتسجيل كتاب مسموع. ليس فقط 
الجمع بين اس���مين كبيرين، الصوت المؤدي والكتاب الشهير، 
وقد س���معت ممثلين ماهرين يقرؤون فيثيرون الملل، ألنهم كان 
يفكرون فقط في أن تصل أصواتهم الساحرة إلى المسامع، ولم 
يكونوا يفكرون في توصيل النص. والكتاب المسموع، وخاصة 
المصحوب بالموس���يقى، يتم التحضير له بهدوء، ويقرأ وتعاد 

قراءته مرات. لقد استغرق منا التسجيل الصوتي لكتاب »األرض 
الخ���راب« إللي���وت نحو العام. ألننا حتى نجس���د الش���خصيات 
المختلفة كان من الض���روري أن نعثر على أصوات ومقطوعات 
موسيقية مختلفة. القراءة الجيدة يمكن أن تدفع لمعرفة األعمال 
األخرى للمؤلف، أما الكتاب الصوت���ي المتعجل فيحول المؤلف 
إل���ى عدو. ويس���ري هذا أيضًا على المس���رح، بل وف���ي الحياة 
اليومية أيضًا، عندما يقرأ أحد الوالدين حكاية لطفله. تش���جعوا 
أيها اآلباء وتش���جعن أيتها األمهات! بعض الش���غف وإال فسوف 
يقول الطف���ل: إن لم تكن الحكاية تعجب والدي فلماذا ينبغي أن 

تعجبني أنا؟ 
والق���راءة العامة تنجح إذا أعادت خلق الصمت نفس���ه الذي 
تخلقه القراءة المنفردة على ضوء شمعة. من البديهي أن هناك 
نصوصًا تس���تحيل على القراءة العام���ة، ولكن التحدي مفتوح. 
ينبغي إعادة اختراع ما هو مخترع بالفعل. عندما رأيت وسمعت 
كارميلو ِبنه يقرأ ايزينين وماياكوفس���كي، عندها فقط تجلت لي 
قوة الش���عر الروسي، ولم أنسها أبدًا. وعندما قرأت كوينو ألول 
مرة كنت أتوقف عند كل صفحة. وجربت أن أقرأه بصوت عال، 
ولكنني لم أعثر على ذلك الس���حر. فمرحبًا بالكتب الصوتية إذا 
دفعت إلى القراءة، وليس مجرد تكديس ألس���ماء هامة، مرحبًا 
بالس���رد الشفهي إذا كانت مس���كونة بالعش���ق، أما فيما يتعلق 
بالمعارك الوهمية، بين القراءة واإلنصات، الكتاب والصورة، 
التليفزيون ض���د الصحف، الصوت الحقيقي ضد عينة الصوت، 
الويب ض���د المقهى الذي يق���ع تحت بيتي، هذه ليس���ت معارك 
جديدة، وإنما متكررة منذ قرون. في البدء كان الصراع بين اللحن 
والكلمة، رقائق الجلد والمنش���دين، إغراء الحميمية والمغامرات 
الكوني���ة. في الحقيقة هناك مكان ألي واحد يتحلى بالش���غف، 
والصبر، والموهبة، في عالم السرد الكبير. هو التحدي النهائي 
الذي ليس���ت له نهاية. ولو طال بنا الحدي���ث عن ذلك فلن تراق 

قطرة دم، وإنما سوف يقطر غشاء طفيف من السأم.

* ترجمة- حسين محمود

مقال

ستيفانو بينِّي
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ترجمة: نهى قا�سم

رجل  هناك  كان  الزمان،  سالف  في 
قطع  عمله  كان  »أوكينا«،  يدعى  مسن 
األش��ج��ار وال��خ��ي��رزان، وك���ان يصنع 
يكسب  لكي  األشياء  من  وغيرها  السالل 

قوت يومه.
غابة  »أوك���ي���ن���ا«  دخ���ل  ي���وم  ذات 
يشع  خيرزان  شجرة  فوجد  الخيرزان، 
فتوجه  الطريق،  قارعة  على  النور  منها 
من  حال  في  وهو  الشجرة  تلك  ليقطع 
فتاة  داخلها  في  فوجد  الشديد،  العجب 
كان  والجمال.  الحسن  رائعة  صغيرة 
هذه  »إن  وق��ال:  للغاية  مندهشًا  الرجل 
الفتاة هدية من اآللهة« ثم اصطحب تلك 

الفتاة الصغيرة لمنزله.
انتابتها  الفتاة  زوجته  رأت  وعندما 
حال من النشوة الغامرة. وألن الزوجين 
الفتاة  على  أطلقا  فقد  بأطفال  يرزقا  لم 
الصغيرة اسم »األميرة المضيئة«، وقاما 

برعايتها خير رعاية.
ومنذ ذلك الحين توالى حدوث أشياء 
شجرة  بقطع  الرجل  قام  فكلما  غريبة، 
خيرزان تساقطت منها قطع من العمالت 
الذهبية، وصار الرجل واسع الثراء بعد 
كبير.  منزل  ببناء  وق��ام  وجيزة  فترة 
وكبرت »األميرة المضيئة« بسرعة فائقة، 
فبعد ثالثة شهور كانت قد صارت شابة 

المنزل  جميلة. كان جمالها يتألأل، وكان 
يشع ضوءًا صافيًا.

وزوجته  المسن  الرجل  من  كل  ك��ان 
وجودهما  لمجرد  بالطمأنينة  يشعران 
الجميلة. وعندما  األميرة  على مقربة من 
لخطبتها  تقدم  الجميلة  األميرة  أمر  شاع 
حتى  تقم  لم  ولكنها  الرجال،  من  العديد 
بأي  ال��زواج  تريد  تكن  فلم  بمقابلتهم، 

منهم. 
خمسة  تقدم  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى 
متلهفين  وكانوا  لخطبتها،  النبالء  من 
مقابلتهم.  على  الجميلة  األميرة  لموافقة 
وتنفسوا الصعداء عندما قالت إنها سوف 
تطلبه  بما  يأتي  أن  يستطيع  من  تتزوج 
منه، وكانت األشياء التي طلبتها يصعب 

الحصول عليها.
الرجال  يفقد  أن  تأمل  األميرة  كانت 
من  األم��ي��رة  طلبت  فقد  األم��ل،  الخمسة 
»أيشيتسوكوري«  المسمى  األول  األمير 
»تاين  من  حجريًا  طبقًا  لها  يحضر  أن 
زو« الذي استخدمه بوذا. وتظاهر األمير 
ألنه  رحلة  في  بذهابه  »أيشيتسوكوري« 

علم بعدم وجود طريق إلى »تاين زو«.
وجلب من الهند طبقًا حجريًا قديمًا من 
مؤكدًا  لها،  وقدمه  الجبال  قلب  في  معبد 
أن ذلك الطبق هو الطبق الذي استخدمه 

إليه  الجميلة نظرت  األميرة  بوذا، ولكن 
بوذا  طبق  »إن   : وقالت  رأسها،  وهزت 
يجب أن يكون مشعًا براقًا، وهذا الطبق 

ليس براقًا بالمرة«.
وع��ن��دم��ا ان��ك��ش��ف��ت ح��ي��ل��ة األم��ي��ر 
وهو  للرحيل  اضطر  كوري«  »أيشيتسو 

منكسر القلب.
طلبت  فقد  ماتشي«،  »كور  األمير  أما 
الجواهر من »بن الي  منه إحضار غصن 
من  جذورها  شجرة  غصن  وهو  ش��ان«. 
الفضة، وجذعها من الذهب، وثمارها من 
متظاهرًا  بسفينته  األمير  وأقلع  اللؤلؤ. 
أنه سيذهب إلى »بن الي شان« في بالد 
عاماًل  معه  واصطحب  البعيدة،  الصين 
ماهرًا ليصنع له تقليدًا لغصن الجواهر. 

صناعة  م��ن  العامل  انتهى  وعندما 
الغصن الذي كان يبدو تمامًا مثل الغصن 
رحلته  من  ع��اد  بأنه  تظاهر  الحقيقي 
وقد  الجميلة  األميرة  منزل  إلى  وتوجه 
ال  بحيث  الغصن  صنع  الصانع  أحسن 
من  ال��زواج  لرفض  مبرر  لألميرة  يكون 

األمير.
وبينما كان األمير »كورماتشي« يحكي 
التي  الصعوبات  وعن  مغامراته  عن  لها 
واجهها حتى استطاع الوصول إلى غصن 
ليطالب  مسرعًا  الصانع  ج��اء  الجواهر 

بأجره. 
األمير  أن  األم���ي���رة  ع��رف��ت  وه��ك��ذا 

»كورماتشي« كان كاذبًا هو أيضًا.
الميمنة،  وزي��ر  ك��ان  فقد  الثالث  أم��ا 
منه  وق��د طلبت  »آب����ي«،  اس��م��ه  وك���ان 
األميرة مالبس جلدية مصنوعة من جلد 
العثور  يمكن  أسطورية  بيضاء  فئران 

عليها بعيدًا في »نانج«. 
الكثير  فدفع  غنيًا،  الميمنة  وزير  كان 
لتاجر كان يسافر ذهابًا وإيابًا  المال  من 
لنانج، وطلب منه شراء المالبس. وبذلك 
وذهب  بسهولة،  المالبس  على  حصل 

وهو سعيد إلى منزل األميرة الجميلة. 
الثياب  الجميلة  األميرة  رأت  وعندما 
»إذا   : قالت  الميمنة  أحضرها وزير  التي 
بالنار«،  تحترق  فلن  حقًا  أصلية  كانت 
المالبس  واحترقت  النار  في  ووضعتها 
وعرف  رم���اد،  إل��ى  وتحولت  الجلدية 
في  فرحل  مقلدة،  المالبس  أن  الوزير 

األميرة المضيئة 
أسطورة يابانية

ترجمات
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صمت وهو يشعر بالخزي والعار. 
ميوكي«،  »أوتومونو  رابعهم  وكان 
وقد طلبت منه إحضار جواهر ذات خمسة 
وقرر  تنين.  عنق  ح��ول  ملفوفة  أل��وان 
إلحضارها،  ويذهب  قوته  يستخدم  أن 
الحظ  لسوء  ولكن  طريقه،  في  وانطلق 
عرقلته عاصفة كبيرة، فأسرع عائدًا إلى 
قائاًل:  بحياته  النجاة  محاواًل  الشاطئ 
األميرة  عن  التخلي  إلى  أضطر  »سوف 

الجميلة والجواهر«.
اسمه  وزي��ر  مساعد  خامسهم  وك��ان 
يقوم  أن  منه  طلب  كامي«،  »أوس��ون��و 
إنها  يقال  األص���داف  من  ن��وع  بإحضار 

موجودة في عش طائر عصفور الجنة. 
بعض  وجعل  سلة  في  نفسه  وضع 
مرتفع،  مكان  إل��ى  يرفعونه  الجنود 
ما  شيئًا  ولمس  العش،  في  يده  وأدخل 
غمرته  وقد  فقال  األص��داف،  وكأنه  بدا 
عن  يعبر  يكد  ولم  هو«.  »ها   : السعادة 
بهجته لعثوره على الصدفة حتى انقلبت 
به السلة وسقط على األرض، لكنه كان 
الصدفة،  أنه  ما زال ممسكًا بيده ما ظن 

ولم يكن سوى مخلفات الطيور.
بسبب  ك��ب��ي��رة  وت���ع���رض إلص���اب���ة 
وقوعه، وكان البد له من مالزمة الفراش، 
من  باألسف  الجميلة  األميرة  وشعرت 

أجله وبعثت له خطابًا لمواساته.
هكذا لم يستطع أي من النبالء الخمسة 
لم  وبالتالي  األميرة،  مطالب  يلبي  أن 
تتزوج أيًا منهم. وانتشرت األحاديث عن 
األميرة الجميلة حتى وصلت إلى مسامع 
العهد  ولي  وبعث  »ميكادو«.  العهد  ولي 
إليه  ذهبت  إن  أنها  ليبلغها  إليها  رسواًل 
المراتب  المسن في أعلى  الرجل  سيجعل 
انخرطت  ذلك  سمعت  وعندما  النبيلة. 
في البكاء، وقالت للرجل المسن : »إنني 
ال أريد أن أترك هذا البيت، وأريد البقاء 

معكما قدر المستطاع«.
رد الرجل المسن قائاًل : »بالطبع يمكنك 
سعادتك«.  هو  يهمنا  ما  وك��ل  البقاء، 
ورفض عرض »ميكادو«، وهو ما زاد من 

إصرار ولي العهد أكثر من ذي قبل.
وفي طريق عودته من إحدى رحالت 
المضيئة  األميرة  منزل  على  مر  الصيد 
ليفاجأ بأن جمالها أكثر بكثير مما تخيله، 

وج��وده  لمجرد  ال��ف��ؤاد  ب��راح��ة  وش��ع��ر 
غرامها،  شباك  في  ووقع  منها،  بالقرب 
في  ق��ص��ره  إل���ى  تصحبه  أن  ورج��اه��ا 

العاصمة.
وكانت هي األخرى قد شعرت بانجذاب 
نحوه حيث وجدت في شجاعته ووسامته 
الرجال اآلخرين، ولكنها  ما لم تجده في 
رفضته وقالت له إنها ال تنتمي إلى ذلك 

المكان.
العهد  ول���ي  أن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
على  يكون  أن  في  األم��ل  فقد  »ميكادو« 
يتوقف  ل��م  ف��إن��ه  األم��ي��رة،  م��ن  مقربة 
تلو  رسالة   : إليها  الرسائل  إرس��ال  عن 
األخرى، وكانت ترد عليه برسائل مليئة 

بالحنان والدفء.
مرت سنوات ثالث. وفي زمن الربيع 
كانت كلما نظرت للقمر بانت الحسرة في 
عينيها واغرورقت بالدموع، وهو ما أثار 
قلق الرجل العجوز وزوجته فسأالها إذا 

كان هناك ما يزعجها ولكنها لم 
تكن ترد. 

اقترب  عندما  وأخيرًا، 
اك��ت��م��ال ال��ب��در ب��دأت 
الكالم،  ف��ي  األم��ي��رة 
قالت : »في ليلة اكتمال 
البدر سوف أترككما، 

من  رسل  وسيأتي 
في  إنني  أج��ل��ي، 
التعاسة  غ��اي��ة 
مضطرة  ألنني 

لمفارقتكما«.
أص�������اب�������ت 
حالة  العجوزين 
م�����ن ال���ده���ش���ة 
والحزن العميق.

واكتمل البدر، 
منتصف  وف����ي 

نزل ضوء شديد  الليل 
األرض  على  األبصار  يخطف 

وصوتهن  السماء  من  وحوريات 
جميع  ف��ي  ي��ت��ردد  الصافي  النقي 
الرجل  »أيها  قائاًل:  المكان  أرج��اء 

العجوز قاطع الخيرزان نشكرك 
على رعايتك لألميرة المضيئة 

طوال تلك المدة، ولكن يجب 

أن تعود األميرة إلى عاصمة القمر«.
الذي كان مغلقًا بصورة  الباب  وفتح 
للخارج،  مسحوبة  واألم��ي��رة  تلقائية 
معطفًا،  يلبسنها  أن  الحوريات  وأرادت 
أودعهما«،  حتى  »انتظرن   : لهن  فقالت 
ألنها بمجرد أن ترتدي المعطف ستنسى 
كل شيء عن الماضي. قالت : »أيها الرجل 
العجوز، أيتها المرأة العجوز شكرًا لكما 
أن  أرج��و  أجلي،  من  فعلتماه  ما  على 

تتذكراني عند رؤيتكما القمر«.
وكتبت خطابًا لميكادو كان مضمونه: 
إنه  القمر،  عاصمة  إل��ى  عائدة  »إنني 
شيء مؤسف للغاية أال يمكنني التواجد 
إلى جانبك ألعيش حياة  معك، والبقاء 
وركبت  المعطف  ارت��دت  ثم  سعيدة«،  
العربة التي طارت بها في السماء، وبقي 
نحو  تتجه  العربة  يتابعان  العجوزان 

القمر، محاطة بالحوريات لحراستها.
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فاكوندو كابرال
مصرع شاعر جّوال

منذ  اشتهر  ال���ذي  ك��اب��رال  ف��اك��ون��دو 
خلط  جيل  من  واح��د  هو  السبعينيات 
األدب��ي،  بالفن  السياسية  المعارضة 
ثوري  جمهور  مع  وثيقًا  رابطًا  وخلق 
الالتينية  أم��ي��رك��ا  ط���ول  ع��ل��ى  ك��اف��ح 
وعرضها ضد القمع واالستبداد، متجواًل 

بين البالد، مقدمًا أغنياته للحرية.
كان كابرال حرًا طوال حياته بكل ما 
تحمله الكلمة من معان. هجر والده البيت 
والده  التقى  وعندما  طفاًل،  كان  عندما 
قال  كهاًل  أصبح  بعدما  األول��ى  للمرة 
لك.  أمنحها  هدية  ثاني  »هذه  الوالد  له 
األولى عندما جئت بك إلى هذه الحياة. 
بحريتك«،  تحياها  تركتك  أني  والثانية 
وكان هذا ما فعله فاكوندو كابرال طوال 
حياته حيث لم يخضع أبدًا سوى لصوت 

روحه.
عندما  هذه  حريته  ثمن  كابرال  دفع 
ترك بلده األرجنتين عام 1976 في أثناء 
اعتبرته  التي  العسكرية  الديكتاتورية 
ولكنه  بها.  المرغوب  غير  األصوات  من 
كفاحه  واص���ل  بالمكسيك  منفاه  ف��ي 
المعارضة  أغانيه  بتأليف  الحرية  نحو 
جانب  إلى  واالستبداد  للقمع  والكاشفة 
رواياته التي بلغت 22 رواية ومن بينها 

»بورخس وأنا« و»جدتي أنا«.
والدتي  من  »تعلمت  كثيرًا  يردد  كان 
أن الوقت ال يفوت أبدًا عن التعلم، وعلى 
أن  يريد  عندما  جديد،  من  يبدأ  أن  المرء 
يترك المرأة التي ال يحبها أو الرجل الذي 
ال يحبه، أو العمل الذي يبغضه، أو أي 
حياته،  في  يتحكم  أن  يحاول  شخص 
كما تعلمت منها أننا نستطيع أن نتغلب 
هنا  الحياة  ألن  الموروث،  الخوف  على 

واآلن«.
كانت هناك حادثة هامة في طفولته 
الشخصية  لهذه  مبكرة  مالمح  تكشف 
العظيمة، حين كان في التاسعة من عمره 
ترك بلدته ال بالتا وسافر إلى بوينوس 
اشهر. رغب  أربعة  لمدة  آيرس واختفى 
آنذاك  األرجنتين  رئيس  إلى  يتعرف  أن 
سمع  أن  بعد  بيرون  دومينغو  خ��وان 
مشقة  وبعد  للفقراء.  عماًل  سيوفر  أنه 
الطريق الطويل )350 كم( تمكَّن فاكوندو 
الرئيس،  بيت  إلى  الوصول  من  كابرال 

عامًا(   74( كابرال  فاكوندو  األرجنتيني  والمطرب  والروائي  الشاعر  لقي 
حتفه يوم 19 يوليو في غواتيماال التي ذهب إليها ضمن جولة موسيقية 

لبدان أميركا الوسطى. 

تقدمي وترجمة  مروة رزق   
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من  التسلل  استطاع  التالي،  اليوم  وفي 
الرئيس  على  المفروض  األمني  الحصار 
وزوجته إيفا بيرون وتحدِّث معهما. وعن 
هذه الحادثة قال كابرال في التسعينيات 
إن إيفا بيرون قالت آنذاك »أخيرًا هناك 
عن صدقة«.  وليس  عمل  عن  يبحث  من 
المحادثة  ه��ذه  ألن  سعيدًا  ك��ان  ولكنه 

جعلت أمه تحصل على فرصة عمل. 
ورغم فلسفته العاشقة للحياة، إال أن 
المنشود،  الهناء  تمنحه  لم  الحياة  هذه 
في  وابنته  الحبيبية  زوجته  كابرال  فقد 
عام واحد في حادث تصادم طائرة عام 
أما  األربعين.  في  ي��زال  ما  وهو   1968
صحته فهي أيضًا فلم تكن مشجعة على 
هذا التفاؤل الذي يملؤه فقد عاش ضعيف 
وفاته  قبل  العمى  على  البصر، وأوشك 

كما تعايش مع مرض السرطان. 
قال مؤلف أغنية »لست من هنا أو من 
هناك« التي كسرت الدنيا في السبعينيات 
لغات،  بعدة  ال��م��رات  مئات  ��ل��ت  وُس��جِّ
أقابلها  لم  التي  المرأة  »هو  الموت:  عن 
تثيرني  تثيرني.  ألنها  أغازلها  بعد. 
لذا  فضولي،  تثير  الجسد.  هجران  فكرة 
هذه  هل  أفكر  ودوم��ًا  الموت،  أخشى  ال 

ليلتي األخيرة؟ «.
ليلته  ه��ي  يوليو   19 ليلة  وك��ان��ت 
السواد  المرتدية  المرأة  القته  األخيرة 
الفندق بمدينة غواتيماال  وهو خارج من 
بعد أن أمتع معجبيه بحفل رائع، وكان 
ملثمون  هاجمه  المطار.  إلى  طريقه  في 
بثماني  ث��الث س��ي��ارات وأص��ي��ب  ف��ي 
في  الفور  على  وم��ات  ن��اري��ة،  طلقات 
من  بأكثر  هيكلها  أصيب  التي  السيارة 

عشرين رصاصة.
تقول الحكومة الجواتيمالية إن سبب 
رجل  برفقة  كابرال  وج��ود  هو  الحادث 
األعمال ومنظم حفلته الموسيقية هنري 
فارنياس الذي أصيب في الحادث أيضًا، 
ولم يفلح الحراس السائرون خلفهما في 

الحيلولة دون مصيرهما األليم.
مرتدين  الجواتيماليين  مئات  اجتمع 
السواد بميدان »ال كونستيتوسيون« وهم 
»نعتذر  كابرال ويهتفون  أغاني  يرددون 
العالم  من  العفو  و»نطلب  لألرجنتين«، 

على مقتل فاكوندو«.

لست من هنا
أو من هناك

اأع�شق البحر واملراأة حني تبكي

وال�شنونو والن�شاء العابثات

والقفز من ال�رشفات وفتح النوافذ

وال�شبايا يف اإبريل

اأع�شق اخلمر والورود

والع�شاق ولي�ض االأ�شياد

اأحب اأن اأكون �شديق الل�شو�ض

كما اأع�شق االأغاين الفرن�شية 

ل�شت من هنا، ل�شت من هناك

ال عمر يل، وال م�شتقبل

ولون هويتي هو اأن اأكون �شعيداً

اأحب اأن ا�شتلقي على الرمل

واأن اأطارد مانويال على الدراجة

واأم�شي الوقت اأراقب النجوم مع 

ماريا يف حقل القمح

ل�شت من هنا اأو من هناك

ال عمر يل، وال م�شتقبل

ولون هويتي هو اأن اأكون �شعيداً

ال أرغب أ ن
أكون مواطنًا

اعذرين، اإلهي، ولكني اأتعب اأحيانًا

اأتعب اأحيانًا من كوين مواطنًا

ترهقني املدينة، واملكاتب،

ترهقني العائلة واالقت�شاد.

العائلة، اإلهي، مفرتق الطرق هذا 

من االأقارب

هذا البوؤ�ض التعاوين

االأم، هناك واحدة فقط، �شيدي

وللحظ جاءت يل

اعذرين، اإلهي �شئمت هذا اجلحيم

هذا ال�شوق الو�شيع حيث لكل 

�شىء ثمن

اعذرين، اإلهي، �شوف اأجيء معك

اإىل جبالك، بحارك، اأنهارك

اعذرين، اإلهي، ولكن اأحيانًا اأفكر 

اأن لديك يل اأف�شل من هذا

اعذرين، اإلهي، ال اأرغب اأن اأكون 

مواطنًا

اأود اأن اأكون اإن�شانًا كما خلقتني.

اعذرين، اإلهي.

أغنيتان
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رسوم الملف Pawel Kuczynski - بولندا
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جوائز األدب
بعد ثورات العرب

أنش���أ نوبل جائزته ندًما على اختراعه الديناميت. وعلى الرغم من أننا نكرر التذكير بهذه 
الحقيق���ة كل ع���ام ونندهش منها، إال أن نوبل ليس الوحيد ال���ذي أقام هذه »الصدقة الثقافية 

الجارية« كنوع من التطهر أو التوبة اإلنسانية.

الرجل وجائزته هما األش���هر فحس���ب؛ إذ أن كل مانحي الجوائز لديه���م أهدافهم من وراء 
تخصيص مبلغ من المال ينفق س���نوًيا على الجائزة وحفلها ال���ذي تفوق تكلفته في الغالب 
أضعاف م���ا حصل عليه الفائز المتوج. الجوائز الفردية يتطهر أصحابها من خالل منحها أو 
يجعلون منها س���بًبا لبقاء ذكرهم بعد الموت، الش���ركات تخفض من ضرائبها بهذه الهبات، 

والديكتاتور يقتل بيد ويمسحها في منشفة رعاية اآلداب!

وبعيًدا عن نوايا المانحين؛ فالمفترض بالجائزة أنها كلمة ش���كر لمن أعطى وتميز، وهي 
تخط���ىء أحياًنا، لكن أن تخطىء الجوائز غالًبا فهذا ه���و الخلل الذي عانته الجوائز العربية 
على مدى العقود الماضية. وكم من »شائعات ثقافية« حاولت الجوائز ترسيخها باإلعالء من 

شأن نصوص شديدة الركاكة.

كانت جوائز الدولة األكبر عربًيا وس���يلة للكيد ض���د المعارضين لنظام مبارك، بل لنظام 
وزير ثقافته المزمن فاروق حسني، وقد استمر هذا التقليد في جوائز هذا العام، حيث لم تمر 

الثورة من هناك.

وكان الخليج العربي منطقة جذب لمقاولي الجوائز من النقاد؛ الذين يتولون كل شيء من 
إقناع المحس���نين بإنش���اء الجوائز إلى اصطياد الفائزين )الطرائد( إلى تقاسم الجوائز معهم 
أحياًنا. كثير من الفضائح يتم الهمس بها دون أن تظهر للعلن؛ ألن الطرف الثاني في الصفقة 

يعرف أنه يتقاسم وزر الرشوة مثلما تقاسم مبلغ الجائزة!

وبعيًدا عما ال يمكن اإلمساك به؛ فإن فوضى الجوائز العربية لم تقتصر على ذلك؛ فليس 
هناك مذهب فني تتبعه أية جائزة، وليس هناك انحياز واضح لنوع من الكتابة. هناك فقط 
إعالن عن المبلغ وشروط الترشيح وأهمها بالطبع إقرار المترشح بموافقته على الترشيح، 
وكأن اللجنة التي وضعت القواعد تدرك أن المقبل على الترش���يح مقبل على فضيحة وقابل 
بش���روطها. ومع ذلك لم يمنع هذا التحوط من رفض بعض الفائزين للجوائز لحظة إعالنها 

كما فعل صنع اهلل إبراهيم أو بعد تبديد قيمتها المادية كما فعل سعدي يوسف.

والس���ؤال اآلن: هل تتغير ترس���يمة الجوائز بعد ثورات العرب، أم أن تعثر الثورات ذاته 
ينبىء بمصير جوائز األدب؟!
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المعايير والمصداقية

عبداحلق ميفراين  - الرباط 

أو التي تس���أل ح���ول خلفي���ات »الغير« 
ثقافية لبعض الجوائز. بل وسعت بعض 
األق���الم إلى محاولة تش���ريح مس���توى 
العالق���ة الثاوية بين بع���ض التتويجات 
لألسماء إما المكرس���ة إعالميًا أو أسماء 
خاضع���ة لنف���س النظ���ام المؤسس���اتي 
أو المحاول���ة لالنتصار ل���� »أدب« ما ضد 
خطاب أدبي آخ���ر. وهو ما يعني أن من 
ينتص���ر في النهاي���ة ه���و تكريس نفس 
عقلية تدبير الس���ؤال الثقاف���ي في العالم 
العرب���ي واألدب���ي وأن بع���ض المثقفين 

أمسوا شركاء فعليين في هذا المسار. 
لكن، اآلن ونحن أمام حراك سياسي 
شبابي باألساس يخضع لمقوالت التغيير 
والثورة على األوضاع السائدة، هل تتجه 
هذه الجوائز األدبية إلى إعادة النظر في 
نظامها األساسي وفي توجهاتها الثقافية 
العام���ة كي تصبح موازية في أفقها لذاك 
األفق الذي انتصرت له الشعوب العربية 
م���ن تونس إل���ى مص���ر إلى اليم���ن إلى 

سورية والمغرب.
ثمة من يشير إلى أن الجوائز العربية 
ال يمكنه���ا أن تصن���ع »أدب���ًا« وال يمكنها 
أن تك���ون معيارًا نقديًا ومح���رارًا لقياس 
دينامي���ة إب���داع م���ا. وجائ���زة البوك���ر 
استطاعت على األقل أن تخلق »رأيًا عامًا 

وفلسفة الجوائز األدبية العربية؟ 
وعلى الرغم من ه���ذا اللغط اإلعالمي 
الكبي���ر، تربكنا اإلحصائي���ات واألرقام. 
فحين نقوم »بكشف كرونولوجي« ومسح 
»طوبوغراف���ي« للجوائز العربية نندهش 
له���ذه الدينامي���ة الالفت���ة ف���ي محاوالت 
ترس���يخ لتقاليد الجوائ���ز األدبية داخل 
منظوماتنا الثقافية العربية. وتتنوع هذه 
الجوائز ما بين الممأسسة من طرف الدول 
والحكومات أو تلك التي تدار في الظاهر 
من طرف مؤسس���ات ثقافية أو أشخاص 
معنوية، لكن ف���ي الباطن تخضع لنفس 
النظام المؤسس���اتي والخط���اب العربي 
الس���ائد. والحظن���ا الس���نوات األخي���رة 
أصواتًا تعلو إما منتقدة ألساليب التحكيم 

الروائي  الكثي���رون موق���ف  ويتذك���ر 
المص���ري صن���ع اهلل إبراهيم حين رفض 
الروائي، وهي  القاهرة لإلب���داع  جائزة  
لحظة مفصلية تتقاطع مع رس���الة شيخ 
القص���ة المغربي���ة أحم���د بوزف���ور وهو 

يرفض جائزة المغرب للكتاب. 
قد س���بق للروائي والكاتب اإلسباني 
)المقيم في المغرب(، خوان غويتيسولو 
العالمية لألدب.  القذاف���ي  رفضه لجائزة 
ه���ذا الق���رار »األخالقي« والسياس���ي من 
الروائي اإلس���باني، يدفعنا إلى التساؤل 
حول طبيع���ة حضور الجوائ���ز العربية 
في منظومتنا الثقافية العربية، وإلى أي 
حد س���اهمت في الدفع إلى تشكيل حراك 
ثقافي و»سوق« لتداول المعرفة والكتاب، 
وإف���رازًا لبنيات النش���ر الجدي���دة؟.. هل 
تس���هم الجوائز العربية اليوم، وفي ظل 
ما يش���هده العال���م العربي م���ن تحوالت 
سياس���ية هيكلية، ومن حراك سياسي 
من خالل طفرة ش���بابية تجعل من سقف 
ش���عارها الثورة على البني���ات التقليدية 
االس���تبدادية، في جع���ل الثقافة العربية 
بني���ة متغيرة موازية؟ أم س���يظل الجدل 
اإلعالمي المصاحب إلعالن النتائج فضاء 
إلفراز »صيادي الجوائز« و»لجن تحكيم« 
خاضعة ألجندة أبعد من شعارات األمانة 

اعتبر الكاتب األلماني شتيفان فايندر أن »بعض الجوائز األدبية ظاهرة شجاعة ولكن باطنها جبن«، وهو توصيف 
قابل لموضوع كش����افنا حول الجوائز العربية. والتي تحولت لموضوع أثيري السنوات األخيرة ولكثير من الجدل 

اإلعالمي. 

ونحن أمام حراك 
سياسي ثوري ، 

هل تتجه الجوائز 
األدبية إلى إعادة 

النظر في نظامها 
األساسي؟
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الجوائز، أن رهانها أساسًا وأفق جوائزها 
يكمن في تغيير تلك الصورة. لكن نطور 
هذا الس���ؤال بطرح اإلش���كال التالي: هل 
استطاعت الجوائز األدبية العربية خدمة 
ه���دف أنبل وأعم���ق بكثير ه���و: األدب؟؟ 
خصوص���ًا أننا أمام منجز إبداعي ونقدي 
يتوج، ويصب���ح قاعدة وصورة مصغرة 
لم���ا وصل إليه أدبن���ا العربي. نحن أمام 
طغيان لجوائز أمست تهيمن على مشهدنا 
الثقافي إلى حد التخمة، خاضعة لنظامها 
الخاص، أي أنها مؤسسة على الخضوع 
لنظامها األساس���ي الذي وضع بالش���كل 
الذي يتوافق مع أيديولوجيا »المؤسس���ة 
األم«. فه���ل تتج���ه الجوائز إل���ى تبييض 
»األدب« العربي وجعل���ه عنصرًا مترهاًل 
أليديولوجي���ا الدولة؟؟.. كيف يس���تطيع 
أدبنا العربي االستفادة من زخم وزحام 
الجوائز كي نخلق على قاعدة التنافس���ية 
إع���ادة هيكل���ة بني���ات القراءة والنش���ر 
والتوزيع والكتاب، بالش���كل الذي يخلق 
حيوية وح���راكًا ثقافيًا نعي���د من خالله 
المصالح���ة م���ع األدب العرب���ي؟ وه���ل 

جديدًا بميس���م ثقافي« إذ استطاعت وككل 
س���نة، أن تس���هم في دينامية تنافس���ية 
بين الكت���اب، إلى جانب أنها ممأسس���ة 
خارج مؤسس���ة الدولة. واس���تطاعت أن 
تؤس���س لنقاش أساس���ي ح���ول اإلبداع 
الروائ���ي العربي، وس���اهمت في تحفيز 
هذا الجنس عل���ى التوجه إلى »الكونية«. 
وبحكم األوضاع الخاصة التي يعيش���ها 
المبدع العربي داخل نس���يجه المجتمعي 
والسياس���ي، فإن جائ���زة البوكر خلقت 
اهتمامًا مضاعفًا ووضعًا اعتباريًا للكاتب 
وحولت ترحال النصوص العربية متاحًا 

وتوسيع قاعدة المقروئية ممكنًا.
أبع���د من السياس���ة، يبقى األدب فهل 
أسهمت الجوائز األدبية في الدفع باألدب 
العرب���ي إل���ى العالمية؟ هل اس���تطاعت 
خل���ق حراك ثقافي عربي ينس���ينا بؤس 
األرقام م���ن أمية وجهل وفق���ر؟ الصورة 
المأساوية لمشهدنا الثقافي العربي تكاد 
تس���تبق أي حديث عن فع���ل متحقق من 
حضور الجوائز العربية في المش���هد، إذ 
طالما رددت الهيئات المش���رفة على هذه 

يس���تطيع هذا األدب نفس���ه أن يعمق من 
رؤاه واس���تراتيجيات الكتابة كي يحقق 
غنى وخصوبة ف���ي المضامين والدالالت 
والشكل، ليتس���نى لنا قراءة أدب عربي 
نابض بحركي���ة المجتمع ال���� »هنا اآلن« 

بميسم حداثي طافح بحركة التغيير..؟
وبالعودة إلى العال���م العربي، يهمنا 
أن نتوق���ف عن���د ث���الث جوائ���ز عربية 
مش���هورة نتعرف على آلياتها التنظيمية 
ونع���رف بهويته���ا ومن خالله���ا نظامها 
التحكيم���ي وجوائزه���ا خ���الل الخم���س 

سنوات األخيرة. 

البوكر للرواية العربية 

ج���اءت فكرة جائزة »بوك���ر« العربية 
بمب���ادرة م���ن البوك���ر العالمي���ة وبدعم 
عربي، وه���ذه الجائزة خاصة بالرواية، 
وُتمنح لرواي���ة واحدة س���نويًا، قيمتها 
50 أل���ف دوالر أميركي للرواية الفائزة، 
وُتكاَفأ كّل رواية من الروايات السّت التي 
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يدي���ر مؤسس���ة س���لطان ب���ن عل���ي 
العوي���س الثقافية مجل���س األمناء الذي 
يشرف على السياسة العامة للمؤسسة، 
وتتفرع عن���ه األمانة العامة، التي تعتبر 
الجهة التنفيذية في المؤسس���ة. ويتولى 
هذا المجلس اإلش���راف على المؤسس���ة 
ويعتبر الس���لطة العليا فيها وال يقل عدد 
أعضاء المجلس عن سبعة وال يزيد على 
15 عضوًا من الكفاءات اإلدارية والعلمية 

والثقافية.
إدارة  العام���ة  األمان���ة  وتتول���ى 
المؤسس���ة ونش���اطاتها اليومية وتوزع 
االختصاص���ات بين أعضائه���ا، وهي ال 
تقل عن ثالثة أعضاء وال تزيد على ستة. 
وتمنح مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافية جوائز لعدد من المبدعين العرب 
مرة كل س���نتين، »وهي جائزة مس���تقلة 
ومحايدة ال يخض���ع منحها ألية تأثيرات 
أو ضغوط���ات، وال تخضع ف���ي معايير 
منحها إال إلى الجانب اإلبداعي دون النظر 
إلى االتجاهات السياس���ية أو المعتقدات 
الفكرية للمرشحين، كما ال تميز بين لون 

أو دين أو جنس«. 
وتكمن آلي���ة التحكيم ف���ي الخطوات 
التالية: تشكل األمانة العامة بعد مصادقة 
المجلس، لجنة تحكيم، تتكون من ثمانية 
أعض���اء من ذوي الكف���اءة واالختصاص 
والنزاهة، يمثلون حقول الجائزة، وهي 
القصة والرواية والمسرحية،  )الش���عر، 
الدراس���ات  األدبي���ة والنقد،  الدراس���ات 
اإلنسانية والمس���تقبلية( بواقع محكمين 
)اثنين( ل���كل حقل. وتنوي���ع االتجاهات 
األدبي���ة والفكري���ة داخ���ل اللجن���ة بم���ا 
يضم���ن موضوعيتها وحياديتها. ويكون 
األمين العام رئيسًا للجنة التحكيم بحكم 
منصبه. ويجوز للمجلس ترش���يح عضو 

من المجلس لرئاسة لجنة التحكيم.
كّرس���ت جائزة العويس عبر مسارها 
الطويل أسماء ورموزًا ثقافية من مختلف 
األقط���ار العربي���ة، وه���ي أس���ماء ظلت 
حاضرة تؤثث المشهد الثقافي واإلبداعي 
العرب���ي على م���دار س���نوات. وال تخرج 
هذه األس���ماء على تلك الصورة النمطية 
للرم���وز الثقافي���ة التي كرس���ها اإلعالم 
الثقاف���ي. بل أمكننا أن نتس���اءل إلى أي 

الجائ���زة الوحي���دة المفتوح���ة الت���ي ال 
تضع ش���روطًا للسن أو الجنس أو البلد، 
ويت���م في كل دورة تغيي���ر أعضاء لجنة 
التحكيم، ثمة من يش���ير إلى أن الجوائز 
العربي���ة ال يمكنها أن تصن���ع »أدبًا« وال 
يمكنه���ا أن تكون معيارًا نقدي���ًا ومحرارًا 
لقياس دينامية إبداع ما. وجائزة البوكر 
استطاعت على األقل أن تخلق »رأيًا عامًا 
جديدًا بميس���م ثقافي« إذ استطاعت وككل 
سنة، أن تسهم في دينامية تنافسية بين 
الكتاب، إلى جانب أنها ممأسس���ة خارج 
الدولة. واستطاعت أن تؤسس  مؤسسة 
لنق���اش أساس���ي حول اإلب���داع الروائي 
العربي، بل ويمكننا التأكيد أنها أس���همت 
في تحفيز هذا الجن���س على التوجه إلى 
الخاصة  األوض���اع  وبحكم  »الكوني���ة«. 
التي يعيشها المبدع العربي داخل نسيجه 
المجتمعي والسياسي، فإن جائزة البوكر 
خلقت اهتمامًا مضاعفًا ووضعًا اعتباريًا 
للكاتب وحولت ترحال النصوص العربية 
متاحًا وتوس���يع قاعدة المقروئية ممكنًا 

بفعل الترجمة.

العويس الثقافية

ه���ي جائ���زة تمن���ح م���رة كل عامين 
من مؤسس���ة س���لطان بن علي العويس 
الثقافية لعدد من المبدعين العرب، وذلك 
ع���ن نتاجهم ف���ي مجال الش���عر والقصة 
والدراس���ات  والمس���رحية  والرواي���ة 
األدبية والنقدية والدراس���ات اإلنس���انية 
والمس���تقبلية. وقيمتها مبلغ مالي محدد 
م���ن القيم���ة اإلجمالي���ة للجائ���زة والتي 
تبلغ س���تمائة ألف دوالر أميركي، بواقع 
مائة وعش���رين أل���ف دوالر لكل حقل من 

الحقول.

تصل إلى الالئح���ة النهائية، ب� 10 آالف 
دوالر أميركي.

جائ���زة »بوك���ر« الجائ���زة المفتوحة 
التي ال تضع شروطًا للسن أو الجنس أو 
البلد، ويتم ف���ي كل دورة تغيير أعضاء 
لجن���ة التحكي���م، ُأعلنت جائ���زة »بوكر 
للرواية العربية« رس���ميًا عام 2007 في 
أبو ظب���ي، وهي ثمرة تعاون وتنس���يق 
بين »مؤسسة بوكر« و)مؤسسة اإلمارات 
ومعهد وايدنفيلد للحوار االس���تراتيجي(، 
بهدف تطوي���ر جائزة خاص���ة بالرواية 
العربي���ة. تعّد »بوكر للرواي���ة العالمية« 
إحدى أه���م الجوائز األدبي���ة المخصصة 
لألعم���ال الروائي���ة باللغ���ة اإلنكليزية، 
تأسست عام 1968 وُتمنح ألفضل رواية 
كتبها مواطن م���ن المملكة المتحدة أو من 
دول الكومنولث أو من جمهورية أيرلندا. 
يدير الجائ���زة مجلس أمناء مس���تقّل 
نقدي���ة  أدبي���ة،  ش���خصيات  قوام���ه 
وأكاديمي���ة، تتمتع بخبرات واس���عة في 
مجاالت الكتابة واألدب والنشر في العالم 
العرب���ي. يتّم تغيير أمن���اء المجلس مّرة 
كل ث���الث س���نوات، مع إم���كان التجديد 
واحدة. وتتغّير  م���ّرة  نفس���ه  للمجل���س 
لجنة التحكيم س���نويًا. م���ن مهام مجلس 
األمن���اء تعيي���ن أعضائها ف���ي كل دورة 
ولكن يقع عل���ى عاتق المحكمين وحدهم 
اختي���ار الروايات التي س���وف تدرج في 
القائمتين الطويل���ة والقصيرة فضاًل عن 
اختيار الفائز. يظل أعضاء لجنة التحكيم 
مجهولي الهوية إل���ى حين إعالن القائمة 
النهائية، بغاية ضمان استقاللية عملية 

االختيار ونزاهتها.

خالل 5 سنوات

من���ذ دورته���ا األولى تحول���ت جائزة 
البوك���ر للرواي���ة العربّي���ة، إل���ى »مزاد 
إعالم���ي« )اس���تعرنا عب���ارة م���زاد من 
الروائ���ي المص���ري جم���ال الغيطاني(، 
علمًا أن جل اللغ���ط اإلعالمي الذي واكب 
ه���ذه الجائزة كرس���ها ف���ي النهاية كأحد 
أهم الجوائ���ز األدبية العربية. وأمس���ت 
»البروفاغندا اإلعالمية« س���الحًا إيجابيًا 
»بوك���ر«  جائ���زة  صورته���ا.  لتس���ويق 

 هل استطاعت 
الجوائز خلق حراك 

ثقافي عربي ينسينا 
بؤس األرقام من 

أمية وجهل وفقر؟ 
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عضو مدير دار الكتب الوطنية. ويورعن 
ب���وز عضو مدي���ر مع���رض فرانكفورت. 
ومحمد عبدالرحيم كافود )قطر(. وراش���د 
صال���ح العريمي: األمين الع���ام للجائزة 
من دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة. 
وباقي األعضاء: رضوان الس���يد، لبنان. 
عبدالسالم المس���دي، صالح فضل، علي 
راشد النعيمي)االمارات(. روجين روغان. 

محمد المر، اإلمارات.
ف���روع الجائزة التس���عة، هي التنمية 
وبناء الدولة وأدب الطفل والمؤلف الشاب 
والترجمة واآلداب والفنون وأفضل تقنية 
في المج���ال الثقافي والنش���ر والتوزيع 
وش���خصية الع���ام الثقافي���ة، حيث يتم 
التقدم للف���روع الثماني���ة األولى من قبل 
الكاتب أوالمؤلف أو المترجم  ش���خصيًا، 
أما جائزة ش���خصية العام الثقافية فيتم 
ترشيحها من خالل المؤسسات األكاديمية 
والبحثية والثقافية أو االتحادات األدبية 
والجامعات أو ثالثة من الشخصيات ذات 

المكانة األدبية والفكرية والثقافية.
نتذكر جميعًا الضجة التي أثيرت حول 
جائزة الشيخ زايد للِكتاب، صنف اآلداب، 
ف���ي دورته���ا الرابعة، والت���ي ُمنحت ثم 
ُس���ِحبت من الناقد )والجامعي( الجزائري 
حفن���اوي بعل���ي عن كتاب���ه: »مدخل في 
نظري���ة النقد الثقافي المق���ارن«. إذ تبين 
أن���ه لم يلتزم في���ه بالتقالي���د األكاديمية 
العلمية المتبعة ف���ي االقتباس والتوثيق 
واإلط���ار المنهجي.. بل كان جزء مهم من 
الكتاب هو عبارة عن »سرقات« من كتاب 
الناق���د الس���عودي د. عب���د اهلل الغذامي: 
»النقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقافية 
العربية«. والغريب أن الناقد الس���عودي 
كان ضمن اللجنة االستش���ارية للجائزة، 

حد كش���فت هذه الجائزة على ما يزخر به 
إبداعن���ا العربي اليوم وفي س���ياق »هنا 
اآلن« م���ن دينامي���ة في المنج���ز النصي 
ومن تعدد للرؤى ومن غنى أمسى يقعده 
جيل مهم من الكت���اب والمثقفين العرب، 
إذ تبدو جائزة العويس مشروطة بسياق 
خاص يعتمد »أسماء بعينها« مما يجعلها 
أبعد من ش���روط التنافس���ية وأقرب إلى 
هوية »االحتفاء والتكريم« برموز الثقافة 
العربية. هذا رغم أن آلية التحكيم تخضع 
هي أيضًا لقانونها التنظيمي الذي يؤهلها 
أن تختار وف���ق »أجندتها الخاصة«، ولو 
أن معايي���ر الجائ���زة تظ���ل خاضعة في 
النهاية لألمانة العامة الموجه الرئيس���ي 

للجائزة. 

جائزة زايد 

جائزة الش���يخ زايد للكتاب، تأّسست 
ع���ام 2006 وهي جائزة مس���تقلة تمنح 
سنويًا للمبدعين من المفكرين والناشرين 
والشباب تكريمًا إلسهاماتهم في مجاالت 
التأليف والترجمة في العلوم اإلنسانية، 
وتحمل اس���م مؤس���س دول���ة االمارات 
المتحدة الراحل الش���يخ زايد بن سلطان 
آل نهيان. وقد تأسست هذه الجائزة بدعم 
ورعاية هيئ���ة أبوظبي للثقافة والتراث. 
وتبل���غ القيم���ة اإلجمالية له���ذة الجائزة 

سبعة ماليين درهم إماراتي.
الجائزة تهدف إلى تش���جيع المبدعين 
والمفكري���ن في مجاالت المعرفة والفنون 
والثقاف���ة العربي���ة واإلنس���انية وتكريم 
الش���خصية األكثر عطاء وإبداعًا وتأثيرًا 
في حركة الثقاف���ة العربية باإلضافة إلى 
المس���اهمة في تش���جيع الحركة الثقافية 
واإلبداعية من خالل الكتاب تأليفًا ونشرًا 

وترجمة وتوزيعًا. 
الهيئة المش���رفة: سلطان بن طحنون 
آل نهيان رئيس هيئ���ة أبو ظبي للثقافة 
والت���راث: رئيس اللجن���ة العليا لجائزة 
الش���يخ زاي���د للكت���اب. وزكي نس���يبة 
نائ���ب رئي���س مجل���س إدارة هيئ���ة أبو 
ظبي للثقافة والت���راث. ومحمد بن خلف 
المزروع���ي مدي���ر ع���ام هيئة أب���و ظبي 
للثقاف���ة والت���راث. وجمع���ة القبيس���ي 

ومن نتائج س���حب الجائ���زة فقدان الثقة 
واالستش���ارية  التحكيمية  اللج���ان  م���ن 
والتي تتك���ون عادة من رموز وأس���ماء 
مهمة ف���ي س���ماء الثقافة العربي���ة. وقد 
وص���ل األم���ر بنعته���م ب���� »ديكتاتوريي 
الجوائز«، وهلم جرا من األوصاف، لكن 
المهم في ما حدث هو ظهور حقيقة جديدة 
تنفي ما كرسته هذه الجوائز العربية من 
أس���ماء تدير م���ن الخل���ف )وتتحكم فيه( 
مس���تقبل ثقافتنا العربي���ة ونمط إبداعي 
يح���اول أن يظل نمطًا »مقدس���ًا«، مع ما 
تف���رزه هذه الوضعية م���ن صورة عامة 
ونمطية على الجوائ���ز األدبية في العالم 
العرب���ي. وإال كي���ف تتع���رض مصداقية 
الجائ���زة بم���ا تفرضه م���ن الصرامة في 
التدقي���ق والتمحيص ولجن���ة تتكون من 
20 عضوًا إلى »مقل���ب« انتهى إلى تقديم 
الغذامي الستقالته من الجائزة. لقد سبق 
ل���دار الغ���اوون اللبناني���ة أن اختصرت 
مقول���ة توصيفية دالة تق���ول: »الجوائز 
العربية لم تتعّلم بعُد كيف تكون أكثر من 

شيك..«.

رهانات األدب

جائزة سلطان العويس في اإلمارات، 
جائ���زة المل���ك فيص���ل في الس���عودية، 
جائزة الشيخ زايد للكتاب، جائزة البوكر 
للرواية العربية، جائزة سعود البابطين 
لإلبداع الش���عري.. وهلم جرا من سلسلة 
ال تنتهي من الجوائ���ز العربية منها ما لم 
يس���تطع التعبير عن هويت���ه الخاصة، 
س���واء المعايي���ر الت���ي تعتمده���ا لجان 
التحكيم وال تلك »المصداقية« التي تبحث 
عنه���ا أي جائزة أدبية. ولعل الرهان كان 
وسيظل أن تكون للجوائز قدرة على خلق 
ح���راك إبداعي وخلق ش���روط مناس���بة 
لترجم���ة هذه األعمال إل���ى لغات آخرى. 
ولو أن ش���روط هذا األفق وتكريسه تظل 
بعيدة بحكم أننا نتحدث عن بنية تقليدية 
تكرس���ت وجعلت من منظوماتنا الثقافية 
هي���اكل ال تعب���ر بالمرة ع���ن هويتنا وال 
تعددن���ا.. وكأن الجوائز معيار توصيفي 

ونقدي ألدبية األديب!!.

اللغط اإلعالمي 
الذي واكب جائزة 

البوكر  كرسها 
في النهاية كأحد 

أهم الجوائز األدبية 
العربية



9293 9293

التي مارس���ت  المناس���بات،  لم تكن 
فيها هذا الشيء القريب من االختصاص، 
متساوية، كان كل ش���يء يلبي القواعد 
المأخوذ به���ا، حينًا، وكان أحيانًا يأتي 
خط���أ وأكثر، وهناك مرات يش���عر فيها 
»المحّكم« أن وجوده ضرورة ش���كلية، 
وأن م���ا اقتنع به تلّوى عنق���ه، قبل أن 
يصل إلى »المنص���ة« المنتظرة. وإليكم 

مثااًل عن تحكيم لم أخرج منه راضيًا.
بدا األمر بتكليف تحمله رسالة مهّذبة، 
أعقب���ه اتصال هاتفي بص���وت صادق، 
صاغت���ه العادة، يطلب حس���ن التعاون 
ويعل���ن عن الثقة ويكمل الجملة األخيرة 
بالحديث عن »لقاء قريب«. بعد حين قرأ 
المحّكم، أي كاتب هذه الس���طور، المادة 
األدبية التي أرس���لت إليه، وكتب تقريرًا 
وضع فيه خي���اره، آماًل أن يتقاطع مع 
خيارات غيره من المحّكمين. ذلك أن من 
عادات التحكيم المألوفة وجود أكثر من 
محّكم، ووج���ود »رئيس« يقّرب وجهات 
النظ���ر. غير أن هذا المأل���وف لم يكن له 
مكان ف���ي »المثال« الذي أتح���ّدث عنه، 

وإن كان هناك لطف كبير.
في آلية العم���ل و»إدارة الجائزة« ما 
يش���به الصناعة المتقنة، إذ كل ش���يء 
يب���دو، ظاهريًا، ف���ي مكانه، ب���دءًا من 

السفر المريح، حيث السائق »الفلبيني« 
ينتظر في المطار، وانتهاء بالعودة التي 
يؤمنها س���ائق آخر، حس���ن الهندام وال 
يعرف العربية. غير أن حسن االستقبال 
و»طيب اإلقامة«، ربما، لم يس���تطع أن 
يمنع ضيقًا تصاحبه تس���اؤالت كثيرة، 
ذلك أن آلية عمل الجائزة شكالنية، رغم 
وجود »مش���رفين على الجائ���زة كبار«، 
بق���در ما أن هذه اآللية واضحة غامضة، 
رغ���م المبلغ غي���ر المس���بوق القائم في 

»الجائزة«.
يص���ل المحّكم وال يلتق���ي، في اليوم 
األول، بأح���د من أهل الجائ���زة، ويبرر 
ذلك بمهلة تغس���له من »وعثاء السفر«، 
معتق���دًا اعتقادًا جازم���ًا أن اليوم الثاني 
س���يكون »يوم عمل مرهق«، يلتقي فيه 
بغي���ره م���ن المحكمين ويت���داول معهم 
األح���كام النهائية، ويتع���ّرف فيه أيضًا 
على »رئيس اللجنة«، الذي يضبط إيقاع 
الكالم. بل إنه يعتقد، وكما جرت العادة 
في مناس���بات مش���ابهة، أنه س���يقابل 
»مسؤولين ثقافيين«، يشّكرون المحكمين 
على عملهم و»نزاهتهم« وتجّشمهم عناء 

السفر.
ف���ي تلك الجائ���زة، الت���ي أرادت أن 
تتفوق على الجوائز السابقة جميعًا، لم 

يكن شيء من هذا، كما لو كانت »جائزة 
جدي���دة«، لها أع���راف ال يعرفها غيرها. 
فلم يقابل المحّكم غي���ره من المحّكمين، 
ولم يتبادل الرأي م���ع أحد، ولم يعرف 
إن كان هناك رئي���س للجنة التحكيم أم 
أنها لجنة بال رأس، ولم يس���تقبله أحد 
من »المس���ؤولين الثقافيي���ن«.. وحينما 
التق���ى، صدفة م���ع »محّكم آخ���ر«، لم 
يعرف اس���مه حتى اليوم، أعرب له هذا 
المجهول المعلوم عن عدم اتفاقه معه في 
»التقيي���م«، وأن »الكتاب الفائز« لم يكن 

جديرًا بالجائزة.
إضافة إلى وقائع واضحة غامضة، 
كانت طقوس تس���ليم الجائزة »بدورها 
مشوبة بالغموض«. فقد أعلن عن معنى 
الجائزة بكلمة مهيبة، وصّفق الحضور 
لألس���ماء الفائزة، وتم تكريم ش���خص 
بلغ���ة ال تنقصها الهيبة.. وبعد الطقوس 
المكتمل���ة انص���رف الحضور الواس���ع، 
المدع���و إل���ى المناس���بة الكبي���رة، إلى 
»طعام���ه«، والتفت آخ���رون إلى تهنئة 
الفائزين. الشيء الذي بدا غير مفهوم هو 
إغفال أسماء »لجنة التحكيم«، كما جرى 
العرف ف���ي أكثر من بلد عربي وأجنبي، 
والش���يء الذي ب���دا غريب���ًا أن ينصرف 
»أهل الجائزة« إلى مشاغلهم، وأن َيَدعوا 
»النّق���اد«، الذين ق���رروا من���ح الجوائز 
أو حجبه���ا، ف���ي مواقعه���م المجهول���ة 

والمعلومة معًا.
بعد انتهاء »طقوس تسليم الجائزة«، 
واكتمال الكلمات والصور، تأتي العودة 
إلى الفندق، حيث يبقى »السيد المحّكم« 
ف���ي مكانه إلى يوم الس���فر. يب���رز هنا 
سؤاالن: ما الحكمة من مجيء المحّكم إن 
كان »متاعًا« يتساوى حضوره وغيابه؟ 
وم���ا الفرق بين وضع المحّكم، الذي هو 
عالقة أساسية في تقرير الجائزة، وأي 
صحافي صغير دعي صدفة إلى »طقوس 
الجائزة المهيب���ة«؟ بداهة فإن الذي وعد 
باللقاء، في لحظ���ة التكليف، لم يظهر، 
مثلم���ا أن »الصوت الغامض«، المرّحب، 
ال���ذي اتص���ل في الي���وم التال���ي ووعد 
بالمجيء آثر الغم���وض وعدم المجيء. 
ربم���ا كان هذا أثرًا ل� »صناعة الجوائز«، 

التي تخلط بين األشياء والبشر.

شكوى المحّكم
من طقوس الجائزة

د. في�سل دراج - َعّمان 

بعض الحّكام، قديمًا، كان إذا أطربه ش����اعر رمى إليه بكيس من نقود، أو 
ألقى عليه قبضة من ذهب. ومع أن العادة لم ترحل تمامًا، فقد جاء تقسيم 
العمل في أزمنة الحق����ة بمهنة »المحّكم األدبي«، الذي يقّرر مع غيره، إلى 

أين تذهب الجائزة. ولقد أتيح لي أن أكون محّكمًا تسع مرات ومرة.
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ل���م يكن ذلك الغموض مفاجئًا تمامًا، 
بل المفاجئ اتساعه وثباته وعدم فهمه. 
فق���د وصلتني، بعد التكليف مباش���رة، 
ثالث���ة صناديق م���ن الكت���ب: روايات، 
وكتب نقدية، ودراسات ثقافية. وفهمت، 
بسبب العادة والغموض، أن علّي قراءة 
الروايات، وهو ما فعلته في إطار جوائز 
أخرى. بيد أن التقرير الذي أرس���لته عاد 
خائب���ًا، ألنه »قيل ل���ي« أن الرواية هذه 
المرة مس���تثناة من المس���ابقة. إن كان 
األم���ر كذلك، فما مبرر إرس���ال صندوق 
في���ه أكثر من أربعين عم���اًل؟ ولهذا عدت 
وكتبت تقريرًا آخر عن »النقد األدبي«، لم 
يكن أفضل مصيرًا من س���ابقه، ألنه كان 
علّي، كما تبّي���ن الحقًا، أن أنصرف إلى 
»الدراس���ات الثقافية«.. لس���ت أدري من 
أين جاء هذا »االلتباس« وما هي أسبابه؟ 
هل اإليغ���ال في الش���كالنية يفضي إلى 
مضمون فقير، أم أن الخلط بين البش���ر 
واألش���ياء يترك »التعليمات« ناقصة؟ ال 
غرابة ف���ي إطار تتبادل فيه الش���كالنية 
والغموض المواق���ع، أن يقف »المحكم« 
أم���ام كتب غي���ر جديرة بالق���راءة، وأن 

يسأل عن وظيفة »اللجنة العليا الحافلة 
بالكفاءات النقدية«!

س���ؤال ال ب���د من���ه: إن كان ابت���كار 
الجوائز الثقافية عماًل ثقافيًا بدوره، فما 
هو البرنامج الثقافي في جائزة حريصة 
على هيئة الس���ائق وراحة السفر، وغير 
حريص���ة على »الح���وار الثقافي« وعلى 
الوقوف على األسباب التي تكّرم »كاتبًا« 
وال تك���ّرم غيره، ألي���س في التعامل مع 
البش���ر، كم���ا التأك���د من الدق���ة والحكم 
القويم، بعد ثقافي؟ وما الحكمة من حشد 
مئات »المثقفين«، ع���دة أيام، في فندق 
مريح، إن كان عليهم أن يالزموا مواقعهم 
م���ن دون تبدي���ل؟ إن���ه قان���ون »العمل 
المأجور« في أكثر أشكاله حيادية، الذي 
ال يل���وث »األجر« بإضافات ال يحتاجها، 
ويترك »أص���ول الضيافة« إلى موظفين 

مستوردين ال يحسنون العربية.
ومع أنني في تجربتي هذه لم ألتِق على 
مستوى الكالم بما يسيء، ولم أتعّرض، 
على مس���توى اإلقامة، إل���ى ما يزعج، 
مثلما أنني أحمل لألفراد المشرفين على 
»الجائ���زة الكبيرة« االحت���رام والتقدير، 

فم���ن الممك���ن أن أوج���ز انطباعاتي في 
بعض المالحظات األساسية: ما الحكمة 
بأخ���ذ رأي »ناقد وحيد« ال يحاوره أحد، 
وهو م���ا يخالف أعراف جمي���ع الجوائز 
صغيرة كانت أم كبيرة؟ وما هي أسباب 
»الس���رية المطلقة«، الش���بيهة ب� »سرية 
الكهن���وت« التي تمن���ع، آلي���ًا، اجتماع 
لجنة التحكي���م وتع���ّرف األعضاء على 
بعضهم؟ كنت أعرف »س���رية اجتماعات 
لجنة التحكي���م«، لكنني ل���م أعرف قط 
س���رية غريبة تمنع التقاء أعضاء لجنة 
التحكيم، تلك »الس���رية« المتمددة التي 
تبقي أس���ماء المحكمين »سرًا« حتى بعد 
توزي���ع الجائزة وانفض���اض الحضور. 
ولماذا هذا »الفضاء البوليس���ي المغلق« 
ال���ذي يس���تورد »محكم���ًا« ويلقي���ه في 
»فن���دق«، ويعي���ده كما ج���اء، دون أن 
يع���رف من قواع���د ومنطلق���ات ومراتب 

وآلية »التحكيم« شيئًا؟.
مالحظة أخيرة: ه���ل »الهيئة العليا« 
التي تشرف على الجائزة، بلغة معينة، 
أو »كب���ار الكهنوت« بلغ���ة أخرى، تقرأ 
فعليًا الكتب المرش���حة للجائزة، أم أنها 
تترك األمور في مجراها تسير كما تسير؟ 
فلم يكن صعبًا علّي، أو على غيري، أن 
يدرك أن بعض الكتب ال تناسب المقام، 
وأّن بعضًا آخر اختلط فيه الحكم الثقافي 
ب� »الحكم الجغراف���ي«، وأن بعضًا ثالثًا 

سقط في »الصناديق الثالثة« سهوًا.
ال أبغ���ي م���ن وراء ه���ذه »الش���هادة 
الناقصة« أن أس���يء إلى أحد، فاألمر ال 
عالقة ل���ه باألفراد في نهاي���ة المطاف، 
وال أس���مح لنفسي أن أسيء إلى جائزة 
تدع���م المبدعي���ن، س���يان إن ارتبط���ت 
بمؤسس���ة أو بدول���ة أو كان���ت جائ���زة 
من »س���مو األمي���ر«، إنما القص���د تأكيد 
أمر أساس���ي هو: ض���رورة الجمع بين 
القول والممارس���ة، وبين شكل الجائزة 
الوحيد  المطل���وب  فليس  ومضمونه���ا، 
االحتفال باألفراد، إداريين كانوا أو نقادًا 
أو مبدعين، إنما المنش���ود، قبل غيره، 
واإلبداعية،  الثقافي���ة  بالقي���م  االحتفاء 
التي تتجاوز األفراد، بعيدًا عن شكالنية 
باردة مطمئن���ة، و»تش���اطر« بالغي ال 

يقنع الثقافة والمثقفين.
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هناك جوائز 
تعطيها جامعات 

ودور نشر ومصانع  
القاسم المشترك 

بينها تحّولها إلى 
مؤسسات ال تتحّكم 

فيها أمزجة

اأجمد نا�سر - لندن

جاء في »لسان العرب« عن الجائزة، 
لغة ومعنى، أنه���ا: العطية، وَأصله َأن 
ا وبينهما نهر فقال: من  َأميرًا واَقَف ع���دوًّ
جاَز هذا النهر فله ك���ذا، فكلَّما جاز منهم 
واحٌد َأخ���ذ جاِئ���َزًة. وفي قوله���م َأجاَز 
السلطان فالنًا بجاِئَزٍة: َأصل الجائَزة َأن 
يعطي الرجُل الرجَل ماًء وُيِجيزه ليذهب 
لوجهه، فيق���ول الرجل: َأِجْزني ماًء، َأي 
َأعطني ماًء حت���ى َأذهب لوجهي وَأُجوز 
وا العطية  عنك، ث���م كثر هذا حتى َس���مَّ
جاِئَزًة. يقول اأَلزهري: الِجيَزة من الماء 
مقدار م���ا يجوز به المس���افر م���ن َمْنَهٍل 
ِإلى َمْنَهٍل، يقال: اْس���ِقني ِجيزة وجائزة 

وَجْوزة.
ياَفُة  وه���ي في الحدي���ث تعن���ي: الضِّ
ثالث���ة َأي���ام وجاِئَزُته ي���وم وليلة وما 
زاد فه���و صدقة، َأي ُيض���اُف ثالَثة َأيام 
َس���َع له  َفَيَتَكلَُّف له في اليوم اأَلّول مما اتَّ
من ِبرٍّ وِإْلطاف، ويق���ّدم له في اليومين 
الثان���ي والثالث ما َحَضره وال يزيد على 
عادت���ه، ثم يعطيه ما َيُجوُز به مس���اَفَة 
يوٍم وليلة، ويس���مى الِجيَزَة، وهي قدر 
ما َيُجوز به المسافر من َمْنَهل ِإلى منهل، 
فم���ا كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف، 

ِإن شاء فعل، وِإن شاء ترك. 
ويقال: َأص���ل الَجواِئ���ز َأنَّ َقَطَن بن 

عب���د َعْوف م���ن بني هالل ب���ن عامر بن 
َصْعَصَعَة ولَّى فارس لعبد اهلل بن عامر، 
فم���ر به اأَلحنف في جيش���ه غازي���ًا ِإلى 
ُخراس���ان، فوقف لهم على َقْنطرة فقال: 
َأجيُزوهم، فجعل َيْنِس���ُب الرجل فيعطيه 

على قدر َحَسبه!

هكذا ن���رى أن الجائزة عن���د العرب،  
لغة ومعنى، لم تكن مكافأة مخصوصة 
بالش���عر واألدب والعل���م، بقدر ما كانت 
عماًل اجتماعيًا يق���ع، في بعض معناه، 

في إطار مكارم األخالق.
أجمل معنى لها، كما ورد في اللسان، 
هو: التزود بشربة ماء تعين على السفر 

ومواصلة الطريق. إنه أمر يتعلق بالحثِّ 
على الرحلة والس���عي إلى الهدف، وهذا 
أقرب ش���يء إلى معنى الجائ���زة اليوم 
التي، إلى كونها مكافأة عن اس���تحقاق 
أدب���ي أو علمي، هي، أيضًا، تش���جيع 

على مواصلة هذا الدرب واإلمعان فيه.
الجائزة األدبية، عند غيرنا من األمم، 
تعني االعتراف ب� »منجز«، ومكافأة هذا 
المنج���ز معنويًا ومادي���ًا من خالل لجان 
تحكي���م ومعايير وأنظم���ة مرعية. لكن 
الجائ���زة - العطية بالمعنى الذي أش���ار 
إلي���ه اقتباس���نا من »اللس���ان« هي التي 
تخط���ر، على ما يبدو، ف���ي بال نفر من 
األثري���اء العرب الذين التفت���وا إليها بعد 
توافرهم على مال س���ريع جاء من إرث 
عائلي، أو من بورصة واتجار ال يثمران 
تنمي���ة مس���تدامة تفي���د الن���اس فرغبوا 
ب� »الصي���ت« والج���اه بع���د أن انتفخت 
جيوبهم بالمال. ه���ذا النوع من الجوائز 
يش���به العطية وال يقت���رب مما هو عليه 
الح���ال عند أمم أخرى أخذنا منها ش���كل 
تها المعاصري���ن فيما لم  الجائزة وس���نَّ
يغادر جوهرها عندنا، لألس���ف، معنى 
القول العربي القديم: أعطه يا غالم ألف 

درهم!
الجائزة األدبية، اليوم، هي مؤسسة 

أخذن����ا من األمم األخرى ش����كل الجائ����زة األدبية، لكن جوهره����ا عندنا لم 
يتجاوز، لألسف، معنى القول العربي القديم: أعطه يا غالم ألف درهم!

أعطني لجنة تحكيم نزيهة 
وخذ نتيجة جيدة!
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»الكولسة« هي 
الطريقة الغالبة 

الختيار الفائزين ، إذ 
يكون هناك اسم 

جاهز  لدى مانح 
الجائزة فيقدمه

إلى لجنة التحكيم

وليس���ت عم���اًل فرديًا. ليس���ت م���ااًل من 
« أو الجي���ب. أراد ألف���رد نوبل،  »الُع���بِّ
مخترع الدينامي���ت، أن يكّفر عن خطايا 
اختراع���ه المدم���ر بتخصي���ص جزء من 
أرباح ديناميته ألعمال إنس���انية رفيعة 
فنش���أت جائزته التي نسي الناس أصل 
أمواله���ا الدموية. ص���ارت الجائزة هي 
األعمال التي كافأتها وتراجع ظل مخترع 
م���ادة الدمار األعمى. ص���ارت تعني كل 
أولئك األدباء الكبار الذين جعلوا للحياة 
في هذا العالم الذي يبني لكي يهدم معنى 
وقيمة. قبل مئتي عام، لم يخطر في بال 
جيمس مان، الوسيط المالي البريطاني، 
بأنَّ مؤسس���ته ستس���تّمر كل هذا الوقت 
وستتبنى واحدة من أهم الجوائز األدبية 
الغربية الخاصة بالرواية المسماة »مان 
بوك���ر«. ورثت���ه ه���م الذين قدم���وا هذه 
الجائزة قبل أربعين عامًا وصارت علمًا 
بين الجوائ���ز المرموق���ة. وعندما أقول 
ورثته أقص���د المؤسس���ة الضخمة التي 
صارته���ا اليوم »م���ان غ���روب«. هناك 
جوائ���ز تعطيه���ا جامعات ودور نش���ر 
ومصان���ع حذت ح���ذو »نوب���ل« وورثة 
جيم���س مان. القاس���م المش���ترك بينها 
تحّوله���ا إل���ى مؤسس���ات ال تتحّكم فيها 

أمزجة وال اعتبارات شخصية.

الجوائز األدبي���ة والعلمية في العالم 
ت���كاد ال تحص���ى، لكن هن���اك عالمات 
رت مجلة »ليتر« األلمانية  فارقة بينها. فكَّ
المعروفة بتخصيص جائزة  )الفرنسية( 
جائ���زة  فكان���ت  األدب���ي  للريبورت���اج 
»يوليس���يس« الت���ي جعلت ه���ذه المادة 
الصحافيون،  يكتبه���ا  الت���ي  الصحافية 
أحيان���ًا، بدمهم ومغامرته���م في حقول 
الموت، ذات خصوصية ل���م تكن عليها 
من قبل. بالطبع هناك جائزة »بوليتزر« 
األميركي���ة الت���ي تغطي حق���واًل ثقافية 
متع���ددة من بينه���ا الريبورتاج األدبي، 
لك���ن أهمية جائ���زة »يوليس���يس« أنها 
مخصوصة به���ذا الفن الكتاب���ي الذي ال 

يقبل المساومة. 

من حسن حظي أنني كنت عضوًا في 
لجنة تحكيم جائزة »يوليس���يس« للعام 
2004 من بين اثني عشر محكمًا من كل 
اللغ���ات الحّية في العال���م: اإلنكليزية، 
اإلسبانية، الصينية، اليابانية، العربية، 
البرتغالي���ة،  الفرنس���ية،  األلماني���ة، 
أن  والروس���ية. كان عل���ى كل محك���م 
يخت���ار ثالثة كت���ب للجائ���زة )لم يترك 
األمر للناش���رين( وأن يبرر اختياره لها 
ويبّي���ن أهميتها. لكن وصول هذه الكتب 
للقائم���ة القصيرة يعتمد، ف���ي النهاية، 
عل���ى التصويت. وهذا نظ���ام معتمد في 
معظم الجوائ���ز العالمية الكبرى. عربيًا 
ما تزال »الكولسة« هي الطريقة الغالبة 
الختيار الفائزين بالجوائز. يكون هناك 
اس���م جاهز، تقريبًا، لدى مانح الجائزة 
أو الش���خص القائم عليها فيقدمه للجنة 
التحكيم، أو يتفق أعضاء لجنة التحكيم 
في ما بينهم على اسم أو اسمين ويناالن 

الجائزة.
كان لدى رئي���س لجنة تحكيم جائزة 
»يوليس���يس«، في الدورة التي شاركت 
فيها، كتاب لصحافي فرنسي عن مجزرة 
راون���دا. كان واضحًا لنا أنه يفضل ذلك 
الكت���اب. داف���ع، مثلنا، حت���ى النهاية 
عن خياره، لكن التصوي���ت، بالنقاط، 
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جعل صحافيين صينيين كتبا كتابًا عن 
إش���كاالت بيروقراطي���ة تواج���ه فالحي 
بالجائزة.  يف���وزان  مقاطع���ة صيني���ة 
قب���ل رئي���س لجن���ة التحكي���م بالخيار 
الديموقراطي واحتفل، مثلنا، بالفائزين 
اللذين كادا يمنعان م���ن مغادرة الصين 

لتسلم جائزة رأسمالية!
هناك اليوم جائزة مستحدثة للرواية 
العربية تحظى بقدر كبير من الجدل الذي 
بلغ حد السباب واالتهامات هي: »بوكر« 
العربي���ة. لن أدخل في النقاش الس���ائر 
في صح���ف ومواقع الكتروني���ة عربية 
التوزي���ع الجغرافي والجنس���اني  ع���ن 
للجائزة، ألنه في معظمه، عقيم، وقائم 
عل���ى اعتب���ارات غير مقنع���ة. لن أدخل 
كذلك في نقاش وهم العالمية الذي يأخذ 
بتالبيب معظم كّتاب الرواية العرب. أن 
تقرن جائزة الرواية العربية هذه بجائزة 
عالمية مثل »مان بوكر« البريطانية، أمر 
جي���د ولكنه ل���ن يجعل الرواي���ة الفائزة 
بالجائزة رواية عالمية. الرواية العربية 
تتقدم ش���كاًل ومحتوى ولكنها لم تبلغ، 
ف���ي رأيي، النضج ال���ذي بلغته الرواية 
األميركي���ة  أو  الياباني���ة  أو  الغربي���ة 
المكتوب���ة  اإلفريقي���ة  أو  الالتيني���ة، 
باإلنكليزية أو الفرنسية. هناك روائيون 
عرب جيدون، بل ممتازون، لكن الرواية 
العربية، كمنتج عام، لم تصل حد تقديم 
اقتراحات فنية وأس���لوبية على المدونة 
الروائية العالمية. فاالس���تثناء ال يلغي 
القاع���دة. هذا رأي ش���خصي. رأي رجل 
عمل ف���ي الحق���ل الثقاف���ي العربي أكثر 
من ثالثين عامًا، وقب���ل ذلك رأي قارئ 

روايات. 
بعيدًا، إذن، عن الج���دل العقيم الذي 
أثارته هذه الجائزة، في أكثر من دورة، 
وبعيدًا، كذلك، عن وهم العالمية، تمكن 
مالحظة التالي: إنها ليست جائزة فرد، 
أي ليس���ت هبة أو أعطي���ة، وهي قائمة 
على مجلس إداري ولجان تحكيم دورية 
ذات مش���ارب وأذواق مختلفة، وأخيرًا 
إنها محاولة الختراق س���وق الكتاب في 

الغرب من خالل الترجمة.
يعرف بعض من يقرأون كلماتي هذه 
أن���ي كنت عضوًا في لجنة تحكيم جائزة 

»بوك���ر« العربية في دورته���ا األخيرة، 
لذل���ك عندم���ا أتحدث عن ه���ذه الجائزة 
فأنا ال أصدر من »عنعنة«، بل من خبرة 
مباش���رة، وخبرتي، هذه، مثل خبرات 
شخصية أخرى في التحكيم، تسمح لي 
بالق���ول إن الجائزة )أي جائ���زة خلفها 
مؤسس���ة( هي لجنة التحكي���م. أعطني 
لجنة تحكيم مهنية، نزيهة، وخذ نتيجة 

جيدة. 
كان أمامنا، نحن أعضاء لجنة تحكيم 
الجائزة في دورتها الماضية، عدد كبير 
م���ن الروايات ل���م يكن على مرس���ليها، 
م���ن ف���رط ركاكتها وتفككه���ا بنية ولغة 
وحبكة، تجش���م عن���اء إرس���الها. وهذا 
أمر ال أعرف كي���ف يمكن للجهة اإلدارية 
القائمة على الجائ���زة تفاديه. فالبدَّ من 
تصفية ما قبل إرسال نحو مئة وعشرين 
رواية، وهذا الكّم الكبير مرش���ح للتزايد 
مع تزايد عدد دور النش���ر ومن يأنسون 
في أنفس���هم كتابة الرواية. مع ذلك كان 
هن���اك، تقريب���ًا، نحو عش���رين رواية 
تس���تحق التس���ابق على الجائزة اختير 
منها ست عشرة رواية للقائمة الطويلة، 
ثم ست روايات للقصيرة، وفازت، على 

غير العادة، روايتان. 
أس���تطيع التأكيد أن االنس���جام كان 
هو الطابع الغال���ب على لجنة التحكيم، 
رئيسًا وأعضاء، ولكن هذا االنسجام لم 
يكن يعني التطابق، فهذا غير ممكن، بل 
ليس مطلوبًا أصاًل. وفي هذا الجو الذي 
يغل���ب عليه االنس���جام واالحت���رام بين 
أعض���اء لجنة التحكيم جرت النقاش���ات 

وحدثت الخيارات. كان النقاش هو الذي 
حس���م الخيارات ولي���س التصويت. لم 
نحت���ج، تقريبًا، للتصوي���ت، فعندما ال 
تكون لك »أجندة« أو انحيازات شخصية 
مس���بقة، وليس هناك تباي���ن كبير في 
مستوى أعضاء لجنة التحكيم وأذواقهم، 
ال تحتاج إلى التصويت. فالجيد، المقنع، 
الممع���ن في لعبة الف���ن الروائي يفرض 
عليك نفسه. ال حاجة للقول إن ال معايير 
ثابتة تقاس بها األعمال األدبية، فهذا أمر 
معروف. المعيار الوحيد الذي لن يتغير، 
ف���ي رأيي، هو قدرة العمل الروائي على 
خلخلة النس���ق وإحداث ص���دع فيه. ال 
يتعلق األم���ر بطفرات ولك���ن بخلخلة، 
العال���م  مقارب���ة  بمحاول���ة  بص���دوع، 
)المتناول( من زاوية تس���هم في توسيع 
رقع���ة األداء الفني الروائ���ي. لم أتحدث 
ع���ن موض���وع ألن ال موض���وع محددًا 
للرواي���ة محتملة الف���وز، مثلما ال معيار 
ثابت���ًا ألي عمل فني س���وى قدرته على 
ة الجمالية والمعرفية  اإلقناع وخلق الهزَّ
لدى القارئ. ليس���ت هن���اك موضوعات 
جيدة وموضوعات س���يئة. ق���د يتبادر 
للذهن أن الجرأة السياسية أو الدينية أو 
الجنس���ية )تلك التابوهات العربية التي 
آم���ل أن تعصف به���ا الث���ورات العربية 
الراهن���ة( وصفة جاه���زة للنجاح. إنها، 
عند لجن���ة تحكيم ال تأخذه���ا الفقاعات 
والقشور، ليس���ت كذلك. الرواية، مثلها 
مثل أي عمل فني آخر، هي كّل متكامل. 
عمل متكامل باألحرى، ال يطغى ش���كله 
عل���ى مضمون���ه أو العك���س. فبوس���ع 
الرواي���ة أن تتن���اول عزلة دس���كرة في 
البادية األردنية وبوسعها أن تكون عن 
ثورة »ميدان التحري���ر«. المهم في األمر 
كيف نقدم هذا العالم )الصغير أو الكبير، 
الغارق في العزل���ة أو الضاج بالحركة( 

في الكتابة الروائية.
خالصة القول إن ال اعتبارات مسبقة 
لألعم���ال األدبي���ة أو الفنية في س���باق 
الجوائز، وإن الجائزة المهنية، النزيهة، 
المقبول���ة من قبل الق���ارئ والمتخصص 
على الس���واء، ه���ي ابنة لجن���ة تحكيم 

مهنية ونزيهة.

كان أمامنا، نحن 
أعضاء لجنة تحكيم 

الجائزة عدد كبير 
من الروايات لم 

يكن على مرسليها، 
من فرط ركاكتها 
وتفككها  تجشم 

عناء إرسالها
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اقتصاد البريستيج 

فاطمة �سرف الدين

في تغذي���ة االعتقاد الجماعي بأن اإلب���داع الحقيقي ال عالقة له 
بالسياس���ة أو المال فإنه يتوقع حقبة م���ن االنكماش في عالم 
صناعة الجوائز، بس���بب االعتي���اد التدريجي العام على مفهوم 
الفضيحة في الجوائز: »في مواجهة انس���حاب ما ش���كل إلى حد 
كبي���ر أه���م وأغنى مصدر موث���وق للدعاية واإلع���الن في عالم 
الجوائز، فإن األخيرة مع جماح توسعها بحيث يصعب احتواؤه 
س���وف تبدو عليها عالمات اإلعياء«.. في تربة الجوائز، يحفر 
انكليش عميقًا وصواًل إلى ما يس���ميه »تبييض األموال ثقافيًا« 
محلاًل الجوائز العالمية الخاصة المنتشرة التي، بحسب تعبيره، 
يعيد رجال المال من خاللها تبييض تاريخ ثروتهم القبيح جدًا.. 
في حفريات���ه المعمقة وصواًل حتى إل���ى الخاصيات المرتبطة 
بنظام الجائزة )أعباء اإلدارة.. تعيين الحكام.. القيمة النقدية.. 
اس���تغالل الجائزة للتفخيم الذاتي( يؤك���د انكليش »أن صناعة 
الجوائز هي مكون أساس���ي في ممارس���ة ثقافية معاصرة وأن 
م���ن يتخيل أن الجوائز تمنح تقدي���رًا لإلبداع، عليه أن يتخلص 

من سذاجته«.

»ليس من ش���كل لرأس الم���ال الثقافي أكثر حض���ورًا وقوة 
وشهرة ولم يتم استكش���افه إال قلياًل كالجوائز الثقافية«. بتلك 
الجملة االفتتاحية استهل رئيس قسم اللغة اإلنكليزية في جامعة 
 »JaMES F. ENgLISH بنسلفانيا، البروفيسور »جيمس انكليش
 ،»THE ECoNoMy oF prESTIgE كتاب���ه »اقتص���اد البرس���تيج
الحائ���ز عل���ى جائزة نيوي���ورك تايمز كأفضل كت���اب أكاديمي 
عام 2005، يرصد ويحل���ل تاريخ الجوائز الثقافية االجتماعي 

ويوثق التصاعد الدرامي لصناعة الجوائز ودورها المعقد.
في الكتاب يقارب »انكليش« بين ظهور جائزة نوبل لآداب 
عام 1901 وبين أول أولمبياد رياضي حديث عام 1896 كنموذج 
مثير لقياس وطن مقابل وطن آخر، فكما يتحول البلد المضيف 
لألولمبياد، طوال فترة األلعاب، إلى بلد عالمي فإن الجوائز في 
حلبة الثقافة تحمل الشهرة لبلد الكاتب الحائز على الجائزة وإن 
كانت ترجمة السباقات الرياضية إلى عوالم ثقافية تنطوي على 
مش���كلة واضحة في غياب القياس الموضوعي للحكم واختيار 
الفائز. فالثقافة، بحس���ب تحليل انكليش، تحولت بفعل بعض 
الجوائز الكبي���رة )نوبل - بوليتزر - بوك���ر( إلى مباراة جوائز 
أولمبية من حيث إثارتها للتس���لية عبر التفاف الجمهور حولها، 
ومهاجمتها واالستخفاف بها ومن ثم إسقاطها، خاصة في جائزة 

البوكر التي غالبًا ما تثير الفضيحة والغضب والسخرية.
في انتشار الجوائز الجامح يمسك انكليش بمفتاح التحوالت 
ف���ي حقل الثقافة، وفي آلية عمل الجوائز )ترش���يح، انتخاب، 
تقدي���م، قب���ول، الدعاية، اإلع���الن، الفضيحة( يكش���ف الدليل 
القاط���ع على الترتيبات واالصطفافات والعالقات الجديدة التي 
أعادت تموقعها في ذاك الحقل. ويفسر تصاعد الجوائز الثقافية 
كجزء من »صراع من أجل السلطة إلنتاج القيمة«.. أي أن تمنح 

السلطة قوة لما ال تمتلكه جوهريًا.
وإذ يعتب���ر انكلي���ش »إن التهديد بالفضيح���ة عامل جوهري 
ف���ي الجائزة الثقافي���ة« ألن االعتراضات على الجائزة تس���اعد 
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ال يتقدم إليها أحد!

حممد املخزجني - القاهرة

مفاجآت هائلة من ه���ذا النوع الصاعق : 
الفوز بأش���هر جائزة ل���ألدب في العالم، 

جائزة نوبل.
هنا يمكن أن تكش���ف لن���ا الجوائز عن 
الوجه اآلخر لها، وجه معاناة االنتظار، 
واالنسحاق الخفي بين اإلحباط واألمل، 
خاصة وجائزة نوبل ليست جائزة تهبط 
فجأة على من يفوز بها، فهي ذات مقدمات 
بارزة، مغرية ومغوية، لكنها تبدو حتى 
اللحظ���ات األخي���رة بعيدة المن���ال، فمن 
الحدي���ث عن الترش���يح، إلى تس���ريبات 
األسماء في القائمة الطويلة، ثم تسريبات 
األسماء التي تنجح في النجاة من القائمة 
الطويل���ة بالقفز إلى القائم���ة القصيرة، 
وبع���د ذلك يك���ون أن تعلق ال���روح في 
الحلقوم حتى لحظة إعالن اس���م الفائز. 
وفي هذه الفترة القصيرة جدًا التي تسبق 
اإلع���الن عن مرفأ رس���ّو الجائ���زة، فإن 
آلي���ة اإلنكار النفس���ي تبل���غ أوجها لدى 
المنتظرين على حاف���ة الماء والمجهول، 
ويصل كل من الحت له بشارات االحتمال 
بالف���وز من ش���دة توت���ره وخوف���ه إلى 
قط���ع آخر خيط للرج���اء بالفوز في هذه 
اللحظات التي تغدو لعينة، بل يتمنى كل 
من ترش���ح لها لو أنه لم يترشح أصال، 
أو لو أن ه���ذا الجائزة لم تكن قائمة على 

وجه األرض وال في صفحة التاريخ !
هذا تص���وري عما يحدث داخل النفس 
البش���رية ف���ي ربق���ة انتظار جس���يم من 
ه���ذا الن���وع، وليس عن���دي دالئل صلبة 
بل اس���تدالالت، أس���تقيها من ردات فعل 
الفائزين بها ح���ال مباغتتهم بنبأ الفوز، 
فهو يكون متفاجئ���ًا حتى لو كان قد تهيأ 
تمامًا للحظ���ة الفاصلة، فالالوعي يكون 
في هذه اللحظات كاس���حًا للوعي، ولعل 
ردة فع���ل نجي���ب محف���وظ وماركيز في 
الحكايتين الس���ابقتين تكون���ان نموذجًا 
عل���ى اجتياح مخب���وء المش���اعر لظاهر 

التعقُّل.
بالطب���ع يمكن أن يكون ه���ذا التحليل 
دااًل عل���ى ما في نفس���ي أكث���ر من داللته 
على ما ف���ي نفس الكاتبي���ن العظيمين، 
ففي النهاية تظل قارة النفس اإلنس���انية 
ه���ي الق���ارة األكثر مجهولي���ة بعد، لكنه 
نوع من القياس كما في اشتقاقات اللغة، 

تلقيهم���ا لصدم���ة الفوز بجائ���زة نوبل، 
فعندما أوش���ك ماركيز عل���ى فتح نيران 
ش���تائمه على من أخبره عبر الهاتف بنبأ 
ف���وزه بجائ���زة نوبل، وإع���راض نجيب 
محفوظ الغاضب عن زوجته التي أيقظته 
لتخبره بالنبأ المماثل، إنما يشكالن نوعًا 
واحدًا من الدفاعات النفسية لحماية النفس 
م���ن األذى، فقد كانا يمارس���ان »اإلنكار« 
بوس���ائل تخص التركيبة النفس���ية لكل 
منهما، نجيب محف���وظ الذي يجيد ضبط 
نفسه أشاح والذ برحاب النوم. وماركيز 
الذي يجيد تحرير خبايا نفسه، أوشك أن 
يباغت بالهجوم الشاتم محدثه، وكالهما 
كانا يقومان بآلية الدفاع النفس���ي ذاتها : 
أن يزيحا باإلنكار أمرًا لطالما كان مصدر 
تنغيص نفس���ي في خافيتهما النفس���ية، 
في الش���عورهما الذي ينكشف بغتة أمام 

كما ُيحكى أن جابرييل جارثيا ماركيز 
عندما رفع سماعة الهاتف وأخبره أحدهم 
بخبر ف���وزه بجائزة نوبل، حس���به أحد 
الس���اخرين الغ���الظ، فكاد ينه���ال عليه 
بسيل من الشتائم الكولومبية الساخنة، 
لوال أن المتحدث عاجله بما جعله يتريث 

فال يفتح عليه نيرانه.
حكايت���ان يمكن أن تكونا من مبالغات 
صن���اع الحكايات الش���فهية ملوك الكالم 
الذين ال تكف البش���رية عن إنجابهم، وإن 
كان���ت في القاهرة تنج���ب منهم كثيرين، 
ولي���س من المس���تبعد أن تك���ون أميركا 
الالتيني���ة غزيرة اإلنت���اج أيضًا لمثل هذا 
الن���وع من صن���اع الخيال الس���يار. لكن 
مجرد أن تكون هناك حكايتان متوافقتان 
على هذا النحو، برغم البحار والمحيطات 
الفاصل���ة بين قارتيهما، فإن ذلك البد أن 
يحيلنا إلى قارة أخرى مشتركة بين كافة 
البشر، وإن تكن قارة مجهولة التزال في 
معظم ثناياه���ا وخباياها، فهي : النفس 

اإلنسانية !
  الكش���وف القليل���ة ف���ي مجاهل هذه 
القارة التي التزال لغزًا، تعطينا لحس���ن 
الحظ مفتاحًا لحل بعض غموض السلوك 
الحقيق���ي أو المختل���ق ف���ي الحكايتي���ن 
السابقتين لماركيز ونجيب محفوظ حيال 

ُيحكى أن الس����يدة عطي����ة اهلل عندما ذهبت إلى زوجها لتخب����ره بنبأ فوزه 
بجائ����زة نوبل الذي نقلته إليها س����فارة الس����ويد في القاه����رة، كان نجيب 
محفوظ مس����تغرقًا في النوم على أحد جنبيه، وأزعجه أن توقظه الزوجة 
من نومه ألمر سخيف كهذا، فأشاح لها عائدًا إلى نومه، ولكن على الجانب 

اآلخر !

تكشف لنا الجوائز 
عن الوجه اآلخر لها، 

وجه معاناة االنتظار، 
واالنسحاق الخفي 
بين اإلحباط واألمل
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لمهانة االنتظار، واالنس���حاق بين شقَّي 
رحى اليأس من الفوز أو أمل الفوز.

لقد جربت مرة أن أتقدم لجائزة، وكان 
االنتظار شاقًا، واإلحباط مهينًا، وقررت 
بعده���ا أنني لن أتق���دم لجائزة ماحييت، 
بينما سأرحب بالجائزة التي تأتيني على 
غير انتظ���ار وال س���عي وال ترقُّب. وهو 
ماحدث معي مرتين في جائزتين سعدت 
بهما س���عادة صافية ونقية تمامًا من كل 
كدر، ألنهما جاءتان���ي على غير انتظار، 
بالرغم من أن إحداهما كانت مجرد شهادة 
ورمز صغير، وهذه بالذات أفخر بها أكثر 
م���ن الجائ���زة الثانية التي كان���ت قيمتها 
المادية تع���ادل جائزة الدولة آنذاك، ألن 

ويظل له دالالته كما دالالت كل اش���تقاق 
ومجاز لغ���وي، وهذا ب���اب طرقه محلل 
نفسي ش���هير مثل »الكان«. فماذا أريد أن 

أقول تقريبًا ؟
تقريب���ًا، أود الق���ول، س���واء طبق���ًا 
إلحساس���ي النفس���ي أو تبعًا الس���تقراء 
خباي���ا الحكايتين األوليي���ن، أن انتظار 
الجوائ���ز هذا عملي���ة أليمة ج���دًا ومهينة 
ليس���ت  أنه���ا  إل���ى  إضاف���ة  للكات���ب، 
موضوعية طالم���ا كانت مرهونة بالتقدم 
لنيل الجائزة، س���واء بالنف���س أو الغير 
الذي يمكن أن يكون هيئة أو أفرادًا، ففي 
النهاية سيكون الكاتب موافقًا على التقدم 
بش���كل أو بآخر، ومن ث���م يصير ُعرضة 

لجن���ة االختيار والتحكي���م فيها كانت من 
رموز كبار في ساحتنا الثقافية، ولم أكن 

معروفا بعد على وجه التقريب. 
بالطبع أتكلم عن نفسي، لكنني أحبذ 
ذلك للجميع، بع���د أن قرَّ يقيني على أن 
التقدم للجوائز في���ه مهانة للكاتب، وفي 
انتظاره���ا س���قم واتضاع، وه���ي أمور 
مدم���رة لرهاف���ة الجهاز اإلبداع���ي، الذي 
هو جهاز للكرامة والحرية اإلنس���انية في 

أقصى تطرفاتها الحميدة. 
هناك م���ن يس���تطيع احتم���ال ذلك، 
ويبق���ى م���ن جه���ازه اإلبداعي م���ا يكفي 
لمواصل���ة الطريق. بالنس���بة لي ال. لهذا 
أتبني اقتراحي الخاص في هذا الش���أن، 

وقد يكون نافعًا طرحه العام:
للمبدع  الموضوع���ي  التقيي���م  لي���س 
مرهونًا بتزكية نفس���ه بالتق���دم لجائزة 
عل���ى أي نحو، ولي���س تكريمه بكريم ما 
دام يضع���ف ويمد يدي���ه له���ذا التكريم، 
فما العم���ل والدنيا ج���رت مقاديرها على 
أن فيها جوائز، وفيه���ا احتفاالت بالفوز 
بهذه الجوائز، وفيها فرح ال شك فيه لكل 

فائز؟. 
أرى أن األك���رم واألوف���ق أن تك���ون 
هناك جوائز اليتقدم إليها أحد، بل تكون 
نوعًا م���ن المؤسس���ات المس���تقلة تضم 
لجانًا م���ن ُنقاد ومفكرين وق���راء جيدين 
عدول، نوع ما م���ن الُمحلَّفين الثقافيين، 
يتابع���ون اإلص���دارات في فت���رة زمنية 
محددة، ونطاق جغرافي محدد، يتس���ع 
أو يضي���ق، ويخت���ارون هم م���ن يرونه 
جديرًا بجائ���زة هذه الفترة وهذا النطاق، 
بعد فحص احتماالت متعددة بالضرورة. 
وأتصور أن الفوز بجائزة على هذا النحو 
يكون أعز وأجمل وأثمن للكاتب، وأحفظ 
لكرامته اإلنس���انية واإلبداعية، وأصفى 

فرحًا. 
ه���ذه ه���ي قناعت���ي، وبالتجربة هي 
ذات مردود نفس���ي هائل من راحة البال 
والبعد عن التحاُس���د والن���أي عن ابتذال 
الترقب والتكاُره والضراعة، جائزة سالم 
النفس، جائزة الغني باالستغناء. أليست 
جائزة رفيعة المقام وهائلة القيمة ؟ أظن 

أنها كذلك. 
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ال تصن����ع الجوائز كتاًب����ا ومثقفين وفنانين ومبدعين كب����اًرا، ولكنها تركز 
الضوء عليهم، وتزيد في شهرتهم، وتجعل إنتاجهم موضع جدل ونقاش.

وعادة م���ا يحتدم ه���ذا النقاش حول 
أفضلي���ة م���ن يحصل���ون عل���ى الجوائز 
بالقياس إل���ى غيرهم ممن يتقدمون لنيل 
تلك الجوائز، وحول المعايير التي تأخذ 
به���ا لجان التحكي���م لتفضي���ل عمل على 
عم���ل، وكات���ب على كات���ب، وفنان على 
فنان. ومع ذلك فإن لجان التحكيم نفسها 
تختلف وتتصارع حتى في وجود معايير 
نسبية تضعها لنفس���ها، أو تسترشد بما 
وضعه غيرها من أعضاء لجان س���ابقة، 
أو مجال���س أمناء، أو م���ا كان منصوًصا 
علي���ه ف���ي ش���روط الجائ���زة. وهك���ذا 
تخضع النتائج في الع���ادة لذائقة لجان 
أعضائها وقناعاتهم  التحكيم وتفضيالت 
الش���خصية بص���ورة من الص���ور. ليس 
هناك، من وجهة نظري، معايير صارمة 
يمكن أن تأخذ به���ا لجان التحكيم لتفويز 
شخص أو عمل دون آخر. فالذائقة العامة 
للجان ه���ي التي تتحك���م بمعايير الفوز 
من عدمها، والتوافقات والحس���ابات بين 
أعضاء اللجان هي الت���ي تصنع النتائج 

في النهاية.  

هذا يعني أن من يحصلون على الجوائز 
ليس���وا هم األفضل على ال���دوام، وهناك 
ظلم يقع في حق بعض المواهب الكبيرة 

الت���ي تتخطاها الجوائز ألس���باب تتصل 
بالتراضيات، والحس���ابات، والرغبة في 
وص���ول الجائزة إلى قطاع���ات لم تصل 
إليها من قبل. وعلين���ا أن نعترف أن هذا 
االنحياز ليس عربًيا خالًصا، بل هو عام 
عالم���ي االنتش���ار والم���دى، يصدق على 
الجوائز العربية الصغيرة والكبيرة، كما 
يصدق على الجوائز العالمية الش���هيرة؛ 
يصح بح���ق جائزة البوك���ر العربية كما 
يصح بح���ق جائزة البوك���ر البريطانية، 
ويص���ح في الوقت نفس���ه بح���ق جوائز 
س���لطان العويس كما ه���و األمر في حال 
جائ���زة نوبل ل���آداب. هناك حس���ابات 

مناطقي���ة وإقليمي���ة جغرافي���ة وإثني���ة 
وجنس���وية وأيديولوجية، وهناك أيضا 
تحيزات تتصل بالنوع األدبي والتيارات 
الثقافية السائدة. وأي عضو لجنة تحكيم 
ال يعت���رف بوج���ود مثل ه���ذه التحيزات 
ويخ���دع  نفس���ه  يخ���دع  والتفضي���الت 
اآلخري���ن، ويدع���ي مثالية مس���تحيلة، 

وموضوعية غائبة على الدوام.   
  

هذه مس���ائل يعرفها القاصي والداني 
وليس���ت بحاجة إلى توضيح، كما أظن. 
لكن المهم ه���و التأكيد عل���ى أن الجوائز 
تس���عى إلى إث���ارة النق���اش والجدل في 
األوس���اط الثقافية والعامة في األساس، 
وإل���ى إرس���اء تقاليد معينة ف���ي الحياة 
الثقافية، بغض النظر عن صحة المعايير 
الت���ي تتبعه���ا، أو التحي���زات التي تلقي 
بظله���ا على عملي���ات اختي���ار الفائزين. 
الجائ���زة هي التي تقيم في المركز وليس 
األش���خاص أو األعمال التي تفوز؛ نوبل 
لآداب هي المهمة وليس غابرييل غارسيا 
ماركي���ز، أو أورهان بام���وك، أو هيرتا 
مولر، أو نجيب محفوظ؛ جائزة الغونكور 
ه���ي مركز الجدل والنقاش وليس الطاهر 
ب���ن جلون أو أمين معل���وف أو جوناثان 
ليتل أو ميشيل هولبيك؛ كذلك هو الحال 

الجوائز العربية
إذ تنحاز لغير اإلبداع والتفوق

فخري �سالح - َعّمان

من يحصلون على 
الجوائز ليسوا 

األفضل على الدوام، 
وهناك ظلم لبعض 

المواهب الكبيرة 
التي تتخطاها 

الجوائز ألسباب 
تتصل بالتراضيات
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م���ع جائزة البوك���ر البريطانية التي تقع 
في مرك���ز االهتمام في التغطية اإلعالمية 
فتضع ف���ي الظل جموع الفائزين بها بدءا 
من ب. ه�، نيوبي )1969(، مرورا بفي. 
إس. نايبول )1971(، وجي. إم. كوتسي 
)1984(، وصوال إلى هوارد جاكوبسون 
آخ���ر الفائزي���ن بالجائ���زة ع���ام 2010. 
فالجوائز، عندما يترس���خ اسمها وتعلو 
ش���هرتها، تس���عى إلى خط���ف األضواء 
وتركيز الجدل حولها بالذهاب إلى مناطق 
ال يتوقعها الجمهور وال ينتبه إليها القراء 
ومتذوقو الفن. ذلك ما يحول الجوائز إلى 

سلعة رائجة، ويجعلها جزءا ال يتجزأ من 
ثقافة رأسمالية استهالكية تشيع أنماطا 
رائجة من اإلب���داع والفن والثقافة، حتى 
وهي تذهب إلى المختلف  والس���اعي إلى 

نقض تلك الثقافة االستهالكية. 

لكن علينا أن نعترف أن حال الجوائز 
العربية ال يش���به في الكثي���ر من جوانبه 
حال الجوائز الراسخة في الغرب، وذلك 
ألسباب تتصل بعراقة الجوائز في الغرب 
وترس���خ عالم الرأسمال وضعف العامل 
الفردي بالقياس إلى توجهات المؤسسة. 

فاألص���ل في الجوائز العربي���ة هو ذائقة 
المحكمي���ن واألمانات العام���ة للجوائز ال 
التوجه الع���ام للجوائ���ز والمعايير التي 
تحكم رسالتها. وهو ما يؤدي في العادة 
إل���ى تخبط واضح ف���ي المعايير، وفوز 
من ال يس���تحقون الجوائز واستبعاد من 
يس���تحقون أكثر من غيرهم. ال ش���ك أن 
الجوائ���ز العربي���ة هي واجه���ات قطرية 
في معظم األحيان، أو وس���ائط لترويج 
سياس���ات ثقافية أو غي���ر ثقافية، لكنها 
تأخذ ف���ي الحس���بان العوام���ل القطرية 
والجهوي���ة والجنس���وية. هذا يحصل في 
جوائز س���لطان العويس والش���يخ زايد 
للكتاب والبوك���ر العربية وجائزة نجيب 
محفوظ الت���ي تمنحها الجامعة األميركية 
في القاهرة. ليس هناك جائزة بريئة من 
التحيز؛ ف���إذا منحت الجائزة لمصري في 
عام فإنها في العادة تذهب لكاتب عربي من 
بل���د آخر في العام الذي يليه، وإذا منحت 
لرجل فإن اللجنة تبحث عن امرأة لتس���ند 
إليه���ا الجائزة. هذا فعل ظالم من الناحية 
اإلبداعي���ة لكن���ه يحصل في الع���ادة وال 
يس���تطيع أعضاء لجان التحكيم له دفعا. 
وقد عانيت أنا ش���خصيا م���ن هذا التوجه 
في مناقشات اللجان واضطررت أن أكون 
صوتا صارخا في البرية ال يسمعني أحد 
إذ أقترح تحكيم المعايير اإلبداعية وحدها 
دون أن نأخ���ذ ف���ي الحس���بان العوام���ل 
القطرية والجنس���وية التي عادة ما تطل 
برأس���ها بقوة، خصوص���ا عندما يكون 
اإلنت���اج اإلبداعي ضعيفا في البلدان التي 

تمول الجائزة. 

هذا حال الجوائ���ز في العالم العربي، 
لكن ذلك ال يعني رجمها بالحجارة، فهي 
ضرورية رغم أنه���ا غير عادلة، منحازة 

لمعايير غير اإلبداع واالمتياز والخلق!  
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إنها حقا فتنة العص���ر، وهّم الثقافة 
المخططي���ن  ومش���غل  والمثقفي���ن، 
أعينه���م  ترمقه���ا  واالس���تراتيجيين، 
كوصفة س���حرية تبعث موتى المثقفين 
من مرقدهم، وتحيي الثقافة من مواتها، 
وتتعدد مظاهرها، فتأخذ طورا رس���ائل 
sms وس���يلة لقط���ف ج���زء يس���ير من 
ثم���ار ش���ركات االتص���ال ؛ ليرت���ّد على 
أبطال مثقفي���ن، نصنعهم صناعة بحيل 
تجاري���ة وأالعي���ب اقتصادي���ة، ال نتقن 
إدارته���ا ح���ق اإلتقان تس���ييًرا لمصلحة 
الثقافة والمثقفين، وطورا يحشر الناس 
على صعيد واح���د ليختار مهرة مدربون 
أصلبهم عوًدا كما تنتقى الكباش السمان 
للضحي���ة، ومع ذل���ك نقول عنه���ا إنها 
من األالعيب الجميل���ة والحيل الممتعة، 
وختامه���ا مس���ك يتوج في���ه عبقري من 

عباقرة األس أم أس.
وتبقى القيم الثقافية األصيلة رهينة 
هذه الحيل واألالعيب المشّوقة. وترتقي 
بعض الجوائز إلى محاولة أخذ المبادرة 
لصناعة الثقافة وتوجيهها، وجهة معينة 
فترصد الجوائز الجزل���ة لتلميع صورة 
باهت���ة أو تضخي���م مش���هد متواضع أو 
إضفاء مظاهر العظمة على بطل زائف، 
ويبقى المثقفون كاألطفال الصغار، تنثر 

ُيغرم الناس بالجوائز وبها يفتنون، إذا سمعوا بها نهضوا إليها متزاحمين 
سراعا، كأنهم إلى ُنُصٍب يوفضون.

لهم تَحٌف، يتناهبونها تناهبا، توحدهم 
في الوق���وع على فتاته���ا، وتفرقهم عند 
االنصراف من حلباتها حسدا وإحنا، ومع 
ذلك نقول إن ه���ذه الجوائز على عالتها 
أثرت الثقافة، وأخصبت اإلبداع، وحثت 
أرباب الِفكر والعقول، وحركت الخطرات 
وأذكت المش���اعر.. تل���ك هي بعض منن 
الجوائ���ز عل���ى الثقاف���ة والمثقفي���ن ال 
نس���تطيع غمطها حقها رغ���م ما يصيب 
الثقاف���ة والمثقفين م���ن وصب أو نصب 
جراءه���ا ليس بدعا من الق���ول أن تكون 
نهضة األمم والمجتمعات منوطة بالفعل 
المبدع الخالق، ويك���ون تحقيق التنمية 
الش���املة مرتهنا باإلنج���ازات المتميزة، 
وبقدر ما وج���دت دوافع اإلبداع وبواعث 
اإلنجاز أمكن الحديث عن حاضر مستنير 
والتنبؤ بمستقبل غد مشرق لألمم، ولكن 
األصل في ه���ذا اإلبداع أن يك���ون نابعا 
من قناع���ة ذاتية مؤمنة بج���دوى الفعل 
اإلنس���اني كقيم���ة مجردة م���ن الحوافز 
التقديري���ة االعتباري���ة أو المادي���ة، إذ 
يس���توجب ارتباط إرادة الفعل البش���ري 
الخ���الق بالجوائز وأدا لمعنى إنس���اني 
نبيل هو ممارس���ة العم���ل كقيمة نبيلة 
محبوب���ة لذاتها، بغض النظر عما تجلب 

لصاحبها من منافع أو مضار.

وقد دأب س���دنة الجوائز على الركون 
إل���ى ثلة م���ن عراف���ي الجوائ���ز تربعوا 
فوق عروش���ها س���نين ع���دًدا، فتحكموا 
في تس���ييرها إنش���اء وتقييًما وتوزيًعا 
على نح���و يطرح قضية تحكيمهم مطرح 
الريب���ة، فمن اإلنص���اف أن تكون لجان 
التحكيم دولة بين المثقفين وفق س���نة 
التجدد ومطالب التنوع دون المروق من 

مقتضيات االختصاص.
ويدح���ض أنص���ار الجوائ���ز حج���ة 
خصومهم بترتيب الش���رائع الس���ماوية 
والقوانين الكونية الج���زاء على الفعل، 
ارت���كاًزا عل���ى س���نن تحك���م الطبيع���ة 
البش���رية، وتوجه األفعال اإلنس���انية. 
وفي ه���ذا الس���ياق وعد الق���رآن الكريم 
اإلنس���ان العام���ل بأكمل ج���زاء ينتظره 
ف���ي حياة الخلد األخروية ) َوَأنَّ َس���ْعَيُه 
َس���ْوَف ُيَرى، ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اأَلْوَفى ( 
وله���ذا كانت تنمية القيم الدينية س���بيال 
إلى إتقان العمل، ولكن القلة القليلة من 
الن���اس هي من يدفعه الوازع الديني إلى 
المبالغة في االجتهاد والسعي في كبد من 
أجل إنجاز فعل إبداع���ي متقن ومتميز، 
مما دفع مخططي استراتيجيات التنمية 
الش���املة في ال���دول والمجتمع���ات إلى 
الدافع���ة للعمل اإلبداعي  وضع الحوافز 
ورصد الجوائز الباعثة لمزيد من اإلمعان 

في اإلتقان والتجويد لألعمال.
بالثقاف���ة واالش���تغال  االهتم���ام  إن 
بالبح���ث العلم���ي محف���وف بكثي���ر من 
العوارض والص���وارف التي تصد المرء 
عن اإلنتاج الثقافي، ومن هذه العوارض 
قل���ة الفئ���ات المهتم���ة بحق���ول الثقافة 
المش���جعة على خوض غمارها، وزحمة 
الحي���اة المادي���ة الالهية ع���ن المطالعة 
الدائبة والبحث المستمر، وافتقار اإلنتاج 
الثقاف���ي إل���ى وس���ائل مادي���ة عديدة ؛ 
فالثقافة أضحت ش���أًنا اقتصادًيا وعلمًيا 
في اآلن نفس���ه، وهو ما يعطي الجوائز 
التشجيعية مش���روعيتها، بل وضرورة 

وجودها.
ومن حجج خص���وم الجوائز الدامغة 
ضرورة غ���رس قيم اإلتق���ان وتوطينها 
في النفس البشرية كمعنى إنساني نبيل 
غير متوق���ف على قيم���ة تبادلية مادية 

د.مرمي النعيمي  - الدوحة

فتنة الجوائز !
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أو اعتبارية ترتبط به���ا وجوًدا وعدًما. 
وللمغرمين بالجوائز أن يصدعوا هؤالء 
ب���أن للجوائز التش���جيعية من المكافآت 
النقدي���ة، والعطاي���ا العيني���ة، والثناء 
والش���كر تأثيًرا سحرًيا ال يمكن نكرانه ؛ 
فإن اإلنس���ان بطبيعته – محسًنا كان أو 
مسيًئا – مجبول على حب التقدير والثناء 

كما قال ابن نباتة :
يهوى الثناء مبّرٌز ومقصٌر 

حّب الثناء طبيعة اإلنسان  

وم���ن القواع���د المعروف���ة أن الجزاء 
من جن���س العمل، فمن تمي���ز في جودة 
األداء، وتفرد بحس���ن العمل اس���توجب 

جزاء وفاًقا:
مَتُه وَذَخرَتُه  َسَتلقى الذي قدَّ

ِوفاقًا َأال ِإنَّ الَجزاَء ِوفاُق

ولقد لخص الش���اعر العرب���ي القديم 
مفهوم الحياة بالمكافأة باعتبارها نوعا 
من الجزاء الوفاق للفعل اإلنساني؛ فهذا 

بهاء الدين زهير يقول :
َفالناُس ِبالناِس َوالُدنيا ُمكاَفَأٌة 

َوالَخيُر ُيذَكُر َواأَلخباُر َتنَتِقُل

والحق أن الجوائز التقديرية غالبا ما 
تقصر عما وضعت له من الجزاء الوفاق 

المشار إليه في هذه النصوص.
فكم م���ن مبدع ذي إنج���ازات عظيمة 
رح���ل عن عالمنا من غي���ر أن ينال جزاء 
وفاق���ا – ولو يس���يًرا - ألعمال���ه، بينما 
نلحظ من هم دونه يحصدون من الجوائز 
التقديرية والتش���جيعية أوفر حظ ومتى 
أمكن للجوائ���ز التقديرية أن تكون جزاء 
وفاقا لكل المستحقين تغنينا مع الشاعر 
ابن هانئ األندلسي بأسمى قيمة وأنبلها 

لديه :
ولم أَر مْثَل َجزيِل الّثَنا 

َعم ُمكاَفأًة لَجزيِل النِّ   

أن  الجوائ���ز  له���ذه  هيه���ات  ولك���ن 
تس���بغ بنعمها أولي الجدارة وأصحاب 

االستحقاق !
إن الجوائ���ز التقديري���ة تبق���ى لغزا 
محيرا يستعصي تعرف أسراره، وولوج 

حقيقت���ه، فه���و ملتبس أش���د االلتباس 
عص���ي عل���ى التقيي���م أش���د العصيان، 
الرتباط���ه بفعل إنس���اني يصعب تقدير 

حوافزه وهمومه.
فهل نملك من القدرة على فهم سلوك 
اإلنس���ان ومعرفة ما يحف���زه على الفعل 
المبدع الخالق م���ن تقدير وجزاء لثمرات 
جه���وده ما ه���و كفي���ل ببل���وغ أهدافنا 

التنموية الطموحة ؟
ث���م إن نح���ن قدرن���ا حواف���ز النفس 
البش���رية، ووضعنا لها الجوائز، يكون 

من المشروع لنا في الختام التساؤل :
أليس الركون إلى هذه الجوائز نوعا 

من تكريس القيم المادية بقيم مادية ؟

ألي���س ذلك عجزا عن بن���اء منظومة 
أخالقي���ة علمي���ة مجردة م���ن األعراض 

المادية ؟
ولكن ف���ي المقابل أال يج���در بنا وقد 
طغت القيم المادية على سيرورة الحياة 
وتحكمت ف���ي الرؤى والعقول أن ننتظم 
في عق���د ه���ذه المنظومة حت���ى ولو لم 

تؤمن بكل القيم المتحكمة فيها ؟
فالجوائز بقدرم���ا هي ضرورة لخلق 
قيم ثقافية تنافسية إبداعية تئد في اآلن 
نفس���ه قيمة من أنفس القيم وأنبلها هي 
المتقن كفضيلة تسمو  العمل اإلنس���اني 

على كل اإلغراءات.
وتلك هي فتنة الجوائز !
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أسرار الجائزة الفرنسية األشهر
حتى الغونكور لها خطاياها

عبده وازن  - بريوت

رائ���دة وطليعية، وبعضها ف���از بجائزة 
نوبل ول���م يفز ب� »غونك���ور«، والمثالن 
اللذان يمكن االستعانة بهما هما: الروائي 
روبير بنجيه )1990( والروائي لوكليزيو 
الروائيي���ن  هذي���ن  وغي���اب   .)2009(
الكبيري���ن )ومثلهما صموئي���ل بيكيت إذا 
اعتبرن���اه روائيًا فرنس���يًا، ولعله كذلك( 
هو مأخذ كبير على صدقية هذه الجائزة، 
مع أّنه���ا، كما تفترض ش���روطها، تكّرم 
رواي���ة ال روائي���ًا. وم���ن الفضائح التي 
أثيرت في مس���ار الجائزة رفض الروائي 
الكبير جوليان غراك لها عندما ُمِنح إياها 
عن روايته البديعة »شاطئ الرمال« عام 
1951. وغدا موقفه الس���لبي من الجائزة 
حين���ذاك أش���به بالصفعة القوي���ة التي 
وّجهت لها. وكانت لجنة الجائزة ارتكبت 
خطأ كبيرًا لم ُيْمَح من ِسجلِّها عندما فّضلت 
ع���ام 1932 روائيًا عادي���ًا جدًا يدعى غي 
مازولين وروايته »الذئاب« على الروائي 
الكبي���ر لوي - فردينان س���يلين وروايته 
الرائع���ة »رحلة إلى أقصى الليل« التي ما 
زالت تجذب القراء والنق���اد وتثير المزيد 
من الس���جال والنقاش وكأنها كتبت اآلن. 
كان���ت ه���ذه »الغلطة« فاضحة وش���ائنة 
ع رئي���س التحكيم في الجائزة  ولم يتورَّ
فرنسوا نوريسيه عن وصفها ب� »فضيحة 
جائ���زة غونك���ور«. وف���ي الع���ام 1981 
ارتكبت لجنة الجائزة خطأ فضائحيًا آخر 
تمثل في تفضيل اللجنة روائيًا عاديًا هو 
لوس���يان بودار على الروائي الكبير آالن 
روب غريي���ه الذي كان أص���در في العام 
نفس���ه روايته الطريف���ة »دجين« )أو جن 
اللجن���ة حينذاك  بالعربي���ة(. وتعرضت 
تبعًا لخيارها ه���ذا، لهجوم في الصحافة 
األدبي���ة. ام���ا الفضيحة الجميل���ة وربما 
األجمل، في تاري���خ الجائزة، فقد أثارها 
الروائي الفرنس���ي ال���ذي كان يوقع كتبه 
باسمين مختلفين وبطريقة سرية تمامًا، 
عندما كسر شرط الجائزة وفاز بها مّرتين. 
الم���ّرة األولى فاز بها عام 1956 باس���مه 
األول رومي���ن غاري ع���ن روايته »جذور 
الس���ماء« وفي المّرة الثاني���ة عام 1975 
باسم إميل آجار عن روايته »الحياة بين 
يديه«. ولم ُتعَلن الفضيحة إال بعدما أقدم 
ه���ذا الروائي على االنتح���ار عام 1980. 

األشهر واألقوى شعبيًا. وكّل رواية تفوز 
به���ا تثري صاحبها وتدّر م���ااًل على الدار 
الناش���رة. وثّمة كّتاب لم تعرف أعمالهم 
الرواج إال بعد فوزهم بهذه الجائزة. حتى 
الروائية الكبيرة مارغريت دوراس لم ترج 
لها رواية مثلما راجت رواية »العش���يق« 
عندما فازت بالجائزة ع���ام 1984 وبلغ 
مبيعها المليون نسخة، وهذا رقم ما كانت 
لتحلم ب���ه دوراس. وس���رعان ما حّولت 
الرواية إل���ى فيلم زاد من مبيعها، عالوة 
على الترجمات العالمية التي حظيت بها.

كّل الروائيين الفرنسيين يحلمون بهذه 
الجائزة على الرغم من يقينهم أّن الجائزة 
نفس���ها ال تصنع روائيين بمقدار ما ترّوج 
له���م. لكّن الف���وز بها يعن���ي الخروج من 
أس���ر النخبة ودائرة الق���راءة المحدودة 
الواس���ع،  الجمه���ور  عل���ى  واإلطالل���ة 
الجمهور الذي يقرأ ف���ي »الميترو« أو في 
الطائرة وفي رحالت الصيف والعطل... 
إال أن الكثيرين من الروائيين الذين فازوا 
بالجائزة منذ تأسيس���ها في العام 1903 
يكادون يكون���ون مجهولين. وإذا حاولنا 
إحصاء هذه األس���ماء التي نس���يها القراء 
والنقاد فإّن الالئحة س���تطول وس���تضّم 
أكثر من س���تين اس���مًا. وال ش���ك في أن 
الجائ���زة ه���ذه تجاهلت أس���ماء كبيرة، 

كان ب���ن جّل���ون كتب مق���ااًل نقديًا في 
صحيفة »الربوبليكا« اإليطالية هاجم فيه 
الرواي���ة وقال إنه لو ل���م يكن عضوًا في 
لجنة التحكيم لما أجبر نفسه على قراءتها. 
فالرواية هذه، التي ال تس���تحق الجائزة 
بنظره، تثير الملل وخالية من أي جديد، 
شكاًل وأفكارًا، ووصفها بالرواية القائمة 
على »ثرثرات حول الظروف اإلنس���انية« 
ورأى أن لغته���ا »متصّنعة« ألن صاحبها 
يس���عى إل���ى كتاب���ة »أن���اه الش���خصية 
الملعونة«.أثار موقف بن جلون س���جااًل 
حول الرواية نفس���ها التي انقس���م النقاد 
حيالها، وكذلك حول الجائزة التي لم يخُل 
تاريخه���ا من »الفضائح« على رغم كونها 
أعرق- وأهّم- جائزة فرنسية أدبية تمنح 
سها عام 1903الكاتب إدمون دو  اليوم)أسَّ
غونكور(. وهي يمك���ن مقارنتها بجائزة 
»بوليتزر« األميركية و»بوكر« البريطانية 
و»سرفانتس« اإلس���بانية وسواها. وقد 
تعّرضت هذه الجائزة للكثير من الحمالت 
النقدية التي ناقش���ت ذائقة أعضاء لجنة 
التحكي���م وخياراته���م غي���ر الصائبة في 
أحي���ان، وتعّرضت كذلك ل���� »كواليس« 
الجائزة واألثر الذي تمارس���ه دور النشر 

الفرنسية على اللجنة.
إال أّن جائ���زة غونكور ه���ي الجائزة 

عندما فاز الروائي الفرنس����ي ميشال ويلبيك بجائزة غونكور هذا العام عن 
أ الكاتب المغربي الفرنكوفوني الطاهر بن  روايته »الخريطة واألرض«، تبرَّ
جلون، عضو لجنة التحكيم في الجائزة الفرنسية األعرق، من هذا االختيار 

معلنًا أنه صّوت ضّد هذه الرواية.
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أمام روائيين من جنسيات عديدة، إفريقية 
وأفغاني���ة. وأضفى  وعربية وروس���ية 
دخول هؤالء الكتاب الئحة غونكور الكثير 
من الغن���ى والتعّدد على ه���ذه الجائزة. 
ومعهم استطاعت أن تكتسب طابعًا عالميًا 
وإن م���ن ضم���ن المي���دان الفرنكوفوني. 
ولع���ّل ه���ذا االنفتاح س���اهم أيض���ًا في 
ترس���يخ الفرنكوفوني���ة كفضاء الحتواء 
اآلخ���ر ومحاورته. ومن هؤالء الروائيين 
الفائزي���ن: المغرب���ي الطاهر ب���ن جّلون 
)1987( المارتينيكي، باتريك ش���اموزو 
)1992(، اللبناني أمين معلوف )1993(، 
الروسي أندريه ماكين )1995(، البلجيكي 
فرانس���وا فيغ���ران )2005(، األميرك���ي 
جوناثان ليت���ل )2006(، األفغاني عتيق 
رحيمي )2008(، الس���نغالية ماري نداي 
)2009(... كان ف���وز الطاه���ر بن جّلون 
بالجائزة عن روايته البديعة »ليلة القدر« 
حدث���ًا، فرنكوفونيًا ومغربي���ًا. فالرواية 
تغوص في الالوعي الف���ردي والالوعي 
الجماع���ي، جاعلة من الهوية المزدوجة، 
الذاتية والخارجية )أو اآلخرية(، منطلقًا 
للصراع مع الذات والعالم. أما رواية أمين 
معلوف »صخرة طانيوس« فكانت أشبه 
بالعودة إلى الج���ذور اللبنانية بحثًا عن 

الذاكرة التي يهّددها النسيان.
في الع���ام 2003 وتحديدًا في الذكرى 
المئة لتأسيس جائزة »غونكور«، أصدر 
الروائي والمؤّرخ الفرنسي أوليفيه بورا 
كتابًا توثيقيًا وس���رديًا عن هذه الجائزة 
س���ّماه »عص���ر غونكور«، وس���عى فيه 
إلى رصد مس���ار هذه الجائ���زة، تاريخيًا 
وأدبيًا، متوقفًا عند الوقائع التي شهدتها 
الجائزة والس���جاالت التي أثارتها خالل 
الحقب���ات والعقود المتوالي���ة. وقد جعل 
من مس���ار الجائزة مرآة اس���تعاد عبرها 
أحداث القرن من وجهة فرنس���ية، وكذلك 
مالمح الذائقة الروائية العامة التي عرفها 
الفرنس���يون. ولم يكتف بمهم���ة التأريخ 
والتوثيق بل عمل على ق���راءة الروايات 
المئ���ة الفائزة س���اعيًا إلى إنق���اذ الكثير 
منه���ا، من هاوي���ة النس���يان. وقد يكون 
الكت���اب هذا خي���ر مرجع لالط���الع على 
أس���رار هذه الجائزة وخفاياها وللتوقف 

عند الروايات التي فازت بها.

فإّن الروائيين يتسابقون على الفوز بها. 
فالحص���ول على الجائزة يعني النجومية 
والث���روة والترجم���ة العالمي���ة ودخول 
الم���دارس والمعاه���د والجامعات. ويرى 
المتحمس���ون لهذه الجائزة أنها يكفي أن 
يضّم س���جلها أس���ماء كبيرة م���ن أمثال: 
مارس���يل بروست )1919(، أندريه مالرو 
)1933(، هن���ري ترويا )1938(، إلس���ا 
تريوليي���ه )1944(، س���يمون دوبوفوار 
دوماندي���ارغ  بي���ار  أندري���ه   ،)1954(
 ،)1970( تورني���ه  ميش���ال   ،)1967(
أندري���ه   ،)1984( دوراس  مارغري���ت 
ماكين )1995(، جان إيش���ينوز )1999(، 
باس���كال كينيار )2002( وسواهم. فهذه 
األس���ماء تمثِّل ج���زءًا مهمًا م���ن خريطة 
المعاصرة حتى وإن  الفرنس���ية  الرواية 
غاب���ت أس���ماء كبيرة أخ���رى ال يمكن أن 
ُتنسى وفي مقّدمها ألبير كامو، مارغريت 
يورس���نار، جان بول س���ارتر، فرنسوا 

مورياك، ميالن كونديرا وسواهم.
ولع���ّل المالحظ في األع���وام األخيرة 
ه���و انفت���اح ه���ذه الجائزة عل���ى األدب 
واإلفريق���ي  األوروب���ي  الفرنكوفون���ي 
والمتوّس���طي. فبعد س���نوات من ش���به 
االنغالق الفرنسي فتحت الجائزة أبوابها 

كان���ت ه���ذه »الفضيحة بمثاب���ة »مزحة« 
غير ثقيلة، وقد نجح فيها الكاتب، خارقًا 
قانون الجائزة الذي ينّص على أن الكاتب 

يفوز بها مّرة واحدة في حياته.
تعّرض���ت جائزة »غونك���ور« لحمالت 
كثي���رة وواجه���ت مع���ارك عدي���دة خالل 
مس���ارها الطوي���ل. هج���ا بع���ض النقاد 
والروائيين هذه الجائزة ألسباب عديدة، 
ومنهم على سبيل المثال جول رينار الذي 
قال: »أكاديمية غونكور تبدو لي مريضة، 
إنه���ا أش���به بم���أوى لبع���ض األصدقاء 
العجائز«. لك���ّن أكاديمي���ة »غونكور« ما 
لبثت أن عّدلت البند المتعّلق بأعمار أعضاء 
لجن���ة التحكيم جاعلة من عم���ر الثمانين 
أقصى حد لهم. أما مجّلة »لير« فاختصرت 
القضية بجملة: »جائزة غونكور نادرًا ما 

تتّوج الرواية األهّم كّل سنة«.
إال أن الجائ���زة حظي���ت ف���ي المقابل 
باهتمام الكثير من النقاد والروائيين الذين 
وجدوا فيها فرصة مالئمة لتكريم الرواية 
الفرنسية وإلقاء الضوء على أسماء غير 
معروف���ة واكتش���اف أعمال تس���تحق أن 
تقّدم إلى الجمهور العريض. ومع أن قيمة 
الجائ���زة رمزية أو معنوية باألحرى )10 
يورو أي ما كان يوازي 50 فرنكًا سابقًا( 
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حوار: عبدالودود العمراين

رئيس لجنة نوبل في الدوحة:

ال يمكننا تجنُّب
التأثيرات السياسية

نفس���ك، أّما في الصحراء، وقد زرتها في 
الش���تاء طبعًا، فالطقس لذيذ وتس���تمتع 
بالمناظر الرملية الممتدة على مّد البصر.. 
إّنه���ا تجربة روحية ووجدانية.. ثّم زرت 

األردن كذلك ومصر. 
وبالعودة إلى س���ؤالك، فهي بالفعل 
أول م���رة أحاضر فيها حول جائزة نوبل 
في العالم العربي ألّن هذه أّول مرة ُتوّجه 
إل���ي الدع���وة. وأنا ممتّن بذل���ك للدكتور 
حمد الك���واري وزير الثقافة الذي دعاني. 
كما إّننا في مؤسس���ة نوبل نشكر وزارة 
الثقافة والفنون والت���راث القطرية على 
إقدامها على ترجمة محاضرات الحائزين 
على جائ���زة نوبل ف���ي األدب إلى اللغة 
العربي���ة، وتوفير ه���ذه الوثيق���ة فائقة 
األهمي���ة للمثقفي���ن والمفّكري���ن واألدباء 
الع���رب.. وق���د ص���در الج���زء األول من 
المحاض���رات في انتظ���ار الباقي وصواًل 
إلى محاضرة الفرنس���ي سولي برودوم 

التي ألقاها سنة 1903.

دّرست األدب في جامعة السويد 
قبل أن تكّرس نفسك لجائزة نوبل 
ثم تت����رأس لجن����ة آدابه����ا. لكّنك 
ش����اعر كذلك، ومّما يس����عد القراء 
العرب أّن بعض أش����عارك ُترجمت 

إلى العربية منذ فترة وجيزة.

- نشرت أّول دواويني في ثمانينيات 
الق���رن المنص���رم وكان عنوان���ه: »بيال 
برتوك ضد الرايخ الثالث«. وتبعه ديوان 
»الطريق المنعرجة« سنة 1993، ثم أردت 
التعريف بالش���عراء الس���ويديين، فألفت 
دراس���ة تقديمية نقدية »خمس���ة شعراء 
س���ويديون« حاولت من خاللها إش���راك 
الس���احة الشعرية  الشعر السويدي على 
العالمية. وبمناسبة يوم الشعر العالمي، 
شاركُت في أمسية شعرية رائقة جدًا في 
ش���هر مارس 2010 في ستوكهولم، وقد 
استمع الجمهور إلى أشعاري بالسويدية 
وأشعار س���ليم بركات بالعربية ورافقنا 
عازف بيانو. ثّم ُع���دُت منذ فترة وجيزة 
إلى كتابة الش���عر مج���ّددًا وصدر لي في 
ش���هر م���ارس/آذار 2011 آخ���ر ديوان 

أي الكرام���ة والعدال���ة االجتماعية، وفي 
الجان���ب اآلخر نظام بوليس���ي يدافع عن 
امتي���ازات حصري���ة لش���رذمة قليلة. ال 
يمكن ألّي بش���ر له أدنى حس إنساني أاّل 
يساند مطالب الش���عب. كانت قلوبنا تدق 
مع نبض الشارع.. وكانت فرحتنا كبيرة 

برحيل الرئيس التونسي ثم المصري..

قل����ت لي ف����ي المراس����الت التي 
تبادلناها قبل قدوم����ك للدوحة إّن 
ه����ذه أول م����رة تحاض����ر فيها في 

الوطن العربي.

- نعم، لكني زرت البلدان العربية في 
ثمانينيات القرن الماضي، كما هو ش���أن 
العديد من السويديين زرت تونس ألتعّرف 
على الجنوب والمناطق الصحراوية. كانت 
تجرب���ة فريدة، ال تنس أّن بالدنا تغطيها 
الثلوج وهي ش���ديدة الخضرة، لذلك فإّن 
زيارة الصحراء بالنس���بة إلس���كندينافي 
هي االطالع على مناظر لم تشهدها أعيننا 
أب���دًا. لدين���ا صحارى ثلجي���ة إن صّحت 
العبارة، أي مس���احات شاسعة على مد 
البيض���اء، لكّن  الثلوج  البصر تكس���وها 
البرد شديد مّما يجعلك ترّكز على حماية 

البروفيس���ور كيال إبس���مارك رئيس 
لجنة نوب���ل ل���آداب زار الدوحة وألقى 
محاضرة حول مسيرة الجائزة العالمية.

إبس���مارك جاء إلى الدوحة بدعوة من 
وزارة الثقاف���ة والفن���ون والت���راث، في 
أول زيارة لدولة عربية، وذلك بمناسبة 
إط���الق كتاب ض���م ترجم���ة لمحاضرات 
الفائزي���ن بنوبل. وقد التق���ى عبدالودود 
البرفيسور  المحاضرات  العمراني مترجم 
إبسمارك وكانت هذه المقابلة التي تحدث 
فيها عن الزيارة وعن شعره، والجائزة.

 لنب����دأ باألح����داث الراهنة. هل 
تابعت����م ف����ي الس����ويد م����ا يجري 
ف����ي العال����م العربي هذه الش����هور 

األخيرة؟

- )متعّجب���ًا( طبع���ًا. ب���ل أعلمك أّني 
بقيت ذات مرة متس���ّمرًا مع زوجتي أمام 
شاش���ة التليفزيون أتابع أحداث الثورة 
التونسية على امتداد يومين. لقد اكتست 
الثورة التونس���ية ثم المصرية والثورات 
التي تلتهما طابعًا ملحمّيًا. لدينا في جانب 
ش���عب أعزل عظي���م الجرأة والش���جاعة 
يداف���ع عن حقوق إنس���انية مش���روعة، 
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الشاعر المكسيكي أكتافيو باز الحائز على 
نوبل األدب سنة 1990. لقد كان أكتافيو 
متج���ذرًا بعمق في جذوره وف���ي تقاليده 
لكّنه كان يس���تلهم بشدة من الحداثة ومن 

روح عصره. ولعّل هذا هو المطلوب.

* لنتحدث عن جائزة نوبل لألدب. 
باس����تمرار  المت����رددة  اإلش����كالية 
تتعلق بتسييس الجائزة، إذ يقال 
إّنها ليست حيادية بالكامل، ويبدو 
أّنه����ا تكافئ توّجه����ًا بعينه تباركه 

األكاديمية السويدية.

- يمك���ن أن نطل���ق على ه���ذه الفكرة 
مصطلح »الخطأ الش���ائع«، مّما يعني أّن 
ترديده���ا من ِقبل الكثيري���ن ال يعني أّنها 
صحيحة ودقيقة. وتش���ّكل هذه القضية 
نقط���ة محوري���ة ف���ي المحاض���رة التي 
ألقيتها في الح���ّي الثقافي بالدوحة حول 
تاريخ جائزة نوبل لألدب. وأكّرر في هذا 
الصدد أّن هناك فارقًا كبيرًا بين أن تكون 
للجائ���زة تأثيرات سياس���ية، وهو ما ال 
يمكن اجتناب���ه، وبين أن تكون لها نوايا 
سياسية، وهو ما هو محظور صراحة في 
لجنة نوب���ل. إّن المعيار الرئيس لجائزة 
نوبل يتمثل في الشحنة اإلبداعية ألعمال 
الكات���ب أو الكاتب���ة، ثّم هن���اك توجهات 
وتي���ارات أدبي���ة مختلف���ة تتال���ت على 
امتداد تاريخ الجائزة. كانت نوبل تكافئ 

التوّجه المثالي حس���ب وصية مؤسسها، 
واليوم هي تكافئ األدب الشاهد، أي تلك 
األعمال األدبية التي تشهد ببراعة وروح 
إبداعية على العصر وعلى المجتمع وعلى 
اإلنس���انية. والنقطة المهمة األخيرة أنك 
تالحظ غياب المكّرمين الشّبان، والسبب 
أنن���ا نكّرم مجمل أعمال الكاتب أو الكاتبة 
ال كتابًا بعينه، وهو ما يتطلب س���نوات 
من اإلب���داع والعمل ال���دؤوب في المجال 

األدبي.

كيف يكون رّد فع����ل األكاديمية 
على من يرفض اس����تالم الجائزة، 
ويبدو أّن ذلك حصل في تاريخها؟

- يس���مح لي س���ؤالك بتصحيح خطأ 
آخر. تحدثت وسائل اإلعالم العالمية عن 
رفض الجائزة في حالتين: مع البريطاني 
جورج برنارد ش���و والفرنسي جان بول 
س���ارتر. لم يرفض برنارد ش���و الجائزة 
بل خص���ص قيمتها المالية لترجمة األدب 
الس���ويدي إلى اإلنكليزي���ة. أّما جان بول 
سارتر، فرفضها في األول لسبب لم ُيعلم 
وهو أّن خبر منحه الجائزة تس���ّرب قبل 
اإلعالن عنها بأس���بوع، وواجه س���ارتر 
ضغوطًا هائلة من أتباعه لرفضها، وهو 
ما فعله في الحقيقة. لكن ما يجهله الناس 
أّن س���اتر اتصل بعد 10 س���نوات تقريبًا 
بالمبلغ  مطالب���ًا  الس���ويدية  باألكاديمية 
المالي، لكن جرى إخباره أّن المال لم يعد 
متوافرًا، وأّن لوائح األكاديمية ال تسمح 

بتسليمه له بعد مدة محددة.

 ه����ل تعتقد أّن لدين����ا في العالم 
العربي من يمك����ن أن يحصل على 

نوبل في األدب؟

- أعت���ذر بش���دة ع���ن الرد عل���ى هذا 
السؤال ألّنه يالمس مسؤولياتي كرئيس 
لجنة نوبل، لكن اإلبداع متوافر في جميع 
الشعوب واألمم، لكن من المفيد كذلك أن 
تنشروا اآللية اإلدارية التي تتبعها نوبل، 
وهي موج���ودة على موق���ع األكاديمية، 

وقد ترجمتها أنت إلى العربية.

بالس���ويدية واإلنكليزي���ة ترجم���ه إل���ى 
العربية األس���تاذ جاس���م محم���د، وفيه 
قصيدتان توّثقان حدثين أليمين المرأتين 
عاش���تا في زمنين مختلفي���ن: األول جّد 
منذ زم���ن بعيد في الس���ويد، ويروي ألم 
امرأة فق���دت زوجها وبهجة حياتها بحكم 
مل���ك غابر، والقصيدة بعن���وان: »ذاكرة 
عائلية«، والثاني حول ناش���طة السالم 
األميركية راشيل كوري التي داستها سنة 
2003 جرافة الجيش اإلسرائيلي فأردتها 

قتيلة. لقد آلمتني الحادثتان بشدة.

ماذا عن زيارتك للدوحة؟

- )ضاح���كًا( إذا كن���ُت تقص���د مجل���ة 
الدوح���ة، فأنا ل���م أتعّل���م العربية بعد، 
أما ع���ن الدوحة المدينة، فه���ي مضيافة 
وجميلة. إّن كورنيش الدوحة مكان رائع 
ب���كل المقايي���س، لكّن أكثر م���ا أعجبني 
قبل س���وق واقف والحي الثقافي، متحف 
الفن اإلس���المي. تجتمع ف���ي هذا الفضاء 
ش���هادات فنية من العالم اإلسالمي دون 
تفرق���ة لغوية وال عرقي���ة: تحف إيرانية 
وأندلس���ية.  وتركمانية  وعربية  وهندية 
ا إذ تكتش���ف بداخله  والمعمار مدهش جدًّ
أّن الفض���اء الفارغ وحده يمكن أن يوحي 
ل���ك بالجمال. كما أّن التصميم اعتمد على 
الداخل والخارج، فعندما تكون في البهو 
تش���اهد البحر وتح���س به، كم���ا تحس 
بالسماء. الفضاء والسماء والبحر تجتمع 
داخل متح���ف: هذا أمر فريد ف���ي العالم. 
والالف���ت أن الدوحة مدين���ة يافعة لكّنها 
تحتفظ بالماض���ي في هذا المتحف، ومن 
شأن ذلك أن يس���اعد الجذور على البقاء 
حية، وهذا أمر فائق األهمية ويس���تحق 

التنويه.

 يتح����دث المفكرون ع����ن الهوية 
والعولمة، أي الحفاظ على األصالة 

مع االنفتاح على العصر.

- يمكن أن نق���ول الكثير حول االلتقاء 
بين التقاليد العربية والغرب على سبيل 
المثال. وبصفتي ش���اعرًا يأتي إلى بالي 
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لوائح المجلس، ويش���دد فش���ير على أن 
هذه التعديالت ستحرر الجوائز تمامًا من 
سلطة المؤسسة الرسمية وسيدعمها من 
ناحية أخرى تصور يجري العمل عليه في 
ورش العمل التي تناقش تصورات إعادة 
هيكل���ة مؤسس���ات وزارة الثقافة وعلى 
رأس���ها المجلس األعلى للثقافة ليستقل 
تمامًا عن الوزارة، ويعمل بمعزل عنها، 
ويأمل األمي���ن العام للمجل���س األعلى، 
للثقافة ف���ي الوصول إلى تصور تتوافق 
حوله الجماعة الثقافية لضمان استقالل 
المجلس، وبالتالي إعادة تش���كيله وفق 
معايي���ر جديدة تقلص عدد ممثلي هيئات 
وزارة الثقافة في حدود خمس���ة أعضاء 
بداًل من 16 عض���وًا، إلى جانب تعديالت 
أخرى في إعداد ممثلي الوزارات الداعمة 
وف���ي معايي���ر االختيار لضم���ان تمثيل 
أفضل لجيل الوسط في الثقافة المصرية، 
وواق���ع الحال أن تصورات فش���ير تأتي 
اس���تجابة النتقادات تاريخية عانت منها 
جوائز الدولة، وتجلت في الدورة األخيرة 
���َد االجتماع الذي عقده المجلس  حيث جسَّ
األعل���ى للثقاف���ة )25 يوني���و الماضي( 
محصلة مصغرة له���ذه االنتقادات، على 
الرغم م���ن إيجابيات كثيرة ش���هدها، إذ 
تمك���ن اإلعالميون ألول م���رة من متابعة 
النقاش داخ���ل االجتماع ومتابعة مراحل 
التصوي���ت المختلفة األم���ر الذي أضفى 
على االجتماع »شفافية« افتقدها طوياًل، 
كما وعد وزي���ر الثقافة الدكتور عماد أبو 
غازي مس���تقباًل بتغيير كام���ل في العام 
المقب���ل بحي���ث تلج���أ ال���وزارة العتماد 
التصوي���ت اإللكترون���ي توفي���رًا للجه���د 
َه أبو غازي الى  والوقت والم���ال، كما نوَّ
أنه يدرس تغيي���ر قواعد التصويت ذاتها 
باللجوء لتصويت تخصصي يقتصر على 
المختصي���ن بالنظر في اإلنت���اج العلمي 
للمرش���حين ولي���س باالس���لوب الع���ام 

المتبع حاليًا.
وثم���ة إيجابي���ات كثيرة ف���ي نتائج 
التصويت أبرزه���ا فوز الدكتور أحمد أبو 
زيد رائد الدراسات االنثربولوجية عربيًا 
بجائزة النيل للعلوم االجتماعية وقيمتها 
400 أل���ف جنيه مصري نح���و )65 ألف 
دوالر أميركي( وهي أرفع جائزة مصرية 

المرش���حون والتي كانت سمة بارزة من 
س���مات الجوائز، وهو أم���ر أثار غضب 
الدكتور نور فرح���ات عضو المجلس في 

االجتماع األخير. 
وم���ن ناحي���ة أخرى يأمل فش���ير في 
أن تتح���ول جوائ���ز التف���وق والجوائ���ز 
التشجيعية الى »مسابقة« تسمح بتنافس 
بين عدة مرشحين، ويعطي هذا التصور 
الح���ق للناش���رين بالتق���دم بالمؤلف���ات 
المنش���ورة في الفروع التي تخصص لها 
الجوائ���ز، وذلك بهدف رف���ع الحرج عن 
المبدعي���ن والمفكري���ن »إذ ال يليق - كما 
يؤكد عز الدين ش���كري فشير - بمبدع أن 
يتقدم لجائزة، فهذه مس���ؤولية الناش���ر 
أو المؤسس���ة العلمي���ة أو الجمعية التي 
ينتمي لها« كما يتوقع عز الدين ش���كري 
أن تس���جيب لجان المجلس التي سيعلن 
تشكيلها الجديد في أكتوبر/تشرين األول 
المقبل لهذا التحدي بحيث تلغي المعايير 
القائم���ة والتي كانت محل س���خرية من 

شباب المبدعين. 
ويرى فش���ير أن نجاح ه���ذا التصور 
يس���تلزم بالضرورة زيادة عدد الهيئات 
التي يح���ق لها تقديم مرش���حين لجوائز 
الدولة، كما يدفع باتجاه التعجيل بإجراء 
تعديل تش���ريعي وتعدي���الت أخرى في 

 حس���ب معلوم���ات حصل���ت عليه���ا 
»الدوح���ة« من األمي���ن الع���ام للمجلس 
األعل���ى للثقافة - الجهة المانحة للجوائز 
- الدكتور عز الدين شكري فشير ستطرح 
الحكوم���ة المصرية في تش���كيلها الجديد 
على المجلس العسكري الذي يدير شؤون 
البالد مقترحًا بقانون جديد للجوائز يقوم 
على آليات جديدة للتصويت، بحيث يتم 
التصويت على جوائ���ز الدولة التقديرية 
وجائ���زة الني���ل وجائزة التف���وق على 
ثالث مراحل: تبدأ األولى بعملية تصفية 
للمرشحين تقوم بها لجان مختصة، وفي 
المرحلة الثانية يجري تصويت تخصصي 
يق���وم علي���ه المتخصصون م���ن أعضاء 
المجلس، بحي���ث يعطي المتخصص في 
األدب صوته للمرش���ح في نفس الفرع، 
وف���ي المرحلة األخي���رة يق���وم أعضاء 
المجلس في التش���كيل األعل���ى باعتماد 

نتائج المرحلتين األولى والثانية.
ويهدف ه���ذا االقتراح لتج���اوز آليات 
التصويت االعتباطي القائمة حاليًا والتي 
تض���ع أعضاء المجل���س )62 عضوًا( في 
مأزق االختيار وفق معايير غير معلومة 
األمر الذي يضعهم تحت ضغوط المواءمة 
والتصويت االعتباطي اس���تجابة البتزاز 
االتص���االت التليفوني���ة الت���ي يقوم بها 

جوائز الدولة في مصر 

ثورة ناقصة
�سيد حممود - القاهرة

ب����ات من المؤكد أن الئح����ة الفائزين بجوائز الدولة الت����ي أعلنت في مصر 
مؤخرًا س����تكون هي النس����خة األخيرة التي يجري اعتماده����ا وفقًا لقانون 

الجوائز القديم الذي يعود للعام 1958.
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نال���ت الجوائز التقديري���ة والتفوق محل 
تساؤل، إذ أكد الروائي بهاء طاهر خالل 
االجتماع أن الكثير ممن فازوا أو ترشحوا 
»ال يستحقون«، فيما أعلن خيري شلبي 
صراحة ش���عوره بالعار لمش���اركته في 
اجتم���اع ينته���ي إلى فوز أس���ماء أغلبها 
»متخل���ف عقليًا« بحس���ب وصفه، وهي 
إشارة قاس���ية تعكس الفقر الذي عانته 
قوائم الترش���يح التي انتهت إلى فوز كل 
من الكاتب فؤاد قنديل واألكاديمي الباحث 
في األدب الشعبي أحمد شمس الحجاجي 
بالجائزة )200 أل���ف جنيه مصري( الى 
ج���وار الكاتب عب���د الوهاب األس���واني 
ال���ذي نال الجائزة، وحس���م فرصته من 
أول جول���ة تصويتي���ة بما أك���د جدارته 
واس���تحقاقه كروائي تم تهميشه من بين 

أصوات جيل الستينيات. 
وعن جدارة نال الم���ؤرخ أحمد زكريا 
الش���لق المتخص���ص ف���ي تاري���خ الفكر 
المصري أبرز جائزة تقديرية في العلوم 
االجتماعية، والدكتور الفنان محمد هناء 
عب���د الفتاح الممثل واألس���تاذ بأكاديمية 
الفنون تقديرية الفنون، وحجبت الجائزة 

الثالثة في نفس الفرع.
وعل���ى صعي���د آخ���ر خل���ت جائزة 
التفوق)100 ألف جنيه مصري( في كافة 
فروعها م���ن مفاجآت إذ ذهب���ت في فرع 
اآلداب السم الكاتب الراحل إدريس علي، 
ف���ي حين لم يتمكن كل من الروائي محمد 
ناجي والشاعر حسن طلب من الحصول 
على نصاب يمكِّن أيًا منهما من الفوز في 

استعادت مسماها القديم بعد أن أسقطت 
عنها ثورة يناير اس���م الرئيس المخلوع 
حس���ني مبارك، وجاء حص���ول أبوزيد 
الموج���ود عل���ى الئحة المتنافس���ين منذ 
أربع سنوات على حساب الدكتورة ليلى 
ت���كال التي تأثرت ف���رص فوزها بالبالغ 
الذي قدمه قبيل انعقاد المجلس المترجم 
بشير الس���باعي بحقها أمام النائب العام 
للتحقي���ق في واقعة تلقيها رش���وة نحو 
مليون دوالر أميركي من أحدى ش���ركات 
السالح األميركية لتس���تثمر نفوذها لدى 
رموز النظام السابق، وهي تهمة أوردها 
الكات���ب البريطاني تيموثي ميتش���ل في 
كتابه »حكم الخبراء« الذي ترجمه المركز 

القومي للترجمة مؤخرًا. 
وبالرغ���م م���ن انتق���ادات طالت فوز 
الكات���ب الس���اخر أحم���د رج���ب بجائزة 
الني���ل في اآلداب لك���ون إنتاجه يقع في 
دائرة األدب الس���اخر الخفيف إال أن هذه 
االنتقادات تراجعت أمام الشهرة الكبيرة 
التي يحظى بها في األوس���اط الشعبية، 
كما أن منافس���ه األول وهو الشاعر أحمد 
عبد المعطي حجازي لم يتمكن من إعادة 
ترتي���ب أوراق���ه لتالئم المتغي���رات التي 
جاءت بها ثورة 25 يناير إذ لم تس���اعده 
المق���االت الت���ي كتبها دعم���ًا للثورة في 
محو س���جله كمثقف ظل قريبًا من دوائر 
نظام مبارك األمر الذي جعل إخفاقه في 
نيل جائزة النيل مكسبًا الفتًا من مكاسب 

الثورة. 
وف���ي المقاب���ل ظل���ت األس���ماء التي 

مؤش���ر دال يؤكد أن جائزة التفوق باتت 
جائزة تقديرية لألموات،الجائزة الثانية 

في نفس الفرع.
ومن بين 32 جائ���زة يقدمها المجلس 
األعل���ى للثقافة انحص���ر النقاش حولها 
في دائ���زة ضيقة، ولفت النظر هذا العام 
تمكُّن الباحث عب���د الخالق فاروق، وهو 
مع���ارض ب���ارز ف���ي حركة كفاي���ة، من 
الفوز بالجائزة على الرغم من أن رئيس 
لجنة فحص اإلنت���اج كان قيادي���ًا بارزًا 
في الح���زب الوطني المنح���ل وهو علي 
الدين هالل، لكن هذا ال يعني أن الصورة 
كان���ت »ثوري���ة تمام���ًا« إذ ظل���ت لجنة 
الش���عر التي يرأس���ها أحمد عبد المعطي 
حج���ازي على حالها، وانحازت للش���عر 
العمودي، ومنحت جائزتها للشاعر أحمد 
إبراهي���م »بينما نصن���ع الصور«، وبدت 
اللجنة أقل ثورية من لجنة الرواية التي 
منحت جائزتها لرواي���ة متميزة حقًا هي 
»أي���ام النوافذ الزرقاء« لع���ادل عصمت، 
واختارتها من بي���ن 38 عماًل. كما منحت 
جائزة القصة لعزة رشاد عن مجموعتها 
»نصف ضوء« من بين 62 مرش���حًا لنيل 
الجائ���زة، وه���و رق���م دال عل���ى عودة 
القص���ة القصيرة إلى ب���ؤرة الضوء بعد 
س���نوات من صع���ود »زم���ن الرواية«، 
غي���ر أن المالحظ���ة الجدي���رة باالنتباه 
تتعلق باس���تمرار ظاهرة الحجب إذ بلغ 
عدد الجوائز التي ت���م حجبها 16 جائزة 
غالبيتها في جوائز العل���وم االقتصادية 

واالجتماعية والقانونية.
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الجوائ���ز األدبية  الحديث ع���ن  يع���د 
حديثًا ع���ن تقليد أدبي ثقافي وأخالقي، 
وضواب���ط  مب���ادئ  عل���ى  يتأس���س 
تنه���ض بها مؤسس���ات ولج���ان متابعة 
وأحكامها،  قراراته���ا  ف���ي  وموضوعية 
قائم���ًا..  يظ���ل  االخت���الف  كان  ولئ���ن 
عل���ى أن تقليد الجوائ���ز األدبية ال يكون 
رسميًا فقط، وإنما تقوم به وتعلن عنه 
مؤسس���ات خاصة هدفها األساس خدمة 
ودعم وتكريم المحف���ل األدبي والثقافي 
من خالل رموزه وش���خصياته.. فتقليد 
الجائ���زة األدبي���ة رأس م���ال رمزي يتم 
الفخر به، وترقب لحظ���ة اإلعالن عنه، 
حيث يتحق���ق ما بات يس���مى بالدخول 
السياس���ي،  للدخول  الم���وازي  الثقافي 
ومن أقوى مظاهره وعالماته اإلصدارات 
الجديدة في األدب والفكر والفن.. من ثم 
تدوولت أس���ماء لجوائز ك�: »كونكور«، 
»بوكر«، »استورياس«، »خوان رولفو« 
وغيرها. )يالحظ أن الجوائز العربية ال 

تحمل سوى أسماء القادة..(.. 
2- إن تقليدًا رفيعًا من هذا المستوى، 
ينتفي ع���ن الوس���ط األدب���ي والثقافي 
العربي، ألس���باب تتباين وتتقاطع بين 
أكثر م���ن دول���ة، ولئن كنت س���أخص 
االنتم���اء..  بحك���م  المغ���رب  بالحدي���ث 

فتقليد الجوائ���ز األدبية مغربيًا، لم يكن 
متداواًل بش���كل الفت، م���ن ناحية لتأخر 
ظه���ور أجناس أدبية، كالقصة القصيرة 
والرواية إلى ارتباط الشعر بالمناسبات 
الوطنية، كمثال القصائد المكرسة لمدح 
المل���ك الراحل الحس���ن الثان���ي في عيد 
العرش الموافق للثالث من شهر مارس/

آذار. 
عل���ى أن األق���وى واألب���رز، غي���اب 
التص���ور الثقافي عن مؤسس���ة الدولة.. 
فإل���ى فترة ل���م يكن الحديث يتم س���وى 
عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية، 
وتخص بميزانية هي األدنى واألضعف، 
تمامًا كم���ا يحدث على مس���توى البحث 
العلم���ي.. وأعتق���د بأن تس���مية وزارة 
الثقافة تمت عل���ى عهد الوزير األول عبد 
الرحمن اليوس���في، حيث رأس الوزارة 
الشاعر والروائي محمد األشعري.. ولم 
تعرف له���ذه الوزارة مجلة ثقافية تحوز 
تمثي���ل المغ���رب الحض���اري والثقاف���ي 
ف���ي الداخ���ل والخ���ارج، وإنم���ا تدوول 
الحديث عن مجلة »المناه���ل« و»الثقافة 
المغربية«، وكلتاهما مجلتان متعثرتان، 
إلى منش���ورات ال تمتل���ك صيغة دقيقة 
للتوزي���ع، وهن���ا يالح���ظ ب���أن أغلب 
المطبوعات التي تصدرها وزارات الثقافة 

العربي���ة واتحادات الكتاب العرب، تظل 
مركونة في المخازن. 

وإلى اليوم وفي س���ياق اإلعالن عن 
دس���تور جديد اقتضته تفاعالت الحراك 
االجتماعي، تبدو المسألة الثقافية شبه 
مغيبة، حيث يمكن القول إن فكرة إنشاء 
مجلس أعل���ى للثقافة غي���ر واردة، في 
اآلن ال���ذي أعلن فيه عن إنش���اء مجلس 

أعلى لألمن. 
3- إن سياقات من هذا القبيل ال يمكن 
أن تؤس���س لتقليد جائ���زة أدبية رفيعة 
تكرم المبدع، المفكر، والمثقف المغربي.. 

من ثم يمكننا اإلشارة للجوائز التالية:
- جائزة المغرب للكتاب. 
- جائزة األطلس الكبير. 

- جائزة اتحاد كتاب المغرب لألدباء 
الشباب. 

- جائ���زة القن���اة الثاني���ة للمبدعين 
الشباب.

- جائزة بيت الشعر. 
� - جائزة منتدى أصيلة. 

عل���ى أن األهمي���ة - إذا ح���ق- تمنح 
لجائزة المغرب للكتاب، وتش���رف على 
منحه���ا وزارة الثقاف���ة، حي���ث يتوافق 
منحها ودورة المع���رض الدولي للكتاب 
س���نويًا.. وكانت قيمتها س���ابقًا محددة 
في: 6000 دوالر لترفع في عهد الوزيرة 
السابقة ثريا جبران إلى: 12000 دوالر، 

وتتنوع فروعها ومجاالتها. 
وتبدو القيمة المادية ضعيفة إذا قيست 
بما يمنح مثاًل في مس���ابقات الفروسية 
أو دوري التنس، أو لفنانين يحضرون 
المهرجان الس���نوي ل���� »موازين«.. وأما 
معنوي���ًا، فإن أعم���ااًل إبداعية س���ردية 
)الرواي���ة خاصة( حازت ه���ذه الجائزة 
بال���ذات، ال تمث���ل الس���رد المغربي في 
جماليته وتلويناته وتنويعاته اللغوية، 
علمًا بأن م���ن المتلقين من يركزون على 
قراءة األعمال الحائزة على جوائز أدبية 
لتمثيليتها وإشراف لجان على انتقائها. 
ول���م يثب���ت إل���ى الي���وم، أن جائزة 
من هذه الجوائز أس���همت ف���ي الرفع من 
مبيع���ات كتاب أدب���ي إبداعي أو فكري، 
مثلما يحص���ل أوروبيًا، وه���و ما جعل 
القاص المغربي أحم���د بوزفور يرفضها 

الجوائز األدبية في المغرب

غياب القيمة
�سدوق نورالدين - الدار البي�شاء
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حي���ن منحت ل���ه بمبرر أنه ال يس���تطيع 
بيع: 1000 نسخة من مجموعة قصصية 

له. 
وإذا تأملن���ا مث���اًل وضعي���ة القطاع 
الخ���اص، فإن مؤسس���ة ك���� »اتصاالت 
المغرب«، تس���هم بدعم المجاالت الفنية 
والرياضية بس���خاء، دون إيالء األهمية 
للش���أن الثقافي الذي يتصور بأنه قطاع 
غير منتج.. وهي مالحظة أبداها الشاعر 
والروائ���ي الطاهر بن جل���ون في حوار 
كان قد ُأجري معه بصدد الوضع الثقافي 

بالمغرب. 
يفت���رض  ال���ذي  التص���ور  إن   -4  
التأسيس له في سياق ظرفية مطبوعة 
بربيع التغيي���ر واإلصالح االنطالق من 
إيالء المس���ألة الثقافي���ة أهميتها، إذا ما 
ألمحنا لكون برامج األحزاب السياس���ية 
والجمعي���ات المطالب���ة باإلص���الح، ال 
تمتلك رؤية للمس���ألة الثقافية واضحة 
المب���ادئ والمعالم، الفتقارها األس���اس 
للكفاءات الممتلكة لوعي عقالني متنور 
موضوعي، كما للخيال الذي من ش���أنه 

اإلس���هام في بناء قوة االقت���راح لمعنى 
السياسي واالجتماعي والثقافي. 

فالمثقف في تصور السياسي الساذج، 
ال يمثل ف���ي منظومة التكوي���ن الحزبي 
سوى العنصر المزعج بأفكاره، آرائه، 
ومبادئه.. ومن ث���م يتحتم إقصاؤه من 

اللعبة القذرة والمعد لنتائجها سلفًا. 
إذن المس���ؤولية مزدوج���ة: تتحم���ل 
الدول���ة والقط���اع الخ���اص ش���قًا منها، 
واألحزاب والنقابات والجمعيات الش���ق 

الثاني. 
إن السياس���ة تربية وأخ���الق.. هذه 
وتلك، محصلة لوع���ي معرفي عقالني 
قادر على التدبير الرفيع للبنية السياسية 
والثقافية  واالجتماعي���ة  واالقتصادي���ة 
على السواء.. والبنية في العمق واحدة 
ال يمك���ن الره���ان على ج���زء منها دون 
اآلخر.. إنها حلق���ة متواصلة ومتكاملة 
إذا ما رغب في إعطاء الصورة الشمولية 
والدقيقة عن مجتم���ع ما من المجتمعات 

وحضارة ما من الحضارات. 
وهنا بالذات ض���اع التفكير في خلق 

وتخليق جائ���زة أدبية فكري���ة مغربية 
المغ���رب  لص���ورة  منافس���ة، وممثل���ة 

الثقافي، وتاريخه وحضارته. 
5- إن المطلوب الي���وم إلقرار جائزة 

في المستوى:
1- التأس���يس لتصور ثقافي شمولي 
التاريخي���ة  الخصوصي���ات  يراع���ي 
والحضارية المغربية والعربية ويس���هم 
في تقدير الكف���اءات المبدعة والمفكرة، 
م���ع انفتاحه على المس���تجدات العالمية 

العلمية والمعرفية. 
2- ضرورة مسايرة الظرفية الراهنة، 
من حي���ث التحوالت المطالب���ة بالتغيير 
واإلص���الح، وبناء مجتمع تس���وده قيم 

الحرية والتسامح والعدالة. 
خاص���ة  مؤسس���ة  اس���تحداث   -3
بتدبي���ر الجائ���زة، عل���ى أن يراعى في 
اختي���ار القائمي���ن عليها ش���رط الكفاءة 

والموضوعية والنزاهة. 
4- ضب���ط قواع���د قانوني���ة وأدبية 
للجائزة، على أن تعم���م وتوضع رهن 

إشارة المترشحين والمهتمين. 
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م���ن هنا ال بد من االعت���راف بصعوبة 
الكتابة عما يس���مى »الجوائز السورية«، 
وتغ���دو المفارقة أكثر إيالمًا حين يس���ير 
الحدي���ث على ه���ذا النح���و في بل���د ُيعّد 
من أغ���زر البل���دان إنتاجًا أدبي���ًا مقارنًة 

بأشقائه.

في تعليل ذلك ال منأى من تعليق هذا 
اإلخفاق على الفس���اد الذي تغلغل في كل 
مفاصل الهيكل العام، فالنظام السياسي 
ما فتئ يهم���ش الثقافة على الدوام، اللهم 
إال تلك الثقافة التي تندرج تحت س���قفه، 
أما الثقافة النافرة، الحقيقية، الصادمة، 

الجادة، الناقدة.. فهي خارج المتن، وهي 
وحدها تتكّبد عن���اء المحارب في مقارعة 
غبار الرفوف، دون إيالء اهتمام لجائزة 

ما من أمل لوجودها. 
هذه العقلية التي تتعامل مع المبدعين 
بالعقلية  والفني���ة  الثقافية  واإلبداع���ات 
ذاتها الت���ي تدير بها البالد سياس���يًا من 
الطبيع���ي أن تتعام���ل م���ع الثقافة بهذه 
الطريق���ة، ليس إلهمال بل كتحييد لخطر 
الثقافة التي من شأنها أن تكشف عورات 
البنية الثقافية الس���ائدة التي تعتبر جدار 

استناد للشعارات الواهية. 
من أين له���ذه العقلية التفضل بتكريم 
اإلبداع، وهي تس���عى بكل ما استطاعت 
إلى لون واحد، ونكه���ة واحدة؟ كيف لها 

الجوائز السورية..
 نظرة إلى الفراغ

�سناء عون- دم�شق

مس����يرة الجوائز األدبية السورّية متعثرة منذ خطواتها األولى. تاريخ هذه 
الجوائز يكاد يلخص بأقل عدد من الكلمات، أما حاضرها فعنوانه العريض 
هو اليتم. ثمة غياب تام لتقليد تكريم مبدعي البلد، إضافة إلى غياب إبراز 

األصوات الجديدة عبر الجوائز التشجيعية. 
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أن تحترم اإلبداع الثقافي الفني وهي قبل 
لم تحت���رم اإلبداعات العلمية، فعش���رات 
الس���وريين حققوا ابتكارات هامة لم تلق 
بااًل، رغم أنها ق���د تفيد وتدعم جوانب ما 

في خدمات الدولة؟
بخص���وص الجوائ���ز الثقافي���ة، على 
وجه الحصر والتحدي���د، ال يختلف اثنان 
على أهميتها في انتشار نص ما، وتكريم 
مجهود صاحبه. لكن الحاصل في سورية 
هو العكس تمامًا، إهمال وتجاهل، إال في 
بوادر متأخ���رة لم تلق ص���دى كرم فيها 
حنا مين���ة، ومحمد الماغ���وط في أواخر 

حياته. 
يتذكر الكثير من المثقفين الس���وريين 
»المجلس األعل���ى للثقافة والعلوم« الذي 
كان يمنح أه���م الجوائز األدبية والعلمية 
في فترة الوحدة بين سورية ومصر، لكن 
المش���روع أجهض الحقًا حي���ن ألحق هذا 
المجلس ب���وزارة التعليم العالي ليتحول 
إلى مكتب بيروقراطي ال أحد يس���مع عنه 

خبرًا!!   
لتعداد الحاالت االس���تثنائية للجوائز 
السورية، مع التركيز على االستثنائية، 
نب���دأ بوزارة الثقافة التي أطلقت عددًا من 
الجوائ���ز التش���جيعية للُكّتاب الش���باب، 
ف���ي مختلف األجن���اس األدبية، الش���عر 
والقصة والرواية والمسرح والنقد األدبي 
والتي كانت تحمل أسماء ُكّتاب سوريين 
كب���ار مثل: محمد الماغوط، عبد الس���الم 
العجيلي، حنا مينة، بديع حقي، محيي 
الدين صبحي، أب���و خليل القباني.. تلك 
الجوائ���ز قدمت الدعم المال���ي المتواضع 
والدع���م المعنوي للش���باب، والتي كان 
يمكن لها أن ترفد الوسط الثقافي بالكثير 
من اإلبداعات، واكتشاف المواهب الجديدة 
لو حافظت على استمراريتها. هذا عدا عن 
كونه���ا لم تتك���رر رغم اكتش���اف مواهب 
هام���ة، ففي الش���عر على س���بيل المثال 
قدمت لنا هذه الجائزة ش���عراء مبّش���رين 

مثل جوالن حاجي وتمام تالوي.
أما الُكّتاب المخضرمون فكانوا خارج 
حس���ابات الوزارة، ولعله م���ن المفيد أن 
نذكر أن وزارة الثقافة السورية حتى عهد 
قري���ب دأبت على اللح���اق بالراحلين من 
الكّتاب فال تتذكره���م إال عند موتهم، كما 

حدث مع ممدوح ع���دوان، وعلى األغلب 
يتم التكريم بن���دوة، وكتاب من المقاالت 
الت���ي تكت���ب ف���ي الصحف على س���بيل 
الرث���اء، يق���وم بجمعها مع���اون الوزير 

كمهمة دائمة.
م���ن الجوائ���ز الت���ي حافظ���ت عل���ى 
استمراريتها في الوزارة، وهي بالعموم 
جوائز ال يس���مع بها إال من ينالها، أو من 
يس���عى إلى نيلها، جائزة »البتاني« التي 
يقدمها المركز الثقاف���ي في مديرية ثقافة 

الرقة.
وبالخ���روج م���ن ج���دران ال���وزارة، 
تواجهن���ا جوائز اتح���اد الكت���اب العرب 
بجدرانه التي أكل عليها الزمان وش���رب، 
والذي يت���م تقاس���م جوائ���زه كالغنيمة 
داخل جدرانه فقط، س���واء كانت تقديرية 
ألح���د المخضرمين من رجاالت���ه العتاة، 
أو تش���جيعية وتذهب ألحد األبناء الذين 
يرث���ون الفعل الثقافي ع���ن آبائهم تمثاًل 

بالنظم السياسية.
يعل���ن االتحاد ع���ن عدد م���ن الجوائز 
أهمها جائ���زة »نبيل طعمة« رجل األعمال 
الس���وري المع���روف، وهو أح���د أعضاء 
االتح���اد. وهن���ا يحق للجميع التس���اؤل 
عن االتحاد كمؤسس���ة مستقلة بمواردها 
المالية الذاتية، وال���ذي لغاية اللحظة لم 
يعلن ع���ن جائزة من م���وارده الخاصة، 

وكأن األمر ال يعنيه؟
اتحاد الكتاب ال ي���زال يحلم، كما قال 
رئيس���ه، بجائزة عالمية، وال يقف أمام 

هذا الحلم إال العائق المادي!! 
لكن الجميع يعرف أن لدى االتحاد من 
الموارد الس���نوية ما يكفي لجائزة نوبل 

عربية..!!
هناك أيضًا بعض الجوائز التي يمنحها 
االتح���اد تابع���ة لبعض الدوري���ات التي 

تصدر عن اتح���اد الكتاب العرب: الموقف 
األدبي، اآلداب األجنبية، الكاتب العربي، 
األس���بوع األدبي.. لكنها تبق���ى أكثر من 
متواضعة ويبقى لالتحاد حساباته التي 
ال يمكنه التخلي عنها ضمن العقلية التي 
تحكمه بدءًا من رئيسه حتى آخر أعضائه 

التنفيذيين.  
وبعي���دًا ع���ن ج���دران وزارة الثقاف���ة 
واتح���اد الكتاب العرب نج���د أهم جائزة 
أهلية حافظت على استمراريتها ونزاهتها 
وس���ويتها -بغ���ض النظ���ر ع���ن بعض 
النكس���ات الت���ي م���رت بها، مث���ل فرض 
اس���م فائز في إح���دى دوراتها على لجنة 
التحكيم- هي جائ���زة »المزرعة« لإلبداع 
األدبي والفني، والت���ي غطت عدة فنون 
أدبية، وتقام تحت إشراف مديرية الثقافة 

في محافظة السويداء.
ويبقى أن نشير إلى وسام االستحقاق 
الس���وري من الدرجة الممتازة الذي منح 

لعدد من المبدعين السوريين.
حلم كن���ا نطمح أن يتحقق في س���نة 
االحتفاء بدمشق كعاصمة للثقافة العربية 
للع���ام 2008 هو إطالق جائ���زة الدولة 
السنوية، تكرم  التقديرية والتش���جيعية 
خاللها مبدعيها ومبدعي الوطن العربي، 
لك���ن ذلك الحل���م ذهب س���دى، واقتصر 
عملها في هذا المجال على ِمَنح  للش���باب 

في عدة مجاالت أدبية وفنية.
وفي غي���اب الدور األساس���ي للثقافة 
في س���ورية، يب���دو غي���اب الجوائز أمرًا 
طبيعيًا، لكن مع الربي���ع العربي المبكر 
هذا الع���ام، ازداد األفق اتس���اعًا، وبات 
األمل بإعالء شأن الثقافة وبحراك ثقافي 
متكام���ل يتعاظ���م، وأح���د مف���رزات هذا 
الربيع على الثقافة هو تأس���يس جائزة 
الدول���ة الت���ي تق���در مبدعيه���ا، وتقترن 
بالنزاه���ة والموضوعي���ة، وتضع نصب 
عينيها النص وليس صاحبه، ليعود ألق 

دمشق الثقافي. 
وضمن هذه األج���واء كثير من الكتاب 
يعتبرون كلمة إعج���اب واحدة صادقة، 
وابتسامة رضا، ونظرة فخر من صديق 
لنص كت���ب للتو، أو تصفيق ش���ديد بال 
ادعاء من جمهور، يمثل لهم أهم الجوائز 

على اإلطالق.

في غياب الدور 
األساسي للثقافة 

في سورية، يبدو 
غياب الجوائز أمرًا 

طبيعيًا



114115 114115

الجائ����زة كلمة ش����كر تقولها الجهة المانحة لمب����دع متميز نيابة عن المجتمع، هذا هو المفت����رض إذا ما تحدثنا عن 
واقع أدبي وسياسي يتمتع باالستقامة األخالقية وعندما ال تتوافر هذه االستقامة تتحول الجائزة إلى شيء آخر 
ال يمث����ل المجتمع، ب����ل يمثل المانح والممنوح في عملية مطاردة  يتبادل فيه����ا الطرفان دوري الصياد والطريدة. 
الجائزة تسعى أحيانًا للفوز بمكانة المبدع، والمبدع يسعى إلى قيمتها المادية. وهذا واقع معظم الجوائز العربية 

إلى اليوم.

حتقيق - �سامي كمال الدين

صيادون وطرائد
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في هذا التحقيق تستطلع »الدوحة« 
آراء ع���دد م���ن المبدعين الع���رب الذين 
حصلوا على جوائز بعضها س���قط مع 
س���قوط المانحي���ن، وبعضه���ا لم يزل 
قائمًا.. فهل تتغير اآلليات وهل تتحول 
منصات التتوي���ج للجوائز العربية من 
مش���هد تمثيلي إل���ى مناس���بة حقيقية 

إلقرار القيمة األدبية؟!
طاه���ر  به���اء  المص���ري  الروائ���ي 
الحاصل على جائ���زة الدولة التقديرية 
وجائ���زة مب���ارك والبوك���ر العربي���ة، 
يعتبر أن الجائزة ليست مجرد مبلغ من 
المال، لكن هذا يتطل���ب نزاهة الجوائز 
أواًل، ويق���ول: إذا ألقي���ت نظ���رة على 
جوائز الدول���ة هذا الع���ام فالتربيطات 
ما زالت مس���يطرة على الجوائز، مازال 
نظام المحس���وبيات والفساد هو األكثر 
تأثي���رًا في اختيارات جوائ���ز هذا العام 
في مصر، ولو تأملت الحاضرين أثناء 
تس���لم الجوائ���ز لوج���دت نصفه���م من 
الح���زب الوطني البائ���د، وأغلبهم كان 
يتولى منصبًا في عصر مبارك ويساهم 
في فساده وقد آن األوان لوضع حد لهذا 
الفس���اد فال يعقل أن تمن���ع جائزة عن 
كاتب في قامة محم���د ناجي، ما يحدث 
في جوائ���ز المجلس األعلى للثقافة يعد 

إهدارًا للمال العام.
ويؤك���د به���اء طاه���ر أن الجائ���زة 
تمن���ح ألجل أن يحصل عليها ش���خص 
ألج���ل قيمته���ا المادية، ولي���س ألجل 
قيمته���ا المعنوية، فم���ن المفروض أن 
تلي���ق الجائ���زة بالكاتب ويلي���ق بها، 
أما بالنس���بة لي فلم يحدث أن اهتممت 
بالقيم���ة المادية للجائ���زة وال اهتتمت 
كم تس���اوي، فالهدف عندي كان نزاهة 
الجائزة ومدى استحقاقي لها، لم أسع 
إل���ى جائزة ألجل الم���ال طيلة حياتي، 
فالحم���د هلل لدّي غنى نفس���ي يعوضني 

عن الغنى المادي.
الش���اعر عبد الرحمن األبنودي يجد 
نفس���ه ف���ي م���أزق حيث حص���ل على 
جائزة الرئيس المصري السابق حسني 
مب���ارك، ووس���ام الفنون م���ن الدرجة 
األولى من الرئيس التونس���ي الس���ابق 
زي���ن العابدي���ن ب���ن عل���ي، واالثنان 

خلعهما ش���عباهما م���ن الحك���م وكانا 
رمزي���ن للديكتاتورية والفس���اد، ومن 
ثم ال يس���تطيع أن يعلقهم���ا على جدار 
من�زل���ه، لكنه قال لنا إن���ه قد وجد حاًل 
للوسام، حيث خاطب الجهات الرسمية 
في تونس اآلن ليتم حذف اسم الرئيس 

التونسي من على الوسام.
ويرى األبن���ودي أن العالقة متبادلة 
بين الكاتب والجائزة، فحين تكون هناك 
نزاهة في االختي���ار فإن الكاتب يضفي 
على الجائزة ظالاًل من شرفه مهما بلغت 
قيمتها المادية، وبالتالي ينقي الجائزة 
من عيوبها وأمراضه���ا وزالتها القديمة 
ويجعله���ا تقف على قدميه���ا من جديد، 
ويرس���خ القيم الحقيقية في مجتمعها، 
أما بالنسبة له هو فالجائزة ليست أكثر 
من نوع من اإلطراء الجماعي لمش���وار 
هذا المب���دع، »يقر له الجميع من مثقفي 
ومبدعي جيلنا بأنه يستحق أن يبجلوه 
وأن هذا أقل ما يمكن أن يقدم له س���واء 
على مستوى القيمة النفسية والمعنوية 
لهذه الجائزة، أو على مس���توى التقدير 
الم���ادي ال���ذي مهم���ا كبر فإن���ه لم يعد 
يساوي ش���يئًا في زمننا، هذا بالنسبة 
لمعاناة الفنان أو الكاتب أو المبدع عبر 

مشواره الطويل«.
الروائي الس���وري خالد خليفة الذي 
رش���حت روايت���ه »مدي���ح الكراهي���ة« 
ضمن القائمة القصيرة للبوكر يؤكد أن 
هناك إش���كااًل دائمًا في مسألة الجوائز 
في الوط���ن العربي وقيمته���ا المادية، 
فماعدا البوكر التي رمت حجرًا في بركة 
ساكنة، واكتس���بت من الجدل اإلعالمي 
م���ا يرفع قيمتها العربية المس���تمدة من 
قيمتها العالمية، فإن العديد من الجوائز 
تحاول اكتس���اب قيمته���ا المعنوية من 
قيمتها المادية، وككاتب لن أتقبل جائزة 
ألج���ل س���عرها، خاص���ة أن الجوائ���ز 
اآلن توزع حس���ب األه���واء والمصالح 

الشخصية وليس حسب قيمة المبدع.
فإذا كانت الجائزة تخالف أطروحاتي 
ورؤيت���ي ككاتب، فلن أقبلها مهما بلغت 
قيمته���ا، كم���ا أن هناك جوائ���ز قيمتها 
المادية كبيرة لكن ال أحد محترمًا يقبلها 
مثل جائ���زة القذافي، فم���ن الذي يقبل 

جائزة من فاش���ي أو ديكتاتور أو رجل 
قتل ش���عبه رغم قيمتها المادية، عكس 
جائزة الش���يخ زايد مثاًل، فهي ال غبار 
عليها ألن اسم الرجل غير معيب، وعلى 
الرغ���م م���ن أن القيمة المادي���ة مرتفعة 
للجائزتي���ن إال أن جائزة الش���يخ زايد 

أشرف بكثير من جائزة القذافي.
يضيف خليفة: بعد الثورات العربية 
من المفروض أن يحترم الكاتب نفسه، 
وكذلك مانح���و الجوائز أو اللجان التي 

عبد الرحمن 
األبنودي: الكاتب 

يضفي على الجائزة 
ظالاًل من شرفه 

مهما بلغت قيمتها 
المادية وينقيها من 

عيوبها وأمراضها 
وزالتها القديمة 
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تمنح مثل ه���ذه الجوائ���ز ويكتفوا بما 
حدث من تجارة في هذه الجوائز طوال 
عه���ود الديكتاتوري���ة الفائتة، خاصة 
أن هناك عش���رات المواهب التي تموت 
بسبب عدم إلقاء الضوء عليها، أو ألنها 
بحاجة إلى االستفادة من قيمة الجائزة 
المادي���ة وال تجد ما تأكله أو حتى قوتًا 
الحقيقية  المواه���ب  فتجاهل  ألوالدها، 
م���ن قبل عديمي الضمير من المش���رفين 

على لجان الجوائز يؤدي إلى قتلها.
الروائي الس���وري فواز حداد )قائمة 
البوكر عن روايت���ه »المترجم الخائن«( 
قالها مباشرة: »الواقع الثقافي يقول بال 
مواربة، الجائزة هي التي تمنح الكاتب 
القيم���ة بما تعني���ه من الش���هرة. ولهذا 
يتس���ارع الكتاب للفوز به���ا. طبعًا، ال 
تخلو من جزاء معنوي ولو كانت محاولة 
رديئة الصطياد القيمة الحقيقية، تلك 

التي ال تمنحها الجوائز. 
بنظرة تشمل أغلب الجوائز العربية، 
يراودن���ا الكثي���ر من الش���ك، فهي غير 
مس���تثناة من آلي���ة الفس���اد الثقافي، 
تتركز في المؤسس���ات الت���ي تمنحها، 
ولج���ان النقاد التي تجيزه���ا، بانحياز 
القائمي���ن عليها إل���ى بلدانهم، أو رهبة 
األس���ماء الكبيرة، إال ف���ي حالة واحدة 
وهي الش���للية العاب���رة للبلدان. عدا ما 
نالحظه أن بعض النق���اد غير مؤهلين 
للقيام بهذه المهمة. ودائمًا الضحية هو 

العمل األدبي الجيد.
وهذا ال يقتصر على الجوائز العربية، 
ب���ل الغربية أيضًا. فالجوائز في الغرب 
تجاهل���ت أه���م مبدعيه���ا مث���ل: د.ه�. 
لورنس ومارس���يل بروس���ت وجيمس 
جويس وأنطوان دي سانت اكزوبري.  
هؤالء لم يضيره���م حجب جائزة نوبل 
عنهم، أعمالهم ما زالت راس���خة وتبحر 
في عالم األدب، وبالتأكيد كانوا أضافوا 
لها قيمة أكبر من منحها لرئيس الوزراء 
البريطان���ي  ونس���تون تشرش���ل ف���ي 
األدب!! هذا أمر يبقى من دون تفس���ير، 
وم���ع هذا مازالت السياس���ة تعمل على 

تخريب الجوائز.
يقارن حداد بي���ن الغونكور وقيمتها 
المادي���ة المتدني���ة والجوائ���ز العربية 

وقيمته���ا المادية المرتفع���ة »قطعًا ال. 
جائ���زة الغونك���ور الفرنس���ية، القيمة 
المادية تعادل ال شيء حسب معلوماتي. 
لكنه���ا تحقق للفائز خ���الل بضعة أيام 
بي���ع ملي���ون نس���خة من كتاب���ه، ولو 
كان غي���ر معروف، أو كانت أول رواية 
يكتبها، والس���بب في إقب���ال القراء هو 
مصداقي���ة الجائ���زة. ل���و أن الغونكور 
خذلتهم عدة س���نوات، النفض جمهور 
الرواية عنه���ا. بينما لألس���ف الجوائز 
العربي���ة عل���ى ندرتها تتراج���ع قيمتها 
مع الزم���ن مثال جائزة القذافي،  وقبلها 
جائزة صدام، جوائز وضعت الصطياد 

الكتاب، وتبييض وجه النظام. وأعرف 
أن الكاتب السوري عبد السالم العجيلي 
عرضت علي���ه جائزة ص���دام، واعتذر 
عنه���ا، كان يع���رف لم���اذا تمن���ح هذه 
الجوائز، وال أظن أن كاتبًا عربيًا يجهل 
هذا، رغم القيمة المادية المرتفعة لهذه 

الجوائز.
يضي���ف: »لقد قبلت جائ���زة القائمة 
القصيرة لجائزة البوكر العربية لقيمتها 
المعنوي���ة، وإن كانت قيمتها المادية قد 
ساعدتني.  هذه أول مرة أفوز بجائزة، 
فأنا لم يخطر لي الترش���ح ألية جائزة 
من قب���ل، ولم أهتم به���ذه األمور. وإذا 
كنت قد ترشحت للبوكر فألن دار النشر 
هي التي ترش���ح الكاتب، لما يش���كله 
فوزه من دعاية تعمل على رفع مبيعات 

الكتاب. 
لكن كنظرة مبدئية، أرى أال يتورط 
الكاتب بمالحقة الجوائز، إن أس���وأ ما 
يفعل���ه ه���و أن يعمل للم���ال ال لألدب. 
الجائ���زة تمنحه التقدير والثقة بالنفس 
وه���ذا أمر جي���د والكاتب بحاج���ة إليه. 
لكن االنصياع له يش���كل مقتاًل لألدب، 
إذ ينظر الكاتب إلى الخارج وما س���وف 
يرتد علي���ه منه، بينما علي���ه أن يتبع 
حس���ه الداخلي ف���ي الكتاب���ة وحدها، 
بصرف النظر عن المردود المادي«.     

الروائي���ة والقاصة اللبنانية ايميلي 
نص���ر اهلل يهمه���ا في األس���اس التقدير 
للعمل الذي حصلت عليه الجائزة وليس 
قيمتها المادي���ة، وأال تكون مفتعلة كما 
يحدث في العديد من الجوائز التي تمنح 
اآلن، وأحمد اهلل أن أعمالي قدرت بداية 
من »طي���ور أيلول« التي حصدت العديد 
من الجوائ���ز، فتقدي���ر اآلخرين للعمل 
ألجل العمل وألج���ل تأثيره فنيًا وليس 
ألجل مؤلفه يعطي قيم���ة للعمل، أكثر 
من قيمت���ه المادية الت���ي بالتأكيد تفيد 
الكاتب وتكون بمثابة عالقة استحسان 
أو تقدير لجهده وإلحساسه بالرضا من 
جرائها، فنحن جميعًا نعرف أن احتراف 
األدب ينطب���ق عليه المث���ل العامي »ما 
بيطعم خبز«، فالتقدير المادي بالتأكيد 
يضيف للجائزة ويمنح الحاصل عليها 
راحة مادية، ويجعله ينتج أكثر ويبدع 

بهاء طاهر: لم أسع 
إلى جائزة من أجل 

قيمتها المادية 
طيلة حياتي 
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أكثر.
عل���ى الناحي���ة األخ���رى - تضي���ف 
نصر اهلل - الجوائز قد تؤدي إلى فس���اد 
العالق���ة بين الكاتب والعم���ل، ذلك إذا 
وضع الكات���ب حصوله عل���ى الجوائز 
طوال الوقت نصب عينيه وجعلها هدفًا 
لكتابت���ه، وجع���ل قيمته���ا المادية هي 
المبتغ���ى والم���راد، فالكات���ب الحقيقي 
هو الذي ينحي الجائ���زة جانبًا ويتجه 
إلى كتابته، وحتى لو كان بحاجة إلى 
قيمته���ا المادي���ة لي���أكل ويعيش وكان 
ذا عث���رة مادي���ة فيج���ب أن ي���درك أن 
الكتابة هي األس���اس وليست الجائزة، 

وال يش���غلني في النهاية قيمة الجائزة 
المادية قدر قيمتها المعنوية.

الميحميد  السعودي يوسف  الروائي 
يكش���ف أن األم���ر ال يرتب���ط بالجائزة 
فحسب، انظر كيف هي صناعة الكتاب 
لديهم في الغرب، وقارنها بما يحدث في 
العالم العربي، هل فكرة ترويج الكتاب 
تش���بهنا؟  هناك  الموجودة  وتس���ويقه 
ه���ل فريق العمل في دور النش���ر لديهم 
يش���بهنا؟ هل المح���ررون والمراجعون 
والمصممون لديهم مثلنا؟ بل هل تعرف 
 The« ناشرًا عربيًا يؤمن بفكرة المحرر
Editor« وه���ل المح���رر ه���و مصحح 
األخط���اء اللغوية، أم من يش���ارك في 
صنع الكتاب، يقترح إضافة فصول أو 

حذفها؟.
ه���ل وكيل األعم���ال األدب���ي والذي 
يعتب���ر الراب���ط الوحي���د بي���ن المؤلف 
والناش���ر موجود لدين���ا؟ أم الذي يقوم 
هن���اك ب���أدوار رائع���ة، من تس���ويق 
العمل إلى التعاق���دات إلى تنظيم حتى 
والتعاق���د  والمحاض���رات  الح���وارات 
بش���أنها؟ أال ترى كيف أن دعوة األديب 
العرب���ي لمهرجان عربي تأت���ي تكريمًا 
ل���ه، ال مكس���بًا للمهرج���ان؟ ه���ل رأيت 
كي���ف أن منحه فرص���ة الكالم أصبحت 
تكريمًا، بينما ف���ي الغرب كالمه يجني 
منه األموال؟ أعتقد أننا إذا حللنا جميع 
هذه اإلشكاالت س���تصبح الجوائز ذات 
قيم���ة معنوية أكثر مما هي مادية.. هل 
هو س���ر أن أخبرك أن ناش���ر روايتي 
»الحمام ال يطير في بريدة« والتي نالت 
جائزة أبو القاس���م الشابي مؤخرًا، لم 
يكلف نفس���ه عناء قول: مبروك! فضاًل 
عن أن يس���تثمر نجاحها ف���ي مزيد من 

التسويق والكسب التجاري.. 
 لألسف المكس���ب المادي هو الهدف 
للجوائز العربية، هذا ما يحدث عربيًا، 
جوائز بأموال كبيرة، لكنها ال تقدم وال 
تؤخر بالنس���بة لتس���ويق الكاتب، في 
حين مجرد الدخول في قائمة قصيرة أو 
طويلة في الغرب يعني نجاح هذا الكاتب 
ورواج أعمال���ه، عل���ى س���بيل المثال، 
النس���خة اإلنجليزية من روايتي »فخاخ 
 Wolves« الرائحة« الص���ادرة بعنوان

of the Crescent Moon« ارتفع���ت 
مبيعاته���ا حينما دخلت القائمة النهائية 
لجائزة جان ميشالس���كي السويس���رية 
ف���ي العام الماضي، لك���ن ذلك لم يؤثر 
كثيرًا في نس���ختها العربية، والس���بب 
طبع���ًا الناش���رون، الذي���ن ال يعرفون 
أبجديات بناء الكاتب وصناعته بش���كل 
ناج���ح كما يحدث في الغرب. فكثير من 
الكتاب العرب يحصدون جوائز الشيوخ 
والس���الطين في خريف أعمارهم بهدف 
م���ادي محض، كم���ا لو كان���وا يجنون 

مكافآت نهاية الخدمة..!
بالنس���بة لي يهمني قيم���ة الجائزة 
المعنوية بالدرجة األولى، ومصداقيتها 
وجديته���ا، ألن م���ا يبقى في س���يرتنا 
المهنية مس���تقباًل هو اس���م الجائزة ال 

نقودها..!
الجوائز ال يبني س���معتها وشهرتها 
إال الكّتاب والمبدعون، فحينما تكتس���ب 
جائزة ما قيمتها وش���هرتها إنما حصلت 
على ذلك من تاريخها الطويل وأس���ماء 
من حصدوها، بل ومس���ميات أعمالهم، 
فحينم���ا نقرأ عم���اًل أدبي���ًا ضعيفًا نال 
جائزة ما، البد أن يؤثر ذلك على موقفنا 
تجاه هذه الجائزة، وبالتالي كلما كبرت 
هذه الجائزة باسمها وقيمتها، أصبحت 
هي من يضيف على اسم الكاتب، لذلك 
أعتق���د أن ال���دور متبادل بي���ن الجائزة 
والكاتب في بناء اس���ميهما، وليس في 
قيمتها المادية، فالمادة تنتهي والقيمة 

تبقى.

خالد خليفة: هناك 
جوائز قيمتها 

المادية كبيرة لكن 
ال أحد محترمًا يقبلها 

مثل جائزة القذافي.. 
فمن الذي يقبل 

جائزة من فاشي أو 
ديكتاتور؟

فواز حداد: قبلت 
جائزة القائمة 

القصيرة لجائزة 
البوكر العربية 

لقيمتها المعنوية 
وإن كانت قيمتها 

المادية قد 
ساعدتني



118119 118119

الطاهر بنجلون

الكتابة والغرور

م���ا فائ���دة الجوائز األدبّي���ة؟ ما ه���ي وظيفته���ا، رمزيتها 
وتأثيرها على الكاتب وعلى القّراء؟ هل الجائزة تس���مح برفع 

أرقام المبيعات أم برفع قيمة الكاتب؟ 
إن تكريم كتاب أو عمل أدبي يمّثل شكاًل من أشكال العرفان 
لشقاء المبدع، ذلك الذي يقضي سنوات في الكتابة ضمن أجواء 

جّد حميمة، غير متأكد من أن كتبه ستجد فعاًل جمهورًا. 
الش���اعر ال يكتب من أجل تحقي���ق مبيعات أو من أجل بلوغ 

ثروة. األدب، الحقيقي، األدب الجاّد ال ُيثري صاحبه. 
غالب���ًا، الكتب التي تتصدر المبيعات هي كتب تخاطب عاّمة 
الجمه���ور ال���ذي ال يتعب وال يب���ذل جهدًا لقراءته���ا. نعرف أن 
الّريح هو من يقّلب صفحات الكتب األكثر ش���هرة. فقراءتها من 
الضروري أن تكون جد س���هلة، بحي���ث يمكننا، دونما حرج، 

القفز على صفحاتها.  
بالتالي، فقد ت���ّم خلق الجوائز بغية تمييز األدب الجّيد عن 
األدب ال���ّرديء. هذا ه���و المّتفق عليه مبدئيًا. م���ع ذلك، يتم 
أحيان���ًا منح جائزة لكتاب ذي قيمة مش���كوك فيها. كما حصل 
الس���نة الماضية مع جائ���زة غونكور، أرق���ى الجوائز األدبية 
في فرنس���ا. والتي تسلمها ميش���ال ويلباك. كاتب جد معروف 
برواي���ات تتعانق فيها اإلثارة مع الّذوق الس���يئ. مع العلم أن 
هذا الكاتب سبق له شتم اإلسالم والمسلمين علنًا. وهو متاَبع 
قضائي���ًا من طرف جمعيات مناهض���ة للعنصرية رغم تبرئته 
م���ن طرف المحاكم. كتابه »الخريط���ة واإلقليم« حيث يتقمص 
المؤلف الشخصية المحورّية القى احتفاء من طرف الّنقاد ومن 
ط���رف الجمهور. وب���دا صعبًا على لجنة غونك���ور عدم منحه 
الجائ���زة، خصوصًا أنه كان من المرش���حين لها مّرات كثيرة. 
باعتب���اري عضوًا في اللجنة، فقد عّب���رت عن موقفي وصّوتُّ 

ضده. 

لك���ن الجمهور لم يأخ���ذ برأيي. فقد بلغ���ت مبيعات الكتاب 
نصف مليون نس���خة في فرنس���ا وتمت ترجمته في عش���رات 

الّدول.
هذا مثال من بين أمثلة كثيرة.

جولي���ان غ���راك )1910 - 2007(، واحد م���ن أكبر الكّتاب 
الفرنس���يين في القرن العش���رين، رفض تسّلم جائزة غونكور 
س���نة 1951 عن روايته »ش���اطئ الرمال المتحركة«. كما كتب 

سنة 1949 بيانًا تحت عنوان ساخر: »األدب في المعدة«. 
رفض جائزة غونكور يعتبر موقفًا سياسيًا ال ُينقص شيئًا 
من قيمتها المتمثلة في تحقيق أعلى المبيعات. الرفض جاء من 
رجل كتوم ال يرى في وظيفة الكتابة نيل جوائز تس���ّلم لكّتاب 

ذوي قيمة محدودة.
رفض جائ���زة غونكور يمث���ل حظوة وفي الوقت نفس���ه، 
بالنس���بة لحالة جوليان غراك، ه���و تناغم مع الّذات. من غير 
المنطقي أن يقضي حياته في عزلة في األرياف الفرنس���ية ثم 
يخرج، بين عشية وضحاها، إلى األضواء. سبق أن وقع ذلك 
مع حائز آخر على الجائزة هو كارير والذي، بعد نجاح روايته 

»طائر ماهو«، توّقف عن الكتابة وأصيب بحالة إحباط.    
لما نلت الجائزة نفس���ها س���نة 1987، لحظ���ة اإلعالن عن 
اسمي في التليفزيون، أتذكر جيدًا كيف شعرت برغبة ليس في 
الصراخ فرحًا بل في االختباء واالنعزال.  كان أمرًا مس���تحياًل. 
نيل الجائزة أس���عدني ومنحني فرصة مهمة كوني أول كاتب 
غير فرنس���ي تحّصل عليها. لقد غّيرت حياتي. منحتني فرصة 
الس���فر، ترجمة أعمالي، دعوتي لمراسيم ومناسبات.. وكثير 
من األش���ياء التي ل���م تكن بالض���رورة أدبي���ة.  أتذكر إحدى 
شركات المجوهرات التي دعتني لغداء وأهدتني قلمًا من ذهب 
)ض���اع مني الحقًا بعدما تعّرض منزلي في باريس للّس���رقة(. 
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إحدى ش���ركات الطيران طلبت مني المشاركة في إشهار حاماًل 
تذكرة سفر في يدي )رفضت(. هكذا، نصير بسرعة بعيدين عن 
اإلب���داع األدبي، بعيدين عن عزلة الكاتب. وندخل فيما يش���به 

العرض المسرحي.
جائزة نوبل لآداب تحتفظ، ب���كل تأكيد، ببعدها العالمي 
وبهالتها. ال نس���تطيع الترش���ح لجائزة نوب���ل. ال يوجد فيها 
مرش���حون. أولئك الذين أعلنوا عن أنفس���هم مرشحين لنيلها 
ندم���وا عم���ا فعل���وا.  ال يمكن الضغ���ط على أكاديمي���ة نوبل. 
أعضاؤه���ا يجتمعون م���ّرات عديدة طوال الس���نة وينتخبون 
األسماء في سرية تامة. كّل ما ُينعت بالتسريبات والتي تنشر 

أيام���ًا قليل���ة قبل اإلعالن ع���ن الجائزة ال 
يمت إل���ى المصداقية بصلة. في غالبية 

على  تحافظ  األكاديمي���ة  األحي���ان، 
توازن بين الّلغات المنتقاة، وتبقى 
في االستماع ألراء وسائل اإلعالم، 
كما أنها تستعين كثيرًا بمستشاريها 
ح���ول العال���م. الغريب ه���و منح 
جائزة نوبل لآداب... لوينستون 
تشرتشل سنة 1953! اختيار يبقى 
غير مفه���وم. كما يجب الّتذكير بأن 
ج���ون بول س���ارتر رفضها س���نة 
1964، مم���ا أثار ضجة وفضيحة. 
رفض س���ارتر نوب���ل مثلما رفض 

غراك غونكور.
في وقت ال تتجاوز فيه قيمة 
جائزة غونكور ش���يكًا بعشرة 

أورو، تبل���غ قيم���ة جائ���زة 
نوبل المليون أورو.

كل بلد يحاول التأسيس 
ف���ي  مرموق���ة:  لجائ���زة 
إيطاليا جائزة س���تريغا، 
في ألمانيا جائزة إيريش 
كل  )تسّلم  رومارك  ماريا 

سنتين(، ثم جائزة السالم 
التي تسلم في أثناء معرض 

فرنكفورت للكتاب، في أميركا 
جائ���زة بيلت���زر، ف���ي إنكلترا 

جائ���زة البوك���ر، وف���ي المغرب 
للش���عر،  العالمية  األركانة  جائ���زة 

إلخ..
أخيرًا، بعض الطرائف: لويس فردينان 

س���يلين أضاع جائزة غونكور بفارق صوت 
واحد، ومارس���يل بروست حصل عليها. جائزة 
نوبل كانت نذير شؤم أللبير كامو الذي مات في 
حادث سيارة، رفقة ناش���ر كتبه، بعد سنتين 

فقط من تسلُّمها.. 
األهم هي الكتابة، صدق الكاتب ال النجومية، وال الميداليات 
والتش���ريفات. ال يجب أن نكتب من أجل ش���يء آخر أو مقصد 
آخر غير األدب. وإال سنصير حرفيين ننتظر أن ُيشار إلينا في 

سوق الغرور.  

* باريس
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كتب

الصراع على وعي الطفل »بيوس« بين مدرسة االستقالل وحكايات الجدة 
هو صراع بين نمطين من التفكير وحالتين من الوجود.

طفل الحكمة والطقوس

صدر عن منش���ورات مكتبة س���لمى 
الثقافية رواية بعنوان »بيوس أو طفل 
الحكم���ة والطق���وس« للروائي المغربي 
عبد اإلله حبيب���ي، وهي رواية تقع في 
349 صفحة من الحجم المتوسط تزينها 
لوح���ة الفنان أحمد بن يس���ف. وتحكي 
الرواية عن طفل أمازيغي اسمه بيوس 
يعاني صراعًا بين س���لطة المؤسس���ة 
الرس���مية والمؤسسة الش���عبية، حيث 
يتعرض هو وجيل���ه للقهر والتنكيل في 
مدرس���ة االستقالل التي أرادت أن تنتج 
جي���اًل خاضع���ًا لتعاليم فرنس���ا. لهذا ال 
تتوان���ى في ف���رض س���لطتها ومواقفها 
التي تتعارض وثقاف���ة المجتمع القبلي 
ال���ذي ينتمي إلي���ه بيوس س���ليل قرية 
له���ا تاريخه���ا. والمؤسس���ة  أطلس���ية 
الش���عبية الت���ي تمثلها حكاي���ات الجدة 
ببطوالته���ا وإش���راقاتها. إن���ه ص���راع 
المعرف���ة، المس���توحاة م���ن المناه���ج 
والتصورات، والمعرفة بوصفها امتدادًا 
للتاري���خ والمهم���ش والذك���رى وحرية 
الذات، والصراع بين مدرسة االستقالل 
ومدرس���ة الجدة هو ص���راع حول نمط 
تفكيري ووجودي. وبيوس هو الحلبة 
التي ستتم فيها تصفية معارك الجهالة 

والنس���يان وخيان���ة الوط���ن والعن���ف 
والتهميش والسلطة..  وعبر هذا الطفل 
نتعرف عل���ى مصائر وحي���وات جديدة 
وأمكن���ة له���ا دالئلها حي���ث تدخلت هذه 
العوامل لتضع الطفل في مفترق الطرق 

وهو يحمل أسئلة من نار.
وإذا كان الصراع القائم بين مدرس���ة 
االس���تقالل ومدرس���ة الجدة هو صراع 
فك���ري وثقافي فإن صراعًا آخر نش���ب 
ع���ن والدة أس���ئلة جدي���دة كان الحكيم 
هو س���ببها حيث فّجر في مخيلة بيوس 
ص���ورة النض���ال، وض���رورة التعل���م 

لتحقي���ق غ���ذ أفض���ل خال م���ن الخونة 
واالنتهازيين.الحكي���م ه���و أب بي���وس 
سليل قبيلة عربية خاض حروبًا باسم 
الجيش الفرنس���ي ليكتشف حقيقته في 
نهاية المطاف، لكن الزمن كان قد فاته، 
فاكتفى ببيوس باعتباره قضيته ومجااًل 
لتحقيق تعاليم���ه وتصوراته، وهذا ما 
سينجلي في ليلة الختان حيث ستتبدى 
مالم���ح صراع اللغة والثقافة وإش���كال 
تمثلها، فالحكيم يريد أن ينتصر لثقافته 
العروبية في ختان بيوس، والجدة تريد 
أن تنتصر لطقوس الخت���ان األمازيغي 

بأهازيجها ولغتها الفصيحة وألوانها.
يجد بيوس نفس���ه محاطًا بأنس���اق 
لغوية مختلفة وع���ادات متنوعة، يجد 
نفس���ه موزع���ًا بين فرنس���ية مدرس���ة 
وأمازيغية  الحكيم  االس���تقالل وعربية 
الج���دة، فيظل تائها ف���ي اختيار طريق 
النج���اة. بيوس ليس مجرد حكاية طفل 
عادي عاش في قرية أطلس���ية مهمش���ة 
وإنما هو صورة مغرب خرج بالكاد من 
مستنقع االس���تعمار ليجد نفسه محاطًا 
بجملة م���ن المتاريس أعاق���ت حركته، 
وليج���د نفس���ه أم���ام رهان���ات مختلفة 
تف���رض عليه أن يح���دد موقفه منها قبل 
أن يمضي إل���ى المس���تقبل. بيوس هو 
مغ���رب الصراعات الثقافي���ة واللغوية، 
وه���و اختزال لحالة جيل انتهكت براءته 
وأحالم���ه وع���اش الغرب���ة والتيه���ان. 
إن ه���ذه الرواية أع���ادت كتابة جزء من 
تاري���خ المغرب المنس���ي والمس���كوت 
عنه، وذلك عن طريق استثمار أساليب 
الس���رد الروائي الحديث، وخلق نس���ق 
لغ���وي يس���ترفد م���ن اللغة الفلس���فية 
مادته، وهو ما جعل هذا العمل الروائي 
يمتلك خصيصة نوعية. إن هذه الرواية 
ه���ي رواية الفكرة قب���ل أن تكون رواية 
الح���دث، فالحدث ال يتخذ قيمته الداللية 
إال حينم���ا يتعالق م���ع المعطى الرمزي 
الذي يحيل إلي���ه، وهذا ما حاولت اللغة 
الفلسفية أن تبنيه عن طريق مد جسور 
التواص���ل القائمة بي���ن الفكرة والحدث 

والداللة.

حممد العناز- املغرب
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لم يعد علم اآلثار مجرد بحث عن الكنوز وهواية لتجار العاديات ومحبي 
االقتناء، بل إيجاد طريق يوثق بها لتأريخ المنش����آت اآلثرية والمعمارية 
التي شيدت في فترات تاريخية سابقة ولم تؤرخ أو لم يستدل على تاريخ 

دقيق لها.

وكتاب »القالع والحص���ون في قطر« 
للدكتور محم���ود رمضان، خبي���ر اآلثار 
والعمارة اإلس���المية - الطبع���ة العربية 
الثاني���ة- هو محاولة جادة من أجل إبراز 
لتلك  والمعماري���ة  التاريخي���ة  األهمي���ة 
اآلث���ار والعمائر ت���ؤرخ بالق���رون دون 
تحديد لس���نوات إنش���ائها أو تش���ييدها، 
س���يجد الق���ارئ له���ذا الكت���اب أن جميع 
تل���ك الق���الع والحص���ون قد وض���ع لها 
تأريخ دقيق بالس���نوات، اعتم���ادًا على 
الدراسات والتاريخية والتحليل للوثائق 
والمخطوطات والدراس���ات السابقة التي 
تناول���ت اإلش���ارة إلى العم���ارة المحلية 
ف���ي قطر، باإلضافة إلى وضع دليل عام 
للعم���ارة الدفاعي���ة اإلس���المية في قطر 

أيضًا.
يعرض الكت���اب أهم نم���اذج العمارة 
التاريخي���ة والتقليدية في قطر، ويحوي 
الكت���اب س���تة فص���ول، تن���اول خاللها 

قالع قطر وحصونها

دراس���ة لثمانية وخمس���ين معلم���ًا أثريًا 
وحضاريًا مندثرًا وقائمًا، ووضع التأريخ 
والوص���ف والتحليل والرب���ط والمقارنة 

لهذه المعالم.
يركز الكتاب على الس���مات المعمارية 
العام���ة للعمارة الدفاعية اإلس���المية في 
دولة قط���ر، وتبيان أنظمة التحصين في 
العم���ارة الدفاعية المندث���رة والباقية في 
ش���به جزيرة قطر في العصر اإلسالمي، 
ويقوم بحصر المدن المحصنة اإلسالمية 
مثل مدينتي مروب والزبارة المحصنتين 
ف���ي العص���ر األم���وي وبداي���ات العصر 

العباسي.
من حي���ث المخطط العام، قام المؤلف 
بوصف المنشآت المدنية في قطر، وتعداد 
المساجد والش���واهد األثرية، مع دراسة 
لخط���ط التنقي���ب والترمي���م والصيان���ة 

بشمال غرب جزيرة قطر.
ويعدد الكت���اب الحصون المندثرة في 
قطر مث���ل حص���ن الحويل���ة، والغوير، 
وحل���وان، وأم الماء، أما القالع المندثرة 
في قطر فهي قلعة الفريحة، والرويضة، 
واليوس���فية وزكريت. أما القالع الباقية 
ولم تندثر فهي قلع���ة أركيات، والثغب، 
والوجبة، والك���وت، والزبارة والوكرة. 
أم���ا األب���راج المعروفة في ش���به جزيرة 
قطر فأهمها برج الدوحة، وأبراج الخور، 
وأب���راج برزان، وبرج بوفس���يلة، وبرج 

سدرية مكين.
الكت���اب ه���و التاس���ع ف���ي سلس���لة 
دراس���ات الدكتور محم���ود رمضان حول 

اآلثار والعمارة اإلسالمية في قطر.

دليل البحث في 
المصادر اإلسالمية

أص���درت »دار الكت���ب الوطنية« 
في هيئة أبوظب���ي للثقافة والتراث 
والحواشي«  الشروح  »جامع  معجم 
الشامل ألسماء الكتب المشروحة في 
التراث اإلس���المي وبيان ش���روحها 
لمؤلفه عبداهلل محمد الحبشي. ويأتي 
الكتاب ف���ي أربعة أج���زاء وحوالي 
3000 صفحة مرتبة حسب األحرف 
المعجم كل  األبجدية.. ويس���تقصي 
الكتب التي تناولها العلماء بالشروح 
والحواشي موردًا الكتاب وشروحه 
في  ومطبوعة  مخطوطة  وحواشيه 
استقصاء نادر وعلم غزير وإحاطة 
ش���مولية مم���ا يعد مرجع���ًا في علم 

البحث في المصادر اإلسالمية. 
وأوض���ح مؤلف الكتاب أن بداية 
ش���روح الكتب والعناي���ة بتوضيح 
التراث  ف���ي  والعب���ارات  المس���ائل 
اإلس���المي تعود إلى زمن الرس���ول 
صل���ى اهلل عليه وس���لم والصحابة 
وهو ما عرف عند العلماء بالتفس���ير 
المأث���ور فق���د كان - علي���ه الصالة 
والس���الم- يفس���ر بع���ض مس���ائل 
القرآن، ويشرح غريبه، ويتبع ذلك 
بتبي���ان أح���كام القرآن وم���ا القصد 
من مفهوم اآلية مش���يرًا إلى أن علم 
التفسير كان بداية فن الشروح التي 
توس���ع الباحثون فيها ولم يعد ذلك 

حصرًا على تفسير القرآن الكريم. 

علي النوي�سي
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أسئلة المشهد األدبي 
في البحرين

في  غلوم  إبراهيم  الدكتور  يطرح 
النقدي  الوعي  وإنتاج  »المسافة  كتابه 
بالحركة  وال��وع��ي  المناعي  أح��م��د   -
األدبية الجديدة في البحرين«، األسئلة 
شكلت  التي  واإلشكاليات  والمفاهيم 
النص المحيط بالحركة األدبية الجديدة 
في  الفرادات  دور  راصدًا  البحرين،  في 
وعي  يسميه  ما  في  النقدي  المضمار 
ظهرت  حديثة  أدبية  لتجربة  التأسيس 
منذ 64 - 1965 وسط ظروف سياسية 
أصواتها  أبرز  من  صعبة-  واجتماعية 
قاسم حداد وعلي عبد اهلل خليفة ومحمد 
جابر األنصاري، وغيرهم- شكلت تيارًا 
مفاهيم  الحداثة  من  أخذ  جديدًا  فكريًا 
وتوظيف  اللغة،  وتفجير  ال��ح��ري��ة، 
الموروث، وعدم اليقين المطلق بأشكال 
مرجعية  على  واعتمد  ل��ألدب،  نهائية 
ومقوالت  ال��م��ارك��س��ي��ة،  م��ن  فلسفية 

الواقعية وااللتزام.
هذه  أن  غ��ل��وم:  ال��دك��ت��ور  وي���رى 
مجتمع  في  بقوة  نفسها  قدمت  الحركة 
البحرين والوطن العربي، وأسست لها 
والكتاب  األدباء  أسرة  هو  أدبيًا  كيانًا 
يمثل  فكريًا  نهجًا  وصاغت  ف��ي1969. 
بيانها في الوعي بقضايا األدب والعصر 
وعيًا  تجاربها  من  وشكلت  واإلنسان، 

نقديًا معبرًا عن عقل جماعي جديد.
الكتاب الصادر عن المؤسسة العربية 
 »424« في  يرصد  والنشر  للدراسات 
إيقاع  المتوسط،  القطع  من  صفحة 
على  بالتركيز  وإنجازاتها  الحركة  هذه 
اإلنجاز النقدي وكشوفاته التي أسهمت 
جزءًا  باعتبارها  عطائها،  ترصين  في 

وذلك  الحركة  هذه  إيقاع  من  مفصليًا 
المشهد. ويصف قيمة هذا الدور بقوله:

المرتبط  النقدي  الوعي  دينامية  إن 
بتأسيس الحركة األدبية الجديدة تجربة 
الستينيات-  نهاية   – للتو  فرغت  قائمة 
من تضفير مفردات تأسيسها، ومن أجل 
ذلك تحتاج إلى ناقد يستعمل ما وصلت 
وهذه  ما،  واق��ع  على  وع��ي،  من  إليه 
المراس،  سهلة  ليست  عملية  تجربة 
بتغييرات  مرتبطة  للوعي  فتشكيالتها 
أنها تقع  لدرجة  المجتمع،  عمودية في 
لحقبة  شامل  تاريخي  خطاب  وراء 
حقبة  لصالح  التو  في  موقعها  غادرت 
تحل محلها، كما ستشهد بذلك متغيرات 

فترة الستينيات من القرن الماضي.
يدرس  المقاربة  ه��ذه  ض��وء  وف��ي 

الحديث  النقد  أس��ت��اذ  غلوم  ال��دك��ت��ور 
بجامعة البحرين دور الفرادات المبدعة 
في هذا السياق، مخصصًا كتابه لتجربة 
بهذه  ارتبط  الذي  المناعي  أحمد  الناقد 
التجربة على مدى أكثر من خمسة عشر 
عامًا شكل من خاللها وعيه بالمعنيين 

األدبي والفلسفي.
ويحدد غلوم معالم هذه التجربة على 

الصعيد الذاتي والموضوعي فيكتب:
من  الفردية  تجربته  سيوظف  فهو 
والحرية  الوعي  لمعاني  إدراك��ه  حيث 
والعقل بمالحظاته الحسية والطبيعية. 
االجتماعية من حيث هي  كما سيوظف 
والثقافة  للتغيير  وممارسة  تصوير 
سيوظف  كما  عامة.  بصورة  النقدية 
تجربته الوطنية والقومية من حيث هي 
للحركة  مستقلة  هوية  لتكوين  سعي 

األدبية الجديدة. ويصفه بقوله:
أحمد المناعي ناقد أدبي نشر كتاباته 
والتاريخ  والمسرح  األدب  في  النقدية 
ارتبطت   ،1970 منذ  والثقافي  األدب��ي 
تجربته النقدية ارتباطًا جذريًا بالحركة 
فرصد  البحرين،  في  الجديدة  األدبية 
فترة  في  مفتوح  نقدي  بوعي  تجاربها 
فعل  ردود  الحركة  هذه  حول  تكالبت 
الجديدة،  الثورية  لتوجهاتها  مناوئة 
ساعدت  مهمة  مفارقة  تجربته  صاغت 
النقدي،  ال��وع��ي  إن��ت��اج  فاعلية  على 
وكونت وعيًا لمفهوم )المسافة( الفاصلة 
بذلك  فكانت  بالتجربة،  الوعي  بين 

نموذجًا لهذه الدراسة.
وي��ق��ول د.غ��ل��وم: ل��م ت��أت فصول 
تفترض موقعًا  أن  أجل  الكتاب من  هذا 
المناعي،  أحمد  مثل  لناقد  االعتبار  يرّد 
جابر  )محمد  سابقة  نقدّية  ولكتابات 
حداد(،  )قاسم  موازية  أو  األنصاري(، 
الشك  أو  رّده  يمكن  ال  ق��ار  أم��ر  فذلك 
تجربة  بأن  لالفتراض  أتت  وإنما  فيه، 
هذا الناقد تمنح إمكانات كبيرة لتأويلها 
هو،  يتوقعها  مما  أكثر  بعمق  وفهمها 
أو يتوقعها الزمن المؤسس لها، وهذه 
الخطابات  فلسفة  كشوف  من  واح��دة 
ما  زم��ن  يطمس  ما  فكثيرًا  ال��م��ؤّول��ة، 
ذلك  يعني  أن  دون  وتجارب  نصوصًا 
روح  امتالكها  وع��دم  ال��ف��ادح،  نقصها 

كتب

حممد الربيع
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الوعي.  في  التأسيس  وعمق  الحدث 
وال يزال سمت الحركة األدبية الجديدة 
لحظات  ع��ن  ينفلت  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ي 
تاريخية حية ويؤجل - بسبب ذلك - 
اكتشاف تجارب وتجارب، ونصوص 
أحيانًا،  واهية  ألسباب  ونصوص 

وصعبة مستعصية أحيانًا أخرى.
ب��ع��ن��وان  األول  ال��ف��ص��ل  ج����اء 
وعيًا،  بوصفها  التجربة  التأسيس- 
والفصل الثاني خصصه لدراسة أحمد 
المناعي وخطاب التحول ويكتب عنه: 
يتمثل متن التحول في عدد من المقاالت 
تشكل جوهر التجربة النقدية عند أحمد 
المناعي، لما فيها من شحنات الخطاب 
الجديدة،  األدبية  للحركة  التأسيسي 
مثل دراسته لديوان قلب الحب لقاسم 
الفراشات ألمين صالح  حداد ولقصة 
عذابات  المحرقي  يعقوب  ول��دي��وان 

أحمد بن ماجد.
سمات  إل��ى  ال��ك��ات��ب  يتطرق  ث��م 
الخطاب ومتن التحول والبيان النقدي 
والمواجهة  واالم��ت��ث��ال  والمحايثة 
واالختالف. أما الفصل الثالث فخصصه 
لسجاالت المناعي النقدية مع الشعراء 

والرابع لمقارباته النقدية.
غلوم:  إب��راه��ي��م  للدكتور  ص��در 
العربي  الخليج  في  القصيرة  القصة 
في  المسرحية  التجربة  وظ��واه��ر 
والتغير  والمسرح  1981م،  البحرين 
)عالم  العربي  الخليج  في  االجتماعي 
وإشكالية  والثقافة   ،1986 المعرفة( 
الخليج  دول  في  الثقافي  التواصل 
الممثل  وتكوين  1989م،  العربي 
الخليج  مجتمعات  ف��ي  المسرحي 
العربي 1990م، والخيول )مسرحية( 
إصدار أسرة األدباء والكتاب 1992، 
1996م،  العريض  إبراهيم  ومسرح 
الخطاب  وتأسيس  الزايد  اهلل  وعبد 
والمرجعية  1996م،  الحديث  األدبي 
في  األدب��ي  النقد  )بدايات  واالن��زي��اح 
الخليج( 1996م، والخاصية المنفردة 
1997م،  ال��م��س��رح��ي  ال��خ��ط��اب  ف��ي 
الديموقراطية  وإن��ت��اج  وال��ث��ق��اف��ة 

2002م.

رجب  أحمد  الساخر  الكاتب  حقق 
أمين  له مصطفى وعلي  به  ما حلم 
كلمة«  »نصف  أشهر  صاحب  فصار 
كتابتها  بدأ  مند  العربي  العالم  في 
لرئيس  ن��ائ��ب��ًا  وع��م��ل   1968 ع��ام 
تحرير مجلة »الجيل« ومجلة »هي«.

وك��ت��اب »أح��م��د رج���ب.. ضحكة 
مصر« لمحمد توفيق الصادر عن دار 
المصري للنشر يتناول حياة الكاتب 
رجب  بتوثيق  رج��ب  أحمد  الكبير 

حياته الساخرة وحكاياته النادرة.
الصفات  ب��ع��ض  ال��ك��ات��ب  ي��ف��نِّ��د 
التي ترسخت في األذهان عن أحمد 
رجب، ومنها أنه رجل عبوس ينتج 
ويتحدث  يستهلكه،  وال  الضحك 
عن البسطاء وال يقترب منهم، على 
باب  فتح  رجب  أحمد  أن  من  الرغم 
ليتوب  جاء  ال  لنشَّ يوم  ذات  مكتبه 
عثمان  لدى  له  يديه، وتوسط  على 
)المقاولون  شركة  في  عثمان  أحمد 
العرب(، ليفاجأ بعد ذلك أن عثمان 
خزائن  على  األم��ن��اء  ك��أح��د  عيَّنه 
الشركة، وقد روى عثمان القصة في 
طفولة  الكتاب  ويتناول  مذكراته، 
الكاتب الكبير في مدينة اإلسكندرية، 
وعالقته بالغرفة التي تحمل رقم 53 
كانت  والتي  اليوم  أخبار  مبنى  في 
سعيد  ثم  الحكيم  لتوفيق  ذلك  قبل 
على  سيئًا  فأاًل  كانت  والتي  سنبل 

الجميع.
الفصل  في  المؤلف  ويستعرض 
بأستاذيه  رجب  أحمد  عالقة  الثاني 
ظل  واللذين  أمين،  ومصطفى  علي 
أنه  لدرجة  اآلن  حتى  لهما  مخلصًا 
طلب من الرئيس السادات اإلفراج عن 
الشهيرة  القضية  في  أمين  مصطفى 
الناصر  عبد  الرئيس  حبسه  التي 
على إثرها، حيث قال رجب للسادات 
أحد  يسجن  أن  ض��روري��ًا  ك��ان  »إذا 
ظلمًا، فإنني مستعد أن أسجن بدل 

أشهر »نصف كلمة« عربية

عن  السادات:  فأفرج  أمين«،  مصطفى 
رجب  أحمد  إلحاح  تحت  أمين  مصطفى 
وموسى صبري وعلي الجمال ومحسن 

محمد وعبد الحليم حافظ.
لقد كان مصطفى أمين مؤمنًا بموهبة 
أحمد رجب وحريصًا عليها منذ جاء به 
وقدمه  اإلسكندرية  من  صبري  موسى 
ل��ه، ل��ذا أخ��ذ معه أحمد رج��ب إل��ى كل 
فيها  عمل  التي  الصحافية  المؤسسات 
مثل انتقاله إلى العمل في الكواكب عام 
1963، بل وصل األمر إلى الضغط على 
أحمد رجب ومنعه من الزواج من الفنانة 
عاصفة  حب  قصة  بعد  كاريوكا  تحية 
ومستقبله  موهبته  على  خوفًا  بينهما، 
المهني من شهرتها الكبيرة كأهم فنانة 
وعلي  مصطفى  ومنحه  استعراضية، 
ولندن  روم���ا  إل��ى  سفر  ت��ذاك��ر  أم��ي��ن 

وبيروت لكي ينساها.
التي  المواقف  توفيق  محمد  ويسرد 
ت��ع��رض لها أح��م��د رج��ب م��ع رؤس��اء 
أعماله  شخصيات  مع  ومواقفه  مصر، 
مثل »فالح كفر الهنادوة« و»كبورة بيه« 
المقاالت  من  ع��دد  مع  توتة«  و»توتة 
الكبير  الكاتب  ينشرها  لم  التي  النادرة 

في كتب.
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كتب

دراما الحيوات الممزقة

ف���ي روايتها الثالثة الص���ادرة حديثًا 
عن المرك���ز الثقافي العرب���ي بيروت / 
الدارالبيضاء في طبعتها األولى )2011(، 
تواصل الكاتبة المغربية فاتحة مرش���يد 
هوايته���ا األثي���رة ف���ي القبض بش���باك 
المتخيل من داخ���ل أوار الواقع المعيش 
وحمأة اليوم���ي العابر عل���ى عينات من 
الش���خصيات الطاعن���ة ف���ي »التطرف« 
سواء في مشاعرها الجوانية أو مواقفها 

الوجودية. 
رواية تنطوي شخصياتها على تطرف 
مش���اعر غالبًا ما يكون محكوم���ًا ببنية 
اإلخفاق والفشل، يترجمه تارة صراخها 
العاتي للتعبير عن الحد األقصى للحياة، 
وتارة أخرى صمتها السميك الذي يشف 

ليقول أشياء أبعد من الحياة. 
وفي س���طور هذا العمل الجديد، الذي 
يج���يء - على صعي���د المن���اخ العام – 
اس���تكمااًل لروايتيها السابقتين »لحظات 
المتع���ة«  )2007( و»مخال���ب  غي���ر«  ال 
)2009(، أت���ى الدور هذه المرة على كل 

من »أمينة« و»األستاذ إدريس«. 
الش���خصية األولى، زوج���ة مكلومة 
تنخرط ف���ي مونولوج طوي���ل مثل نهر 
بدائي مندفع كما لو أنها تنتقم لس���نوات 
صمتها بالحديث إلى زوجها الواقع تحت 
وطأة غيبوب���ة كلينيكية، جراء تعرضه 
لحادثة س���ير مفجعة رفق���ة واحدة من 
عش���يقاته، وهي تروي له أحداث قصة 
كانا في أحد األزمان بطلين لها، دون أن 
تعلم إن كان باس���تطاعته أن يس���مع أم 
ال، ألن م���ا يهمها ف���ي نهاية المطاف هو 
»أن تتكلم، أن تفرغ ذاتها«، وأن تش���رع 

األب���واب الموص���دة الت���ي »تس���تقر في 
الغموض«. 

أما الش���خصية الثانية، فكاتب يمزق 
حجب األس���رار عن منابع اإللهام لديه، 
والعالق���ة الملتبس���ة بي���ن كل من الحب 
واإلب���داع، عب���ر بورتريهات إيروس���ية 
لنساء أوقدن جمر الحرف بدواخله، ألنه 
يعد نفس���ه »صنيع كل النس���اء اللواتي 
عبرن حيات���ه«، وألن كل كت���اب يؤلفه 
»مقرون بامرأة« م���ا. الكاتب ذاته، الذي 
وطد العزم على »رفع الس���تارة الخلفية 
وإهدائن���ا المش���هد األخي���ر. . الع���رض 
الحقيق���ي. . ع���رض الكوالي���س المفعم 
بقل���ق الممثلين وتقلباته���م المزاجية. . 
الحقيقية  السرية وانفعاالتهم  بعالقاتهم 
الت���ي يوارونها خل���ف المكياج واألقنعة 
قبل أن يرس���موا ابتس���امة تستحق منا 

التصفيق«. 
تقاط���ع المصائر على نه���ج ايطالو 

كالفينو، وتضفير حكايتي الشخصيتين 
معًا ف���ي إطار ن���وع م���ن »ديموقراطية 
السرد« التي توفر للحبكة مرونة التناوب 
محكي���ات صغرى  والتداخ���ل وتضمين 
المش���هد وتتفاعل  لكائنات أخرى تؤثث 
معه س���لبًا أو إيجابًا، شكال حيلة فنية 
ناجعة، توسلت بها صاحبة »ما لم يقل 
بيننا« للتوغل بمسبارها بكل جسارة في 
المناطق المعتمة من نفسية »مخلوقاتها 
الورقية«، ومعالجة موضوع شائك بما 

يلزم من اإلقناع والمتعة. 
ولهذا الغرض، انفتحت الرواية بشكل 
مثمر على »تعددي���ة المراجع« المعرفية 
التي نهلت من التحليل النفسي والفلسفة 
والتش���كيل واألدب الكوني، حيث نلفي 
مقتبس���ات لكبار الش���عراء والفالس���فة 
العالميين، وتوظيفًا ل� »خطاب األريكة« 
عل���ى الطريقة الفرويدي���ة، لكن دون أن 
يغ���رق »الملفوظ الروائي« ف���ي التعالم 
أو اس���تعراض العض���الت القرائية، بل 
إنه وكما تتصل العين بجفنها يندغم في 
صلب انس���يابية السرد ويرتبط ارتباطًا 

عضويًا به.
إن »الملهمات« رواية تش���عرن دراما 
الحيوات الممزقة بسوء الفهم الناتج عن 
صعوبة التواصل مع اآلخر المختلف في 
نظرته للعالقات اإلنس���انية، باالستناد 
جمالي���ًا إلى لغة ديدنه���ا الخفة واإللماح 
ب���دل التصريح، تس���تقر عل���ى ضفاف 
الواقعية المخاتلة، إذ كما تقول الساردة 
»م���اذا يس���تفيد الق���راء لو كت���ب الكاتب 
واقع���ًا يعرفونه. . فمن يرغب في معرفة 

الحقيقة فليبتكرها«.

اأني�س الرافعي - املغرب
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»أشعل النور ألنني ال أحب أن أعود 
إلى البيت في الظالم«

للكاتب  األخ���ي���رة  ال��ك��ل��م��ات  ك��ان��ت 
1910-( بورتر  سيدني  وليم  األميركي 
حول  الحكايات  اختلفت  والذي   )1862
أيامه  إل��ى  قصة  فترجعه  شهرته  اس��م 
يدعو  كان  إنه  قيل  حيث  أوستين،  في 
العائلة »أو.هنري«، وقصة أخرى  قطة 
سجن  في  الحراسة  كابتن  إلى  ترجعه 

والية أوهايو »أورين هنري«.
كتب »أو رين هنري« عددًا يفوق المئات 
كاتبًا  كان  فقد  القصيرة،  القصص  من 
غزير اإلنتاج، يكتب ليكسب عيشه، على 
الرغم من أنه عاش فقيرًا ومات فقيرًا في 
تكساس ونيويورك، وبعد موته بثماني 
نيسان   / إبريل  في  وتحديدًا  سنوات، 
عام 1918 أقام نادي الشفق الذي تأسس 

كتاب »بغداد تبوح بأسرارها« للكاتب 
العراقي عباس عبود سالم صدر حديثًا 
ع���ن »دار الفراهيدي للنش���ر والتوزيع« 
بالعاصمة العراقية، ويضم ستة فصول 
تتقصى وتحلل وجوه الحياة في بغداد. 
ويتن���اول المؤلف في كتاب���ه الذي يقع 
في »230« صفحة من القطع المتوسط 
والسياس���ية،  التاريخي���ة  األهمي���ة 
والمكونات الدينية والطائفية والقومية 
لمدينة بغ���داد عبر األزمنة، وس���كانها 
وعاداتهم االجتماعية، والمكنون الثقافي 

بغداد.. مالمح تاريخية ووجدانية

عام 1883، وعرف فيما بعد بعد باسم 
جمعية الفنون واآلداب، حفاًل لتأسيس 
شيء يخلِّد ذكرى »أو. هنري«، فقرروا 

لكتاب  اسمه  تحمل  جائزة سنوية  منح 
تقوية  إل��ى  وتهدف  القصيرة،  القصة 
المؤلفين  وتشجيع  القصيرة  القصة  فن 
تحت  األول  المجلد  نشر  وقد  الشباب، 

عنوان »قصص الجائزة التذكارية
ل� )أو. هنري(« عام 1919.

التي تصدر  الجوائز  اختارت سلسلة 
مجموعة  للكتاب  العامة  الهيئة  ع��ن 
على  حصلت  التي  القصص  أفضل  من 
ومنهم   2007 لعام  هنري«  »أو.  جائزة 
تشارلز  إيفنسون،  برين  تريفور،  وليم 
الم���ب���رت، ي��ان��ي��ك م���ورف���ي، س���وزان 
ستريت، ريبيكا كورتيس، أليس مونرو.
ترجم عبد المقصود عبد الكريم القصص 
حبكته  ف��ي  بسيطًا  أغلبها  ج��اء  التي 

وشخوصه، وفي نهاياتها الجذابة.

قصص جائزة »أو. هنري«

والمعرفي للمدينة من حيث الشكل ومن 
حيث المضمون. 

ع���ن  اإلجاب���ة  المؤل���ف  ويح���اول 
الت���ي أفرزتها  التس���اؤالت السياس���ية 
الثقافي  والتراك���م  التاريخية  العوام���ل 
والتط���رق  السياس���ية،  واألح���داث 
للمعض���الت االجتماعي���ة والسياس���ية 
والبيئي���ة.. ويض���م الكت���اب أكث���ر من 
)80( ص���ورة وخارط���ة تعكس مالمح 
تاريخية ووجدانية من مدينة بغداد عبر 

العصور. 
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الرواية التي تنبأت بالثورة
نصوص إبداعية أم وثائق اجتماعية؟

وكما قال الروائي عالء األسواني، في 
تقديمه لمجموعت���ه »نيران صديقة«، 
فاألحداث والشخصيات التي يبسطها 
الروائ���ي في نصه »تق���دم لنا حقيقة 
إنس���انية لكنه���ا ال تمث���ل بالضرورة 
حقيق���ة اجتماعي���ة«. له���ذا ف���إن فهم 
أحداث وش���خصيات الرواي���ة، بقدر 
ما يس���تند إلى معطيات الواقع، بقدر 
م���ا يمتح من عوالم الخيال، الش���يء 
الذي يس���تلزم اإلق���رار بتعدد وجهات 
النظ���ر ف���ي فه���م الرواي���ة وأحداثها 

وشخصياتها. 
إن أقصى ما تقدمه لنا الرواية، كما 
يؤكد األسواني دائمًا، هي »حياة على 
الورق تش���به حياتنا اليومية، لكنها 
ال تتطاب���ق معها«، ب���ل إن ما يميزها 
كعمل أدبي هو أنها تقدم صورة أكثر 
عمقًا وداللة وجمااًل عن الواقع. وكلما 
أجاد الروائي في خلق نوع من الخلط 
في ذهن القارئ بين الخيال والواقع، 
أب���دع ف���ي عمل���ه ونجح ف���ي مهمته 
المتمثلة في تحقي���ق اإليهام للقارئ. 
ألي���س ما يهم ف���ي الرواي���ة ليس ما 
تعكس���ه من أحداث ووقائع، س���واء 

وتس���جيل ما يعتمل ف���ي الواقع، وال 
حتى استش���راف ما ه���و آت. فهناك 
ش���يء إضافي يصنع هوية الرواية، 
يتمث���ل ف���ي ذل���ك االختي���ار القبلي 
الموجه لعملية الس���رد، والذي يجعل 
الرواية ال تكتفي بإسناد ذاتها بذاتها، 
وإنم���ا تنزع بالمقابل إلى أن تس���تند 
إلى تجربة السارد ورهاناته الجمالية 
والوجودي���ة، بق���در م���ا تنفتح على 
تجربة القارئ المفتوحة والمتغايرة. 
وطبيع���ي واألم���ر كذل���ك، أن تتميز 
الرواي���ة ع���ن الرواي���ة التاريخي���ة، 
بكونه���ا من حي���ث المبدأ غي���ر قابلة 
وبديه���ي   .INvErIFIaBLE للتحق���ق 
كذلك أن الروائي لي���س باحثًا علميًا 
يراهن على صياغة وثيقة اجتماعية 
تعب���ر بكيفية صادقة ع���ن ما يحدث 
ف���ي المجتمع، أو تتنبأ بما س���يصير 
في المس���تقبل، لكن ال يعني ذلك أن 
الروائ���ي كائ���ن ميتافيزيقي، يعيش 
فيم���ا وراء المجتمع، فهو ينخرط في 
مجتمع، ويتأثر بأحداث وشخصيات 
من الحياة، ويسعى إلى التعبير عنها 
في رواياته، بطريقة ذاتية وجمالية. 

ف���ي مصر تم إع���ادة طبع روايات 
الفراش���ة« لمحمد سلماوي،  »أجنحة 
و»عرف���ة ينه���ض من قبره« لحس���ن 
عادل،  لش���ريف  و»مزدوج«  توفيق، 
و»2025. . الن���داء األخير« لمصطفى 
الحسيني، وبشكل أقل في تونس مع 

رواية »الخوف« لرشيد الخلولي. 
وال شك أن هذه الظاهرة، المرشحة 
للتوس���ع في القادم من األيام، تعيد 
طرح إشكالية أزلية، ما فتأت تشغل 
بال الروائيين والنقاد على حد سواء، 
ته���م عالق���ة الرواي���ة واألدب عمومًا 
بالواقع. وتدفعنا للتس���اؤل من جديد 
ح���ول ما إذا كان النص الروائي يمثل 
وثيقة اجتماعية تعكس بشكل مباشر 
وأمين ما يعتمل في صلب المجتمع، 
بل وتتنبأ بمس���تقبله، أم أن الرواية 
ليس���ت س���وى كتابة إبداعية تحتكم 
لمنط���ق خاص، حتى وهي تمتح من 

أحداث وشخصيات الواقع. 
المؤك���د أن »غاي���ة الرواي���ة ه���ي 
التعبير عن الواق���ع«، كما أبرز جون 
بوي���ون أح���د أب���رز نق���اد الرواية، 
لك���ن »التعبير« هن���ا ال يعني وصف 

د.فوزي بو خري�س - املغرب

رياح التغيير التي هبت على مجتمعاتنا العربية، خالل هذه السنة، طالت حقل األدب. ولعل من أبرز مظاهر تأثير 
الث����ورات في حقل اإلبداع األدب����ي، ظاهرة إعادة طبع نصوص روائية صدرت قبيل الثورات أو قبلها بس����نوات، 

والترويج لها تحت يافطة »الرواية التي تنبأت بالثورة«. 

كتب
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كان���ت ذات صلة بالواقع أم متخيلة، 
وإنما األهم ما »تكش���فه أو توحي به 
لذهن القارئ«، كما ذهب إلى ذلك جان 
بويون. لهذا فالعمل الروائي يساعدنا 
على إدراك بع���ض الصور والدالالت 
عن مجتمع ما، غير أنه ال يمكنه زعم 
تقديم حقيقة طبق األصل عن الواقع، 
فحتى الخط���اب العلمي اليوم لم يعد 
بالوثوقية التي تسمح له بادعاء تقديم 
حقيق���ة الواقع كما هو، أو التنبؤ بما 
سيصير مس���تقباًل. فسواء في العلوم 
الحقة أو االجتماعية، يصطدم طموح 
بن���اء ص���ورة أمين���ة وموضوعية، 
بل واس���تباقية عن الواقع، بس���يادة 
روح النسبية والتقريب، بل واإلقرار 
بالمستقبل،  التام  التنبؤ  باس���تحالة 
في ظ���ل معرفة مح���دودة وغير تامة 
وفي ط���ور االكتم���ال. وف���ي الواقع 
ال يمك���ن التقليل من أهمي���ة الرواية 
والتنب���ؤ  الواق���ع  استكش���اف  ف���ي 
التنب���ؤ  فموضوع���ة  بالمس���تقبل. 
ليس���ت جديدة، إذ يكفي أن نعود إلى 
الوراء، إلى تاري���خ الرواية العالمية 
لنكتش���ف نصوصًا، جسدت ما يشبه 

النب���وءة االجتماعي���ة والسياس���ية، 
نش���ير هنا عل���ى س���بيل التمثيل إلى 
رواية جورج أوروي���ل )1984(. كما 
أن تاريخ الرواية العربية والعالمية، 
يدل، في نظر مي���الن كونديرا، على 
أن الرواي���ة اس���تطاعت بالفع���ل أن 
تتنبأ وتكتش���ف بطريقته���ا الخاصة 
مختلف جوانب  الخ���اص،  وبمنطقها 
الوجود اإلنس���اني، بحك���م أن تنبؤ 
الرواية ال يشبه بأي حال من األحوال 
تنبؤ دراس���ة نقدي���ة أو بحث علمي، 
فالروائ���ي كم���ا يؤك���د صاح���ب »فن 
الرواية«: »يكتش���ف ما ال يمكن سوى 
ل���ه وحده أن يكتش���فه«. وله���ذا ربما 
يتعين في نظر الفيلس���وف الفرنسي 
المعاص���ر aLaIN FINKIELKrauT أن 
»نتعامل مع الروائيين، مثلما نتعامل 
مع الفالس���فة، أي كمستكش���فين أو 
طالئ���ع ECLaIrEurS«، يقودونن���ا، 
وهم يجوب���ون مناطق الظل والعتمة 
والصم���ت، إل���ى أبع���د من أنفس���نا، 
ويطرح���ون األس���ئلة والقضايا التي 

نجد حرجًا في طرحها. 
وم���ع ذلك يصعب حس���م مس���ألة 

عالقة الرواية بالواقع، وربما تفيدنا 
إح���دى خالصات المناظ���رة األخيرة 
التي نظمتها جريدة لوموند الفرنسية 
خ���الل الس���نة الجارية، ح���ول هذه 
المس���ألة بالذات، ف���ي تلمس بعض 
حيثيات هذه العالقة، ذلك أنها أكدت 
على أن أية كتاب���ة روائية إنما تبرر 
وجودها، بكونها تحمل نظرة مختلفة 
لإلنسان والمجتمع واألشياء، أي أنها 
ال تكتفي بالتفاعل واستيعاب تحوالت 
العال���م من أجل تمثيلها روائيًا، بل ال 
مناص م���ن أن يض���يء الروائي هذا 
العالم، عبر الكش���ف ع���ن مفارقاته، 
ومآس���يه أو جماله.  وف���ي األخير، 
نقول إنه م���ن غير الممك���ن فهم هذه 
الظاهرة المستجدة في حقلنا األدبي، 
باالستناد فقط إلى االعتبارات المشار 
إليها أعاله، والمرتبطة بخصوصيات 
الكتابة الرواي���ة ورهاناتها اإلبداعية 
والجمالي���ة، ب���ل واأليديولوجية، إذ 
ال بد من اس���تحضار الباعث التجاري 
كذلك. فالثورة لم تحرر فقط الطاقات 
والمب���ادرات، بل ح���ررت النصوص 
أيضًا، وفك���ت أغالل الرقاب���ة، التي 
التفت حول رق���اب المبدعين لعقود، 
وسمحت بالمقابل للعناوين الممنوعة 
والمصادرة، بأن تخ���رج إلى العلن، 
ب���ل وأن تتأثر لنفس���ها، ب���أن تحتل 
واجهة المكتبات ف���ي تونس ومصر. 
واألكثر من ذلك صار كل ما له عالقة 
بموض���وع »الث���ورة« مرغوب���ًا في���ه 
م���ن لدن دور النش���ر، ولي���س غريبًا 
واألمر كذلك أن يعمد الناش���رون إلى 
التنقيب في أرش���يفاتهم عن كل ما له 
صلة ب� »الثورة«، وفي هذا الصدد لم 
يتوانوا عن إعادة طبع الروايات التي 
تنبأت في رأيهم بما يجري اليوم من 
ثورات، وختمها مثاًل بعبارة »رواية 
تنبأت بثورة 25 يناير« الس���حرية، 
بل وإس���نادها بكلم���ات يدبجها نقاد 

محترفون. 



128129 128129

أغنيات
 للوطن والقيم

         يرصد اللغوي 
في  راي  آالن  الفرنسي 
عاشق  »ق��ام��وس  كتابه 
ل�����ل��ق��وام��ي��س« ال��ص��ادر 
»بلون  دار  ع��ن  ح��دي��ث��ًا 
باريس« مساهمات الكّتاب 
أو  المرموقين  واألدب���اء 
قدموا  الذين  المجهولين، 
ويؤكد  للغاتهم.  خ��دم��ة 
أن  قاموسه  في  المؤلف 
السمة األولى واألساسية 
هي  للقواميس  بالنسبة 
أنها أداة للمعارف، وأداة 
م��أل��وف��ة وض���روري���ة.. 

»يظل  القاموس  مؤلف  أن  إل��ى  مشيرًا 
يتعامل مع اللغة في عمل ال يصل أبدًا إلى 
وحياته  وقته  يمضي  أنه  ذلك  يريد،  ما 
تنتظره  ال  التي  اللغة  وراء  يجري  وهو 

أبدًا«. 
حقوق  مشكلة  عن  المؤلف  ويتحدث 
والتي  القاموسية،  األعمال  في  المؤلف 
ينبغي..  كما  م��وّزع��ة  ليست  أنها  ي��رى 
المثل عن حالته وحالة  ذلك  ضاربًا في 

تدور أح���داث رواية »لم أر الش���الالت م���ن أعلى« 
للش���اعر المغرب���ي محمد ميل���ود غرافي بي���ن المغرب 

وفرنسا.
وتحكي الرواية الصادرة حديثًا في الرباط عن »دار 
الغاوون« قصة المهاجرين المغاربة إلى فرنس���ا بحثًا 
عن حياة جديدة، وفي ثنايا العمل تتكشف االختالفات 
الثقافية واالجتماعية، التي تترك أثرها على شخصية 
المهاجر الذي يعيش في غربة مزدوجة، غربة المكان، 

وغربة الهوية. 
يذك���ر أن الش���اعر محم���د ميلود صدر ل���ه ديوانان 
ش���عريان هما »حرائق العشق« عام 2002 و»أمضُغها 

علكًا أسود« عام 2009. 

دي���وان »نبض م���ن الفؤاد« 
للشاعر المغربي الشاب زكرياء 
الحدان���ي صدر حديث���ًا عن دار 
سجلماس���ة للطباعة والنش���ر 
بمدين���ة مكن���اس. يوث���ق في 
لحظ���ات وأحداث م���ر بها من 
للكتاب���ة ورفقة  خالل عش���قه 

القلم واإلبداع حسب تعبيره. 
وه���و أول دي���وان زجل���ي 
للش���اعر، يقع في 118 صفحة 
المتوسط ويتضمن  الحجم  من 
44 قصي���دة زجلية مس���تلهمة 
م���ن القيم اإلنس���انية والدينية 

والوطنية. 
في تقديم���ه للديوان احتفى 
الناقد محمد ادارغة باألس���لوب 
المتميز للش���اعر الش���اب قائاًل 
بأن الزجل المغربي محتاج لمن 
يس���ير على خطى الكبار، مثل 
اله���رم الزجل���ي المرحوم علي 
الحدان���ي. الق���اص واإلعالمي 
أحمد بلبل وصف الحداني بأنه 
ذو إحس���اس رائع وحس فني 

عال. 

كتب

غربة المكان والهوية 

زوج���ت���ه وأخ��ص��ائ��ي 
اللسانيات هنري كويكن 
صاحب  شاركهم  حينما 
قاموس  في  النشر  دار 
»روب����ي����ر ال��ص��غ��ي��ر«، 
يتجشم  ل��م  ال���ذي  وه��و 
القاموس،  ق��راءة  عناء 
بإهداء  قيامه  عن  فضاًل 
ال����ق����ام����وس ب��اس��م��ه 
معرض  وف��ي  للمؤلف. 
حديثه عن اإلنترنت يرى 
آالن راي أن هذه الشبكة 
قّلصت من هامش توزيع 
أن  بحيث  ال��ق��وام��ي��س، 
»روبير«  مثل  بها  المختّصة  النشر  دور 
و»الروس« بصدد التحّول إلى المساهمة 
وهناك  »اإللكترونية«  القواميس  في 
عن  تمامًا  تخّلوا  ممن  الناشرين  بعض 

القواميس الورقية.
العديد  يذكر أن آالن راي هو صاحب 
المتحدثين  بين  المتداولة  القواميس  من 
باللغة الفرنسية ودارسيها، وهو صاحب 

قاموس »روبير« الشهير

الركض وراء لغة ال تنتظر
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الفقيرة  األح��ي��اء  في  الحزن  رائحة 
تفوح من صفحات رواية محمد الرفاعي 
»كائنات الحزن الليلية« الصادرة عن دار 
ميريت، حيث الليالي الباردة الخالية من 
كل شيء إال حكايات البسطاء المعزوفة 
الجنيات  بخياالت  والملتهبة  أل��م،  في 
»المحلة  مدينة  ف��ي  الليل  وع��ف��اري��ت 
حياته  الرواية  بطل  يبدأ  حيث  الكبرى« 
ويصنع حدودته. لكنه ما يلبث أن يجد 
آخر  يرحل  »عندما  متعبًا  وحيدًا  نفسه 
المتعب  جسده  يجر  عجوز  كرجل  ترام 
من وطأة السفر واأليام، يخترق شارع 
يجلس  المنشية،  حتى  زغ��ل��ول  سعد 
الذي يقع تحت تلك  الكبير  المقهى  على 
)اللوكاندة( القديمة يراقب عربات الرش 

يحاول الدكتور ياسر ثابت في كتابه 
»ح��روب ك��رة ال��ق��دم« ال��ص��ادر عن دار 
للعبة  السري  التاريخ  ألغاز  فك  العين 
كرة القدم التي تحتل مكانًا مرموقًا لدى 
ويتناول  المعمورة؛  أرجاء  في  عشاقها 
عالقتها باألدب واألدباء، واستيهاماتها 
في  العرقية  األقليات  ودور  الجنسية 
الزعماء  وحكايات  البطوالت،  اقتناص 
الساحرة  م��ع  وال��ط��غ��اة  السياسيين 

المستديرة.
بكلمات  كتابه  ثابت  ياسر  يفتتح 
حول  ي��دور  »العالم  جاليانو  إدواردو 

الكرة التي تدور«. 
العالقة  تاريخ  من  نماذج  ويرصد 
تولي  ومنها  والسلطة،  القدم  كرة  بين 
اتحاد  قيادة  عامر  الحكيم  عبد  المشير 
أسلوبه  وف����رض  ال��م��ص��ري،  ال��ك��رة 
العسكري في إدارة شؤون الرياضة ثم 
بين  الكروي  الصراع  إدارة  إلى  يعرج 

مصر والجزائر وما حدث في تصفيات 
مونديال 2010.

الدين  أث���ر  إل���ى  ال��ك��ات��ب  وت��ط��رق 
اللعبة،  ون��ج��وم  ال��ك��رة،  م��الع��ب  ف��ي 

ومسألة  المشجعين  وس��ل��وك��ي��ات 
األخالق، واستعرض في الفصل األخير 
نشأة العالقة بين الدين والكرة، حيث 
يسجد  المالعب  تشهده  العب  أول  كان 
في أثناء المباراة شكرًا هلل هو األميركي 
منتخب  في  لعب  ال��ذي  »ه��رب الس��ك« 
فيالدلفيا لمدة 3 مواسم وذلك قبل أن 
يصبح قسيسًا وينشئ كنيسته الخاصة 

عام 1977.
تحريم  لفتاوى  نقدًا  الكاتب  ويقدم 
الكرة في بعض البالد اإلسالمية ومنها 
إلى درجة إصدار علماء دين  ما وصل 
قمصان  ارتداء  تحظر  لفتاوى  ملسمين 
يحمل  ألن��ه  يونايتد  مانشستر  ن��ادي 

شعار »الشياطين الحمر«.
يجمع  ال��ق��دم«  ك��رة  »ح��روب  كتاب 
والدين  والفكر  والثقافة  السياسة  بين 

والرياضة.

الدين هلل .. والمالعب للجميع

اليوم  بقايا  م��ن  ال��م��ي��دان  تغسل  وه��ي 
ومالمح البشر«.

التي  أيامه  استعادة  ال��راوي  يحاول 
ولينين  ماركس  مع  وحكاياته  ضاعت 
فيها  تعلم  التي  الجامعة  كافتيريا  في 
والقنابل المسيلة للدموع في أثناء خروج 
إبان  ووقوفهم  الحرية،  النتزاع  الطالب 
لكي  وج��رأة  برجولة  االستنزاف  حرب 
بل  عيونهم،  بين  من  الوطن  يسرق  ال 
العسكرية  الخدمة  في  التطوع  يقررون 
هنا  والجنود.أنت  للذخائر  خنادق  لحفر 
والوحدة  الحزن  من  عالم  مواجهة  في 
والتأمل والضياع لبطل يبحث عن وجوده 
بين الذكريات القديمة التي ال تستعاد إال 

من خالل رواية عن الحنين.

معزوفة األلم والحنين
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الجمال والجالل
ف���ي  الكت���ب الوطني���ة  أص���درت دار 
)هيئ���ة أبوظبي للثقافة والت���راث( كتابًا 
جديدًا بعنوان »إيضاح نظم الس���لوك إلى 
حض���رات ملك المل���وك« لمؤلفه العماني 
الشيخ ناصر بن جاعد الخروصي، وقدمه 

وحققه الدكتور وليد محمود خالص. 
الكتاب م���ن ذخائر المكتب���ة العمانية 
القديم���ة وأح���د المؤلفات الت���ي عني بها 
المتصوفة كون���ه ش���ارحًا قصيدتي ابن 
���م  الف���ارض »الميمي���ة والتائي���ة«. وقسَّ
الكت���اب إل���ى ثالثة أج���زاء أوله���ا يعنى 
بتخلي���ص النف���س والروح وص���واًل إلى 
مرات���ب الكمال، والثاني يعن���ى ب� »كمال 
النب���ي صلى اهلل وعليه وس���لم« والثالث 

يعنى بمقامات الحقيقة. 
وترد كلمة السلوك وصفًا للشعر الذي 
يتضمن نزعة صوفية، حيث يتهذب العبد، 
ويتطهر من الخلق الذميم ويتوب عن هوى 
نفسه وش���هواتها وصواًل إلى االستقامة 
في طريق الحق بمجاهدة النفس والطاعة 

واإلخالص لخالقها. 
ولد مؤلف الكتاب الشيخ ناصر بن جاعد 
ف���ي منطقة العلياء ب���وادي بني خروص 
س���نة 1192 وتوفي ع���ام 1264 هجرية 
في بي���ت علم وفقه وتدري���س كون والده 
أحد أعالم علماء س���لطنةعمان.. فاشتغل 

المؤلف بالعلم ونال مكانة ومنزلة. 

توازن األصل والعصر
يبحث مؤسس مذهب البنيوية الشهير 
كلود ليفي ش���تراوس في كتابه »الوجه 
اآلخر للقم���ر«، الذي ص���در في باريس 
حديث���ًا عن دار »س���ويل - باريس« بعد 
حوال���ي عام ونصف الع���ام من وفاته، 

ف���ي األس���اطير الياباني���ة وي���رى أنها 
تش���ّكل أحد أنماط فكر أسطوري عرفته 
آس���يا الوس���طى، ثم انتقل إلى أميركا 
وإلى أوروبا، ويش���ير إلى أن استخدام 
وتكيي���ف ذل���ك الفكر األس���طوري أخذ 
اتجاهات متعاكس���ة مثلما ه���ي الحالة 
بالنسبة لكل من فرنسا واليابان.. مبينًا 
أنه إذا كانت فرنسا في إطار النهج الذي 
تبّناه مونتين وديكارت قد دفعت بعيدًا، 
وربما أكثر من أي ش���عب آخر، موهبة 
التحليل والنقد المنهجي في مجال األفكار 
فإن اليابان قد طّورت، ربما أكثر من أي 
شعب آخر تذّوقًا تحليليًا وعقاًل نقديًا في 

جميع ميادين العاطفة والحساسية. 
م���ن  ع���دد  عل���ى  الكت���اب  يش���تمل 
المحاضرات التي ألقاها في اليابان خالل 
الس���نوات األخيرة من عقد الثمانينيات 
الماضي، والتي يتم نشرها ألول مرة. 

ومن الخصوصيات التي يؤكد عليها 
ش���تراوس لدى اليابانيين، في مختلف 
الم���دن والبلدان والق���رى اليابانية، هو 

أن كل يابان���ي ومهم���ا كان���ت مرتبت���ه 
االجتماعي���ة وظروف حياته، ينظر إلى 
نفس���ه باعتباره مرك���ز الكرامة والحس 
الس���ليم وق���درة المبادرة.. مش���يرًا في 
ه���ذا الص���دد إل���ى تعام���ل الياباني مع 
اآللة نفس���ها، مثل المنشار أو الروبوت 
أو غيرهم���ا، وعلى عكس م���ا نراه في 
أوروبا، يقوم العالم الياباني ب�شد اآللة 
نحوه ب���داًل من دفعها نح���و األمام، أي 
يضع نفس���ه في نقط���ة الوصول ال في 

نقطة االنطالق. 
ويحدد ش���تراوس عبقري���ة النموذج 
اليابان���ي بقوله »بين الوف���اء للماضي 
والتحوالت التي فرضها العلم والتقنيات، 
ربما ألن اليابان هي البلد الوحيد، الذي 
عرف حتى اآلن أن يجد نقطة التوازن، 
وبمقدار ما تس���تطيع اليابان المحافظة 
على ه���ذا الت���وازن الثمين بي���ن تقاليد 
الماض���ي وتجديدات الحاضر، س���تقّدم 
مثااًل يعم نفعه البشرية لما هو أبعد من 

اليابان نفسها«.

كتب
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أدب يبشر 
بالكراهية والموت

كتاب»العنف في األدب الصهيوني« للدكتور علي س���ليمان، يلقي الضوء 
على التعاليم الدينية والمعتقدات اليهودية.

ذاك���رة االضطه���اد وعق���دة معاداة 
الس���امية ونزع���ة االنتق���ام، فضاًل عن 
نزع���ات أخ���رى كالعزل���ة واالنغ���الق 
واإلحس���اس المفرط بالتف���وق والتميز 
واالصطفاء والتي جميعها أسست بشكل 
أو بآخ���ر لأليديولوجي���ة الصهيونية، 
يناقش���ها الكت���اب الص���ادر حديثًا عن 
الهيئ���ة العامة الس���ورية للكتاب. يقدم 
الكات���ب تحليل���ه ل���ذاك العن���ف ضمن 
فصول الرواي���ات والقصص التي كتبها 
أدباء صهاين���ة متتبعًا التأثير المتبادل 
بي���ن سياس���ة العن���ف التي تق���وم بها 
الحرك���ة الصهيونية وبين عنف أدبها.. 
الفتًا إل���ى أن الصهيوني���ة أمدت األدب 
وغذَّته بمقوالتها ومسلَّماتها العنصرية 
العدواني���ة، وفى المقاب���ل، فإن األدب 
غ ممارساتها  تبنى مقوالتها وقيمها وسوَّ

العدوانية التوسعية. 
كما يكش���ف الكتاب، ال���ذي جاء في 
230 صفح���ة م���ن القطع المتوس���ط، 
العنف المتغلغل في الش���عر الصهيوني 
بما يتعارض مع مبادئ الشعر السامية 
المتمثلة في النقاء والحب واإلنس���انية 
والعنصر الس���حري الذي يبعث الدفء 
في ش���رايين الحياة ويج���دد نضارتها 

وشبابها. 

ويعل���ل س���ليمان ه���ذا المق���دار من 
الكراهي���ة في هذا الن���وع األدبي بقوله: 
»إن الحرك���ة الصهيونية وش���عرها لم 
يولدا من رحم الش���رق ولم ينش���أا في 
حاضنته أو يتنفسا من مناخه الروحي 
والثقاف���ي واألخالقي، بل ولدا من رحم 
الغرب االس���تعماري، وترعرعا، ونهال 
من ثقافت���ه وقيمه ومفاهيمه العنصرية 

االستعمارية«. 
ويضيف صاحب أبجدي���ة المطر أن 

هذا الش���عر بّش���ر بالدول���ة الصهيونية 
غ  ج لها وأس���هم في تأسيسها وسوَّ وروَّ
الفلسطيني  قيامها على أنقاض الشعب 
وعل���ى أرض���ه وممتلكات���ه وحقوقه، 
وكان مولدًا للحركة الصهيونية وحاماًل 
وأطماعها  ومقوالته���ا  أليديولوجيته���ا 
وأوهامه���ا وتوتراتها، مب���ررًا لألجيال 
الصهيوني���ة  أس���لوب  اإلس���رائيلية 
ومنطقه���ا ونهجها في اس���تخدام العنف 
والتنكي���ل بالعرب على أس���اس إذكاء 
أوهام الحق اإللهي الذي يبرر لهم الدفاع 

عن نقاء عرقهم المزعوم. 
ويتطرق الكاتب إلى ما أسماه العنف 
���ن الذي ال يقّل  المعن���وي والعنف المبطَّ
ع���ن العنف المباش���ر قس���وة وإجحافًا 
بحق اإلنس���ان العربي، حيث اس���تخدم 
الكثي���ر من الش���عراء الصهاينة مختلف 
أس���اليب الخ���داع والتحاي���ل واالبتزاز 
وزراع���ة األحقاد والكراهي���ة واألوهام 
في نفوس األجيال اإلس���رائيلية ومنهم 
ويه���وذا  بيالي���ك  ناحم���ان  مناحي���م 
عميحاي وشمش���ون ملتسار، ثم يقوم 
أولئك الش���عراء بممارسة دور الضحية 
المحاص���رة بأع���داء الس���الم والحرية 

والديموقراطية. 
ويلف���ت س���ليمان إل���ى العن���ف في 
ش���عر األطف���ال الموج���ه إل���ى األجيال 
اليهودية الناشئة التي تسعى إسرائيل 
مطلق���ًا  إيمان���ًا  تؤم���ن  تجعله���ا  ألن 
باأليديولوجية الصهيونية ومس���لماتها 
وقيمها وأطماعها في االحتالل، وخدمة 
والمناه���ج  الخط���ط  وضع���ت  لذل���ك 
الدراسية والتعليمية والتربوية مجندًة 
والمثقفين،  والش���عراء  المفكرين  أقالم 
وهذا ما حققه بنس���بة كبيرة الش���عراء 
الصهاينة مثل اسحق شيالف، ونعمى 
ش���يمر، ويعقوب زيم وغيرهم، حيث 
إن م���ا كتبوه كان أش���د عنف���ًا وتطرفًا 
وقس���وة مما يقوله القادة العسكريون، 
كقول أحدهم ف���ي قصيدة مدرجة ضمن 
منهج دراسي لألطفال »سنسفك الدماء 
الكثي���رة.. ونقت���ل األطف���ال والنس���اء 
والش���يوخ.. ل���و كن���ت قائدًا لجيش���نا 
األس���طورة لم���ا تركته���م يرحلون من 

المدينة المحاصرة المختنقة!!«.
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بين صدور الكتاب األول عام 1998 »هاري بوتر وحجر الفالس����فة« 
ثم تحوله إلى فيلم وبين اكتمال السلس����لة بإطالق الفيلم األخير ثالث 
عش����رة س����نة حقق فيها »هاري بوتر« أرقامًا هي األولى في التاريخ، 
وشغل جياًل من القراء وعشاق السينما حول العالم، حيث جمعت بين 
عالمي المغامرة والسحر، لتصفع العالم الغربي المنظم بحقيقة وجود 
عوالم فوق بشرية، فوق أو ما قبل علمية، ولتغذي لدى أطفال العالم 
أحالم القوة الخارقة الت����ي يمثلها البطل »هاري بوتر« وأحالم الثروة 

والشهرة التي نالها الصغار الذين قاموا بدور البطولة.

لنتأم����ل الرق����م »س����بعة« ال����ذي انتهت به سلس����لة الكت����ب وداللته 
المثيولوجي����ة في كل الثقافات واألديان، ه����ل هي مصادفة؟ وهل كان 

النجاح مصادفة؟.

هاري بوتر
األسطورة تكتمل



134135 134135

ليس هناك شك في أن المطلعين على 
عوالم هاري بوتر وتاريخه، س���يعرفون 
بس���رعة ما هي ه���ذه األرق���ام. لآخرين 
نقول ببس���اطة إنها كالتال���ي: 15 مليار 
دوالر هو مجموع ما تحقق من أرباح في 
ط���ول العالم وعرضه من كل ما له عالقة 
بالفتى الساحر الذي صارت له في العالم 
اليوم شهرة تفوق شهرة شارلي شابلن 
وميك���ي ماوس وجيمس بوند مجتمعين. 
والرقم 7، هو ع���دد الكتب التي تدور من 
حول حي���اة ومغام���رات ه���اري بوتر.. 
أما الس���نوات العش���ر أو أكثر قلياًل، فهي 
الفترة الزمنية التي استغرقتها مغامرات 
هاري بوتر للتحول إلى ظاهرة ال سابق 
لها في تاريخ البشرية: ظاهرة »أدبية«، 

سينمائية بين أمور أخرى.
أم���ا هذا كله فلم يكن له أي وجود قبل 
عقدين م���ن اآلن. ال وجود له���اري بوتر 
وال لروايات���ه وال أفالم���ه، وال ألي ذك���ر 
له. ولكن كانت هناك امرأة، ذكية متقدة 
الذه���ن تبحث منذ أول س���نوات مراهقتها 
عن إنجاز تثبت م���ن خالله وجودها في 
هذا العال���م. والحقيقة أنه���ا حين عثرت 
على هذا اإلنجاز في العام 1990، لم تكن 
مدركة أنها فعلت ذلك... بل كان عليها أن 
تنتظر بضعة أعوام أخرى وتبذل جهودًا 

كبي���رة وتق���رع أبواب���ًا عدي���دة، قبل أن 
يتحق���ق لها ما لم تك���ن حتى لتجرؤ على 

أن تحلم به.
إذن، تب���دأ حكايتنا هن���ا ذات يوم من 
العام 1990. في ذلك اليوم كانت الكاتبة 
الش���ابة – التي ستذاع شهرتها في العالم 
كله خ���الل العقدين التاليين تحت اس���م 
دجي. كي. راولنغ – جالسة على مقعدها 
في قطار ينقلها من مانشس���تر إلى لندن، 
تفك���ر كعادتها بنّص تكتب���ه. فجأة ومن 
دون مقدم���ات لمعت في رأس���ها صورة 
هاري بوتر. الفتى الس���احر اللطيف. من 
أي���ن أتت الص���ورة؟ لم تعد تذك���ر تمامًا. 
لكنه���ا تذكر أن ش���يئًا كالبري���ق الح أمام 
عينيها، وقررت أن تجرب حظها مع تلك 
الشخصية. ولقد روت هي نفسها ما حدث 
لحظتذاك على الش���كل التالي: »لقد كنت 
أكتب ب���ال هوادة منذ كنت في السادس���ة 

من عم���ري.. وكانت األفكار تمأل رأس���ي 
دائمًا قبل أن أحّطها على الورق. والحال 
أنه لم يكن قد س���بق لي أب���دًا أن اهتممت 
بفك���رة، م���ن قبل، ق���در اهتمام���ي بتلك 
الفكرة المباغتة التي أضاءت في رأس���ي 
ف���ي قطار ذلك الي���وم، حيث بقيت طوال 
أربع س���اعات )تأّخ���ر فيه���ا القطار عن 
موعد وصوله( أفكر بهاري بوتر. وراحت 
التفاصي���ل تترى أمام���ي، من حول ذلك 
الفتى أس���ود الش���عر الممحي الشخصية 
تقريبًا، والذي كان منذ والدته ساحرًا من 

دون أن يدري، أول األمر بذلك«.

يوم رفضها الناشرون

هك���ذا، إذن، ول���د هاري بوت���ر الذي 
س���تعطيه راولن���غ تاريخ���ًا لمولده )في 
الع���ام 1980( هو نفس���ه تاريخ مولدها: 
األول من شهر تموز )يوليو(. ومهما يكن 
من األمر فإن الكاتب���ة لن تفرغ من كتابة 
روايتها األول���ى – من بطولة هاري – إال 
في العام 1995.. لتبدأ الحكاية الحقيقية 
هن���ا بالتح���ّول إلى أس���طورة. عند ذلك 
الب���دء لم تكن هن���اك أرقام مدهش���ة وال 
نجاح، وال حتى أمل باالس���تمرار.. كانت 
الحكاي���ة، فق���ط، حكاي���ة كاتبة ش���ابة 
أنج���زت رواي���ة وتريد أن تعث���ر لها اآلن 
على ناش���ر. ولنا هن���ا أن نتصور مقدار 
الخيب���ات الت���ي س���تواجهها، إذ راح���ت 
ترس���ل المخطوط إلى ناش���ر بعد اآلخر. 
خالل س���نة زاد عددهم على الدزينة.. لم 
ير واحد منهم أية إمكانات تجارية لرواية 
ف���ي مئ���ات الصفح���ات بطلها طف���ل ولد 
ألبوين س���احرين ماتا حين كان في أول 
حياته، ولن يعرف إال في س���ن الحادية 
عش���رة أنه ورث عنهما موهبة الس���حر. 
كان اس���م الرواي���ة »ه���اري بوتر وحجر 
الفيلس���وف«. واألدهى من هذا أن الكاتب 
ام���رأة وجمهرة الق���راء العريضة لم تكن 
متحمس���ة لقراءة نص كهذا تكتبه امرأة. 
ومع هذا، إذ وص���ل النص ذات يوم إلى 
دار نشر »بلومزبيري« اللندنية، رأت هذه 
ال���دار أن في إمكانه���ا أن تجازف، مقدمة 
للكاتبة أول دفعة على الحس���اب: 2500 

األرقام ... األرقام أواًل طالما أننا نعرف أن ليس ثمة ما هو أكثر فصاحة 
من األرقام. وعلى سبيل البداية نحصر الحديث بثالثة أرقام: 15 مليارًا، 

سبعة كتب، وعشر سنوات ونّيف.

في البدء كانت 
هناك كاتبة شابة 
أنجزت رواية وتريد 
أن تعثر لها على 

ناشر

»كوكتيل« أدبي
أساسه التماهي مع الخير

من هو هاري بوتر وما حكايته في نهاية األمر؟

اإبراهيم العري�س- بريوت
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جنيه اس���ترليني. وجازف���ت. وكان ذلك 
في العام 1997، حين نش���ر الكتاب بعد 
س���نوات من »والدته« في رحلة القطار.. 
والمده���ش أن الق���راء اإلنكلي���ز، صغارًا 
وكب���ارًا، أقبلوا عل���ى ش���رائه وقراءته 
وبدأت ش���هرته تكبر تدريجيًا، إلى درجة 
أن دار نش���ر »سكوالس���تك« األميركي���ة 
اهتمت به وقررت نش���ره في طول أميركا 
وعرضها، مش���ترطة – مقابل 105 آالف 
دوالر دفعتها إلى الثانية – تغيير عنوانه 
من »هاري بوتر وحجر الفيلسوف«، إلى 
» هاري بوتر وحجر الس���احر« خوفًا من 
أال يعك���س العنوان األول لعبة الس���حر، 
مضفيًا على الكتاب بعدًا عقالنيًا فكريًا ما 

سيحول دون رواجه! وهكذا كان.
.. وطبعًا ال نحتاج هنا إلى اإليغال في 
الحديث عن تلك الحكاية، فالبقية معروفة: 
خالل عش���رة أعوام أنجزت راولنغ ستة 
أجزاء أخ���رى من مغامرات هاري بوتر – 
ناهيك بنصف دزينة من كتب ال عالقة له 
به���ا، وإن كان معظمها موجهًا إلى القراء 
الصغار، على أن تستفيد جمعيات خيرية 
من ريعها -، معلنة دائمًا أنها لن تس���تمر 
في إنتاج السلس���لة طوياًل. بل إنها قالت 
من���ذ البداية إنها س���وف تكتفي بس���بعة 
كتب. وهي صدقت وعدها، وبشكل صارم 
وحازم، تجّلى ف���ي الملحق الذي جعلته 
لروايتها األخيرة في السلسلة: »هاري 
بوتر والمقّدس���ات المميتة«. ففي 
ه���ذا الملحق تنقلنا الكاتبة 19 
سنة بعد آخر أحداث الرواية 
لتضعن���ا أم���ام الحي���اة 
المستقبلية لهاري 

م���ع حبيبته جيني ويزل���ي التي صارت 
زوجته وصار لهم���ا ثالثة أوالد: جيمس 
س���يريوس، الي���وس س���فيروس وليلي 
لون���ا بينما يك���ون رفيقا صب���اه وعمره 
رون وهيرمي���ون ق���د تزوج���ا بدورهما، 
وأنجب���ا ولدين. في الفص���ل الالحق هذا 
تلتق���ي العائلتان في محطة كنغز كروس 
اللندني���ة. والحقيقة أن ما في هذا الملحق 
من مواقف يدح���ض أية نّية في أن يكون 
قلم راولن���غ يخّبئ فكرة لكت���اب ثامن.. 

وبشكل قطعي.

األرقام المذهلة مرة أخرى

إذن، بالكتاب الس���ابع أغلقت راولنغ 
سلس���لة مغامرات هاري هذه، بيد أنها لم 
تقتل الش���خصية، كما فعل مواطنها آرثر 
كونان دويل ذات يوم حين اس���تبدت به 
الغيرة من مخلوقه شرلوك هولمز فقتله 
في رواي���ة كان يفت���رض به���ا أن تكون 
األخي���رة لكنه لم يتورع ع���ن إعادته إلى 

الحياة.. الحقًا، تحت ضغط قرائه!
وإن كنا تحدثن���ا حتى اآلن عما كتبته 
راولنغ من روايات حول تلك الش���خصية 
الت���ي ابتكرته���ا ذات يوم، ق���د يكون من 
الض���روري أن نتح���دث عم���ا ب���ات، في 
حقيقة أمره، أكثر ش���هرة من الروايات: 
األف���الم التي حقق���ت انطالقًا منه���ا. فإذا 
كان مجموع النسخ التي بيعت من أجزاء 
الرواية الس���بعة، في أكثر من 97 لغة، 

يف���وق 450 مليون نس���خة، ال بد من 
اإلش���ارة إل���ى أن مجموع م���ا دّرته 

األولى  السبعة  األفالم 

– وسوف نقول بعد قليل لماذا هناك فيلم 
ثامن بدأ يعرض في ش���هر تموز )يوليو( 
من العام 2011 مع أن الروايات سبع! – 
يصل إلى أكثر من س���تة مليارات دوالر، 
ما يجعل م���ن مجموعة أفالم هاري بوتر 
هذه، أكثر مجموعة )سلس���لة( سينمائية 
تحقيق���ًا للمداخي���ل في تاريخ الس���ينما، 
متفوقة على سلسلة أفالم جيمس بوند، 
كما على سلسلة »ملك الخواتم« و»حرب 
النجوم« وما شاكلها. ولئن كانت »مغامرة 
ه���اري بوت���ر« الروائية بدأت ف���ي العام 
1995 بعد سنوات االختمار األولى، فإن 
مغامرته الس���ينمائية بدأت العام 2000، 
بع���د أع���وام قليلة من االختم���ار. وكانت 
أعوامًا قليلة بالفعل، حيث بعدما اكتشف 
المنت���ج دايفيد هيمان ف���ي العام 1997، 
وجود نص )هو رواية هاري بوتر األولى( 
يمك���ن تحويله إلى فيل���م – وكان النجاح 
الروائية لم يتحقق  األسطوري للسلسلة 
بعد، جرى االتص���ال بالكاتبة عن طريق 
وكالئها، وباسم شركة »وارنر براذرز«، 
ليعرض عليها مبلغ مليوني دوالر، مقابل 
الحقوق الس���ينمائية. فوافق���ت بالطبع، 
ألن���ه كان واحدًا م���ن أكب���ر المبالغ التي 
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تعرض س���ينمائيًا على كاتب مقابل »أول 
عم���ل روائي له«. وهكذا ولدت السلس���لة 
الس���ينمائية من رحم السلسلة الروائية.. 
بحي���ث ال يمضي عام���ان على صدور كل 
جزء، حتى يكون الفيلم المقتبس منه قد 
عرض ليحقق مداخيل أس���طورية. ولعل 
من الممتع هنا أن نضع الئحة بالمداخيل: 
نحو 975 مليون دوالر )المرتبة التاسعة 
في الئح���ة أعلى مداخيل س���ينمائية في 
التاريخ( للفيلم األول »هاري بوتر وحجر 
الفالس���فة« )2001(، 878 مليون دوالر 
ل�»هاري بوتر وغرفة األسرار« )2002(، 
والمرتبة 21، 795 مليون دوالر ل�»هاري 
بوتر وأسير آزكابان« )2002( والمرتبة 
والمرتب���ة 18  ملي���ون دوالر   895 ،30
ل�»ه���اري بوتر وكأس الن���ار« )2005(، 
و938 مليون دوالر والمرتبة 12 ل�»هاري 
بوتر وطائف���ة الفينيق« )2007(، و933 
مليون دوالر والمرتبة 13 ل�»هاري بوتر 
و954   ،)2009( دم«  بنص���ف  واألمي���ر 
ملي���ون دوالر والمرتبة 11 ل�»هاري بوتر 
والمقدس���ات المميتة« )2010(... واليوم 
ما علينا إال أن ننتظر شهورًا حتى تتحقق 
األرق���ام المتعلق���ة بالفيل���م الثامن الذي 
يحمل نفس عنوان هذا األخير، س���ابقه، 
مع إش���ارة إلى أن الس���ابق يحمل صفة 
»الجزء األول« والالحق »الجزء الثاني«، 
ألنهم���ا مقتبس���ان من رواي���ة واحدة هي 
الرواية األخيرة الت���ي كتبتها راولنغ في 
السلسلة. وعلى هذا النحو صارت هناك 

ثمانية أفالم لسبع روايات. 
واآلن بعد هذا كله، بعد كل هذه األرقام 
المسببة للدوار، ال بد من سؤال أساسي: 
م���ا هي ه���ذه الروايات؟ وم���ن هو هاري 
بوتر؟ ولماذا كل هذا النجاح األسطوري؟

عودة إلى الالعقالنية!

لإلجابة عن هذه األس���ئلة حس���بنا أن 
نمزج ش���يئًا من تش���ارلز ديكن���ز )حول 
الطفول���ة المظلومة( وش���يئًا من حكاية 
س���ندريال وغيرها م���ن حكايات األخوين 
غري���م وتش���ارلز بي���رو، وأش���ياء م���ن 
روايات تولكاين )وعلى رأس���ها »س���ادة 
الخاتم«(، وحكايات القرون الوس���طى.. 

نخلط ه���ذا كله في بعض���ه البعض، مع 
إطاللة أساس���ية على فكرة الصراع بين 
الخير والش���ّر، وأس���طورية صراع دافيد 
وغولي���ات زائ���دة الخ���وارق الت���ي تمأل 
روايات »الرجل العنكبوت« و»سوبرمان« 
وم���ا ش���اكلها، مضيئي���ن على ن���وع من 
الالعقالنية بدأ يس���ود التفكير اإلنس���اني 
م���ع انقض���اء عقالنيات القرن العش���رين 
التوصيفات(.  بعض  )»المضجرة« حسب 
وإذ نأخذ في حسباننا هنا ما صارت عليه 
ذهني���ة األجيال الطالعة بس���بب المطرقة 
التليفزيونية واإلنجازات المعلوماتية على 
ض���وء لعبة النج���اح المتصاعد، وازدياد 
حاج���ة ه���ذه األجي���ال إل���ى التماهي مع 
أشخاص يش���بهونها )هاري بوتر ورفاقه 
ف���ي نهاية األم���ر، أش���خاص يأتون من 
العادي���ة إلى الخوارق، وذلك على عكس 
أبطال كثر آخرين يأتون من الخوارق إلى 
العادية(، تصبح لدينا تلك الخلطة الذكية 
التي لمعت في قطار مانشستر – لندن في 
ذهن الس���يدة راولنغ ذات يوم صار اآلن 
بعيدا جدا-. ذلك أن ما أمامنا هنا إنما هو 
ظاهرة، أكثر مما ه���و إبداع أدبي. ولعل 
السؤال األول التأسيس���ي الذي خطر في 
بال راولنغ وهي تبتكر أسس شخصياتها 
ه���و التالي: م���اذا لو كان لبطل تش���ارلز 
ديكنز الفت���ى أوليفر، إمكانات س���حرية 
تمكنه في اح���داث قلبة في مصيره؟ ومن 
المرجح أنه انطالقًا من هذا الس���ؤال الذي 
يعيد النظر في كل فكر عقالني سيطر على 

األدب الواقعي، ذهبت راولنغ إلى توليد 
تلك الش���خصية – التي يمكننا وصفها ب� 
»الهجين���ة«، على ضوء ذل���ك الكوكتيل 
المرجعي الذي أش���رنا إليه في بداية هذه 

الفقرة -.
وم���ن الواض���ح في ه���ذا اإلط���ار أن 
الكاتبة، لجأت إل���ى ال عقالنية الحلول، 
ليس فق���ط اس���تنادًا إلى كتب الرس���وم 
المص���ورة الت���ي حققت نجاح���ات هائلة 
في القرن العش���رين، وإنما استنادًا إلى 
حكايات الجن، التي لعل أهم س���ماتها أن 
الخ���الص، كان يتحقق دائم���ًا، في لعبة 
الص���راع بين الخير والش���ر، بفضل قوى 
تأت���ي من الخارج، س���واء أكان���ت خّيرة 
أو ش���ريرة لتنق���ذ »البطل« م���ن مصيره 
البائ���س، أو األخط���ار المحيطة به. هنا 
في سلس���لة هاري بوت���ر، لجأت راولنغ 
– وبكل بس���اطة – إلى الفكرة السقراطية 
األساسية: إن المعرفة والقدرة موجودتان 
ف���ي داخل كل واحد من���ا. عليه أن يعرف 
نفسه فقط، فتتحول القدرة المضّمرة إلى 
إرادة وتنفي���ذ. والفت هنا أن هاري بوتر 
ل���ن يدرك قدرته هذه إال وهو في الحادية 
عشرة، أي بعد س���نوات من قتل الساحر 
الشرير فولديمور، ابوي بوتر، الساحرين 
للتفرد بالس���يطرة على العالم، طالما أن 
تلك الس���يطرة ال تكون لفولديمور إال بعد 
اإلجهاز على كل ساحر قادر آخر. وطبعًا 
نعرف أن هاري يوض���ع طفاًل بعد مقتل 
أبويه في حضانة خالته وزوجها، وهما 
ليسا ساحرين بل معاديين لفكرة السحر 
والشعوذة نفس���ها. وهناك يعيش هاري 
طفولته البائس���ة جاهاًل إرثه الس���حري. 
وهو حين يكتشف هذا اإلرث وسط صراع 
مع خالت���ه وزوجه���ا وابنهم���ا، يتوجه 
إلى مدرس���ة »هوغارث« ليدرس الس���حر 
علميًا مس���تعيدًا مجد والده وأمه.. ولكن 
في الوقت نفسه، مس���تعيدًا الصراع بين 
والديه هذين والساحر الشرير فولديمور.

من هن���اك تنطلق سلس���لة الحكايات 
والك���ّر والف���ّر والمط���اردات والمخاط���ر 
المباش���رة وغير  التجواالت والصراعات 
المباش���رة وما إلى ذلك التي تس���تغرق 
أل���وف الصفحات تتكون منها السلس���لة. 
والحقيقة أننا ف���ي المجال الحدثي، ومع 

في حسبنا أن نمزج 
شيئًا من تشارلز 

ديكنز وشيئًا من 
سندريال وغيرها من 

حكايات األخوين 
غريم وتشارلز 

بيرو، وأشياء من 
تولكاين وحكايات 

القرون الوسطى
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تقدمنا في قراءة الروايات س���نجدنا أمام 
انطولوجيا )دي���وان(، متكاملة من كل ما 
كتب من أدب للصغار – وربما للكبار أيضًا  
على م���دى القرون. ولعل تفّوق الس���يدة 
راولنغ س���حر إنش���ائها بلغته البسيطة 
وخبطات���ه المس���رحية المذهل���ة، يكمن 
ه���ا هنا.. في قدرتها التركيبية المدهش���ة 
والمتواصل���ة، ودائمًا م���ن دون االبتعاد 
كثيرًا عن »التيمة« الرئيسة: الصراع بين 
الخير والش���ر، وتنقالت هاري وبراءته، 
مع حكاية ارتقائه من س���ن الطفولة إلى 
سن الشباب، من دون أن يبرح صفحات 
السلسلة ولو للحظة. إذ على رغم امتالء 
الكت���ب الس���بعة بالش���خصيات، ومنه���ا 
ما يس���تمر حض���ورًا ومنها م���ا يظهر ثم 
يختفي.. كما منها م���ا يختفي ليعود بعد 
ع���دة أج���زاء... فإن هاري بوت���ر – الذي 
يصب���ح في نهاية األمر ص���ورة مرغوبة 
لكل ق���ارئ س���واء أكان صغي���رًا أو أقل 
شبابًا – هاري هذا الذي ولد العام 1980، 
وكاد يم���وت مرة أولى وهو في الش���هر 
الخامس عش���ر م���ن عمره، حي���ن يطلق 
عليه الس���احر الش���رير فولديم���ور لعنة 
قاتلة )آف���ادا كيدافرا(، وتنق���ذه أمه قبل 
موتها ف���ي لفتة حب أخيرة له، نجده في 
الرواي���ة الثانية في الحادية عش���رة، ثم 
في الثالثة في الثانية عشرة، ففي الثالثة 
عش���رة، ثم الرابعة عش���رة )في الرواية 
الرابع���ة(، ث���م أكب���ر من ذل���ك بعام في 
الرواية الخامسة، وهكذا حتى يصبح في 
السابعة عش���رة في الرواية األخيرة قبل 
أن نلتقطه في ملحق هذه وقد أضحى أبًا 
ورب عائلة في السادس���ة والثالثين وقد 
انتهت مغامرته األساس���ية. ترى هل في 
إمكان قارئ يتوخى المتعة والطيران في 
عوالم م���ن الخيال عرف قلم الكاتبة كيف 
يرسمها، أن يقاوم هذا »التلصص« الذاتي 

على حياة ذلك الفتى؟

لعبة التماهي الخالدة

في الحقيقة إن هذا هو السؤال المنطقي 
الذي يمكن طرحه، وعلى األقل في مقابل 
كل ذلك الس���جال الذي أثارته – وال تزال 
تثيره – هذه السلسلة من الروايات. وهو 
سجال متنوع ومتعدد االتجاهات، يبدأ مع 
كّتاب ادعوا أن راولنغ قد سرقت أفكارهم، 
وال ننته���ي مع باحثي���ن وجامعيين، بل 
حت���ى مبدعين، يتس���اءلون دائمًا، ومنذ 
وجود هذه السلس���لة، ثم تحّولها أفالمًا، 
ح���ول م���ا إذا كان ه���ذا »األدب« يصل���ح 
لألطف���ال أو لمن يفوقونهم س���نًا بقليل، 
طالما أنه مليء بالعنف والصراع وحتى 
بالم���وت – الذي ال يفوت الكاتبة أن تعلن 
أنه هو، وليس أي شيء آخر، موضوع 
رواياتها األساس���ي -. ويبقين���ا أن قدرًا 
كبيرًا من ذلك الس���جال يب���دو محقًا، في 
س���لبيته تجاه روايات ال شك أنها بدأت 
تشتغل، وغالبًا بشكل سّيئ، على أذهان 
الصغ���ار، وحتى عل���ى أذه���ان الكبار، 
طالم���ا أننا نع���رف – تبع���ًا إلحصاءات 
كثيرة – أن 40 في المئة من قراء سلسلة 
ه���اري بوتر هم من الذي���ن تزيد أعمارهم 

على 25 س���نة، مع أن الهدف األساسي 
من النش���ر، في البداي���ة، كان الوصول 
إلى مرحلة عمرية تتراوح بين 11 س���نة 
و17 سنة )أي س���نوات هاري المتدرجة 
بي���ن جزء وآخ���ر(. غير أن ما يش���تغل، 
وإلى حدود معينة ضد تلك الس���جاالت، 
ه���و منظر الماليين وه���م ينتظرون أيام 
صدور األجزاء، واألي���ام األولى لعرض 
األف���الم، في طوابير ال تنتهي وفي مئات 
المدن في العالم أجمع، فرصة الحصول 
على واحدة من أول النسخ الصادرة، أو 
أول مقعد في الصالة التي تعرض الفيلم، 
ما يشكل عودة مدهشة إلى القراءة، كما 
عودة مدهش���ة إلى ارتياد الصاالت، من 
قبل مئات الماليين الذين ال شك يطربهم 
انتصار الخي���ر دائمًا )عاكس���ًا صورتهم 
في لعب���ة تماهيهم مع ه���اري ورفيقيه( 
على الش���ر، الذي يصبح مرذواًل، بشكل 
أو بآخ���ر من قبله���م، طالم���ا أن أيًا من 
الدراس���ات التي كتبت، بعشرات اآلالف، 
عن سلسلة الروايات أو سلسلة األفالم، 
لم تفد بأن أحدًا ش���عر أن���ه يتماهى ولو 
للحظة مع أي شرير من أشرار السلسلة، 
س���واء أكان ش���ريرًا بس���يطًا مثل خالة 
هاري وزوجها، أم ش���ريرًا مركبًا مرعبًا 

مثل الساحر فولديمور.
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بم���اذا يحلم األطفال؟ غابة من الُلعب والعيون المعجبة والبذخ وتحقيق الرغبات. وفي س���ني المراهقة رصيد 
بماليي���ن ال���دوالرات وقصور وس���يارات فارهة ورحالت إلى أجم���ل المنتجعات وعيون المعجبين وعدس���ات 

المصورين والفضوليين تلتقط اللفتات والسكنات، وعلى مقاعد الدراسة يحاصرهم اهتمام غريب وترقُّب.

الخروج من فقاعة األسطورة
نجوم الفيلم.. انتهت اللعبة واجه الحياة

عبدالرحمن حم�سن - الدوحة

هذا هو حال النجوم األطفال وال يبقى 
أمامه���م إال الهروب إلى األم���ام إلى عالم 
الكبار إلى الحانات والوحدة والوحش���ة 
والجدران الباردة والبحث المستحيل عن 
معنى للحي���اة. رغم أن حال���ة النجم أو 
النجمة الطفلة حال���ة تكررت في مصنع 
األح���الم الهوليودي، البليودي والعربي 
بضع مرات من شيرلي تمبل إلى درو بار 
يمور، ومايكل جاكس���ون، وبطل وبطلة 
الصغيرة،  وفيروز  العشوائي  المليونير 
إال أن تجرب���ة داني���ال راد كلي���ف وأيما 
واستون وروبرت غرينت أبطال سلسلة 
أفالم هاري بوتر تظل تجربة متفردة في 
خصوصيته���ا بعد أن وص���ل القطار إلى 
محطته األخيرة بعرض الجزء الثاني من 

فيلم )هاري بوتر ومقدسات الموت(.

في ح���االت مثل حالة ش���يرلي تمبل 
ودرو باريمو وليندس���ي لوهان ومايكل 
جاكسون جاءت الشهرة منذ الطفولة مثل 
الش���هاب الذي ال يعرف أحد متى ينطفئ 
أو يتألق من جديد على خلفية هوليودية 
تق���ول إن ه���ؤالء الذين يلمع���ون فجأة 
كأساطير طفولية غالبًا ما ال يستطيعون 
االس���تمرار بنفس األلق والموهبة. وكم 
غيََّب النسيان في الطريق من أسماء لعل 

من أشهرهم عندنا فيروز الصغيرة، التي 
تألقت مع أنور وجدي وإسماعيل ياسين 
في عدد من األف���الم، ثم خبت إلى األبد، 
ويدفع ه���ذا الخوف إل���ى تحطيم مراحل 
النم���و من الطفولة إلى الصبا والش���باب 
إلى ش���ظايا ق���ادت البعض إل���ى إدمان 
المخ���درات أو الفضائح ولف���ت األنظار، 
وكمثال معبِّر عن تلك الحالة درو باريمو، 
فق���د أدت أول أدوارها في أحد اإلعالنات 
وه���ي لم تكم���ل عامها األول وفي س���ن 
الس���ابعة لعبت دورًا لفت لها األنظار في 
الفيلم الشهير )E.T( . وفي العاشرة من 
 )screen world( عمرها اختارتها مجلة
ضم���ن قائمة 12 ممث���ل وممثلة أصحاب 
المس���تقبل الباهر، لكن خطواتها تعثرت 
عل���ى عكس كل التوقعات وس���قطت في 
المخدرات والفضائح، وأدخلت  مستنقع 

إل���ى مصحة لعالج اإلدم���ان لتخرج منها 
وف���ي  لتع���اود صعوده���ا وهبوطه���ا. 
س���ن الخامسة عشر كتبت س���يرة ذاتية 
بعنوان »ضياع طفل���ة«. أما ملك البوب 
والموسيقى والمغني والراقص والشاعر 
الش���هير مايكل جاكسون فقصة صعوده 
وهبوطه وموته الغامض ال تحتاج إلعادة 
س���رد إال للتذكير بكونه أيض���ًا جزءًا من 
نفس الظاهرة فقد بدأ الغناء في الخامسة 
ولمع اسمه في الحادية عشرة.. وعاش 
حياة متش���ظية قلقلة متناقضة إلى يوم 

وفاته.

ه���ذه النم���اذج وغيره���ا بالعش���رات 
تشكل مادة لدراس���ات نجومية الطفولة 
وتأثيراتها، لكن ظاهرة أبطال سلس���لة 
هاري بوت���ر ظاهرة تختلف في جوهرها 
عن ه���ذه الظواهر، فش���خصيات رواية 
ه���اري بوت���ر المكتوبة كان���ت قد حازت 
النجومية قبل أن تتجس���د على الشاش���ة 
ول���م يكن ينقصه���ا إال أن تعثر على فتى 
يش���به ه���اري ويذوب فيه وفتاة تش���به 
هيرميون شكاًل وروحًا تتلبسها وصديق 
يشبه رون ويسلي، وبالفعل جابت فرقة 
كش���افي النجوم مدارس ومس���ارح لندن 
وضواحيه���ا ليعث���روا ف���ي النهاية على 

�ضينما

لم يكن ينقصها إال 
أن تعثر على فتى 

يشبه هاري ويذوب 
فيه وفتاة تشبه 
هيرميون شكاًل 

وروحًا تتلبسها
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لما تدخره لي الحياة فقد عشت في حالة 
إنكار، فالبعض ينظر لك كأنك معروض 
ف���ي حديق���ة حيوانات وليس كش���خص 
حقيقي« ولعل هذا كله كان الس���بب وراء 
تركها الدراسة في جامعة بروان األميركية 
أكس���فورد  بجامع���ة  وتلتح���ق  لتع���ود 
الدراماتيكية  والمحاول���ة  البريطاني���ة.. 
األخيرة للخروج من أسر الشخصية فإيما 
واتس���ون التي عرفت بمظهرها الطفولي 
وبش���عرها الطوي���ل الناعم طوال عش���ر 
س���نوات متقمصة ش���خصية هيرميون، 
خرج���ت عل���ى جمهورها مؤخ���رًا بمظهر 
مختلف تمامًا بعد أن قصت شعرها قصة 
صبيانية ونافست على لقب أقصر فستان 
وقال عنه���ا خبير الموضة جورج رامون 
إنه���ا اليوم تح���اول المزج بي���ن المظهر 

الرجولي المثير واألنثوي الناعم.. فهي 
كم���ا تقول عن مس���تقبلها »أريد أن أمثِّل 
ش���يئًا مختلف���ًا تمامًا.. أري���د تمثيل كل 
ش���خصية وكل وجه���ة نظر«.وفي عام 
2000 حين وق���ع االختيار على دانيال 
راد كلي���ف للقيام بدور هاري بوتر قالت 
مؤلفة السلس���لة األس���طورية جى كي 
راولنغ »ما كان كريس���توفر كولومبس 
ليعثر على ه���اري أفضل من هذا«، ولم 
يكن هذا الصبي يومها قد تجاوز الحادية 
عشر من عمره، وبعد أسبوع من عرض 
أخ���ر أفالم السلس���لة األس���طورية بلغ 
الثاني���ة والعش���رين محاط���ًا بهالة من 
الش���هرة والث���روة التي تقدر بعش���رات 
الماليي���ن، ولك���ن أيض���ًا بسلس���لة من 
والتناقض���ات  والمش���اكل  الهم���وم 
والمس���تقبل الغامض، فهو اليهودي من 
ناحية أمه المعتز بيهوديته والملحد في 
نفس الوقت، وهو مدمن الخمر الذي قال 
إنه شفي منه، وهو الملتبس في ميوله 
الجنس���ية ال���ذي أعلن أنه يح���ب ارتداء 
مالبس النساء لكنه يسخر من إشاعات 
ش���ذوذه، ويترك األمر غامض���ًا، وهو 
المصاب بمرض »خلل التناس���ق« الذي 
ال يس���تطيع معه أن يربط رباط حذائه 

بنفسه.

ضالتهم، لتب���دأ رحلتهم داخ���ل الفقاعة 
األسطورية، فقاعة هاري بوتر التي كان 
مق���ررًا لها أن تمتد 11 عام���ًا، وفيلمًا بعد 
فيلم، حامل���ة نجومها معه���ا من مراحل 

الطفولة إلى المراهقة والشباب. 

ومنذ س���ن العاشرة إلى سن الحادية 
والعش���رين ظلت النجومي���ة حكرًا على 
دوها إلى حد  أسماء الشخصيات ال من جسَّ
ذابت فيه أو كادت أن تذوب تلك األرواح 
الغض���ة للممثليين الصغار، وأصبح من 
الصعب على أي منهم أن يعرف لنفس���ه 

هوية غير تلك التي يعرفه الناس بها.
ف���� )إيما واتس���ون( عندم���ا كانت في 
التاسعة من عمرها طلبها مدير المدرسة 
مع عدد من زمالئها إلجراء اختبار للقيام 
ب���دور في أول أجزاء هاري بوتر، وحين 
عرض الفيلم قال عنها النقاد إنها محترفة 
لكنها وفي ذروة تألقها في أداء شخصية 
هيرمي���ون اختل���ط عليه���ا األم���ر تمامًا 
وبات���ت تعتقد أنها هي في الواقع كما في 
األس���طورة الفيلمية »إنها تشبهني كثيرًا 
فأنا ش���خصية تبحث عن الكمال« ولكنها 
هي التي تق���ول اآلن »عش���ت في فقاعة 
فق���دت التحك���م في حياتي تم اكتش���افي 
واختياري للدور، لكنني لم أكن مستعدة 

هيرميون اختلط 
عليها األمر تمامًا 

وباتت تعتقد أنها 
هي في الواقع 

كما في األسطورة 
الفيلمية
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صفات »األغنى« و»األش���هر« ليس���ت 
من الصف���ات التي ترتب���ط باإلبداع، بل 
هي صفات مناقض���ة تمامًا للكتابة التي 
تراهن على الخلود، والتي تس���عى إلى 
األصال���ة ال الش���هرة. وتحتاج سلس���لة 
»ه���اري بوت���ر« إل���ى دراس���ات مطولة 
أصالته���ا  الختب���ار  كاف  زم���ن  وإل���ى 
وحدود الخيال الذات���ي لمؤلفتها وحدود 
»التالص«  وربما  والتناص  االس���تعارة 
والنقل من األس���اطير الشهيرة وقصص 
األطف���ال الس���ابقة عليها. ولك���ن هناك 
أس���طورة ش���خصية تم تأليفها إعالميًا 
ح���ول المؤلفة تت���وازى مع أس���طورة 
هاري بوتر نفسه، فالطفل الهزيل اليتيم 
ذو النظارة الطبية الذي يصعد من العدم 
إلى محاربة أعتى الس���حرة، لم تصنعه 
س���وى مؤلفة جاءت من الفش���ل لتحقق 

الرقم األعلى في كل شيء. 
ه���ي ج. ك. راولنغ مؤلفة سلس���لة 
المغام���رات األش���هر ف���ي التاري���خ مثل 
بطلها، جاءت من ركن معتم في الحياة. 
أم وحيدة تكافح إلعالة طفليها، تعيش 
عل���ى المعون���ة االجتماعي���ة، وتواصل 
الكتابة بدأب دون تحقي���ق نجاح يذكر. 
وحت���ى »ه���اري بوت���ر« نفس���ه تعذبت 
لكي تج���د ناش���رًا لجزئ���ه األول »حجر 

الفالس���فة«. هذه هي ش���ذرات الس���يرة 
الت���ي رافقت نجاح الكت���اب األول والتي 
سيضاف إليها فيما بعد أجزاء من سيرة 
طفولته���ا ومراهقته���ا م���ع أم مريضة، 
ال تت���رك راولنغ فرص���ة إال التذكير بها 
والتعبي���ر عن حزنها »ألنه���ا ماتت دون 
أن تشهد نجاحها« اس���تدرارًا للعطف أو 
نثرًا لقليل من الملح في عيون الحس���اد 
م���ن األدباء، فها هي غص���ة اليتم تجعل 
النج���اح ناقصًا )على الرغ���م من أن األم 
رحلت بعد أن تخطت راولنغ العشرين(. 
»المزاي���ا الجانبي���ة للفش���ل وأهمية 
الخي���ال« كان عنوان محاضرة ش���هيرة 
لراولن���غ أمام طالب هارف���ارد، وكأنها 
ألس���طورتها  األكاديم���ي  التوثي���ق 

الش���خصية، ولم ينتبه مس���تمعوها من 
األميركيين في ذلك اليوم من عام 2008 
إلى أن بضاعته���م ردت إليهم، ولم يقل 
له���ا أحد إنك جئت لبي���ع الماء في حارة 
الس���قائين، فاألميركيون يحبون إفشاء 
نموذجه���م ف���ي العال���م، وم���ن دواعي 
الس���رور أن يص���ل النم���وذج إل���ى قلب 

اإلمبراطورية التي استعمرتهم.
راولنغ، تمثل جوهر الحلم األميركي، 
الذي بدأه كريس���توفر كولمبوس، »حلم 
الذهب« الذي سيجمعه من األنهار لتمويل 
الحمل���ة على القدس. وقد اختنقت أجيال 
من أبناء أميركا السمراء في قيعان السفن 
أثناء التس���لل إلى أميركا الشمالية جريًا 
وراء حل���م الذهب، الذي ص���ار فيما بعد 
حلم الطموح والمش���روع الفردي، حيث 
يمكن ألي إنسان أن يطمح إلى الثروة أو 
السلطة وأن يحقق طموحه.هذا المخدر ال 
تتوقف المؤسسات األميركية عن بثه في 
عروق المجتمع، وال تستثني من بركاتها 
فئة السود المهمشة في هذا المجتمع، من 
محمد علي كالي، إلى مايكل جاكسون، 

أوبرا وينفري، وباراك أوباما.
ويظل الحل���م األميرك���ي أميركيًا إذا 
م���ا تعل���ق بحل���م المقيمين عل���ى قارة 
المس���توطنين أو إذا ولد في رأس يحلم 

جي كي راولنغ
الحلم األميركي على أرض بريطانية

أكبر عدد من النسخ يوزعه كتاب في التاريخ، أكبر ثروة تحققها الكتابة في التاريخ، وكاتبة وضعت األدباء بين 

قائمة فوربس ألغنى أغنياء العالم، وها هي تتصدر القائمة متجاوزة ثروة ملكة بالدها.

عزت القمحاوي

راولنغ، تمثل 
جوهر الحلم 

األميركي ، الذي 
بدأه كريستوفر 
كولمبوسالذي 

صار فيما بعد حلم 
الطموح الفردي
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بالهج���رة إليها لتحصي���ل ذات النجاح، 
لك���ن تطبيق���ات الحل���م األميرك���ي في 
المجتمعات األخرى أخذت شكل أسطورة 
»العصامية« حيث الصعود من القاع إلى 

القمة.
ولم ي���دع إلى ه���ذا التف���اؤل الحلمي 
كات���ب عربي مثلما دعا الكاتب الصحافي 
مصطفى أمين مؤس���س أخب���ار اليوم، 
الذي أفرج عنه الس���ادات بعد أن سجنه 

الجاسوسية، وكرس  عبدالناصر بتهمة 
عموده اليومي »فك���رة« على مدى ثالثة 
عقود لهذا التبشير الحلمي، حيث تتشابه 
قصص النجاح م���ن الفقر الذي يقود إلى 
أب���واب االنتح���ار، ثم الع���دول عن قرار 
مغ���ادرة الدنيا إلى ق���رار مغادرة مصر، 
والب���دء بغس���ل الصح���ون ف���ي مطاعم 
أميركا، ث���م امتالك سلس���لة مطاعم أو 
فن���ادق، ومن ث���م التحول إلى محس���ن 

كبير.
واإلحس���ان هو إحدى آليات المجتمع 
الرأس���مالي، يعف���ي الدول���ة من بعض 
مس���ؤولياتها تج���اه الفق���راء، ويعطي 
األغنياء ش���رف التفضل عل���ى الطبقات 
األدن���ى، وهو م���ا انحدرت إلي���ه الدولة 
المصري���ة ف���ي آخر أيام مب���ارك، حيث 
صارت تشحذ رسميًا لبناء المستشفيات 

وإعالة القرى الفقيرة!
لم يغ���ادر مصطف���ى أمي���ن بيزنس 
بأس���طورة  تبش���يره  ف���ي  المطاع���م 
العصامي���ة. إال أن راولن���غ اإلنكليزي���ة 
خذل���ت هذا النموذج وج���اءت عصاميتها 
وصعودها من عالم األدب، الذي ال يطعم 
جائع���ًا وال يكس���و عريانًا م���ن األدباء، 
لكنها التحقت باألس���طورة وفعلت مثلما 
فعل قبلها باولو كويلليو وكما يفعل كل 
من غس���لوا الصحون وامتلكوا المطاعم. 
خصص���ت الكثي���ر م���ن األم���وال إلعانة 
اليتام���ى واألمه���ات الالئي ف���ي وضع 

العوز كما كانت.
وإذا كانت عصامي���ة الطبخ والفندقة 
مؤذي���ة بس���بب التخدير الذي تمارس���ه 
على البس���طاء والتضليل ال���ذي يدفعهم 
في طريق الحلم الفردي، فإن أس���طورة 
العصامي���ة ف���ي األدب ت���ؤذي المجتمع 
وتؤذي األدب، حيث تشوش على الجيد 

منه لصالح الرديء.
وه���ذا ليس حكم���ًا عل���ى راولنغ أو 
سلس���لتها األش���هر، لكنه���ا هي نفس���ها 
تستشعر أزمة ما، لعلها رهاب النظر من 
األماك���ن المرتفعة، وها هي تصريحاتها 
تتض���ارب في لحظة اكتمال أس���طورتها 
وأس���طورة مخلوقها »هاري بوتر« فمرة 
تقول إن السلس���لة اكتملت، وإنها بدأت 
عماًل جدي���دًا، ومرة تق���ول إنها تحتفظ 
بحقه���ا ف���ي التراج���ع ع���ن ق���رار إنهاء 
السلسلة ألن »قصص هاري بوتر بمثابة 
طفل ل���ي، يمكنني إخراج���ه للعب مرة 
أخ���رى في أي وقت«.الذين كتبوا باقتدار 
ولم يعرفوا هذا النجاح المدوي من كبار 
األدب���اء ال يج���رؤون عل���ى الحديث عما 
كتبوه، ناهي���ك أن يتحدث���وا عن نوايا 
كتاب���ة في علم الغيب. لكنه ألم الش���هرة 

المدوخة تعانيه راولنغ.
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م�رسح

أفينيون صخب العالم
جبران، درويش، بن الدن في مهرجان فرنسا المسرحي

أفينيون � سعيد خطيبي:

الّربي���ع العرب���ي صار يطغ���ى على 
واجهة اكبر التظاهرات الفنّية في فرنسا. 
فبعدم���ا قّدم مهرجان "كان" الّس���ينمائي 
تحّية عرفان للجماهير المطالبة بالّتغيير 
ف���ي تون���س ومص���ر، هاه���و مهرجان 
يخّصص  للمس���رح  العريق  "أفيني���ون" 
في طبعته الخامس���ة والّس���تين عروضا 

خاّصة احتفاء بالثورات العربية.
في أفينيون، على طول أيام المهرجان 
)26-6 يوليو /تموز(، المس���رح يشكل 
لغة وقاس���ما مش���تركا بين الجميع، من 
جمه���ور وه���واة ومهنيي الف���ن الرابع. 
فالعروض تتواصل عل���ى طوال اليوم، 
بمجم���وع ثالثمائ���ة عرض عل���ى امتداد 
عمر المهرجان، يض���اف إليها القراءات، 
الموائ���د المس���تديرة والن���دوات، والتي 
تس���تقطب س���نويا حوال���ي 250.000 
متتب���ع، في مهرجان تتج���اوز ميزانيته 
العش���رة ماليي���ن أورو. بدا المس���رحي 
العراق���ي عزي���ز الخيون ج���د متأثًرا بعد 
نهاية عرض مس���رحية "اس���مي دجلة". 
حيث صّرح: "إنه���ا المرة األولى أن تطأ 
فيها فرقة مس���رحية عراقية أرض فرنسا 
وتقّدم فيها عرض���ا". العرض الذي كتبه 
وأخرج���ه مهند مخت���ار واش���رف عليه 
خيون، ضمن محترف بغداد المسرحي، 
يحاول استقراء تاريخ العراق من خالل 
ش���خصية الطفل���ة "دجلة" الت���ي تحلم 
بالذه���اب إلى المدرس���ة، وتبقى رهينة 
كاب���وس أمير الظ���الم وصدمة أصوات 
الحرب المس���تمرة في الخارج. تنقس���م 
المس���رحية إل���ى خم���س لوح���ات، أين 
نلتقي دجلة في كل لوحة مع ش���خصية 
من ش���خصيات الحكايات الشعبية، مثل 
جحا وملك األمنّيات. رغم ُبعدها الدرامي 

وتركيزه���ا على الجانب الس���وداوي في 
الحياة اليومية في العراق.

مس���رحية "الّطفل" للفرنسي بوريس 
شاروماز تعتبر من أهم المسرحيات التي 
القت االهتمام. حيث نالت ترويجا إعالميا 
واسعا، مثلها مثل مسرحيات "الْمنتحر" 
لباتريك بينو، "اآلنسة جولي "لفيديريك 
فيباك و"يحي يعيش" للثنائي التونسي 
جليلة بكار وفاضل الجعايبي. مسرحية 
تعود إلى حقبة "الديكتاتور" في تونس، 
أي���ن يتزاوج االلتزام السياس���ي بالبحث 
عن جماليات النص. ويحكي المس���رحي 
الفرنس���ي موري���س يوم ف���ي مونولوغ 
"الجمي���ع يمر عبره" قصة مختلفة. قصة 
تخ���رج ع���ن المألوف. يتج���اوز األحكام 
واألف���كار المتعارف عليه���ا ويدخلنا في 
عوالم ميتافيزيقيا. يحكي الموت ونهاية 
اإلنس���ان. بي���ن الكوميدي���ا والتراجيديا 
يصّور ميثولوجيا ما بعد الموت ويسخر 
من الراهن بالترّحم على أسامة بن الدن. 
حيث لم يجد الكوميدي نفس���ه حرجا في 
التروي���ج لعرضه ف���ي ش���وارع وأزقة 
أفيني���ون م���ن خ���الل رفع الفت���ة تحمل 
بورتري���ه زعيم تنظيم القاعدة الس���ابق 

ُكتب عليها "أشتاق إليك".

هدم الطابوهات وتجاوز الكليشيهات 
القّي���م  القيم���ة ص���ارت م���ن  وأح���كام 
األساس���ية في المهرجان. حيث اشتهر، 
خ���الل الس���نوات الماضي���ة، باحتضان 
ع���روض ممنوعة ومس���رحيات جريئة. 
"المهرجان يق���وم على ره���ان التحديث 
اعتم���اًدا على الموروث وعل���ى الذاكرة. 
يطرح أس���ئلة حول راهن اإلبداع. أسئلة 
عن الفن���ان وعن الجمهور. ع���ن المكان 
وعن طريقة تقديم العروض" هكذا صرح 
هورتنس آرشامبو وفانسون بودريي، 
مديرا المهرجان في افتتاح طبعة الس���نة 
الجارية. كثير من الفوارق واالختالفات 
تمحى ف���ي أفيني���ون والجميع يقتس���م 

المساحة نفسها لعرض أهم األعمال.
الوط���ن العربي والثورات الش���عبية 
ليس���ت ممثلة بف���رق عربية، ب���ل أيضا 
فرنس���ية، مثل فرقة "ل���و بارتاج" التي 
قدمت "الّنبي" المقتبس من كتاب األديب 
جبران خليل جبران. وال���ذي يمثل نًصا 
مفعًم���ا بالح���ّب وباإلنس���انية. وفرق���ة 
"بروزوني" التي قدمت "متي تقبلني؟". 
وهي مس���رحية موس���يقية تق���وم على 
اس���تعادة نص���وص الش���اعر محم���ود 

درويش وتلحينها.
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تغريبة ليون اإلفريقي..
الحاضر في مرآة الماضي

المغرب � أنيس الرافعي:

بعد تقديمها، خالل الس���نوات القليلة 
الماضي���ة، لفرجات متمي���زة مثل »رأس 
الحان���وت« و»الموس���يقى« و»العوادة«، 
وبعد تفوقها في تقديم الجديد المس���تلهم 
لروح المغايرة ومرجعيات التجريب غداة 
اشتغالها على نص »حياة وحلم وشعب 
في تيه دائم« المقتبس عن رواية الراحل 
محمد خير الدين، ها هي فرقة »الشامات« 
تعود، بمناس���بة افتتاح موسمها الثالث 
عشر، إلى أحيزة الخشبة بعرض جديد، 
لي���ون اإلفريقي:  تحت عن���وان »تغريبة 
حس���ن ال���وزان«، حم���ل توقي���ع كل من 
المؤلف أنور المرتجي والمخرج بوسلهام 

الضعيف.
وقد شخصه باقتدار واحترافية عاليين 
الممثل���ون والممث���الت فريدريك كلميس 
وبنعيس���ى الجيراري ومصطفى الخليلي 
ورضا بنعيم ومها الزرواتي وعبد الرحيم 
العمراني، ضمن »دراما مفتوحة« تؤطرها 
ثالث���ة فصول أو فض���اءات ركحية تحيل 
على حركية الشخوص في الجغرافيا هي 

) فاس وبالد السودان وروما (. 
ولقد استطاع هذا العرض، الذي أرجع 
- حسب شهادة العديد من الكتاب والنقاد، 
وفي طليعتهم القيدوم حس���ن المنيعي - 
الجمهور إلى الفترات المش���رقة للمس���رح 
المغربي، أن يخلق - عبر توظيفه لتقنية 
»التزامن الدرامي« - حوارية فكرية راقية 
ذات ميس���م نقدي حول قضايا إش���كالية 
تصب ضمن خانة التعصب الديني وقمع 
السلطة للفكر المتنور، فضاًل عن دعوته 
الضمني���ة لتفعي���ل فضيلت���ي التس���امح 

واالنفتاح الحضاري.
تزام���ن قوام���ه ش���خصيتان خرجت���ا 
لتوهم���ا من حفري���ات التاري���خ وبطون 

الت���راث. األولى، هي ش���خصية حس���ن 
الوزان، المنتمي إلى نهاية القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر، والذي 
كان ق���د اضطلع بمهام س���فارية من لدن 
الس���لطان محمد الوطاسي، بيد أنه وقع 
في كمين قراصنة أوروبيين قدموه أسيرًا 
مغلواًل لبابا الفاتيكان جان ليون العاشر 
الذي عم���ل على تنصي���ره وحفزه في ما 
بعد على تدوين رحالته ومش���اهداته بين 
دفتي كتابه الش���هير »وص���ف إفريقيا«. 
الثانية، فش���خصية محمد الحجوي،  أما 
المنح���در م���ن حقب���ة ثالثيني���ات القرن 
العش���رين، وق���د كان عالم دي���ن حداثيا 
جوبه في عصره ببطش وتزمت المؤسسة 
الفقهية، كما أنه عرف بين ثنايا الحوليات 
بكونه مؤرخ حياة ليون اإلفريقي ومدقق 
مس���اراته الرحلية ومؤول تيهه بال أرض 
وال هوي���ة وال يقي���ن ديني بين س���طور 
كتابه الموس���وم ب »حياة الوزان الفاسي 

وآثاره«.

ويمكن القول إن االنتقاءات اإلخراجية 
لبوس���لهام الضعيف، ركزت على انفتاح 
الش���خصيتين وطابعهما التخومي العابر 
بسالسة بين اآلني والسرمدي. إذ لم يعمد 
إلى نقل التاريخ الس���يري لكل من حسن 
الوزان ومحمد الحجوي بحذافيره، وإنما 
ت���م اتخ���اذه بوصفه ذريعة اس���تطيقية 
لقراءة الحاض���ر عبر الم���رآة االرتدادية 
للماضي ف���ي توليفة يتداخ���ل ويتقاطع 
ضمن بوتقتها الزمان بالمكان رغم تباعد 
المؤطرة  الثقافية والحضارية  األس���انيد 

لهما.
كم���ا يبدو ش���اخصًا، أن المؤلف أنور 
المرتجي، الذي يخوض مغامرته األولى 
ف���ي التأليف المس���رحي، بع���د عمر مديد 
قضاه في النقد الس���ميولوجي والترجمة 
األدبي���ة، ب���ذل جه���دًا معرفي���ًا وازنًا في 
اقتفاء الوثائق التاريخية المرتبطة ببطل 
المس���رحية ومضاعفه، غي���ر أنه عالجها 
معالج���ة فنية إيهامية جعلتها تتنصل من 
سياقها اإلس���طوغرافي المحض، لتصير 
خي���ااًل مس���رحيًا متحركًا ص���وب الراهن 

ومنفتحًا على أسئلته الشائكة. 
ويج���ب أال نغفل أن المؤث���رات الفنية 
الموازي���ة س���اهمت في تنضي���د العرض 
باأليقونات السمعية والبصرية الضرورية 
لخدمة رؤيته الميلودرامية العامة، وكذا 
لإلمس���اك بروح النص ونس���غه األدبي، 
كالموس���يقى الباروكية التي ألفها الفنان 
رش���يد بروم���ي، والمالب���س الموائم���ة 
للفت���رات التاريخية الت���ي صممتها نورة 
القائمة على  إسماعيل، والس���ينوغرافيا 
حركية اللوحات المشهدية من وضع عبد 

الحي السغروشني. 
ولق���د كان م���ن دون ري���ب اختي���ارًا 
صائب���ًا، إس���ناد دور ش���خصية حس���ن 
الوزان المحورية في المسرحية، للممثل 
الفرنسي فريدريك كلميس، وهو المسيحي 
الذي توط���ن بالمغرب، حي���ث تعلم لغة 
الضاد وأصب���ح واحدًا من أتباع الطريقة 
الحمدوش���ية الصوفية, كما لو أن مساره 
األنطولوجي هو المعادل الحياتي لتشابه 
والحيوات،  واألق���دار  والمصائر  النظائر 
الت���ي جعلت منه الت���وأم الروحي لليون 

اإلفريقي في معاناته وغربته وتشرده.

من العرض
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فوتوغرافيا

بشرى المتوكل 

كالم النظرات
صنعاء - جمال جبران:

اتخذت الفنانة اليمنية بشرى المتوكل 
لنفس���ها طريق���ًا مختلفًا عن س���واها من 
الفنانين المش���تغلين ف���ي حقل التصوير 
الفوتوغرافي ف���ي اليمن الذين اتخذوا من 
البيئة الخارجية مج���ااًل إلنتاج أعمالهم، 
في حين انس���حبت بش���رى إلى الداخل، 
االش���تغال ف���ي معملها الخ���اص والعمل 
على إنتاج أفكاره���ا الخاصة، اختراعها 
وتش���كيلها بم���ا يواف���ق رؤيته���ا للحياة 
اليومية وتفاصيلها التي تحيط بتحركات 

الم���رأة اليمنية على وجه الخصوص بكل 
تعقيداتها ووقوعها في منطقة المسكوت 
عنه وتحديدًا االش���تغال عل���ى موضوع 
الجس���د وإش���كالياته المتع���ددة في بيئة 
ملغومة به وغي���ر متصالحة معه. رؤية 
مغاِمرة تحاول، قدر اإلمكان االبتعاد عن 
الس���ير في طريق تنميط الفك���رة العامة 
المأخ���وذة عن األنثى وتكريس���ها بداخل 
نمط اجتماعي معين ودور تم تحديده لها 
بشكل مسبق عبر تقاليد وفروض صارمة 
آتية من عمق الهوية القبلية غير المهادنة 
في كل ما يتعلق باألنثى وسؤال الجسد.

واعتم���د االش���تغال البص���ري ال���ذي 
تمارسه بالدرجة األولى على تفكيك هذه 
األفكار التي تم أسر المرأة اليمنية بداخلها 
وفتح الطري���ق أمامها لالنتقال إلى مربع 
آخر يمكنها في مس���احته الظهور بش���كل 
ودور مختلفين ع���ن األدوار األبدية التي 

وجدت نفسها غارقة في مياهها الثقيلة.
وال يمكن هنا بداهة القفز عن مس���ألة 
كون مثل ه���ذا التجريب عملية س���ير في 
طريق محفوفة بمخاطر وألغام كثيرة ما 
يضاعف حجم الثقل الموضوع على عاتق 
صاحبة العدسة، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى تبقى مس���ؤولية كبرى تقف أمامها 
تتلخ���ص في ضرورة عدم الس���قوط في 
شرك األكليش���يهات التقليدية الفجة التي 
ج���رى تقديمها كأش���كال تق���ول بطريقة 
انتق���ال األنثى من المنطق���ة المظلمة إلى 
حي���اة النور والفردي���ة الخاصة والهيئة 

التي ستصير عليها الحقًا.
فمثاًل، ومن خ���الل تطرقها لموضوع 
الحجاب ف���ي معرضها المش���ترك »كالم 
النظ���رات« ال نجدها مضطرة الس���تخدام 
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الص���وت العال���ي والش���عارات المنادية 
بحرية األنثى وحقها في المس���اواة. هي 

تعمد فقط إلى طرح فكرة تبديل أدوار. 
تقول المرأة لزوجها: ما رأيك لو قمنا 

بتبديل دورينا ولو حتى في البيت!
لتبدو لعب���ة التبديل ه���ذه ثقيلة على 
الرجل الذي يجد نفسه فجأة بين سجنين، 
البي���ت وما يرتديه. ه���ي لعبة، نعم لكن 
باإلمكان احتس���ابها خط���وة واحدة على 

طريق مايزال طوياًل.
ولعل في شغل بشرى الفوتوغرافي ما 
يعمل على كشف النقاب عن هذه الحاالت 
الظاه���رة وتق���ول بحدوث تق���دم ما في 
واجهة الم���رأة اليمنية، لكنه في الحقيقة 
ال يبعد عن كونه تقدمًا نخبويًا ش���كليًا ال 
يمكنه الصم���ود أمام نقاش حقيقي حول 
كون���ه مثااًل عامًا يمك���ن وضعه في إطار 
تعميم���ي كلي، حي���ث والغالبية العظمى 
من النس���اء مازل���ن يقمن خل���ف حجاب 
أس���ود كثي���ف ال يكاد ُيفص���ح عن هوية 

الكائن القابع داخله.
وربم���ا من هن���ا يأتي تركيز بش���رى 
المت���وكل على إظهار الجس���د، أو الوجه 
األنث���وي عل���ى وجه الخص���وص كوعاء 
لتفاعالت ورغبات مشروعة تأتي كامتثال 

طبيعي منها للمؤثرات المحيطة به.
وعلى ذات السياق تجري اختبارًا آخر 
تظهره عبر س���رد بصري لفتاة يمنية في 
حاالتها المختلف���ة ووضعها في مواجهة 
تفاصي���ل حياته���ا الخارجي���ة التي تجد 
نفس���ها مضطرة ألن تتقاطع معها بشكل 
يومي، والبد بالضرورة أن ُتظهر تجاهها 
تفاع���اًل م���ا أو ردة فعل معينة بحس���ب 
ماهية الفع���ل المواجه له���ا. وهو تفاعل 
يأت���ي ال إراديًا وعلى الضد من رغبة األخ 
أو ال���زوج أو حتى االب���ن في بقائها كتلة 
ال ُتفصح عن ش���يء وال ُتبدي أي تفاعل 
كان مع محيطها المحاذي لوقع س���يرها 
اليومي. س���لطة ذكورية صارمة تجبرها 
على إظهار أكبر ق���در ممكن من الحيادية 
وإس���قاط س���مة التأثر أو اإلحساس من 
س���جلها اإلنساني، واإلبقاء على الصوت 
مضبوطًا تحت مستوى محدد وُيفضل أال 
يخ���رج أبدًا.)في صنع���اء ال ُتخرج الفتاة 
صوتها في عربات النقل الجماعي لتطلب 

من الس���ائق أن يتوقف في المكان المحدد 
لنزولها، هي تكتفي بضرب زجاج السيارة 
بالعملة المعدنية الت���ي في يدها فيعرف 
بقية ال���ركاب أن فتاة ترغب في النزول(. 
هذا في حين تبقى النظرة مصوبة باتجاه 
مس���تقيم وكتم نظرته���ا واجب ما يحميها 

م���ن أية اش���تغاالت جانبية ق���د تؤذيها، 
فالنظرة إغواء وفخ واألنثى ال تحتمل.

يقول���ون إن بإم���كان الحج���اب حجب 
الجس���د وتغطيت���ه وإس���كاته عن طريق 
جعله ال مرئيًا، لكن من يس���تطيع حبس 

النظرات!
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في الرابع من يوليو/تموز الماضي رحلت المطربة س���عاد محمد لبنانية 
المولد )14 فبراير/شباط 1926(، س���ورية االنطالق، مصرية العيش. 

تركت سعاد محمد وراءها عشرة أبناء وفيلمين وخمس عشرة أغنية.

الغناء العربي
ة األخيرة  يودِّع البحَّ

مظلومة س���عاد محم���د - يرحمها اهلل- 
ألن الملحني���ن كان���وا يلحن���ون له���ا في 
قيلولتهم، فجاءت ألحانه���م متثائبة. لم 
يس���هر لها ملح���ن. وإال فكي���ف يلحن لها 
ري���اض الس���نباطي، يرحم���ه اهلل، ثالثًا 

وثالثين أغنية لم تلمع منها أغنية؟ 
ومظلومة ألنها وضعت عش���رة وغنت 
ألفي أغنية، فضاعت بين حلة المحش���ي 

وبين حنجرة تصنع ما تريد. 
قال لي الملحن سيد إسماعيل، يرحمه 
اهلل، إن���ه ج���اء لتحفيظها أغني���ة، لعلها 
»زغروطة لس���ت البنات« والش���ك مني، 
ر الكوس���ا، وانش���غلت  فلقيها قاعدة تقوِّ

عنه بحلة المحشي.
ومظلوم���ة ألنها جاءت ف���ي عصر أم 
كلثوم، يرحمها اهلل. على أنني لست أبالي 
أن أسمع األغنية الكلثومية من صاحبتها 
أم من س���عاد محمد. هذا، وأنا من أشياع 
كمال النجمي، يرحمه اهلل، في قوله إنه ال 
يطيق سماع أغنية ألم كلثوم من غيرها. 
تشدو س���عاد محمد ب� »األطالل« وب� »هو 
صحي���ح الهوى غ���الب« فتعط���ي اللحن 
حق���ه، وتجيد كل اإلج���ادة وتزيد بعض 
الزي���ادة. تتصرف مثلم���ا كانت أم كلثوم 
تتصرف، ولكنها تتصرف تصرفاتها هي، 
وباقت���دار. على أنها ل���م تملك حنجرة أم 

كلثوم، وال »زعام���ة الصوت«، والتعبير 
لمحمد عبد الوهاب، يرحمه اهلل. 

ومظلومة سعاد محمد ألنها دفنت أجمل 
شيء في حياتها - الغناء العربي يرحمه 
اهلل-  ف���ي حياتها. فعاش���ت بعده ثكلى، 
مدَّ اهلل في عم���ر أبنائها وأحفادها. فليس 
غريبًا والحال���ة هذه أن يغيب »الفنانون« 

عن مجلس العزاء فيها. 
ومظلومة سعاد محمد ألنها جربت »إذا 

الشعب يومًا« مرتين، ووقعت بعيدًا. 
تصدى للقصيدة الخطيرة ذات الثمانين 
ربيعًا حلي���م الرومي، فصبه���ا في قالب 
س���نباطي، لم يغادر حليم في ترس���انة 
الس���نباطي أس���لوبًا لحنيًا إال تسلح به. 
وح���اول القفل���ة الس���نباطية الم���رة تلو 
الم���رة لكنها كانت تفر م���ن بنانه كدنانير 

المتنبي. 
كتب محم���د عبد الوه���اب يصف قفلة 

الس���نباطي )م���ن أوراق عب���د الوه���اب 
الخاصة(: »السنباطي من أقدر الملحنين 
عل���ى تجهي���ز لحن���ه للقفل���ة وتحضي���ر 
مس���تمعيه للقفل���ة، فهو يحض���ر للقفلة 
تحضي���رًا محكم���ًا، منطقي���ًا، بحي���ث إن 
المس���تمع يس���تمع إليها وكأن���ه يعلمها، 
أو كأن���ه لحنها. وفي ألحان���ه ألم كلثوم 
نجد الجمهور قد صف���ق قبل أن تقفل ألن 
الس���نباطي قد جهزها وحبكها ومنَطقها.. 
فيشعر الجمهور أنه اشترك في تلحينها. 
فهو يلحن القفلة ويلحن تصفيق الجمهور 

أيضًا«.      
شت  لت سعاد محمد على اهلل وعطَّ توكَّ
جيماته���ا وجعلت »وم���ن ال يحب صعود 
الجب���ال« و»من يتهيب صع���ود الجبال«، 
وغنت اللحن تسجياًل وفي الحفالت، لكن 
المش���كلة أن مطلع القصيدة »إذا الشعب 
يومًا..« متعبقر عل���ى كل لحن، هو بيت 
معجز، قصر حليم في تلحينه تقصير من 
ل���م يفهم معناه. على أن في اللحن بعض 

لفتات جميلة بين المنتصف والنهاية. 
ثم اختلفت س���عاد محمد مع ملحنها - 
غالبًا على الدناني���ر - فُمنعت أو امتنعت 
ع���ن أداء اللحن، فطلبت من الس���نباطي 

الحقيقي أن يلحن لها القصيدة. 
وضع رياض السنباطي مقدمة حلوة 
فيها روح »وقف الخلق«، ثم قرر أن ينشد 
المطلع والبيت الذي يليه إنشاداًَ، فأسكت 
اإليق���اع، فصنع خيرًا. ث���م راح يلحن كل 
بيت على حدة على طريقة »سلوا قلبي«. 
وجاء بجمل���ة جديدة قريبًا م���ن النهاية، 
مثل »س���لوا قلبي« أيضًا. واختار صيغة 
»وم���ن ال يحب صعود الجب���ال يعش أبد 
الده���ر بي���ن الحفر«، ورفع فعل الش���رط 

ظالمًا. 
ولم ينصف السنباطي القصيدة.. هذه 

القصيدة ما زالت تنتظر. 
قلت ما قلت في هذين اللحنين، وكالهما 
من مقام الراست، وأنا أسيره المتيم به. 
حسبك أنني عدلت قبل سنة عن االنتقال 
عن ش���قتي، صابرًا عل���ى صراصيرها، 
ألن مؤذن الحي يرفع أذانه على الراست 
مخالفًا جمهور المؤذنين الذين يحس���بون 

أن رفع األذان على الحجاز فرض عين. 
وانتصف���ت س���عاد محمد ف���ي أغنية 

غياب

مظلومة سعاد 
محمد ألنها جربت 

»إذا الشعب يومًا« 
مرتين، ووقعت 

بعيدًا. 

عارف احلجاوي - الدوحة
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»مظلومة«. فهذا طب���اق إن فطنت للنكتة 
البالغية.

»مظلومة يا ناس« من تلحين السوري 
محمد محس���ن، ومن كلمات زوجها األول 
محم���د علي فتوح. وال بأس بالمطربة أن 
تكون لها أغنية تبدأ بشعار. فعندما قالت 
أم كلثوم »ي���ا ظالمني« تأوه كل الناس، 
ببس���اطة ألن كل إنس���ان يظ���ن نفس���ه 

مظلومًا. وكذا عندما قالت ش���هرزاد 
»يا ناس���يني«. و»مظلومة يا ناس« 
ش���عار تتلقفه كل النساء.. واللحن 

- بعد - حلو. 
عب���د الوهاب وح���ده من بين 
الكبار لم يلحن لسعاد محمد. قال 
إن���ه كلما كان���ت تتهيأ الظروف 

للقاء بينهما ألفاها إما حاماًل 
أو مرضعًا، ولم يذكر حلة 

المحشي.  
صوت س���عاد محمد 
خامة جميلة، وفيه بحة 
مس���تحبة. ول���و كانت 
أكث���رت م���ن األغنيات 
من  وأقلَّت  االجتماعي���ة 
لكان  العش���ق  أغني���ات 
أش���به بها، ففي صوتها 

ما يش���عرك بأنها أختك. 
ولكن في غنائه���ا أكثر من 

إن  فه���ي  الص���وت،  مج���رد 
تجل���ت - وليس دائم���ًا تتجلى 

- تجعل المقام يتألق، وتضبط 
درجاته بدقة عجيبة، وتتهادى في 

سككه بثقة. وتجود بالُعرب صحيحًة 
منتقاًة بعناية. 

وعل���ى ذك���ر الُع���َرب، بض���م ففتح، 
س���معت مؤخرًا توليفة من أغنية »أصبح 
عندي اآلن بندقي���ة« تؤدي فيها أم كلثوم 
قطع���ة، ثم ي���ؤدي ملحنها عب���د الوهاب 
قطع���ة، ثم تؤدي مطرب���ة جديدة قطعة. 
وكان المونت���اج دقيق���ًا مراعي���ًا اإليقاع. 
يطربك أداء أم كلث���وم، ثم يأتي صوت 
عبد الوهاب وقد انحسر عنه رداء الشباب 
فيطرب���ك أيضًا، ثم يأتي ص���وت الفتاة 
الجديدة فتش���عر كالمستحم بماء دافئ ثم 
انعكس اتجاه الحنفية فانصب عليه الماء 
البارد انصبابًا. وما هذا إال لغياب الُعَرب 

من صوت الفتاة. 
عندم���ا يغن���ي المغن���ي 

الش���رقي فإنه يقرأ المق���ام في جوف 
نوتات���ه. يق���ول النوت���ة مصحوب���ة بما 
يجاورها في سكتها. يصنع المغنى ذلك 
كله بحس���ب أصول يعرفها أو يحس���ها. 
الُعَرب الصحيحة تجعل اللحن مجس���مًا، 

الش���رقية  طريقتنا  تلك 
في تجس���يم اللحن في غياب 
الكونترابكط والهارموني. وفي يومنا هذا 
نمش���ي مش���ية الغراب. رحم اهلل العرب، 

والغناء الشرقي.
ورحم اهلل سعاد محمد
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كتب في الش���عر واألدب والتراث والنق���د وأدب الرحالت، ووثق لتاريخ 
الجزيرة العربية، وله عدة معاجم. أس���س نادي الرياض األدبي، وكان 
أول من ترأسه واشتهر ببرنامجه اإلذاعي )من القائل ؟( الذي القى شهرة 
واس���عة.. مؤرخون وأدباء وصفوه ب� »موس���وعة الجزيرة« بعد ركض 
ف���ي مضمار األدب خالل قرن غرس بذور اليقظ���ة الوطنية واالجتماعية 

داخل المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام.

tد. ربيعة بن �سباح الكواري

وفي لمسة وفاء من الباحثة السعودية 
هي���ا بن���ت عبدالرحمن الس���مهري قامت 
بإصدار دراس���ة علمية بعنوان »عبداهلل 
بن خميس ناثرًا« وهي في األصل رسالة 
ماجستير، تحدثت فيها عن األديب الراحل 
لكونه م���ن أبرز العلماء وال���رواد الذين 
بحثوا ودونوا تاري���خ الجزيرة العربية 
التي  الرس���الة  وجغرافيته���ا، وتناولت 
طبعت بعد ذلك في كتاب مستقل السيرة 
الذاتي���ة لألديب الراح���ل وأهم مؤلفاته، 
وتطرق���ت فيه���ا إل���ى مضامي���ن المقالة 
التاريخي���ة لدى ابن خمي���س مع تناول 
األحداث التاريخي���ة بالعرض والوصف 
كالقضي���ة  ودولي���ة  إقليمي���ة  لقضاي���ا 
الفلسطينية بلغة األدب وأسلوب الناثر، 
والكتاب من مطبوعات مكتبة الملك فهد 
الوطنية ع���ام 1427هجرية، وجاء في 

617 صفحة.

إبداعاته الشعرية

أبدع األديب والش���اعر الراحل عبداهلل 
بن خميس ف���ي كتابة الش���عر الفصيح 
حتى اطلق علي���ه البعض لقب »صناجة 
الش���عر«، ولعل قصيدته الش���هيرة »ابن 
زيدون« تش���هد بذلك على قوة ش���عره، 

يقول:

يا رائد ال�شعر اإبداعًا وتلوينا 

د الِعينا 
َمّ
كيما تخلد منه اخُلر

األهمَته نفثات ال�شحر راق�شة 

وُر�شته ليكون الدَرمّ مو�شونا 

كنا نعدمّ رقيق ال�شعر مثلبًة 

ونركب ال�شعب من قبل ابن زيدونا 

عها 
مّ
فاقتاده مرتف االألفاظ طِي

يكاد ينقُد من اأطرافه لينا 

الس���عودي الراحل عبداهلل ب���ن محمد بن 
خميس أحد أبرز رم���وز األدب والتراث 
ف���ي الجزي���رة العربي���ة بل أح���د رواد 
الصحافة الس���عودية، وق���د ترك وراءه 
العش���رات من المؤلفات العلمية الخالدة 
التي أثرت المكتب���ة العربية من اإلنتاج 

الفكري والثقافي في مجاالت عدة. 
لق���د غاب عنا ابن خمي���س بعد رحلة 
من العطاء حتى أطلق عليه البعض لقب 
»موسوعة الجزيرة«، فقد كان موسوعيًا 
بكل ما تعنيه هذه التس���مية من معنى، 
كما س���اهم أيضًا في غرس بذور اليقظة 
الوطني���ة واالجتماعية داخ���ل المجتمع 
الس���عودي بش���كل خ���اص والمجتم���ع 
العربي بشكل عام، وعرف عنه أنه قطع 
فيافي وصح���اري اليمام���ة حتى أدمت 
قدمي���ه وديانها وجبالها س���عيًا منه في 
التنقيب عن مواقعها وأعالمها وش���عرها 
وتراثها، كما عرف عنه أسلوبه الرصين 
في الكتابة والتأليف فهو غالبًا ما يجمع 
بين األصال���ة والتجديد، واش���تهر عنه 
كذلك ارتحاله وتجواله لتدوين وتوثيق 
المعلومة من مصادره���ا األصلية ومنها 
الروايات الش���فاهية لكبار السن في تلك 

الفترة.

ل���م تكن ش���خصية األديب والش���اعر 
الس���عودي الراحل عب���د اهلل بن محمد بن 
خميس )1919 - 2011( شخصية عادية، 
فه���ي ال تقل عن مثيالتها في هذه األيام، 
لكونها شخصية مكافحة ومناضلة لنشر 
التعليم والمعرفة، وذات أحالم ليس لها 
ح���دود وبروح جامحة، رغ���م التحديات 
وال���دروب الش���اقة الت���ي واجهه���ا عبر 
مس���يرته الحافلة بالعديد من اإلنجازات 

التي ستبقى خالدة من بعده.
كتب األديب الراحل عشرات المؤلفات 
في الشعر واألدب والتاريخ والجغرافيا 
والت���راث وأدب الرح���الت وبخاصة ما 
يتعلق ب���أدب الجزي���رة العربي���ة، كما 
قدم برنامج���ًا إذاعيًا ناجحًا بعنوان »من 
القائ���ل ؟«، ال���ذي القى رواجًا واس���عًا، 
وأس���س صحيفة »الجزيرة« السعودية 
سنة 1959، كما أس���س نادي الرياض 
األدبي سنة 1975، ونال جائزة الدولة 

التقديرية في األدب سنة 1982.

قرن من العطاء

بع���د عمر طويل امتد إلى 92 س���نة، 
طويت صفحة األديب والشاعر والباحث 

غياب

عبد اهلل بن محمد بن خميس 
موسوعة التراث الشعبي
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وكان �شعر الفراقيات ن�شمعُه 

فال نح�ض بكاء منه يبكينا 

حتى تغنمّى ل�شان الدهر مرجتاًل 

اأ�شحى التنائي بدياًل من تدانينا 

أم���ا الكتب التي ألفها الش���يخ عبد اهلل 
بن خميس فهي كثيرة، ويتكون بعضها 

من أجزاء عدة ومنها: 
األدب الش���عبي في جزي���رة العرب، 
الش���وارد )ثالث���ة أج���زاء(، المجاز بين 
اليمامة والحجاز، شهر في دمشق، على 
رب���ى اليمام���ة )ديوان ش���عر(، الديوان 
الثاني )ديوان ش���عر(، راشد الخالوي، 
بالدن���ا والزيت، م���ن أحاديث الس���مر، 
معج���م اليمامة )ج���زءان(، من جهاد قلم 
)في النق���د(، من جهاد قل���م )محاضرات 
وبح���وث(، م���ن جه���اد قل���م )فوات���ح 
الجزي���رة(، الدرعية، أهازيج الحرب أو 
)ش���عر العرضة(، معجم أودية الجزيرة 
)جزءان(، م���ن القائل )أربع���ة أجزاء(، 

تاريخ اليمامة )س���بعة أج���زاء(، معجم 
جبال الجزيرة )خمسة أجزاء(، رموز من 
الشعر الشعبي تنبع من أصلها الفصيح، 
جول���ة في غرب أمي���ركا، رمال الجزيرة 
)الرب���ع الخال���ي(، تنزيل اآلي���ات على 
الش���واهد من األبيات )تخريج وتقديم(، 
أس���ئلة وأجوبة من غرائ���ب آي التنزيل 

)إعداد(.

)موسوعة الجزيرة(:
تح���دث الكثير من الش���عراء واألدباء 
والمفكرين السعوديين عن األديب الراحل 
عب���داهلل بن خمي���س وجميعهم أش���ادوا 
بتجربت���ه الغنية في التألي���ف والكتابة 
عن ت���راث وتاريخ الجزيرة العربية بعد 
ركض في مضم���ار األدب خالل قرن من 

الزمان.
رئيس نادي الرياض األدبي الثقافي 
الدكتور عبداهلل الوش���مي فوصف رحيله 
قائ���اًل: »ال نمل���ك إال أن نق���ول: عزاؤنا 
للوط���ن ولمش���هده الثقاف���ي، بفقد قامة 
أدبي���ة بقامة عبداهلل اب���ن خميس، إذ ال 
يمك���ن اعتب���اره رقمًا في قائم���ة األدباء 
والمثقفي���ن في مش���هدنا المحلي، وإنما 
ه���و الرمز الش���مولي الذي ش���مل بأدبه 
وإبداعية  ثقافي���ة  وإبداعات���ه مج���االت 

وإدارية شتى.
يق���ول عن���ه الكاتب حمد ب���ن عبد اهلل 

القاضي:
»ل���م يكن األدي���ب الكبير عب���د اهلل بن 
خمي���س رحم���ه اهلل رائدًا س���عوديًا ،بل 

كان رائدًا ثقافي���ًا عربيًا.. أعطى نضارة 
عمره وض���وء عينيه لخدمة لغة الضاد، 
وأدب األمة وتاريخ وجغرافية الجزيرة 
العربية، وديوان الش���عر العربي، فمن 
يبكيه ليس���ت الس���عودية فقط بل تبكيه 
اللغة العربية الخال���دة التي كان الحفي 
بها كتاب���ة ونطق���ًا وتعليم���ًا، واألديب 
اب���ن خميس يذكرك وأن���ت تقرأ له بلغة 
الجاحظ ويس���افر بك إل���ى جزالة امرئ 
القي���س، ويرحل بأذنيك وأنت تس���تمع 
إليه، وتطرب ل���ه ولنغمات صوته إلى 
سحبان وائل، وطه حسين، وأشعر أن 
مشهدنا الثقافي العربي فقد رمزًا يصعب 
تعويضه فهو اتخذ الكلمة رسالة وتماهى 
معها فعاش لها وتعايش معها وأخلص 

لمجدها وما أبهى مجد الكلمة !«.
وقال عنه الشيخ محمد العبودي:

»يع���د ابن خمي���س واحدًا م���ن رواد 
الثقاف���ة الحديثة ف���ي تاري���خ المملكة، 
ويكفي أنه أس���س مؤسس���ة »الجزيرة« 
وكان���ت مجل���ة قبل أن تصب���ح جريدة، 
وكان له مبادرات كثيرة، وهو عضو في 
تأليف المعجم الجغراف���ي للمملكة حيث 
ق���ام عليه العديد من األش���خاص، وكان 
»حمد الجاس���ر« صاح���ب الفكرة، وكتب 
اب���ن خميس معجم اليمام���ة وهو الجزء 

المتخصص بالرياض.
وتقول الكاتبة والقاصة الس���عودية 

عائشة الحكمي:
»من أهم إنجازاته التأليف في مجاالت 
المعرفة، فقدم لمكتبة األدب عيون شعره 
الذي نالحظ فيه قوة التعبير والوضوح 
الذي يضاهي الشعر العباسي، كما كتب 
الكثير م���ن المقاالت في ش���تى القضايا 
االجتماعية والسياسية والدينية، وكلها 
تترج���م التزام���ه بقضايا وطن���ه وأمته 
ر حياته ف���ي البناء  العربي���ة، وقد س���خَّ
الحض���اري واإلنس���اني بوعي وبصيرة 

محتسبًا ذلك لرفعة األمة«.

 كلمة أخيرة:
س���يبقى عبداهلل بن محمد بن خميس 
خال���دًا في الذاكرة كأحد أبرز أعالم أدباء 

الجزيرة العربية ومؤرخيها.
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علوم

في دراس���ة حديثة نش���رتها قبل أيام 
المعامل الوطنية األميركية للطاقة، تمكن 
فري���ق بحثي من تصميم ش���رائح دقيقة 
من النانوكرب���ون تتيح تخزين كم هائل 
من الطاقة الكهربية في وقت قياس���ي إذا 

ما قورن بالمكثفات التقليدية. 
والمعروفة  الجديدة  الكربون  شرائح 
باس���م »الجرافي���ن النش���ط«، تتميز كما 
يوض���ح الخبراء، بعمر افتراضي طويل 
حيث يمكن اس���تخدامها إلج���راء أكثر من 
10 آالف عملي���ة ش���حن وتفريغ للطاقة 
الكهربية، هذا إلى جانب الس���رعة خالل 
عمليت���ي الش���حن والتفري���غ، وه���و ما 
يتيح اس���تخدامها في صناعة السيارات 
ومحط���ات توليد طاقة الري���اح والطاقة 

الشمسية.
وع���ن االختالف���ات بي���ن المكثف���ات 
التقليدي���ة ومكث���ف الجرافي���ن، يق���ول 
رئي���س  رووف  رودن���ي  البروفيس���ور 
الفري���ق البحث���ي بجامعة تكس���اس إن 

المكثف���ات التقليدية تحتاج لوقت إلجراء 
التفاع���الت الكيميائية للش���حن وتفريغ 
الش���حنة الكهربية، أم���ا مكثف الجرافين 
فيمت���از بخواص فيزيائي���ة مهمة، حيث 
يعمل على تجميع األيونات على سطح 
اإللكت���رون، وبالتالي ش���حن ك���م أكبر 
م���ن األيونات، كم���ا أن الفراغ���ات التي 
تتميز به���ا ش���رائح الجرافي���ن تعد من 
ميزاتها األساس���ية، حيث تمنحها ميزة 
إضافي���ة في تجميع األيون���ات فيما بين 
الفراغ���ات، وبالتالي فإن���ه يمكن تغيير 
تصمي���م الش���رائح الدقيقة بم���ا يتواءم 
م���ع احتياجات الصناع���ة، حيث تجرى 
الجرافين  التج���ارب حالي���ًا الس���تخدام 
كمحف���زات لبعض التج���ارب الكيميائية 
الصناعي���ة أو حت���ى في خالي���ا الوقود 
والتي س���تضاف لس���يارات المس���تقبل 

كبديل نظيف للوقود اإلحفورى. 
 وكما هو معروف فقد استنفد العلماء 
كل أبحاثه���م عل���ى الس���يليكون ال���ذي 

تبني عليه المعالج���ات اإللكترونية في 
الكمبيوت���رات قدراتها، وس���عيًا للبحث 
ع���ن بديل آخر ل���م يت���وان الفيزيائيون 
ع���ن أن يتخيلوا ويجرب���وا كل ما عرفوا 
وما ل���م يعرفوا من م���واد للتوصل إلى 
مادة تزيد من س���رعة المعالجات بنسبة 
كبي���رة وفتح آف���اق جديدة ف���ي صنع 
الترانزس���تورات التي تتك���ون منها هذه 
المعالجات. وكانت نتيجة هذه األبحاث 
توص���ل الباحثين لم���ادة الجرافين التي 
تعتبر الم���ادة المتبلم���رة الوحيدة ذات 
البعدي���ن ف���ي الفراغ، بمعن���ى أن ذرات 
الكربون فيها مرتبة على ش���كل مسدس 
الزوايا واألضالع كخلي���ة النحل تمامًا، 
مما يجعل ش���رائح الجرافين مس���طحة 
وبس���مك ذرة واحدة أي م���ا يعادل 0.1 

نانومتر. 
وكان الباحث���ان األميركي���ان ديفي���د 
مرمي���ن وهرب���رت واجن���ر توص���ال في 
1966 إلى أن الجرافين الذي تصنع منه 
أقالم الرصاص، يتأث���ر بعامل الحرارة 
أو االس���تثارة الحراري���ة، أي أن طبقة 
واحدة من الذرات يمكن أن تضطرب في 

بنيتها الشكلية. 
ومنذ اكتش���افه لم يكف الجرافين عن 
إظهار خصائص جديدة غير مس���بوقة، 
فخصائص���ه تبي���ن أن���ه مادة ش���فافة 
وموصل���ة ومثالي���ة في مج���ال صناعة 
األلواح الشمس���ية أو البلورات السائلة، 
كما أن مقاومته الميكانيكية تبش���ر بأنه 
س���يكون م���ن الم���واد فائق���ة الصالبة، 
فضاًل عن أن س���رعة النق���ل اإللكتروني 
في���ه مرتفعة بش���كل ال يص���دق، أي أن 
اإللكترون���ات تمر عبره من دون مقاومة 
تقريب���ًا وترتفع درجة حرارته بنس���بة 
قليلة جدًا وذلك ألنه موصل جيد للحرارة 
وفقده لها سريع جدًا، األمر الذي يجعله 
مناسبًا لالس���تخدام في صناعة األجهزة 
اإللكتروني���ة، كم���ا يمك���ن إدخال���ه في 
صناعات أخرى كاالتصاالت والتصوير 
والكشف الموجي والكشف عن األسلحة 
وأجهزة تحليل الحمض النووى، كل هذه 
التطبيقات الصناعية ليس���ت إال البداية، 
فلقد انتقلن���ا من عصر الس���يليكون إلى 

عصر الجرافين.

الجرافين
عصب الثورة الصناعية الجديدة

رودني رووف رئيس الفريق البحثي بجامعة تكساس  ومساعده في المختبر
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األدوية والكبد

هن���اك عالق���ة مزدوج���ة بي���ن الكبد 
واألدوي���ة، حي���ث يؤث���ر كل منهما على 
اآلخر، فالكبد قد يؤثر على األدوية بطرق 
مختلفة، منه���ا أنه يعمل على تنش���يط 
بعضها أو تحويلها إلى ش���كل غير فعال 
بعد أداء دورها أو التخلص منها وإزالة 
ُسمِّيتها، وفي أثناء عمل الكبد للتخلص 
أو لتحوي���ل بعض األدوي���ة إلى أخرى، 
ف���إن بعض األدوي���ة يكون على ش���كل 
غير فعال وجاهزة لتخلص الجس���م منها 
عن طريق العص���ارة الصفراوية ومنها 
لألمعاء ثم خروجها مع البراز أو البول.

وهناك أدوية، وفقًا لما يقوله الدكتور 
حس���ني س���المة أس���تاذ الكبد والجهاز 
الهضي في كلية الطب بجامعة القاهرة، 
تك���ون غير ض���ارة بالكب���د، ولكن بعد 
تحويلها إلى ش���كل نشط تضره، ومنها 
مثاًل، عقار الباراس���يتامول، لذلك يجب 
الحذر والمعرفة الكاملة بمس���ار مختلف 

األدوية داخل الكبد.
أم���ا عن تأثي���ر األدوية عل���ى الكبد، 
فإن���ه يج���ب معرف���ة أن أي دواء يؤخد 

لكب���د بطريق الف���م البد أن يمر  با
امتصاص���ه،  بع���د 
مجموع���ة  وهن���اك 
ذات  األدوي���ة  م���ن 

الجانبي���ة  األع���راض 
المعروف���ة على الكبد، 
األدوية  معظ���م  ومنها 

وبع���ض  المس���كنة 
الحيوية  المض���ادات 
األورام،  وأدوي���ة 
مجموع���ة  وهن���اك 

أخ���رى م���ن األدوي���ة قد 
تسبب أعراضًا جانبية لدى 

ولكن  المرض���ى، 
ف���ردي،  بش���كل 

لقابلي���ة  طبق���ًا 
الش���خص وتركيبت���ه 

مع  للتفاع���ل  المناعي���ة 
وأوض���ح  األدوي���ة، 

التخدير  لذل���ك  األمثلة 
الفلوث���ان،  بعق���ار 
حيث يكثر اس���تخدامه 

لتخدي���ر المرضى، وهو 
- وإن كان فّع���ااًل وآمن���ًا 

بصف���ة عام���ة- إال أن بعض 
التهاب  األشخاص قد يعانون من 

كبدي نتيج���ة التخدي���ر، وهنا ينصح 
المري���ض ثانية،  بعدم اس���تخدامه لهذا 
ألن األع���راض تك���ون أش���د وأخطر عند 

التعرض له مرة أخرى.
ويضيف س���المة: األدوي���ة قد تحدث 
أنواعًا مختلفة من الصفراء، مثل صفراء 
تكس���ير الدم باس���تخدام بعض مركبات 
الس���لفا والمضادات الحيوية، أو بعض 
األدوية عند األطفال الذين يعانون نقصًا 
في بع���ض اإلنزيمات الخاص���ة بتمثيل 
ه���ذه األدوية، وهن���اك أدوية قد تحدث 
صف���راء انس���دادية مث���ل بع���ض 
الجنسية وأدوية  المنشطات 
عالج الغدة الدرقية وبعض 
الهرمونات األنثوية، كما أن 
هناك بعض األدوية قد 
كبديًا  التهابًا  تحدث 
ح���ادًا مث���ل أدوية 
أدوية  الدرن، وثمة 
قد تح���دت التهابًا كبديًا 
مزمنًا نشطًا مثل بعض أدوية 
الضغط أو حتى األسبرين عند 

عالقة مزدوجة 

اس���تخدامه باستمرار 
لفترات طويلة.

االهتمام  يج���ب  ولهذا 
من جانب المرضى واألطباء عند 
وصف األدوية لألش���خاص العاديين أو 
مرض���ى الكبد، الس���تبعاد م���ا هو ضار 
بالكب���د أو احتمال إحداثه ض���ررًا بالكبد 
قائمًا، كما ق���د نضطر إلى خفض جرعة 
الدواء ف���ي مرض���ى الكب���د، ألن تمثيل 
بع���ض األدوية قد يتأث���ر بأمراض الكبد 

المختلفة.
وأخي���ر يؤك���د أن كثيرًا م���ن األدوية 
ممنوعة عل���ى مرضى الكبد، ومن أهمها 
معظم المس���كنات، وبع���ض المضادات 
المنش���طة،  والهرمون���ات  الحيوي���ة، 
وحب���وب منع الحمل، وبع���ض األدوية 
المخفضة للس���كري والكولستيرول، من 
هن���ا كانت استش���ارة طبي���ب الكبد قبل 
استخدام هذه األدوية أمرًا مهمًا، وأيضًا 
يج���ب إبالغه عن���د كتاب���ة األدوية بأي 
س���بب طبي آخر بأنه يعاني من مشاكل 
بالكب���د حتى يتجن���ب األدوي���ة الضارة 
بالكبد، وتحدي���د الجرعة المناس���بة له 

طبقًا لظروف وحالة الكبد لديه.
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كثرة النشويات ال تعني البدانة.. 
والتخلص منها لن يمنحك النحافة

البدانة تضرب العالم
يعاني ثلث س���كان العال���م تقريبًا من 
زي���ادة الوزن والس���منة المفرط���ة التي 
ترتبط بالعدي���د من األم���راض!.. ووفقًا 
لتقارير منظم���ة الصحة العالمية ونتائج 
الدراسات الوبائية في معظم دول العالم 
فإن معدالت الس���منة بمختلف مستوياتها 
تش���هد زيادة مطردة س���واء ف���ي الدول 
الغنية التي تتميز بوفرة الغذاء أو الدول 
النامي���ة والفقيرة، بحيث أصبحت زيادة 
الوزن تمثل تهديدًا واضحًا لحياة اإلنسان 

وأحد أسباب التعجيل بوفاته. 
فكيف تع���رف حالة البدانة والس���منة 
المفرطة؟ وكيف نتع���رف مخاطرها؟ وما 
هي أهم س���بل مكافحتها م���ن وجهة نظر 
الخب���راء؟ وإذا كان الباحث���ون في مجال 

الس���منة يتمتعون برشاقة القوام، فلماذا 
تعان���ي نس���بة غير قليل���ة من الس���منة 
المفرطة؟ ولماذا ال تجدي األنظمة الغذائية 

التقليدية في خفض الوزن؟ 
اإلجاب���ة عن ه���ذه التس���اؤالت تمثل 
محورًا له���ذا الموضوع، كم���ا أنها تحمل 
رس���الة بس���يطة لكل من يريد أن يتجنب 
الوق���وع ف���ي براث���ن البدان���ة والس���منة 
تضاع���ف  تؤك���د  فالتقاري���ر  المفرط���ة. 
معدالت الس���منة المس���ببة لألمراض بين 
عامة الن���اس من 13 % خ���الل الثالثين 
عامًا الماضية إلى 33 % اآلن، والسمنة 
المرضية أو المس���ببة لألمراض هي التي 
يتجاوز فيها دليل كتلة الجسم الرقم 35، 
فمن المعروف أن هذا الرقم يمكن قياس���ه 
بقس���مة وزن الجس���م بالكيلوغرام على 
مرب���ع طول اإلنس���ان بالمت���ر، وتطبيقًا 
لذلك إذا كان وزن ش���خص ما 100 كغم، 
وطول���ه مترين، فإن دليل كتلة الجس���م 
لدي���ه يس���اوي 25، وهو حاصل قس���مة 
وزنه )100( على مرب���ع طوله )4(. وقد 
اتفق العلماء على أن وزن الجس���م يكون 
طبيعي���ًا إذا كان هذا الرقم في حدود 25 
أو أق���ل، وأن يوصف الفرد بأنه زائد 
ال���وزن إذا كان هذا الرق���م بين 25 
إل���ى 30، ويكون بدين���ًا إذا وقع 
بين 30 إل���ى 35، ويكون زائدا 
زيادة مرضية إذا كان بين 35 

إلى 40. 
كذلك اتفق العلماء على 
أن المرحل���ة األخي���رة 
هي األشد خطورة 

على اإلنسان الرتباطها بمتالزمة التمثيل 
الغذائي التي تشمل إلى جانب زيادة دليل 
كتلة الجسم االستعداد لإلصابة بالسكر، 
وزيادة دهون الدم، وارتفاع ضغط الدم، 
وزي���ادة محيط الوس���ط، وهي س���منة 
ال تج���دي معها كاف���ة األنظم���ة الغذائية 
الطبيعي���ة أو الرياضية، ويكون التدخل 

الجراحي فيها حتميًا للعالج. 
وإذا نظرنا إلى نتائج األبحاث الحديثة 
في هذا المجال، فسوف نجد أن الدهن في 
ح���د ذاته ليس ه���و العدو، ولك���ن العدو 
الحقيقي هو المواد الكربوهيدراتية سهلة 
الهض���م. واألطعمة منزوع���ة الدهن التي 
تب���اع على أنها ت���ؤدي إلى خفض الوزن 
مث���ل الزب���ادي خالي الده���ن، ومعجون 
بالزبد،  المطبوخة  المس���لوق  البطاطس 
والمكرون���ة المس���لوقة المخلوطة بزيت 
الزيتون مع بعض الجبن والصلصة، فهي 
ببساطة تسهم في إعادة تشكيل أجسامنا 
فس���يولوجيًا لتضيف إلى أوزاننا بعض 
الكيلوغرامات، لكنها ال تس���هم في خفض 
الوزن، بينما يمكن لبعض األطعمة التي 
نصحن���ا بتجنبه���ا من قبل مثل ش���رائح 
اللح���م والبرغر أن تس���اعدنا في خفض 

أوزاننا والمحافظة على صحة قلوبنا.
الحديث���ة  الدراس���ات  وق���د س���اهمت 
لبعض الباحثين ف���ي إجبار العلماء على 
إع���ادة النظر في األطعمة قليلة المحتوى 
م���ن المواد النش���وية، وم���ن بين هؤالء 
العلماء الدكتور ميتش���ل الزار مدير معهد 
السكر بجامعة بنس���لفانيا والدكتور أالن 
س���نيدرمان أس���تاذ القل���ب بجامعة ماك 

جيل. 
وعندما يتعلق األمر بالس���منة، فهناك 
أفكار أساس���ية ع���ن األس���اليب المؤدية 
لزي���ادة ال���وزن تتلخص في أن الس���منة 
تحدث بسبب تناولنا لكمية من السعرات 
الحرارية تفوق ما نحرقه، وهي فرضية 
»النهم مع الكسل وعدم الحركة« بأن يأكل 
اإلنس���ان كميات كبيرة م���ن الطعام دون 

علوم
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بذل أي جهد بدني أو ممارس���ة للرياضة، 
وم���ن غير الممك���ن بالطب���ع تجاهل مثل 
ه���ذه الفرضي���ة النطباقه���ا بش���كل عام 
على الكثيرين، إال أنها ال تخبرنا بش���يء 
ملم���وس عن األس���باب الحقيقي���ة وراء 
إصابة البعض بالسمنة دون آخرين. فإذا 
ما أصيب ش���خص بالبدان���ة، فاالحتمال 
األكبر أن���ه يكون قد التَه���َم كميات كبيرة 
من الطعام، وإذا ما سألته لماذا بالغ في 
كميات الطعام تناولها، فمن المس���تحيل 
أن تكون اإلجابة فقط بنظرية الس���عرات 

الحرارية الداخلة المحترقة وحدها. 
وهناك فرضية أخ���رى بديلة، تقول: 
إنك ال تصب���ح بدينًا ألنك ت���أكل كثيرًا، 
ولكنك تأكل كثيرًا ألنك أصبت باضطراب 
ف���ي طريق���ة تنظي���م األنس���جة الدهنية 

لديك.
وتوض���ح نتائ���ج الدراس���ات الت���ي 
أجريت خالل السنوات األربعين الماضية 
أنك يمك���ن أن تخف���ض إكلينيكيًا بدرجة 
ذات دالل���ة من كمية الس���عرات الحرارية 
التي تتناولها. وفي الوقت الذي يقول فيه 
الخبراء إن النهم مع الكسل هما المسؤوالن 
ع���ن زيادة الوزن، فم���ن المعترف به أن 
العلم���اء ال يعرفون أي نظام غذائي يمكن 
أن يحقق المطلوب. وله���ذا يلجأ األطباء 
إلعطاء المرضى بعض العقاقير المخفضة 
للده���ون والمضادة للس���منة. ولعل ذلك 
هو الس���بب وراء اعتبار المجتمع الطبي 
لجراحات الس���منة المفرطة من الوسائل 
والحل���ول المقبولة التي تغير من ش���كل 
وأداء الجهاز الهضم���ي. وليس من قبيل 
المفاجأة أن نكتشف فشل معظم األنظمة 
الطبيعي���ة المتبع���ة لخفض ال���وزن لدى 
مرضى الس���منة المفرط���ة الذين يقضون 
معظ���م حياتهم ف���ي محاوالت مس���تمرة 
لخف���ض أوزانهم. ومن المحتمل أن يكون 
هن���اك قلة من الناس قد توقفوا مبكرًا عن 
تن���اول المزيد من الطع���ام، بعد أن فقدوا 

األمل في تحقيق أهدافهم.

من منا لم يس���مع »كركرة« البطن 
أو زقزق���ة عصافيره���ا، كم���ا يصفها 
الكثي���رون، عندما نج���وع؟.. ظاهرة 
يعرفها الجميع، لكن ال أحد كلف نفسه 

عناء إيجاد التفسير العلمي لها.
وحس���ب ما يق���ول أس���تاذ الجهاز 
الهضم���ي الدكت���ور جان كل���ود رامبو 
بجامع���ة باري���س، ف���إن كل م���ا هو 
معروف عن ه���ذه الظاهرة حتى اآلن 
أنه���ا نتاج حركة الغازات والس���وائل 
داخل المعدة واألمعاء، والتي تش���تد 
بصورة الفت���ة، ومزعجة، في حاالت 

الجوع الشديد.
ولمزي���د من الفهم الب���د من معرفة 
أن الجهاز الهضم���ي يحتوي بصورة 
دائمة عل���ى كميات وافرة من الغازات 
والس���وائل، بع���ض هذه الغ���ازات، 
كاألزوت مث���اًل، يأت���ي م���ن اله���واء 
الخارج���ي، فيما يأت���ي بعضها اآلخر 
عن طريق عمليات التخمر التي تحصل 
في األمعاء، بسبب البكتيريا الطبيعية 
التي تمتص ما تبقى من الس���كر الذي 
لم تمتص���ه األمع���اء الدقيقة، وخالل 
امتصاصها لذلك الس���كر وبعده تولد 
عدة أن���واع من الغازات داخل أمعائنا 

الغليظة.
أم���ا فيما يختص بالس���وائل فهي، 
إما أن تكون مشروبات رفضت األمعاء 
س���ائلة  إف���رازات  أو  امتصاصه���ا، 
المعوية  الجس���م، كالعصارة  ينتجها 
مث���اًل، والت���ي هي عب���ارة عن مزيج 
من حم���ض الهيدروكلوريد وأنزيمات 

تفرزها المعدة.
واآلن، كي���ف تحص���ل حركة هذه 
الس���وائل، حتى عندما يكون الجس���م 
مس���تلقيًا وبال حراك؟ الحركة الذاتية 
التي يتمتع بها الجه���از الهضمي هي 
التي تق���وم بتحريك تلك الس���وائل، 
أن  ذل���ك  رامب���و،  للدكت���ور  وفق���ًا 
أيض���ًا، محاطة  واألمع���اء  المع���دة، 

بأغشية عضلية تسمح لها باالنكماش 
واالنبساط الدائمين.

فبعد تن���اول وجبة طع���ام تحصل 
تقلصات ضعيفة متتالية مهمتها خلط 
المأكوالت ودفعه���ا خطوة خطوة فى 
الطري���ق إلى مناط���ق الجهاز الهضمي 
من المع���دة إلى طرف مدخ���ل األمعاء 
الدقيق���ة، وبع���د دخول القس���م األكبر 
»المطحونة«  الغذائي���ة  الخلط���ة  م���ن 
وامتصاصه���ا عبر الج���دران الداخلية 
لألمع���اء، تتوق���ف تل���ك التقلص���ات 
الضعيف���ة لتحل مكانها عمليات ضغط 
ش���ديدة مهمتها تس���ريع دف���ع الكتلة 
الغذائي���ة إل���ى أقصى م���ا يمكن داخل 

األمعاء الدقيقة.
البط���ن، أو زقزق���ة  ه���ل كرك���رة 
الح���ركات  ه���ذه  نت���اج  عصافي���ر، 
المتعاقب���ة من الضعيف���ة البطيئة إلى 
القوية السريعة ؟.. ال يمكن - كما يقول 

الدكتور رامبو- تأكيد ذلك حتى اآلن.

زقزقة 
عصافير البطن!
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اأقالم

» عالم ليس لنا«

ها هي البنت الصغيرة تهش فرحة لمرأى أبيها وهو يسر لها إنه ابتاع ألجلها 
هدية ال تقدر بثمن.

كان���ت ترى جه���ازًا عجيبًا، مضاء بن���ور داخلي يخطف األبص���ار. تنقر هنا 
وهناك، وتكتب جماًل.. جماًل فقط، فتعبر بقاع العالم.

ه���ا هي الصي���ن، وتلك أميركا، وهذه دول ال تع���رف أين توجد ولم وجدت. 
لم تعد ترى نور الش���ارع إال لمامًا، إذا ألحت عليها أمها إلحاحًا فاصطحبتها إلى 
السوق. صارت تعشق النور الذي يأتيها من بقاع العالم، يضيء لها طرقًا ال عهد 
لها بها.. طرقًا كانت تجهل مس���الكها. اغت���م األب لمرأى ابنته وهي تزداد هزااًل. 
ل���م تعد ت���أكل إال لماماًً، ولم تعد تنام إال لمامًا. ما به���ا؟ صارت تجيد النقر على 
األزرار بدقة متناهية، ترسل جماًل وتقرأ أخرى، وتنقب في نفايات العالم عسى 
أن تعثر عل���ى بقايا طعام من الصور والكلمات العذبة، المرتقة بالحب الكاذب،  
كان جس���دها ينخره الهزال شيئًا فشيئًا، ومع هذا تصر على أنها ستجد في يوم 

ما الكلمات الصادقة.
ال أحد يستحم في النهر مرتين.. قال أبوها يائسًا.

أمها لم تفهم شيئًا، ولكنها عزمت أن تستعيد ابنتها التي تكاد تجن.
ذات ليلة بدأت كالمها متوجسة:

كان يا ما كان
كان أمي���ر يبح���ث عن زوج له، يك���ون وجهها أبيض وش���عرها طوياًل يصل 

موطئ قدميها..
كانت عينا البنت ترمقان األم بانتباه شديد..

وتابعت كالمها حتى الصباح.
الحسن بنمونه - المغرب

خطواتُها ابتعْدت

رُب واأنَت الدَّ

ال خيٌط تبّدى من هناَك

َِتها وال اجلهاُت تُعيُد نَهَرَك يف بُحيرْ

وال ع�شٌب يُغّطي قاحَل االأحالِم

يف عينيَك

فانرْه�ضرْ كي تَُعّلَقني

مِت �ش�ؤااًل جارحاً لل�شّ

هل ِلق�اِفِل االآتنَي وجٌه؟

�ُب؟ هل ِلهذا النَّ�ِء �شَ

�شَفَعترَْك ريٌح

َل تكنرْ يف خاِطِر الغاباِت

حنَي َدَخلتَها �ِسّاً

واأَيقيَت الغزالَة يف َمهبِّ الّريِح �شائعًة

وُعدَت

قرعَت اأجرا�َض الّرحيِل

لتمتطي جرحي اإىل ال�َشفِر الّط�يِل

واأنَت تُ�شهُر وجَه داليٍة

على املطر الغريِب.. على ال�ّشحابرْ

فَعربُت من غاري

اإىل �ِسدابَك املف�شي اإىل َملك�ِتها

ت لالآفاِق اأجنحًة ولالأم�اِج اأ�سعًة وَمددرْ

تُلّ�ُح للغيابرْ

محمد أخرس- سورية

سرير الموج
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نستقبل مساهماتكم في »أقالم« على البريد اإللكتروني  aklam_d@yahoo.com  أو صندوق البريد:22404 الدوحة-قطر

مفت�ٌن اأنَت اأيها النخيل 

يا مهرة القرى والنيل 

وها اأنت قراأَت للريح كتاباً 

وراق�شت قمراً 

�سبرْ الندى من كف الغي�م 

وها اأنت عانقت طي�راً 

نامترْ بالع�ض هانئًة 

حتت اأهداب النج�م 

النخيُل يعطي ب�شخاٍء 

من غي مقابل 

وجريد بـهجته النازل 

ينزُل على كتف االأر�ض

برداً و�شالماً

النخيل ي�شد الرحال اإيَلّ 

يقلدين �شارة ال�شفر 

ومي�شي .... 

اإىل دولة النب�ض .. واجلذور 

من باب الطرح 

والرباءة 

والقدر 

أحمد تمساح - مصر

النخيل

التخري���ب باس���م التهذيب ف���ي اللغة 
العربية يس���اهم فيه كثير من المتحدثين 
والكّت���اب بم���ن فيهم عدٌد غي���ر قليل من 
مذيعي ومذيعات أجهزة اإلعالم الناطقة 
بالعربية. وليج���ز اهلل خيرًا د.محمد عبد 
المطل���ب، الهتمامه بذل���ك الواجب وهو 
الح���ق، والتأكي���د على وج���ود حراس 
حقيقيي���ن للغة الع ربي���ة التي تتجاوز 
وتفوق لغات األرض قاطبة، سعة ودقة 
وجم���ااًل وق���وة، فأرج���و إضافة بعض 
المالحظ���ات لمقال���ه الش���ائق ذلك مع 
التنب���ه لضرورة مالحقة كل األلفاظ غير 
الصحيحة التي يتش���دق بها المتحدثون 
وتتس���ربل به���ا ألس���نتهم، م���ع أق���الم 

الكّتاب. 
من أكث���ر تلك األلفاظ لحن���ًا بالبدعة 
قول »هكذا مشكل« و»التكهن« تلك الكلمة 
المس���تلبة م���ن دجل وش���عوذة الكهنة، 
كما أرجو البحث بش���كل أوفى في مسألة 
النس���ب للجمع، وفي حالة دولي، فهي 
على ما أرى نس���ب لدولة – بفتح الدال، 
وكلمة دولة مفردٌة. وفي النسب للمؤنث 
تحذف الت���اء المربوطة، في حالة تذكير 
المنس���وب، وتضاف في التاء المربوطة 
م���ع تش���ديد الي���اء ف���ي حال���ة تأني���ث 
المنسوب، كقول عنترة الذي يأخذ اسمه 
ذات النس���ب، وكذلك األس���ماء: حمزة، 
طرفة وعروة.. قال عنترة مهددًا كسرى 

فارس : 
فوي���ل لكس���رى أن حلل���ُت بأرض���ه                  

وويل لجيش الفرس حين أعجعج 
وأح���م���ل فيه���م حم�����ل���ة عنت���رية                 

أرد بها األبطال في القف����ر ت���نبج 

ومن األخطاء ش���ديدة االنتش���ار في 
النسب لفظ »بيروفى« لنسب شخص أو 
ش���يء لدولة الكات���ب القصصي - ماريو 

فارج���اس يوس���ا - »بي���رو« وهو خطأ 
أش���ارته الترجم���ة بالنس���ب اإلنكليزي 
Perovian وال يصبح عربيًا إال بانتهاء 
الدولة - الكلمة بالفاء أو الفاء قبل حرف 
العّل���ة، مثل »ملدوفيا« يق���ال »ملدوفي« 
»اس���كاندنافي«  يقال  )اس���كاندنافيا(  و 
وبالنس���بة ل���� »بي���رو« يق���ال »بيرّي« 
أو »بي���روّي« وكذلك إلم���ارة موناكو، 
يق���ال »موناك���ّي« وللون ال���كاكاو يقال 

»كاكاوّي«، 
وهن���اك حال���ة للمدين���ة أو الكلم���ة 
المنتهية بالي���اء مثل عاصمة الكاميرون 
»ياون���دَي« يكون النس���ب دون حذف أو 
إضافة، مثل ما هو للمدينة الس���ودانية 
كوستي واإليطالية نابولي، ومسيني، 
والمدينة الكينية مالندي - وكذلك دولة 
زمبابوي. أما بعودة س���ريعة للنس���ب 
إلى الجم���ع فلنذكر  - العربي، للعرب - 

واألخالقي لألخالق. قال الشاعر: 

إنما األمم األخالق ما بقيت                
        فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا 

وقال الرسول عليه الصالة والسالم، 
)أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن(، 
وبينم���ا نتوق���ع وال )نتكه���ن( الحدي���ث 
الشائق ل� د. محمد عبد المطلب في مسألة 
أساس وأساس���ي، ورئيس ورئيسي، 
أذكر بأن ف���ي اإلعالم الس���وداني خطأ 
ش���ائع في كلمت���ي قم���يء، وأضابير، 
والقم���يء ال صل���ة ل���ه بالقب���ح، وهو 
القصي���ر واالضابير هي ح���زم األوراق 
المعقودة بالحبل مثل الصحف والكتب. 

والحديث ذو شجون.

مصطفى عصام الدين
- الخرطوم

تعقيبًا على:
»البدعة في اللغة العربية«



156157 156157

اللي���ل آلخ���ر نجوم���ه، كان يب���وح 
بعتمت���ه حي���ن رن الجرس عل���ى غير 
توقع، ثم ران صمت، ثم بدأ باب السيد 
»عزيز« يطرق بعنف , فاستيقظ، لكنه 
لم ينهض من س���ريره، وحين استمرت 
الطرقات بشكل س���ريع وقوي، أوقدت 
االرتجاف في مس���امات جسده, وألقت 

به في أعماق الهواجس.
بع���د أن هبَّ���ت روائ���ح الخوف 

م���ن كل الجهات، وتاه بين 
واالحتماالت،  الف���روض 

قف���ز من س���ريره قفزة 
واح���دة وه���رع نحو 
الباب، بينما نظراته 
تطوف في كل مكان 
ترنَّح  البي���ت.  م���ن 
نهر من الخوف على 
ش���فتيه عندم���ا رأى 
وبارزًا  المعًا  ش���يئًا 
من الباب. قلبه ذهب 
وجسده  طريق،  في 
ف���ي  طري���ق،  ف���ي 
تلك اللحظة، ش���عر 

بغلي���ان دم���ه وأدرك 
أنه داخل جهنم ال محالة. 

وحين تح���رك ذلك الش���يء 
الالم���ع , بدت نظرات���ه محايدة، فال 

تشاركه حزنًا أو فرحًا، نسي أفكاره عند 
حافة الوجع وبدا مثل من يفقد اإلحساس 
بأطراف���ه، كأن���ه مفصول ع���ن العالم 
بس���كين صدئة، كانت ثم���ة يد بقفازات 
رصاصي���ة تخت���رق الب���اب الحديدي، 
وبين أصابعها رسالة مطرزة بخطوط 
فضية، ظل يتطلع إليها إلى أن تحركت 
اليد مرة أخرى في إش���ارة أن يتس���لم 
الرسالة. ماذا عساه في لحظة كهذه أن 
يفعل سوى أن يشعل قناديل فوضاه، 

ويبدأ قلبه باالستعداد للتوقف.
تنفَّس من بقاي���ا روحه، بعدما لملم 

اأقالماأقالم

وكي���ف اليهترىء وق���د بدا مث���ل مدينة 
منكوب���ة ضربته���ا األعاصي���ر - النظرة 
تش���كو الخ���وف وتريد أن تب���وح ولكن 

اللسان عاجز.
جل���س عل���ى حاف���ة الس���رير وقلبه 
الش���احب يغني صدى نبض���ه النابض، 
خ���اف أن ينام على الرغ���م من أن النوم 
في أحداقه كان يرف كالطائر السجين - 

هو الخوف أو إحساس بحجم الموت.
ع���ادت زوجت���ه إلى س���باتها، وكان 
الفجر وقتئذ قد نزل من س���اللمه، فشعر 
بأن���ه طائر في قفص، حاول أن يفتحه، 
ولك���ن ثم���ة ق���وة طاغية هيمن���ت على 
أعصاب���ه فأتلفتها: مس���ح عرقًا نَبَت 
على رقبت���ه وجبهت���ه، وأخذ 
النائمة  يتطلع إلى زوجت���ه 
بجس���دها الضئي���ل فب���دت 
له كتلة جام���دة ال حراك 

فيها.
يح���س  كلم���ا  كان 
اليقظة،  م���ن  بش���يء 
ينظر من حوله , فيرى 
ما يشبه العتمة، وبين 
ر , أخذ  ما يش���قي ويدمِّ
التي  نفس���ه  يص���ارع 
بدت مثل أغنية حزينة 
هذا  ويس���تنطقها:»هل 
على  يجث���م  كاب���وس 

صدري أم حقيقة ؟«.
ح���اول من جدي���د أن 
يخفف من وطأة ما ألمَّ به، 
ولكنه التمَّ فجأة على أفكار ورؤى 

حارقة اقتلعته من هدأته.
حين قرأ الرس���الة الت���ي مألت عالمه 
بهسهس���ة الرثاء، ولم تمنحه إال الحرقة 
واألوج���اع المس���تبدة، م���ارس كل ما ال 
يخط���ر على بال، وبع���د أن تحمل كثيرًا 
من م���رارة الخ���وف والكآب���ة، وبعدما 
جاف���اه الن���وم طوياًل، قرر بم���ا ال يقبل 
التراج����ع أن يذهب إل���ى المخف��ر. لماذا 
يضي���ف عذابًا إلى الع���ذاب؟ ألم يكِف أنه 
لم ينم منذ يومي���ن ولم يذق طعامًا رغم 
توسالت زوجته التي بدت حائرة من كل 

تصرفاته؟.
خرج من البيت وهو للخالص ينادي 

 بحر الدم

لهاث���ه المتناثر، طرَّز قلبه بالش���جاعة، 
وتناول الرسالة بيد راعشة، وراح ينثر 

من شفتيه الكالم.
ما إن نامت الرس���الة ف���ي يده، حتى 
انس���حبت اليد بهدوء، والتحم الباب من 
جديد وكأن ش���يئًا لم يكن، حينئذ كانت 
أقدامه ش���جرة في عاصف���ة، حاول أن 

يعود إلى غرفته لكنه لم يستطع، ودون 
وع���ي فتح الباب وراح يح���دق في لهفة 
عارمة في غبش���ات الفجر الوليد، فلبسه 
الس���كون، وما صادف سوى دقات قلبه 
المتس���ارعة، ولك���ن أمام ناظ���ره بدت 
األرض مرآة، ونبضه في المرآة صرخة 

عالية.
كان���ت زوجته قد اس���تيقظت بس���بب 
الح���ركات الت���ي رافق���ت دخول���ه إل���ى 
الغرف���ة، فس���ألته عن س���بب خروجه، 
فنظر إليها بعي�ني���ن ذابلتين ولم يجب، 
ألن ال���كالم كان قد اهترأ على ش���فتيه، 
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نستقبل مساهماتكم في »أقالم« على البريد اإللكتروني  aklam_d@yahoo.com  أو صندوق البريد:22404 الدوحة-قطر

تاركًا قدمي���ه تبتلعان األرصفة، رصيفًا 
تل���و رصي���ف، وفي آخ���ر رصيف وجد 

نفسه أمام المخفر.
ظ���ل يح���اور وحدته ويبث ش���كوى 
ظمئ���ه، بينم���ا ذاكرته ما ت���زال تجرجر 
صورة الرسالة التي مضغته ثم تقيأته، 
وقبل أن يس���تعد للدخول، تس���اءل في 
داخل���ه للمرة األخيرة: »ه���ل كنت نائمًا 
أم يقظان ؟ ه���ل كان حلمًا أم حقيقة؟«.. 
ال،ال.. كن���ت يقظ���ان بالفع���ل وها هي 

الرسالة معي، في جيبي.
فت���ح الضاب���ط الرس���الة المط���رزة 

بخطوط فضية وقرأ بصوت مسموع:
 السيد )عزيز( ستسقط في بحر الدم 

تطلع الضابط إلى من حوله , ثم إلى 
السيد عزيز:

- من أين أتيت بهذه الرسالة ؟
بع���د نص���ف س���اعة م���ن األس���ئلة 
واألجوب���ة، حاول الضاب���ط أن يخرجه 
من المساحة السوداء التي أحكمت عليه 
الخناق، وتحت تأثير إحباطات متكررة، 
���خت لدى الضابط قناعة تامة , بأن  ترسَّ
الس���يد عزيز راك���ض وراء أوهام، ومن 
العبث أن يصدق كالمًا كهذا , خاصة أنه 

كاتب معروف ومحبوب من الجميع.
حين ل���ج ف���ي كيفية الخ���الص قال 

الضابط بهدوء ولكن بنفاد صبر:
 أنت���م يا معش���ر المثقفين ألس���نتكم 
طويل���ة ولكم تصرف���ات غريبة، أو هي 
من أح���د قرائك الذين يحب���ون المزاح.. 
إنها مزحة ال راح���ت وال جاءت، ولكنها 
بالتأكيد مزحة ثقيلة فال تهتم وال تخف.

بع���د أن غادر المخفر، كانت رس���الة 
مماثلة من ناقد مش���هور قد ُس���لِّمت إلى 
المخفر، وبعدها رسالة أخرى من قاص 
وروائ���ي فيهما عبارات مماثلة لرس���الة 
الس���يد عزيز، وبعد خمس���ة أيام، وجد 
أحد الرعاة جس���دًا دون رأس على حافة 
النهر وبعض أطراف���ه معلقة على عصا 
مغروزة ف���ي األرض، وبعد أيام أخرى 

وجدت جثة أخرى وبالسيناريو نفسه.

 بسام الطعان القامشلي - سورية

أري���ْد..«     »أري���ُد..  ص��اح:  الشعب  إذا 

ف��ش��ع��ب ي���ري���د إس����ق����اط ال��ن��ظ��ام              

وش���ع���ب ي���دي���ن رم������وز ال��ف��س��اد 

ْل��ق��م��ة   ف����ق����ْط  ي����ري����د  ش���ع���ب  و 

ث����ورة  أش���ع���ل���وا  ذا   أج�����ل  ف���م���ن 

ف��ن��ف��س األي�������ادي ال���ت���ي ص��ّف��َق��ت

ت��خ��ّط��ت��ه ُس��خ��ط��ا وص��اح��ت ب����»ال«  

،وال  ان���ت���ق���ام���ا  ت����ري����د  ف��ل��ي��س��ت 

لها  ح����ق����وق����ا    ت����ري����د  ل���ك���ن  و 

ف���ه���ذا ال���ف���س���اد، وه�����ذا ال��ك��س��ا د 

أِم����ن أج���ل ح���ق  ي���ُ��الم ال���ب���ريء ؟!  

ع���ج���ب���ُت ل���م���ن ي���ع���ش���ق ك��رس��ي��ا 

ال����وق����وف ي����ري����د  ال  ل����ه س���ل���ط���ة 

ج���ن���اٌة ق���ض���ْوا ح��ك��م��ه��م ج��ائ��ري��ن 

ت��������واَرْوا ب��ق��ص��ر م��ن��ي��ع ال���ج���دار، 

وش������ادوا س��ج��ون��ا ل��ق��م��ع ال��ك��الم 

ل��ُه��م   ب���ِت���ب����ْ���ر ح���ي���اة  و خ����َ���ّط���وا 

ع���ل���ى أه���ِل���ه���ا ق����د ج���ن���ْت ب���ْرق���ش           

ف����ُك����ّل ال����ِع����ظ����ام أَب��������ْوا ُس��ل��ط��ة 

يبتغي ل���م���ن  َن��ق��ي��ض��ا  وك����ان����وا 

وه�����م ي���ت���ق���ن���ون ح������وار ال��ع��ص��ا 

وك��س��ر ال��ش��ي��وخ، ون��ب��ذ اإلن����اث، 

 ون��ْه��ب ال��م��الي��ي��ن م��ن غ��ي��ِر ح��ّق،

س����أل����ُت ال����ن����ض����اَل:»ِل����م����ا ث����ورة                

الشباب تفني  و  اق��ت��ص��ادا،  تُ�بيد 

س��اح��ة  إل������ى   ، أْه�������ال  ف����������وّدَع 

النضال ب�����دأُت  وت���ون���ْس  ب��م��ص��َر 

الِعتاد  ال��ج��ب��ال  ه������َدْدُت  ب��س��وري��ا 

حبيب  وِاب�������ٍن   ، ب���م���اٍل  ن��ض��ّح��ي 

ف���م���ا َن����ْي����ُل ِع�������زٍّ ب�����ِ����َن����ْوٍم أت���ى

ال��ع��ن��ي��ْد ي��س��ت��ج��ي��ب  أن  ف����الب����د 

ي��ح��ي��ْد ال  أب��������دا  ع����زم����ه  وع������ن 

ت���ح���دى ال���ط���غ���اَة ب���رغ���م ال��وع��ي��ْد

ي��س��ت��زي��ْد ال  و  أم���ي���ن���ا،  وس��ق��ف��ا 

المزيْد يبقى  و  ال��ض��ح��اي��ا،  أل���وف 

حديْد س��ور  خلف  :»ن��ع��م«  ق��ال��ت  و 

ل��ت��ن��ه��ال ص��ف��ع��ا ب���وج���ه ال��ع��م��ي��ْد

  ت����ري����د  ض���ي���اع���ا ل���م���ج���ٍد ت��ل��ي��ْد

ن��ف��اه��ا ِج����ه����ارا َج����ه����ول   َم��ع��ي��ْد

الوعيْد ه���ذا  و   ، ال��ض��ي��اع  ه���ذا  و 

إم�����ا ش��ه��ي��ْد و  ي��ت��ي��م��ا  ف���ي���غ���دو 

ي���ري���ْد!؟ ال  ل���ه  ش���ع���ٌب  ك����ان  وإن 

ل��ي��م��ض��ي ال���ح���ي���اة ب���ه ك��ال��َق��ع��ي��ْد

جهيْد ب��ظ��ل��ٍم  اع���ت���راض���ا  ����وا  وف����لُّ

ُيفيْد ال  ل��ُه��م  زج���اج���ا،  ف��أض��ح��ى 

أك��ي��ْد ذا  َم��س��ك��ن��ا.  ل��ه��م  س��ت��غ��دو 

بالّصديْد ُح��ك��م��ه��م  ال����ورى  وَخ����ّط 

الحصيْد ي��س��وء     ، زرع  س��اء  ف��إن 

نضيْد ل���ف���خ���ٍر  أس����اس����ا  ف���ك���ان���وا 

خ���ل���ودا ب��ه��ا رغ����م رف����ض ال��ع��دي��ْد

وس���ف���ك ال����دم����اء وق���ه���ر ال���ُم���ري���ْد

ال���ول���ي���ْد وَوْأد  ال���ع���زي���ز  وذل 

الَخريْد ال��َم��ص��ون  اغتصاب  وُج����ْرِم 

ت����ُ���ع���ي���د ال�����ب�����الد ل���ع���ه���د ب��ع��ي��ْد

 ُت���ن���يء رج�����اال ب��ح��م��ٍل َل���ه���ي���ْد؟«.

وخ�����ّط ال����ج����واب ب���ق���ول رش���ي���ْد:

ب��ص��ن��ع��اَء ع���ش���ُت اإِلب������اء ال��ف��ري��ْد

بالحديْد. ال�����ّردى  َف��َل��ْل��ُت  بليبيا 

ال���َوري���ْد. ح��ب���ْ��ل  و  ب��أم��ٍن،  نضحي 

أك���ي���ْد ع������زم  و  ب����ح����زم  ول����ك����ن 

الطيب بن عبيد مكناس-  المغرب

إرادة الشعوب
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�صفحات مطوية

* * األبشيهي، »المستطرف في 
كل فن مستظرف«، بيروت: دار إحياء 

التراث العربي، بال تاريخ.

�أنا �أول 

َمن �آمن بك 

و�صّدق

تنبأ رج���ٌل في أي���ام المأمون 
أن���ه إبراهي���م الخليل،  واّدع���ى 
فق���ال ل���ه المأم���ون: إن إبراهيم 
ل���ه معج���زات وبراهين.  كان���ت 
قال: وم���ا براهينه؟ قال: ُأضِرَمت 
له نار وُألق���َي فيها فصارت عليه 
بردًا وس���المًا، ونح���ن ُنوقد لك 
ن���ارًا ونطرحك فيه���ا، فإْن كانت 
علي���ك كما كانت علي���ه آمنا بك. 
قال: أريد واح���دة أخّف من هذه. 
قال: فبراهين موس���ى. قال: وما 
ألق���ى عصاه فإذا  براهينه؟ قال: 
هي حيٌة تس���عى، وض���رب بها 
البح���ر فانفلق، وأدخ���ل يده في 
جيب���ه فأخرجه���ا بيض���اء. قال: 
وه���ذه علّي أصعب م���ن األولى. 
قال: فبراهين عيس���ى. قال: وما 
هي؟ ق���ال: إحي���اء الموتى. قال: 
مكان���ك، قد وصل���ُت. أنا أضرب 
رقب���ة القاض���ي يحيى ب���ن أكثم 
وأحييه لكم الساعة. قال يحيى: 

أنا أول من آمن بك وصّدق.

عبدالرحمن الكواكبي »طبائع االستبداد« طبعة كتاب )الدوحة( يونيو 2011 م

�ملف�صدون باخلوف

والحاصل أنَّ العوام يذبحون أنفس���هم بأيديهم بس���بب الخوف الناش���ئ عن الجهل 
ر العقل زال الخ���وف، وأصبح الناس ال ينقادون  والغب���اوة، فإذا ارتف���ع الجهل وتنوَّ
طبع���ًا لغي���ر منافعهم، كما قيل: العاقل ال يخدم غير نفس���ه، وعند ذلك ال بدَّ للمس���تبدِّ 
من االعت���زال أو االعتدال. وكم أجبرت األمم بترّقيها المس���تبدَّ اللئيم على الترّقي معها 
واالنقالب - رغم طبعه - إلى وكيل أمين يهاب الحساب، ورئيس عادل يخشى االنتقام، 
وأب حليم يتلذذ بالتحابب. وحينئذ تنال األمة حياًة رضّية هنية، حياة رخاء ونماء، 
حياة عّز وس���عادة، ويكون حظ الرئيس من ذلك رأس الحظوظ، بعد أن كان في دور 
االستبداد أشقى العباد، ألنه على الدوام ملحوظ بالبغضاء، محاط باألخطار غير أمين 

على رياسته، بل وعلى حياته طرفة عين.
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�لُعمر و�للغـــة

قال رجل لهش���ام القرطبي: ك���م َتُعّد؟ قال: 
من واحد إلى ألف وأكثر. قال: لم ُأِرد هذا، بل 
كم تعّد من الس���ن؟ قال: اثنتين وثالثين سنًا، 
س���ت عشرة من أعلى وست عشرة من أسفل. 
ق���ال: لْم ُأرد ه���ذا، بل كم لك من الس���نين؟ 
قال: واهلل ما لي منها ش���يء، الس���نون 
كلها هلل. قال: يا هذا، ما ِسّنك؟ قال: 
َعْظٌم. قال: ابُن كم أنَت؟ قال: ابن  
اثني���ن: رجل، وام���رأة. قال: كم 
أتى عليك؟ قال: لو أتى علّي ش���يٌء 
قتلني. ق���ال: فكي���ف أقول؟ ق���ال:  قل: كم 

مضى من ُعمرك؟

* علي بن عبد المحس���ن التنوخي، »المس���تجاد 
في فعالت األجواد« )تحقيق يوس���ف البس���تاني(، 

القاهرة: دار العرب، 1985.

عر�ئ�ص �لنيل وعمرو بن �لعا�ص

الش���ائع أن المصريي���ن الُقدامى كان���وا يقدمون 
إح���دى الفتي���ات الحس���ناوات، في ي���وم معين من 
السنة، ضحية بشرية لنهر النيل طلبًا الرتفاع الماء 
والفيض���ان. وهذا األمر ش���كل من أش���كال القربان 
البش���ري ال���ذي عرفته بع���ض الحض���ارات المائية 
السابقة لظهور األديان. في ما بعد تحول المصريون 
ع���ن هذا الطقس، وراحوا يرمون في النهر تمثااًل أو 

* غوستاف لوبون، »حضارة العرب«، 1884.

لعبة تمثل فتاة حسناء، وكان التمثال يسمى »عروس 
النيل«. وقليل من الناس يعرفون أن هذا التحول جرى 
مع الفت���ح العربي لمصر، وفي عهد عمرو بن العاص 
بالتحديد الذي منع عادة رمي الفتيات في مياه النهر، 
وأب���اح، بداًل من ذلك، رم���ي تمثال من خزف أو لعبة 

من القماش.
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طالب الرفاعي

وجه عربي جديد!

الجيل ال����ذي ُكتب له أن يعيش الهزيمة الكبرى لألنظمة 
العربية عام 1967، عاش حاماًل مرارة وخزي ووجع تلك 
الهزيم����ة في قلبه، جلبت الهزيمة معه����ا أدبًا وفنًا يحمالن 
مالمحها، ويتخذان من حدثها المزلِزل مادة خامًا يشتغالن 
عليه����ا. وها هي الش����عوب العربي����ة تعيش الي����وم حدثًا 

منعطفًا ولكن بشكٍل مغايٍر تمامًا لهزيمة ال�67.
س����نة الحياة تفرض قانونها ب����أن أجيال هزيمة ال�67، 
من كّتاب وأدباء وفنانين وإعالميين وصحافيين، وأجيال 
أخرى عربية الحقة، س����تعيش اليوم متجاورة مع شباب 
الثورة واالنتفاضة العربية، ستحاول التكّيف والتصالح 

مع واقع جديد. 
م����ا يفرق فئة عن أخرى، أن هن����اك فئة آمنت بالتغيير  

وشاركت به، ودفعت ثمنًا غاليًا لمشاركتها. 
فئ����ة ثانية اكتفت بالفرح لمجيء التغيير، ألنه أزاح عن 
قلبه����ا وفكرها ثقل القم����ع والقهر والظل����م الجاثم عليهما. 
وحّي����ت تلميحًا أو تصريحًا االنتفاضة والمنتفضين. لكن، 
فئة ثالثة، جاءت االنتفاضة لتس����لبها سلطتها وحضورها 
الثقاف����ي والفن����ي واإلعالمي والصحاف����ي، وتقطع عليها 
تدفق مكاسبها الشخصية. رجال ونساء هذه الفئة، يرون 
ف����ي الث����ورة والتغيير مصيبة وكارثة حل����ت بهم. وهم إذ 
يضم����رون وجعهم الش����خصي، ليدركون بأن����ه ال أمل في 
إرج����اع عجلة الزم����ن الماضي، وأن فرصته����م في الحياة 
تجبرهم على ارتداء جلوٍد جديدة، تحتمها ضرورة البقاء، 
حت����ى لو كانوا كارهين له����ا. وإذا كان البعض، من رجال 
ونساء هذه الفئة، س����يخجل من نفسه وسلوكه وماضيه 
الشائن، وسينس����حب متواريًا في الظل، مكتفيًا بذكريات 
حياته ومكاس����به الش����خصية الس����ابقة، فإن بعضًا آخر 
سيعيد حساباته الشخصية على آلة ظنه البالي، وسيقرر 
دون تردد نزع جلده الس����ابق وارتداء حلة جديدة تتماشى 

وألوان االنتفاضة الزاهية.  وهو في كل هذا يضع يده على 
آلته الحاس����بة بي����ن الفينة واألخرى، لي����رى مقدار الربح 

الذي سيناله مما هو فيه. 
إذا كان من حق كل إنس����ان أن ينظر لنفسه في المرآة، 
وأن يزوق نفسه بما شاء من المساحيق، وأن يجّمل طلعته 
ما أمكنه التجميل، فإن خبرة الحياة تقول، إن للش����عوب 
ذاكرة يجب احترامها، وإن هذه الذاكرة ال تس����اوي بين من 
جّند عقله وقلمه لتلوي����ن الحقيقة بغير ألوانها، وبين من 
كان لسان حال أهله ووطنه بوجعهم وقضاياهم المؤلمة، 

متحماًل ضريبة ذلك باهظة التكلفة.
لقد عّلمن����ا التاريخ، أن ميالد وانتصار ثورة ش����عبية 
ف����ي أي بلد، إنما يأتي مصحوب����ًا بحياة جديدة ليس على 
مس����توى أنظمة الحكم، بل على جميع مس����تويات الحياة 
اليومي����ة. وأن هذه الحي����اة الجديدة، م����ا أن تأخذ مكانها 
تحت الش����مس، حتى تبدأ شيئًا فشيئًا بكنس بقايا الحياة 
الس����ابقة والصعود بنجومها الالمعة التي ولدت في سماء 

ثورتها. 
إن المتأم����ل ف����ي الحي����اة الثقافية والفني����ة واإلعالمية 
العربية خ����الل العقود األربعة الماضي����ة، يرى بوضوح 
سيادة أسماء وأصوات بعينها،  ظلت على الدوام حاضرة 
على مائدة ومشهد الثقافة، بمقوالتها وفكرها وتنظيراتها، 
وأظن أن الش����عوب العربية بوعيه����ا المتوقد، لتقف اليوم 
ب����كل عزم لتقول بص����وت واضح: ارح����ل، ليس للرئيس 
القائ����د ونظامه فق����ط، ولكن لفئات كثيرة احتلت س����احة 

الثقافة والفنون واإلعالم والصحافة.
صحيح، أنه يجب التفريق بين شخص وآخر، وبين فكر 
وآخر، ولكن صحيح أيضًا أن انتفاضة ش����بابية عربية، 
قادرة على أن تلد عقولها وأسماءها وتقول كلمتها األجمل 

إبداعًا وفنًا ووصاًل بحياة عربية جديدة طال انتظارها.
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عبد الوهاب البياتي
أقنعة الخروج

�سد الن�سيان

في مطلع هذا الشهر من عام 1999، رحل الشاعر العربي الكبير عبد 
الوهاب البياتي أحد صاغة مالمح الشعر العربي الحديث.

والبياتي هو ابن لحظة التحرر االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
من االستعمار ومن رموز التخلف والتبعية في الوطن، لذلك يشكل 
قاموس الحرية ورموزه الوطنية واإلنسانية جزءًا أساسيًا من بنية 
النص الشعري عنده، وتتناثر أسماء نيرودا وناظم حكمت ولوركا 
النصوص  تضج  كما  النصوص.  سماء  في  وآخرين  ووايتمان 
الذين  وبرومثيوس،  وديوجين  وجاليلو  الحالج  إلى  باإلشارات 
أنزلهم في النصوص من أبراجهم األسطورية، وجعلهم يتجولون في 
القرن  أو ستينيات  شوارع وحدائق وسجون وأرصفة خمسينيات 

العشرين في بغداد أو القاهرة أو الخرطوم أو صنعاء أو الجزائر.
يمثل  الذي  اإلسباني  الزمن  إلى  ودم  نور  من  بخيوط  مشدوًدا  كان 
نار  في  الشعرية  األسالف  ب�»فتوحات  المسكونة  المعرفة  في  وترًا 
و»مقابر  الروح«  جدل  في  النابض  المسماري  و»المقبوس  الكلمات« 
شقائي«  بئر  من  تخرج  التي  التعبى  الغامضة  و»األصوات  بغداد« 
بأحوال  أشبه  البياتي  نصوص  في  وأشبيلية  وغرناطة  فمدريد 
ومقامات في الرحلة من العادي إلى المبدع حيث تنتهي التجربة عنده 

إلى ذراها العالية. 
 1926 سنة  بغداد  في  البياتي  الوهاب  عبد  العراقي  الشاعر  ولد 
العربية وآدابها 1950 م، واشتغل مدرسًا  اللغة  م..تخرج بشهادة 
مجلة  في  1954م  عام  الصحافة  مارس  1950-1953م.  عام  من 
بسبب  واعُتِقل  وظيفته،  عن  وُفِصل  أغلقت،  لكنها  الجديدة  الثقافة 
مواقفه الوطنية. فسافر إلى سورية ثم إلى بيروت ثم إلى القاهرة.

المجد   - مهشمة  أباريق   - وشياطين  مالئكة  دواوين:  له  صدرت 
المنفى  في  أشعار  حكمت-  ناظم  إلى  رسالة  والزيتون  لألطفال 
الحرية  طريق   - تموت  ال  كلمات  برلين-  من  قصيدة  عشرون   -
)بالروسية( - سفر الفقر والثورة- النار والكلمات - الذي يأتي وال 
يأتي - الموت في الحياة - تجربتي الشعرية - عيون الكالب الميتة - 
بكائية إلى شمس حزيران والمرتزقة - الكتابة على الطين - يوميات 

سياسي محترف.
وصدر له )ديوان عبد الوهاب البياتي( الذي ضم دواوينه المذكورة 
بوابات  على  حب  مقصائد  ببيروت:  العودة  دار  نْشر  أجزاء   3 في 
العالم السبع - مسيرة ذاتية لسارق النار - كتاب البحر- قمر شيراز- 
صوت السنوات الضوئية - بستان عائشة - كتاب المراثي - الحريق 
- خمسون قصيدة حب - البحر بعيد أسمعه يتنهد - ينابيع الشمس- 

السيرة الشعرية.
ومن أعماله اإلبداعية األخرى مسرحية محاكمة في نيسابور. ومن 
ورجال  ومدن  الشعرية  وتجربتي  وأراجون،  إليوار،  بول  مؤلفاته 

ومتاهات، وجمعت حواراته في كتاب »كنت أشكو إلى الحجر«.
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