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مّجانًا  مع العدد  كتاب:

تزيفتان تودوروف
الت في الحضارة، والديمقراطية، والغيرية( )تأمُّ
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العمل الفني: لؤي كيالي - سوريا

حقيبة
عالَم في

العمل الفني: Bruno Catalano - فرنسا





رئيس الهيئة االستشارية
د.  حمد بن عبد العزيز الكواري

وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير
د.علي أحمد الكبيسي 

رئيس القسم الفني
ســلـمـان المـالك

اإلخراج والتنفيذ

عــــــــاء األلــفــــــي

رشـــا أبوشوشـــة

ــس ــد خـمـيــ هـــنــ

الهيئة االستشارية
أ.  مبارك بن ناصر آل خليفة 

أ.د.  محمد عبد الرحيم كافود
أ.د. محمد غانم الرميحي

د. عـــلـي فــخــــرو
أ.د. رضوان السيد
أ. خـالد الخـمـيـسي

مكتب القاهرة:
مدير المكتب: وحيد الطويلة

34  ش طلعت حرب، الدور الخامس،
شقة 25  ميدان التحرير

تليفاكس: 5783770
البريد اإللكتروني: 

aldoha.cairo@gmail.com

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

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

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

البريد اإللكتروني: 

   aldoha_magazine@yahoo.com

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

أصول ما ال تنشره.

سكرتير التحرير
سـعــيد خـطـيـبـي 

هيئة التحرير
ديـمـــــة الـشـكــــر

محســـن العتيقـــي

رئيس التحرير

لـــت الترجمـــة بواقعهـــا فـــي بادنـــا العربيـــة اليـــوم وجدتهـــا ضعيفـــة  إذا تأمَّ
متواضعـــة، يغلـــب عليهـــا طابـــع الربـــح والتجـــارة، وال ترقـــى إلـــى المســـتوى 
ــن  ــي بيـ ــل الثقافـ ــي التواصـ ــا فـ ــّدر دورهـ ــا، ويقـ ــي أهّمّيتهـ ــذي يعـ ــول الـ المأمـ

األمـــم وتعزيـــز التعـــارف بيـــن الحضـــارات وتطويـــر ثقافـــات الشـــعوب. 
وتصبـــح الترجمـــة بالنســـبة لنـــا نحـــن- العـــرب- ضـــرورة ُملّحـــة فـــي ظـــل 
رنـــا وتقـــدُّم األمـــم علينـــا، وال ســـبيل لنـــا للتواصـــل معهـــا واالنفتـــاح  تأخُّ
عليهـــا، ومـــن َثـــمَّ تطويـــر معارفنـــا وتجديـــد أفكارنـــا وذواتنـــا ومجتمعاتنـــا إال 

ــة.  ــا العربيـ ــارف إلـــى لغتنـ ــه مـــن علـــوم ومعـ ــا نحتاجـ ــل مـ ــة، ونقـ بالترجمـ
ـــن  ـــيًا م ـــروعًا أساس ـــا مش ـــة أن نجعله ـــا بالترجم ـــى اهتمامن ـــدّل عل ـــا ي وأّول م
ــا،  ــاق تفكيرنـ ــيع آفـ ــًا فـــي توسـ ــدًا رئيسـ ــة الوطنيـــة، ورافـ مشـــروعات التنميـ
ننـــا مـــن التعريـــف بثقافتنـــا العربيـــة وتعزيـــز تفاعلهـــا مـــع  ومجـــااًل رحبـــًا ُيَمكِّ
الثقافـــات األخـــرى مـــن جهـــة، ومواكبـــة العصـــر الـــذي نعيـــش فيـــه مـــن جهـــة 

ــرى.  أخـ
للتحديـــث  الترجمـــة ســـبيًا  انتهـــاج  مـــن  األمـــم  مـــن  أّمـــة  تخـــُل  ولـــم 
ــلمين  ــاء المسـ ــم علمـ ــد ترجـ ــر، فقـ ــخ ِعَبـ ــن دروس التاريـ ــا مـ ــر، ولنـ والتطويـ
الكتـــب اليونانيـــة والفارســـية والهنديـــة إلـــى العربيـــة، وكان لتلـــك الترجمـــات 
أثرهـــا الواضـــح فـــي الحضـــارة العربيـــة فـــي القـــرن الثالـــث الهجـــري ومـــا 
ـــا  ـــى م ـــي أّول نشـــأتها عل ـــدت ف ـــة اعتم ـــة الحديث ـــا أن النهضـــة األوروبي بعـــده، كم

ــون.  ــوم والفنـ ــف العلـ ــي مختلـ ــة فـ ــب العربيـ ــن الكتـ ــم مـ ُترِجـ
وتقتضـــي العنايـــة بالترجمـــة االهتمـــام بتطويـــر تعليـــم اللغـــة العربيـــة 
وتشـــجيع تعلُّـــم اللغـــات األجنبيـــة وتعليمهـــا أيضـــًا، ألن المترجـــم ال بـــد أن 
يكـــون متقنـــًا لغتيـــن فأكثـــر، وعلـــى درايـــة تاّمـــة بخصائـــص كل منهـــا، وهنـــا 
صـــة لتعليـــم الترجمـــة يكـــون الهـــدف منهـــا  تبـــدو أهّمّيـــة إنشـــاء كّلّيـــات متخصِّ

ــة.  عـ ــة متنوِّ ــة عميقـ ــة، وثقافـ ــة عاليـ ــن ذوي مهنّيـ ــج مترجميـ تخريـ
ولـــن تؤتـــي الترجمـــة ثمارهـــا إال مـــن خـــال اســـتراتيجية واضحـــة المعالـــم 
تحـــدِّد األولويـــات، وتعالـــج المعوقـــات، وتضـــع المعاييـــر الختيـــار مـــا 
ُيَترَجـــم فـــي ضـــوء احتياجاتنـــا الحقيقيـــة، وبمـــا يعكـــس رغبتنـــا فـــي متابعـــة 

ــا.  ــي كل مجاالتهـ ــة فـ ــارة الحديثـ ــتجّدات الحضـ مسـ
ــة كل  ــاء، وتهيئـ ــن األكفـ ــار المترجميـ ــة إال باختيـ ــرة الترجمـ ــل دائـ وال تكتمـ
الوســـائل التـــي تعينهـــم علـــى أداء مهّمتهـــم بـــكل دّقـــة وإحـــكام، كمـــا يتطلَّـــب 
ــال  ــي أعمـ ــد فـ ــت والجهـ ــع الوقـ ــدم تضييـ ــة، وعـ ــود الترجمـ ــيق جهـ ــر تنسـ األمـ
ـــد الحاجـــة  ســـية دون المســـتوى المطلـــوب، ممـــا يؤكِّ فرديـــة ضعيفـــة أو مؤسَّ
إلـــى متابعـــة األعمـــال المترَجمـــة وتقييمهـــا ضمانـــًا لجـــودة مـــا ُيترَجـــم، 
وإيجـــاد تـــوازن بيـــن العلـــوم والمعـــارف فيمـــا ُيترَجـــم، وحفظـــًا لحقـــوق 

المؤلِّفيـــن والمترجميـــن. 
ـــى اآلخـــر  ـــح عل ـــًا ينفت ـــات، وباب ـــن الثقاف ـــط بي ـــة جســـرًا يرب وســـتظّل الترجم

ـــه.  ـــش مع ـــه والتعاي لمعرفت

حركة الترجمة في البالد العربية
 واقعها ومستقبلها 



مجانًا مع العدد: الغالف:

تزيفتان تودوروف
تأمات في الحضارة والديمقراطية والغيرية

العمل الفني للغاف:

Jacob Lawrence
أميركا

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد الثاني والثمانون
شوال 1435 - أغسطس 2014

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

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

82

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

وكاء التوزيع في الخارج:

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

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

االشتراكات السنوية

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

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 األفراد                     120 ريــااًل

 الدوائر الرســمية                   240 ريااًل 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول االتحاد األوروبي 

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دوالر    

150دوالرًا وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

األسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

اإلمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 رياالت

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 رياالت

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 دينارًا
15 درهمًا
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة األردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول االتحاد األوروبي

الواليات المتحدة األميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريااًل

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دوالرات

5 دوالرات

رئيس قسم التوزيع واالشتراكات

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

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد اإللكتروني:

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

الموقع اإللكتروني:

www.aldohamagazine.com

كأس العالم يشعل الفيسبوك
شكاوى ضد فيسبوك 

أنت تسأل واالستخبارات تجيب!
الفيسبوك كميدان للتظاهر )محمود حسن(

يقظة القوميات .................)إميل أمين (

متابعات

ميديا

مقال

4

21

22

فن الصمود .......................) غزة:عبداهلل عمر(
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6

غزة – عبداهلل عمر

غـــزة  حاالتهـــا،  كل  فـــي  غريبـــة 
وســـكانها يبتدعـــون الحلـــول لـــكل شـــيء، 
مـــن قلـــب المـــوت تولـــد الحيـــاة، وفـــي 
ـــق مناســـبة  شـــدة القصـــف والحصـــار تخل
ــر  ــدون أن األسـ ــرون يعتقـ ــداع، فكثيـ لإلبـ
ـــل بالنســـبة لألســـرى  ـــاة واألم ـــة الحي نهاي
أثبـــت  الواقـــع  ولكـــن  الفلســـطينيين، 
العكـــس، حيـــث إن حياتهـــم تبـــدأ هنـــاك 
مـــن خلـــف القضبـــان واألســـاك الشـــائكة، 
فهـــم يســـخرون كل إمكانياتهـــم مـــن أجـــل 
ـــي  ـــق ف ـــى الح ـــود وعل ـــى الوج ـــد عل التأكي
البقـــاء وعلـــى حـــب الحيـــاة واألمـــل الكبيـــر 

فيهـــا.
علـــى  والعزيمـــة  واإلصـــرار  اإلرادة 
مواصلـــة الحيـــاة بقـــوة مازالـــت تنبـــض 
نفوســـهم  فـــي  متجـــذرة  قلوبهـــم  فـــي 
ـــه  ـــى الســـجان وقرارات ـــب عل ـــة التغلُّ محاول
وســـيلتهم  الظالمـــة؛  األســـر  وقيـــود 
فـــي ذلـــك بعـــض مـــن المابـــس الباليـــة 
بـــذور  نـــوى  مـــن  وحبـــات  لألســـرى، 
الزيتـــون وقليـــل مـــن حجـــارة وأعـــواد 
لمعجـــون  فارغـــة  وأنابيـــب  كبريـــت 
وورق  الكارتـــون،  وورق  األســـنان 

الامـــع. الســـجائر 
األدوات  هـــذه  األســـرى  يســـتغل 
ـــن ال شـــيء،  ـــوا شـــيئًا م البســـيطة ليصنع
يســـتخدمونها إلبـــداع لوحـــات فنيـــة مـــن 
صميـــم معاناتهـــم واشـــتياقهم ووجعهـــم 
كـــي توضـــح مـــا يـــدور فـــي صدورهـــم، 
وتؤكـــد علـــى عمـــق انجـــذاب الســـجين 
لثوابتـــه التـــي اعتقـــل ألجلهـــا وضّحـــى 
بحريتـــه فـــداء لهـــا، وتكـــون حلقـــة تواصـــل 

ــجن.  ــارج السـ ــه خـ ــن ذويـ ــه وبيـ بينـ
اليدويـــة  األســـرى  أعمـــال  وتعتبـــر 
شـــكًا مـــن أشـــكال المقاومـــة، ابتكـــره 
ـــد  ـــن أجـــل التأكي األســـرى الفلســـطينيون م
ـــا  ـــون به ـــي يؤمن ـــت الت ـــة الثواب ـــى هوّي عل

وأصالـــة تاريخهـــم وحضارتهـــم، يؤكـــدون 
عـــن طريقهـــا شـــوق قلوبهـــم التـــي لطالمـــا 
عذبهـــا الشـــوق لمـــن أحبـــت، ولكنهـــا أيضـــًا 

تثبيـــت لمـــن حولهـــم.
ــذه األشـــغال  ــة بهـ ــا المـــواد الخاصـ أمـ
فلـــم تدخـــل كرمـــًا مـــن إدارة الســـجون، بـــل 
ـــات  ـــد نضـــال خاضـــوه وإضراب جـــاءت بع
ليبـــدع األســـير الفلســـطيني فـــي داخـــل 
ـــن  ـــد م ـــه، وليؤك ـــدع خارج ـــا أب ـــجنه كم س
خـــال األعمـــال اليدويـــة علـــى رأيـــه فـــي 
قضايـــا َدَفـــَع مـــن أجلهـــا عمـــره، ولذلـــك 
ــع  ــك المجتمـ ــرورة تمسـ ــى ضـ ــّر علـ يصـ

بهـــا.
ـــراث الفلســـطيني  ـــز األســـرى بالت ويعت
العريـــق، الـــذى َصَمـــَد رغـــم محـــاوالت 
ســـرقته وتزييفـــه مـــن قبـــل االحتـــال 
اإلســـرائيلي علـــى مـــدار ســـنوات اغتصـــاب 
صمـــود  ويرجـــع  والهوّيـــة،  األرض 
التـــراث الفلســـطيني علـــى مـــدى ســـنوات 
االحتـــال لكونـــه تراثـــًا أصيـــًا زاخـــرًا 
َظـــّن  وقـــد  الفلســـطينيين.  بطبائـــع 
ـــل  ـــا يعتق ـــه عندم ـــال االســـرائيلي أن االحت
ــن  ــراث، لكـ ــذا التـ ــي هـ ــطيني يخفـ الفلسـ
مـــن  صنعـــوا  الفلســـطينيين  األســـرى 
القيـــود فنـــًا وإبداعـــًا متميـــزًا يحمـــل رســـالة 
ــال. ــم االحتـ ــى ظلـ ــر علـ ــة والصبـ الحرّيـ

مجسمات فنّية
األســـرى  بعـــض  أعمـــال  ومـــن 
الفلســـطينيين مجســـم جميـــل للمســـجد 
األقصـــى ألوانـــه بـــدت جذابـــة وإتقانـــه 
ـــّز  ـــل الِع ـــه تحم ـــًا ودالالت ـــًة وإبداع ـــر دق أكث
علـــى  والتأكيـــد  الفلســـطيني  والوفـــاء 
المزيـــد مـــن التضحيـــات ألجـــل حريـــة 
ــع  ــي صنـ ــواد التـ ــوت المـ ــدس، واحتـ القـ
منهـــا علـــى عبـــوات معاجيـــن األســـنان 
الفارغـــة ومجســـمات علـــب البســـكويت 
األســـرى  أهالـــي  بهـــا  يأتـــي  التـــي 

خـــال زيـــارة أبنائهـــم، إضافـــة ألوراق 
الامعـــة،  الســـجائر  الحلويـــات وعلـــب 
ـــن  ـــوات معاجي ـــع عب ـــوم األســـرى بجم ويق
ــم  ــاج المجسـ ــاوب، ويحتـ ــنان بالتنـ األسـ
الواحـــد إلـــى حوالـــي خمســـين عبـــوة، 
ــًا  ــا طوليـ ــى فتحهـ ــدون إلـ ــم يعمـ ــن ّثـ ومـ
وتقطيعهـــا بأشـــكال هندســـية مناســـبة 
التشـــكيل قبـــة الصخـــرة، بينمـــا يعتمـــدون 
علـــى قطـــع الكارتـــون الدائريـــة لصنـــع 
أرضيـــة المســـجد، أمـــا أوراق الحلـــوى 
ــع  ــتخدمونها لصنـ ــة فيسـ ــة الامعـ نـ الملوَّ

النوافـــذ.
أو  غـــزاوي  أســـير  بيـــت  يخلـــو  وال 
المصنوعـــات  مـــن  عمومـــًا  فلســـطيني 
ـــرى  ـــا األس ـــوم بصناعته ـــي يق ـــة الت اليدوي

فـــي ســـجون االحتـــال.

ترابط اجتماعي
أكـــد رأفـــت حمدونـــة، مديـــر موقـــع 
أن  واألبحـــاث،  للدراســـات  األســـرى 
األســـرى  يحـــرص  التـــي  المشـــغوالت 
ـــل  ـــا لأله ـــم إهداؤه ـــن ّث ـــا، وم ـــى إبداعه عل
واألقـــارب واألصحـــاب خـــارج الســـجن 
الترابـــط  حلقـــات  مـــن  حلقـــة  تمثـــل 
ـــا  ـــن خاله ـــاركهم م ـــم يش ـــي بينه االجتماع
ـــا  أفراحهـــم وأتراحهـــم، يســـتخدمون خاله
يوفرونهـــا  وقليلـــة  بســـيطة  إمكانيـــات 
ــي  ــي تضفـ ــة التـ ــم الخاصـ ــن حاجياتهـ مـ
لونـــًا إبداعيـــًا جماليـــًا علـــى اللوحـــات 
ــا  ــر عـــن مضمونهـ اإلبداعيـــة بغـــض النظـ
وموضوعهـــا، ســـواء أكانـــت مجســـمًا لقبـــة 

الصخـــرة أم بـــروازًا أم مســـابح.
وتتفقـــد زوجـــة األســـير نافـــذ حـــرز 
ــي  ــًا فـ ــى 24 عامـ ــذي أمضـ ــد« الـ »أم أحمـ
زوجهـــا  مشـــغوالت  االحتـــال  ســـجون 
لصنعهـــا  اســـتخدم  والتـــي  المميـــزة 
ـــش  ـــن »الحجـــارة والق ـــات م أبســـط المكون
والخـــرز«، الفتـــة إلـــى أن هـــذه المشـــغوالت 

فن الصمود
غزة

متابعات
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تمثـــل الذكـــرى الجميلـــة لزوجهـــا فـــي بيتـــه 
ــنوات. ــرات السـ ــه عشـ ــاب عنـ ــا غـ بعدمـ

ويحتضـــن بيـــت األســـير نافـــذ حـــرز 
صـــوره إلـــى جـــوار معلقـــات للمســـجد 
األقصـــى مـــن الخـــرز، وســـفن العـــودة 
التـــي زينـــت أجنحـــة البيـــت وزوايـــاه.

ــذ  ــير نافـ ــة األسـ ــظ زوجـ ــك تحتفـ كذلـ
حـــرز بمشـــغوالت شـــقيقها »خالـــد« الـــذي 
ــه ومنحهـــا إياهـــا  ــا أثنـــاء اعتقالـ صنعهـ
ــجنه،  ــي سـ ــه فـ ــى لـ ــا األولـ ــي زيارتهـ فـ
ــاش«  ــن القمـ ــة مـ ــا »محرمـ ــّدَم لهـ ــث َقـ حيـ
ُمطـــرَّزة بأجمـــل الرســـوم التـــي ُتعبِّـــر 
عـــن الحـــب األخـــوي واالشـــتياق للحريـــة، 
ـــِرَج عـــن  ـــه ُأْف ـــى أن ـــة إل ـــا، الفت ـــة زفافه هدي
شـــقيقها إال أن لتلـــك المشـــغوالت ذكريـــات 

ــة ال ُتْنَســـى. جميلـ
ـــد أخـــي إنســـان  ـــاد: »خال وتابعـــت أم إي
كانـــت  وكـــم  الرســـم،  فـــي  موهـــوب 
ســـعادته غامـــرة عندمـــا علـــم بزيارتـــي، 
فقـــد ســـهر الليالـــي يخـــط ويطـــرز أجمـــل 
»المحرمـــة«،  تلـــك  علـــى  الرســـومات 
وعندمـــا ســـلمت عليـــه مـــن خلـــف القضبـــان 
فاجأنـــي بهديتـــه الجميلـــة التـــي أحتفـــظ 

ــة«. ــى اللحظـ ــا حتـ بهـ
التـــي  المصنوعـــات  »هـــذه  وقالـــت: 
صنـــع  مـــن  بيتـــي  جوانـــب  زينـــت 
األســـرى  وجميـــع  أحمـــد  أبـــو  زوجـــي 

العديـــد  أهـــدى  والتـــي  الفلســـطينيين، 
منهـــا ألوالده وأحفـــاده؛ حيـــث تركـــزت 
ــم  ــي يحلـ ــدس التـ ــول القـ ــغوالت حـ المشـ
بزيارتهـــا والصـــاة، وســـفن العـــودة«.

بـــدوره أوضـــح مديـــر دائـــرة التـــراث 
األســـرى  شـــؤون  بـــوزارة  واألنشـــطة 
والمحرريـــن فـــي حكومـــة غـــزة عبـــد الفتـــاح 
أبـــو جهـــل أن وزارتـــه أعـــادت افتتـــاح 
الدائـــم لمشـــغوالت األســـرى  المعـــرض 
واألنشـــطة،  التـــراث  دائـــرة  برعايـــة 
والتـــي كانـــت موجـــودة فـــي الســـابق.

وعـــن أهـــداف الدائـــرة أوضـــح أنهـــا 
حركـــة  تاريـــخ  توثيـــق  فـــي  تتمثـــل 
تجميـــع  عبـــر  الفلســـطينية  األســـيرة 
إبداعـــات األســـرى الفنيـــة التـــي تشـــمل 
مضيفـــًا:  واألدبيـــة،  اليدويـــة  األعمـــال 
ـــة  ـــال اليدوي ـــم األعم »يضـــم المعـــرض الدائ
ــم  ــيرة نضالهـ ــي سـ ــي تحكـ ــرى التـ لألسـ
ــة  ــتياقهم لألحبـ ــن، واشـ ــم للوطـ ووفائهـ

لذكـــرى رفقـــاء األســـر«. واإلخـــاص 
علـــى  المشـــغوالت  تركيـــز  وعـــن 
أوضـــح  والســـفن،  األقصـــى  صناعـــة 
أن األقصـــى يحتـــل مســـاحات واســـعة 
اعتقلـــوا  فهـــم  األســـرى،  عقـــول  فـــي 
وعذبـــوا بســـبب دفاعهـــم عنـــه، ورغـــم 
يدافعـــون  زالـــوا  فمـــا  ســـجنهم  مـــرارة 
ــي  ــم التـ ــوماتهم ولوحاتهـ ــي رسـ ــه فـ عنـ

ينحتونهـــا داخـــل الزنازيـــن، أمـــا عـــن أهـــم 
ـــال  ـــات التـــي تواجـــه المشـــروع، فق المعوق
أبـــو جهـــل: تتركـــز المعوقـــات فـــي عـــدم 
تعـــاون األهالـــي بمدنـــا بتلـــك المشـــغوالت 
التراثيـــة لوضعهـــا فـــي المعـــرض خوفـــًا 
عليهـــا مـــن الضيـــاع، خاصـــة أنهـــا تمثـــل 
وجـــود االبـــن فـــي البيـــت وبمثابـــة الذكـــرى 

ــم.  ــوت ذويهـ ــي بيـ ــم فـ ــة لهـ الجميلـ
األســـرى  مصـنوعــــات  وتــــبـــقــــــى 
علـــى  ببســـاطتها  تؤكـــد  الفلســـطينيين 
أحقيتهـــم بالعيـــش فـــي ســـام هـــم أحبـــوه 
وعشـــقوه وفـــي حريـــة هـــم انتظـــروا كثيـــرًا 
كـــي تتحقـــق، وتبيـــن مـــدى ارتباطهـــم 
بأرضهـــم وقدســـهم ووطنهـــم الغالـــي، 

وانتظارهـــم ليـــوم الحريـــة الُمرتَقـــب.
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الرباط: عبدالحق ميفراني

َل العمـــل السياســـي فـــي المغـــرب  َتَحـــوَّ
ـــا  ـــى نـــوع مـــن »الُفرجـــة«، يتفاعـــل معه إل
الجمهـــور عبـــر مختلـــف القنـــوات الُممكنـــة. 
وتدخـــات  السياســـيين  فتصريحـــات 
ـــان،  ـــي البرلم ـــة ف ـــاري األم ـــض مستش بع
دســـمًا  حدثـــًا  تخلـــق  أن  اســـتطاعت 
ــي،  ــور المغربـ ــل الجمهـ ــام ولتفاعـ لإلعـ
ـــى  َل إل ـــوَّ ـــذي َتَح ـــي ال ـــذا الفضـــاء الرقم وك
ـــس  ـــر عـــن درجـــات التيئي ـــس للتعبي ُمتنّف
الـــذي أحدثتـــه النخـــب السياســـية فـــي 
المجتمـــع. ولعـــّل التصريحـــات األخيـــرة 
عبداإللـــه  الســـيد  الحكومـــة،  لرئيـــس 
بنكيـــران، تعتبـــر األكثـــر إثـــارة لانتبـــاه، 
ــة  ــي مواجهـ ــا فـ ــت صاحبهـ ــث وضعـ حيـ
مباشـــرة مـــع مناضلـــي حزبـــه ومـــع 
أطـــراف أخـــرى فـــي المعارضـــة، بـــل 
ــذي  ــي الـ ــاف الحكومـ ــع االئتـ ــى مـ وحتـ
ــارين  ــس المستشـ ــرف مجلـ ــوده. وعـ يقـ
ـــاءلة  ـــة المس ـــي جلس ـــة« ف ـــة الثاني »الغرف
جديـــدًا  تصريحـــًا  مؤخـــرًا،  الشـــهرية 
شـــؤون  خـــّص  بنكيـــران،  لعبداإللـــه 
المـــرأة، والتـــي دعاهـــا إلـــى المكـــوث 
قائـــًا،  بالثريـــا..  وشـــبهها  بمنزلهـــا، 
فـــي الســـياق نفســـه، إن النســـاء عندمـــا 
يخرجـــن للعمـــل تنطفـــئ البيـــوت. هـــذه 
التصريحـــات أثـــارت موجـــة مـــن الغضـــب 
واإلطـــارات  الجمعيـــات  أوســـاط  فـــي 
ــا  ــي اعتبرتهـ ــة، والتـ ــة والحقوقيـ المدنيـ
»تصريحـــات غيـــر مســـؤولة«، وتحقيـــرًا 
لمكانـــة المـــرأة، ومساســـًا بوضعيتهـــا 
مـــن خـــال  اكتســـبتها  التـــي  الرمزيـــة 
ــة.  ــائية المغربيـ ــة النسـ ــاالت الحركـ نضـ
بنكيران)العدالـــة  حـــزب  ســـارع  وقـــد 

والتنميـــة( إلـــى التنديـــد بـ»تحويـــر كام 
ــودًا  ــره مقصـ ــة«، واعتبـ رئيـــس الحكومـ
قصـــد اســـتغاله ألغـــراض انتخابويـــة«. 
األوســـاط  فـــي  أحـــدث رجـــة  ومـــا 
ــح  ــن تصريـ ــة مـ ــية واالجتماعيـ السياسـ
ـــة  ـــو الظرفي ـــران، ه ـــه بنكي ـــيد عبداإلل الس
خصوصـــًا  ميـــزاه،  اللـــذان  والســـياق 
النســـاء  التحـــاق  مهاجمـــة  اختيـــاره 
الدولـــة  التزامـــات  ناقضـــًا  بالعمـــل 
فـــي  هـــذا،  المـــرأة.  تجـــاه  دســـتوريًا 
الوقـــت الـــذي كان ينتظـــر فيـــه المغاربـــة 
تحســـنًا فـــي األداء الحكومـــي فـــي المســـائل 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، خصوصـــًا 
ـــاهمت  ـــي س ـــرة والت ـــرارات األخي ـــد الق بع

فـــي تـــدٍن للقـــدرة الشـــرائية.
ـــف  ـــف المدني»تحال ـــارع التحال ـــد س وق
يضـــم 500 جمعيـــة نســـائية حقوقيـــة 
ومدنيـــة«، مـــن أجـــل تفعيـــل الفصـــل 
19 مـــن الدســـتور المغربـــي الـــذي يؤكـــد 
علـــى مســـألة المســـاواة بيـــن الرجـــال 
والنســـاء ويقـــّر مبـــدأ ســـمو المواثيـــق 
ـــى  ـــة، وإل ـــن المحلي ـــى القواني ـــة عل الدولي
ـــان  ـــام البرلم ـــة أم ـــة احتجاجي ـــم وقف تنظي
رئيـــس  تصريحـــات  علـــى  احتجاجـــًا 
الهيئـــات  اعتبرتهـــا  والتـــي  الحكومـــة 
ـــا »تهاجـــم النســـاء  ـــف أنه ـــة للتحال ن المكوِّ
مباشـــرة والتحاقهـــا بالشـــغل وتعبـــر عـــن 
نظـــرة تمييزيـــة«، وهـــو مـــا اعتبـــر شـــكًا 
مـــن »الديماغوجيـــة البعيـــدة عـــن الســـياق 
السياســـي الـــذي يمـــّر بـــه المغـــرب«، 
رئيـــس  تصريـــح  التحالـــف  واتهـــم 
الحكومـــة، بكونـــه ال يعـــدو أن يكـــون 

حملـــة انتخابيـــة اســـتباقية.
أصــــــــدرته  الـــذي  البــــيان  وفـــــي 

النـسائــــية  والفـعــالـيـــــات  الجمعيـــات 
ــر  ــة بمقـ ــة المجتمعـ ــة والمدنيـ والحقوقيـ
فيدراليـــة الرابطـــة الديموقراطيـــة لحقـــوق 
الفـعــــاليات  هـــذه  اعتــــبرت  النســـاء، 
الحـكـومـــــــــة  رئيـــس  تصــــريحات  أن 
والحقـــوق  للمســـاواة  »معاديـــة  هـــي 
كانـــت  وبذلـــك  للنســـاء«،  اإلنســـانية 
رســـالة المحتجـــات هـــي »شـــجب القوالـــب 
النمطيـــة الســـلبية المســـتخدمة مـــن قبـــل 
رئيـــس الحكومـــة«. وتواصلـــت بيانـــات 
التنديـــد مـــن طـــرف الهيئـــات السياســـية 
اإلطـــارات  وبعـــض  المعارضـــة،  فـــي 
ـــي رأت  ـــي. والت ـــع المدن لة للمجتم ـــكِّ الُمش
فـــي تصريـــح رئيـــس الحكومـــة ليـــس 
ـــة  ـــرأة المغربي ـــط للم ـــرة فق ـــاءة مباش إس
وتعبيـــرًا عـــن ثقافـــة ذكوريـــة مترســـخة، 
ــتر علـــى  ــة »للتسـ ــا هـــي محاولـ ــدر مـ بقـ
ــات  ــر الملفـ ــي تدبيـ ــي فـ ــل الحكومـ الفشـ

المصيريـــة للمجتمـــع المغربـــي«.
ـــام  ـــة أم ـــة االحتجاجي ـــت الوقف ـــد كان لق
ــاء  ــعار »لنحتـــج نسـ ــان تحـــت شـ البرلمـ
ورجـــااًل ضـــد ديماغوجيـــة بنكيـــران.. 
وتفعيـــل  احتـــرام  أجـــل  مـــن  لنحتـــج 
ــاواة فـــي الشـــغل واألجـــر  قوانيـــن المسـ
والحقـــوق االجتماعيـــة«، وجهـــًا آخـــر 
للمفارقـــات »الســـاخرة« فـــي التشـــكيل 
التقـــدم  حـــزب  فُمناِضَلـــة  الحكومـــي، 
فـــي  مشـــارك  »حـــزب  واالشـــتراكية 
ـــيوعية«  ـــه الش ـــم مرجعيات ـــة، رغ الحكوم
نزهـــة الصقلـــي شـــاركت فـــي الوقفـــة فـــي 
حيـــن اكتفـــى حزبهـــا ببيـــان محتشـــم. 
ـــر المكتـــب السياســـي لحـــزب االتحـــاد  وعّب
االشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية »حـــزب 
معـــارض« فـــي بيـــان لـــه عـــن دعمـــه 
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النســـائية  الحركـــة  لنضـــال  الكامـــل 
ـــن أجـــل  ـــي م ـــف المدن ـــة« والتحال »الحداثي
علـــى  لاحتجـــاج  المســـاواة،  تفعيـــل 
والتـــي  الحكومـــة  رئيـــس  تصريحـــات 
المـــرأة  لكرامـــة  »تحقيـــر  أنهـــا  يـــرى 
الدونيـــة  الرجعيـــة  للرؤيـــة  وتكريـــس 
اللجنـــة  رأت  جانبهـــا،  ومـــن  لهـــا«. 
»حـــزب  االســـتقال  لحـــزب  التنفيذيـــة 
معـــارض« تصريحـــات رئيـــس الحكومـــة 
بمعاكســـة  تشـــي  أنهـــا  المـــرأة  حـــول 
المـــرأة«.  النهـــوض بأوضـــاع  »جهـــود 
الكرامـــة(  )ربيـــع  تحالفـــا  دعـــا  كمـــا 
للديموقراطيـــة  النســـائي  و)الربيـــع 
والمســـاواة( إلـــى الوقـــوف »بحـــزم ضـــد 
تجـــاه  الحكومـــة  رئيـــس  تصريحـــات 

النســـائية«. الحركـــة 

ــرة  ــة األسـ ــدور مدونـ ــر صـ ــد اعتبـ لقـ
ســـنة 2004 حدثـــًا تاريخيـــًا بالنســـبة 
ــي  ــة فـ ــورة هادئـ ــة و»ثـ ــرأة المغربيـ للمـ
البلـــد«، وهـــي المدونـــة التـــي عبـــرت 
بماءمـــة التزامـــات المغـــرب بالمواثيـــق 
المجتمـــع  بنيـــات  وتحـــوالت  الدوليـــة 
صيـــرورة  وواكبـــت  بـــل  المغربـــي، 
االعتبـــار  وإعـــادة  المجتمـــع  »تحديـــث 
األســـرة«.  المســـاواة ومكونـــات  لقيـــم 
خصوصـــًا   2011 دســـتور  وأضـــاف 
الفصـــل 19 منـــه، والـــذي ينـــص علـــى 
والرجـــال  النســـاء  بيـــن  المســـاواة 
تحييـــن  مـــن  الحقـــوق  جميـــع  فـــي 
النقـــاش علـــى ضـــرورة ماءمـــة هـــذه 
والقانونيـــة  التشـــريعية  المســـتجدات 
والحقوقيـــة  االجتماعيـــة  بالوضعيـــة 

للمـــرأة المغربيـــة وإصـــاح المنظومـــة 
القضائيـــة وترســـيخ قيـــم دولـــة الحـــق 
والقانـــون وهـــو مـــا يحتـــاج لمعـــارك 

أخـــرى.  نضاليـــة 
وحيـــن يأتـــي تصريـــح اليـــوم مـــن 
أحـــد القيـــادات التـــي ناهضـــت الخطـــة 
الوطنيـــة إلدمـــاج المـــرأة فـــي التنميـــة 
ـــة والتنميـــة«، قبـــل صـــدور  »حـــزب العدال
ـــي  ـــياق سياس ـــي س ـــرة، وف ـــة األس مدون
كان مـــن المنتظـــر أن يعـــرف مكاســـب 
قويـــة للنســـاء، فهـــذا يشـــي بعـــدم قـــدرة 
أيديولوجيتـــه  ماءمـــة  علـــى  الحـــزب 
خـــارج عملـــه السياســـي، مـــع العلـــم 
بـــأن بنكيـــران هـــو نفســـه الـــذي قـــال 
يومـــًا، »أنـــه ال مانـــع لديـــه أن يكـــون 
ـــط«.  ـــن النســـاء فق ـــة م ـــة مكون ـــي حكوم ف
ـــى أن  ـــة عل ـــة والتنمي وشـــدَّد حـــزب العدال
ـــى  ـــرأة إل ـــدع الم ـــم ي ـــران، ل ـــح بنكي تصري
ـــَن حرصـــه علـــى  تـــرك عملهـــا بقـــدر مـــا َبّي
دعـــم المـــرأة فـــي ســـبيل تحقيـــق أدوارهـــا 
كاملـــة فـــي المجتمـــع«، وذهـــب البعـــض 
االحتجاجيـــة  الوقفـــة  اعتبـــار  إلـــى 
موجهـــة ضـــد الحـــزب اإلســـامي فـــي 
ــة  ــاح حركـ ــه ريـ ــذي حملتـ المغـــرب، والـ

ــم. ــى الحكـ ــر إلـ 20 فبرايـ
لقـــد َعّبـــَر االتحـــاد الدولـــي للصحافييـــن 
األول  الوزيـــر  بتصريـــح  تنديـــده  عـــن 
ـــوق  ـــة لحق ـــة المغربي ـــب الجمعي ـــى جان إل
انتقـــادات  وّجهـــت  والتـــي  اإلنســـان، 
ــه  ــا وصفْتـ ــى مـ ــران، علـ ــة بنكيـ لحكومـ
مـــن  الملتبـــس«،  الحكومـــي  بـ»التـــرّدد 
رئيـــس  أن  ويبـــدو  المـــرأة.  قضيـــة 
يســـتطع  لـــم  المغربيـــة  الحكومـــة 
تصريحاتـــه  يضبـــط  أن  اليـــوم  إلـــى 
لموقـــف  تتحـــول  أنهـــا  اعتبـــار  علـــى 
ضـــد  موجـــه  أخاقـــي  أو  سياســـي 
مـــن  كثيـــر  وفـــي  بـــل  معينـــة.  جهـــة 
ـــة يتحـــول  المحطـــات السياســـية  المغربي
ــا  النقـــاش الجوهـــري المرتبـــط بالقضايـ
تهـــم  التـــي  والحقيقيـــة  المصيريـــة 
المجتمـــع المغربـــي، كالصحـــة والعمـــل.. 
ــه  ــي، وانتبـ ــي هامشـ ــاش جانبـ ــى نقـ إلـ
بعـــض المحلليـــن إلـــى هـــذا التناقـــض 
فـــي الوضـــع الداخلـــي، حينمـــا شـــبهوه 

المفتوحـــة.  »الُفرجـــة«  بســـاحة 
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يبـــدو أن اتحـــاد األدبـــاء والكّتـــاب 
اليمنييـــن قـــد َدَخـــَل نفقـــًا ولـــم يعـــد 
منـــه، ومثلـــه  الخـــروج  علـــى  قـــادرًا 
ــو  ــت نحـ ــد مضـ ــن. لقـ ــة الصحافييـ نقابـ
ـــي  ـــي ف ـــى االســـتحقاق االنتخاب ســـنة عل
الهيئتيـــن اإلداريتيـــن لهمـــا لكـــن ال شـــيء 
يلـــوح فـــي األفـــق. حتـــى فـــي عهـــد النظـــام 
الســـابق قبـــل »الربيـــع اليمنـــي«، وفـــي 
أحلـــك ظـــروف االســـتبداد السياســـي 
ـــل  ـــم يحـــدث أن َتَعّط ـــًا، ل ـــذي كان قديم ال
ــكل.  ــذا الشـ ــن بهـ ــن النقابتيـ ــل هاتيـ عمـ
ومـــا يفاقـــم شـــعور االنتكاســـة لـــدى 
ــن  ــاء والصحافييـ ــن األدبـ ــر مـ ــدد كثيـ عـ
ـــي هـــو  ـــر القانون جـــراء هـــذا الوضـــع غي
أنـــه يأتـــي بعـــد ثـــورة شـــعبية رغبـــت 
فـــي تحقيـــق خطـــوات ُمتقدِّمـــة علـــى 
صعيـــد العمـــل النقابـــي فـــي ُمختلـــف 
اتجاهاتـــه، وهدفـــت إلـــى تغييـــر الوضـــع 
الســـابق الـــذي كان مفروضـــًا أيـــام علـــي 
عبـــد اهلل صالـــح، والـــذي كان يضـــع 
نقابـــة الصحافييـــن واتحـــاد األدبـــاء، 
بشـــكل دائـــم، نصـــب عينيـــه واســـتهدافه 
تابعـــة  عناصـــر  ودفـــع  الشـــخصي 

ـــًا ألن يتســـلموا  ـــذي كان حاكم للحـــزب ال
مناصـــب قياديـــة فـــي الكيانيـــن، وهـــو 
عـــام،  بشـــكل  فيـــه  ينجـــح  كان  مـــا 
لكـــّن بشـــكل غيـــر اســـتحواذي، بســـبب 
ــارية  ــادات اليسـ ــن القيـ ــدد مـ ــود عـ وجـ
فـــي  تقـــف  كانـــت  التـــي  المعارضـــة 
لكـــّن  االســـتخواذ.  ذلـــك  مواجهـــة 
الوضـــع اآلن زاد علـــى حـــده وظهـــر 
بـــأن عمليـــة تجميـــد هذيـــن الكيانيـــن 
أحـــد  ال  ُممنهـــج  بشـــكل  تســـير  إنمـــا 
يعـــرف علـــى وجـــه الدقـــة مـــن الـــذي 
ــا. وهـــو األمـــر الـــذي دفـــع  يقـــف خلفهـ
بعـــض أعضـــاء االتحـــاد للقـــول إنـــه 
ــل  ــود مثـ ــًا لوجـ ــت ممكنـ ــد الوقـ ــم يعـ لـ
ـــد  ـــم يع ـــي ل ـــة الت ـــات النقابي ـــذه الكيان ه
ــي  ــاعر علـ ــي والشـ ــى. الروائـ ــا معنـ لهـ
ـــى  ـــي عل ـــم العرب ـــول إن العال ـــري يق المق
شـــفا خـــراب كبيـــر، علـــى شـــفا حفـــرة 
ـــا.  ـــدى اتســـاعها وعمقه ال يعـــرف أحـــد م
»ولهـــذا لـــم يعـــد مـــن المجـــدي الحديـــث 
مـــن  أدبيـــة  اتحـــادات  وجـــود  عـــن 
األســـاس، إذ ال جـــدوى منهـــا ســـواء 
أكان مـــن قبـــل أم مـــن بعـــد«. ويضـــرب 
مثـــااًل  الحالـــي«  »اليهـــوي  صاحـــب 
باليمـــن ويقـــول »هـــا نحـــن فـــي اليمـــن 

فـــي حـــال تتنازعـــه األحقـــاد المذهبيـــة 
والجهويـــة والمناطقيـــة بشـــكل غيـــر 
ــير إاّل إلـــى  ــواء ال تشـ ــبوق فـــي أجـ مسـ
ــس  ــراب، ال يمـ ــى خـ ــون علـ ــا قادمـ أننـ
فحســـب،  والثقافـــة  األدب  مؤسســـات 
بـــل ويمـــس األدبـــاء أنفســـهم، إذ لـــم 
ـــدًا ونقـــول: يمـــس أرواحهـــم.  نذهـــب بعي
فبعـــد أن ظلـــوا لســـنوات طويلـــة، مـــع 
يعانـــون  االتحـــادات،  هـــذه  وجـــود 
وحمـــات  والفقـــر  التهميـــش  قســـوة 
التكفيـــر ومصـــادرة الكتـــب، هـــا هـــم 
ـــر  ـــودي غي ـــد وج ـــام تهدي ـــاروا أم ـــد ص ق
بشـــكل  وجودهـــم  يمـــس  مســـبوق، 
عـــام«. ويشـــير المقـــري مؤكـــدًا بأنـــه 
إذا كان اتحـــاد األدبـــاء والكتـــاب فـــي 
ـــى  ـــن إل ـــاء العراقيي ـــا األدب ـــد دع ـــداد ق بغ
التطـــوع وحمـــل الســـاح دفاعـــًا عـــن 
ـــن  ـــي اليم ـــاء ف ـــاد األدب ـــإّن اتح ـــن ف الوط
ـــذه الخطـــوة،  ـــام به ـــى القي ـــه حت ال يمكن
ــمين  ــهم منقسـ ــاؤه أنفسـ ــار أعضـ إذ صـ
الفكـــرة،  فـــي  ولـــو  وطنيـــن،  إلـــى 
يناضلـــون مـــن أجـــل جنـــوب أو شـــمال، 
ـــري  ـــول المق ـــذا، يق ـــة. هك مذهـــب أو قبيل
»ال فـــرق أن تتـــم انتخابـــات االتحـــاد 
علـــى  يؤثـــر  ال  فذلـــك  غـــدًا،  أو  اآلن 

أزمة في بيت األدباء
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ـــس  ـــذي ارتضـــى أن يجل ـــب ال ـــل الكات عم
وحيـــدًا ويكتـــب منجـــزه األدبـــي خـــارج 

المؤسســـة، بـــكل أشـــكالها«. 
مـــن جهتـــه يقـــول الشـــاعر والصحافـــي 
فتحـــي أبـــو النصـــر إنـــه قبـــل أربـــع 
ســـنوات وقـــت االنتخابـــات األخيـــرة كان 
ــًا للغايـــة، و»صـــار أكثـــر  االتحـــاد هشـ
هشاشـــة لألســـف«. مشـــيرًا إلـــى أنـــه كان 
عليـــه العمـــل باتجـــاه تحريـــر المخيلـــة 
وإضماراتهـــا  الســـلطة  نســـقية  مـــن 
ُمدلـــًا  وللوعـــي.  لألخـــاق  المعيقـــة 
بقيـــادات  ُابتلـــي  االتحـــاد  أن  علـــى 
ذات مواقـــف رخـــوة تمتـــاز بـ»اقحـــال« 
الحـــّس حتـــى أنـــه ال يمنـــح اإلحســـاس 
أبـــدًا. هـــو بـــا صـــورة  باالخضـــرار 
وبمواصفـــات  التفكيـــر  مـــن  جديـــدة 
فاعليـــة  بـــا  كمـــا  تقليديـــة،  نقابيـــة 
مؤسســـية حقيقيـــة. وال ينســـى أبـــو 
ــدور  ــاب الـ ــول غيـ ــق حـ ــر أن يعلـ النصـ
ــم  ــه لـ ــاء وإنـ ــاد األدبـ ــي التحـ المجتمعـ
يواكـــب االبتـــكارات األدبيـــة الحديثـــة 
ـــه  ـــدًا أن ـــي. مؤك ـــل الثقاف وتطـــورات العم
قـــد صـــار »بـــا موقـــف واضـــح مـــن 
الوســـطى »حاضنـــة  الطبقـــة  انهيـــار 
ــر  ــذي صيـ ــار الـ ــًا، االنهيـ ــة« مثـ الثقافـ

المجتمـــع اليمنـــي منهـــك الحـــس إنســـانيًا 
فســـح  مـــع  خصوصـــًا  وإبداعيـــًا، 
الســـلطة عديـــد مجـــاالت لتقـــدم الشـــروط 
ــي  ــى الوعـ ــة علـ ــة والماضويـ األصوليـ
والتفكيـــر«. ويذهـــب الشـــاعر فتحـــي إلـــى 
اإلشـــارة باتجـــاه تســـطيح المعانـــي 
اإلنســـانية والجماليـــة أو االســـتخفاف 
ــى أرض  ــًا علـ ــّم فعليـ ــا َتـ ــو مـ ــا وهـ بهـ
الواقـــع. فقـــد »أفرغـــت الســـلطة علـــى 
مـــن  النقابـــي  العمـــل  مـــدى ســـنوات 
مضامينـــه الحيويـــة«. ويقـــول إن اتحـــاد 
مســـؤولية،  وال  عقانيـــة  بـــا  كهـــذا 
المثقفيـــن  طاقـــات  مـــن  يســـتفيد  ال 
لصالـــح النضـــال الجمالـــي مـــن أجـــل 
المواطنـــة والدمقرطـــة والتقـــدُّم. فضـــًا 
والطائفيـــة  الحزبيـــة  الرهانـــات  عـــن 
ـــا يحصـــل اآلن هـــرج  الضـــارة. فــــ »كل م
ومـــرج االنتهازييـــن داخلـــه.. أمـــا قيـــادة 
منـــذ  مشـــروعية  بـــا  فهـــي  النقابـــة 
عـــام، فثمـــة تســـويف ومســـاٍع لتأجيـــل 
االنتخابـــات. يمكـــن وصفهـــا بمســـاعي 
يســـتمر  أن  لـــه  ُيـــراد  الـــذي  التكيـــف 
انفاتـــات  المترديـــة.  األوضـــاع  مـــع 
وتســـيبات ومراوغـــات مزاجيـــة تجلـــب 
العمـــل  احتـــرام  عـــدم  جـــراء  التنـــدر 

النقابـــي وتجريفـــه«. 
فـــي  الهيئـــة اإلداريـــة  أمـــا عضـــو 
ــاء فـــي مدينـــة عـــدن  ــاد األدبـ فـــرع اتحـ
ــرو األريانـــي،  ــاعر عمـ ــة، الشـ الجنوبيـ
فيشـــير باتجـــاه مغايـــر لضـــرورة تحديـــد 
وذلـــك  األدبـــاء،  النتخابـــات  موعـــد 
عـــن طريـــق »ضـــرورة التركيـــز قبـــل 
ـــاد  ـــات اتح ـــألة انتخاب ـــي مس ـــوض ف الخ
نعـــد  أن  اليمنييـــن  والكتـــاب  األدبـــاء 
العـــدة وبمســـؤولية كبيـــرة للمؤتمـــر 
العـــام الحـــادي عشـــر«، وذلـــك مـــن 
محاولـــة  مخرجاتـــه  تكـــون  أن  أجـــل 
إلعـــادة النظـــر فـــي البنيـــة الداخليـــة 
ــة  ــة الوظيفيـ ــك الرؤيـ ــة، وكذلـ البنيويـ
لاتحـــاد ومـــن ضمـــن مـــا يجـــب أن تقـــف 
ــودة  ــة المعهـ ــات االنتخابيـ ــه اآلليـ أمامـ
والتـــي تقـــوم »علـــى أســـاس التقســـيم 
خـــال  مـــن  ال  السياســـي  الجغرافـــي 
ــي أن  ــا ينبغـ ــة؛ كمـ ــج االنتخابيـ البرامـ
ــد  ــى المزيـ ــاد إلـ ــي إدارة االتحـ ــه فـ نتجـ
ـــس  ـــز دور المجل ـــة وتعزي ـــن الامركزي م
الرقابـــي  الـــدور  وتفعيـــل  التنفيـــذي 
قبـــول  معاييـــر  فـــي  النظـــر  وإعـــادة 

العضويـــة«. 
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حول طاولة الوزيرة

الجزائر: نّوارة لحـرش

انشغــــلت األوســــــــــاط الـثـقـافـيــــة 
األخيـــرة،  الفتـــرة  فـــي  الجزائريـــة، 
ــة  ــرة الثقافـ ــادرة وزيـ بالحديـــث عـــن مبـ
الجديـــدة، الســـينمائية ناديـــة لعبيـــدي، 
التـــي نظمـــت جلــــسات ولقـــاءات تشـــاورية 
مـــع مهنيـــي الفـــن والثقافـــة.. مبـــادرة 
أســـالت حبـــرًا وكامـــًا وآراًء كثيـــرة. 

انقســـمت  والثقافـــة،  الفـــن  أهـــل 
وتباينـــت ردود أفعالهـــم حـــول دعـــوة 
األطيـــاف  مختلـــف  الثقافـــة  وزيـــرة 
تشـــاورية،  جلســـات  إلـــى  الثقافيـــة 
ــاع الثقافيـــة،  ــدارس األوضـ لتباحـــث وتـ
مـــن أجـــل تقديـــم تصـــورات واضحـــة 
لسياســـة ثقافيـــة فاعلـــة. فمنهـــم َمـــْن 
واعتبرهـــا  الوزيـــرة  بمبـــادرة  َرّحـــَب 
المشـــهد  إنعـــاش  أجـــل  مـــن  فرصـــة 
ـــن  ـــمل الفاعلي ـــّم ش ـــي، ول ـــي الوطن الثقاف
فيـــه بـــدون إقصـــاء أو تهميـــش. ومنهـــم 

اعتبرهـــا ال حـــدث. مـــن 
الكاتـــب والناقـــد عبـــد الســـام فيالـــي، 
قـــال عـــن هـــذه الدعـــوة: »الفكـــرة مـــن 
ـــرى  ـــي ي ـــا«. فيال ـــدأ مرحـــب به ـــث المب حي
ـــن  ـــتكون م ـــذه، س ـــة ه ـــات الثقاف أن جلس

ـــي،  ـــل الثقاف ـــة الفع ـــن ومأسس ـــل تثمي أج
ـــل  ـــه أه ـــع إلي ـــا يتطل ـــى م ـــون عل ـــن تك ول
الثقافـــة. وخلـــص فيالـــي إلـــى القـــول: 
»لـــن يســـتعيد أهـــل الثقافـــة والمعرفـــة 
ركـــب  ســـار  إذا  إال  المأمولـــة  المكانـــة 
اإلبـــداع جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع متطلبـــات 
الفعـــل  يصيـــر  أن  بمعنـــى  المجتمـــع، 
الثقافـــي وظيفـــة تســـير وفـــق حاجاتـــه. 
وزارة  وبالتحديـــد  الدولـــة  دور  وأمـــا 
عمـــل  يواكـــب  أن  فينبغـــي  الثقافـــة 
الفاعليـــن فـــي الحقـــل الثقافـــي، بدعـــم 
األعمـــال الرصينـــة وتأطيرهـــا خاصـــة 

داخـــل المؤسســـات التربويـــة«.
بـــن  قلولـــي  والناقـــد  القـــاّص  أمـــا 
»هـــذه  جهتـــه:  مـــن  فقـــال  ســـاعد، 
ــن ينبغـــي  ــا، ولكـ ــد منهـ ــاورات البـ المشـ
إنجـــاز مشـــروع ثقافـــي  فـــي  التفكيـــر 
ــلطانة  ــب »سـ ــاف صاحـ ــي«. وأضـ وطنـ
وزيـــرة  رغبـــة  »أثمـــن  والعاصفـــة«: 
الثقافـــة فـــي االســـتماع للمثقفيـــن مـــن 
خـــال بعـــض الجلســـات التـــي تنـــوي 
القيـــام بهـــا، ولكـــن عليهـــا أال تكتفـــي 
ــة )فـــي مختلـــف  ــري الثقافـ ــر مديـ بتقاريـ
أثبتـــوا  الذيـــن  الجمهوريـــة(،  واليـــات 
ــل  ــي التكفـ ــع فـ ــلهم الذريـ ــم وفشـ عجزهـ

بالفعـــل الثقافـــي الجـــدي، وأن تـــدرك 
أن األمـــر أبعـــد مـــن ذلـــك، إنـــه يتطلـــب 
مـــن  سلســـلة  فـــي  عميقـــًا  الذهـــاب 
المشـــاورات مـــع المثقفيـــن مـــن مختلـــف 
الجزائريـــة  الفكريـــة  الحساســـيات 
الجديـــر  الثقافـــي  الفعـــل  وصنـــاع 
ــة  ــم النفعيـ ــن القيـ ــدًا عـ ــرام، بعيـ باالحتـ
الســـائدة والمظاهـــر الكرنفاليـــة الفقيـــرة 
معنـــى ولغـــة للتفكيـــر فـــي إنجـــاز مشـــروع 
ثقافـــي وطنـــي تضعـــه علـــى طاولـــة 
ــع  ــروع مجتمـ ــن مشـ ــزء مـ ــة كجـ الحكومـ
ــات  ــزه الحكومـ ــم تنجـ ــذي لـ ــه، الـ بأكملـ
االســـتقال  لحظـــة  مـــن  الُمتعاقبـــة 
ـــروع  ـــة، مش ـــيادة الوطني ـــتعادة الس واس
واضـــح المعالـــم لسياســـة ثقافيـــة شـــاملة 
ـــد  ـــى المـــدى البعي ـــا التخطيـــط عل ـــم فيه يت
ــراء  ــاع الثـ ــى اتسـ ــة علـ ــاريع ثقافيـ لمشـ
اإلبداعـــي الجزائـــري الســـائد بمختلـــف 

مكوناتـــه«.
قلولـــي دعـــا أيضـــًا إلـــى »أن توفـــر 
مـــن  يكفـــي  مـــا  الوصّيـــة،  الـــوزارة 
ــروط  ــر المشـ ــي غيـ ــم المالـ ــباب الدعـ أسـ
ـــي تضـــع  ـــة الت ـــة والمدني ـــات الثقافي للهيئ
بالمنتـــوج  العنايـــة  أولوياتهـــا  ضمـــن 
جهـــود  وتثميـــن  الجزائـــري  اإلبداعـــي 



13

المبدعيـــن وصناعـــة الِكتـــاب وإصـــدار 
ــة ُمحَكمـــة، لكـــي  مجـــات فكريـــة وأدبيـ
يســـتمر وجودهـــا فـــي الزمـــان والمـــكان«. 
واســـتدرك فـــي األخيـــر: »أتذكـــر بأســـف 
ــي  ــي وطنـ ــروع ثقافـ ــة مشـ ــديد مدونـ شـ
كان قـــد َتقـــدَّم بهـــا ســـنة 1988 القـــاّص 
ــوم  ــري المرحـ ــيولوجي الجزائـ والسوسـ
عمـــار بلحســـن بوصفـــه فـــي تلـــك الفتـــرة 
آنـــذاك  يســـمى  كان  مـــا  فـــي  عضـــوًا 
ــون-  ــة والفنـ ــي للثقافـ -المجلـــس الوطنـ
إلـــى حـكـــومـــــة مــولـــــــود حمـــروش 
ـــروع  ـــك المش ـــر ذل ـــب أث ـــة وذه اإلصاحي
حمـــروش  بذهـــاب  ينجـــز  لـــم  الـــذي 

وحكومتـــه«.
والناقـــد  الكاتـــب  أبـــدى  حيـــن  فـــي 
متفائلـــة  غيـــر  نظـــرة  رابحـــي  محمـــد 
مـــن مبـــادرة الوزيـــرة، إذ قـــال بكثيـــر 
مـــن الاقناعـــة: »لســـت متأكـــدًا إن كانـــت 
هـــذه المرحلـــة تســـتجيب إلـــى تغييـــرات 
جذريـــة تذكـــر، أو محـــاوالت تأســـيس 
ممـــا  هـــي  ظنـــي  فحســـب  حقيقيـــة، 
ــن  ــن الزمـ ــة مـ ــرات العاطلـ ــميه بالفتـ أسـ
أو التاريـــخ. وبرغـــم ذلـــك ليـــس لنـــا إال 
أن نثمـــن كل نيـــة ســـيما إذا مـــا كانـــت 

حســـنة وخالصـــة«.

وأضـــاف صاحـــب »ميـــت يـــرزق«: 
باالنفتـــاح  الجديـــدة  الوزيـــرة  »فكـــرة 
المثقـــف الجزائـــري مـــن  علـــى همـــوم 
مـــع  تعقدهـــا  نقـــاش  جلســـات  خـــال 
هـــذه الطبقـــة أرى أنهـــا ســـتبقى فـــي كل 
األحـــوال إجـــراء شـــكليًا لـــن يبلـــغ غاياتـــه. 
ألن السلســـلة الُمتدرجـــة مـــن موظفـــي 
وبقيتهـــم  مثقـــف  وثلثهـــم  الـــوزارة، 
ـــل  ـــم أق ـــم إن ل ـــي مقدوره ـــس ف إداري، لي
ليـــس فـــي صالحهـــم، تحقيـــق جلســـات 
ــوّية.  ــة والسـ ــر المضبوطـ ــق المعاييـ وفـ
ناهيـــك عـــن كـــون الطبقـــة نفســـها غائمـــة 
ـــل  ـــا الحاب ـــط فيه ـــاد يختل ـــح واألبع المام
ــان  ــف والفنـ ــف بالامثقـ ــل والمثقـ بالنابـ
بالافنـــان، مـــا يشـــير بشـــكل أوضـــح 
إلـــى كـــون المبـــادرة اســـتعراضية أكثـــر 

منهـــا صميمـــة ومؤسســـة«. 
كمـــا اعتبـــر رابحـــي، لجـــوء الوزيـــرة 
إلـــى فعـــل فائـــض عـــن الحاجـــة لـــن 
إلـــى  بالنظـــر  شـــيئا  لعملهـــا  يضيـــف 
مـــن  قادمـــة  فنانـــة،  مثقفـــة،  كونهـــا 
القطـــاع، يفتـــرض ِعلمهـــا بـــكل صغيـــرة 
ـــو  ـــرة تعنـــي المثقـــف الجزائـــري. ول وكبي
ــي  ــابقة تومـ ــرة السـ ــك الوزيـ ــت بذلـ قامـ

لـــكان األمـــر مفهومـــًا. 

رابحـــي، اختتـــم قائـــًا: »أفضـــل مـــن 
جهتـــي، أن تعـــرض الـــوزارة عـــن فكرتهـــا 
ـــاب  ـــة بالذه ـــزال اللفت ـــن اخت ـــذه. إذ يمك ه
مثـــًا إلـــى تطويـــر وتفعيـــل قانـــون ُيعنـــى 
بالنخبـــة وبالمثقـــف ال كمثقـــف ولكـــن 
األهـــم كفـــرد مـــن المجتمـــع وكإنســـان مـــن 
حقـــه أن يحظـــى بمســـتوى مـــن الرعايـــة. 
أمـــا الثقافـــة ذاتهـــا فليســـت فـــي حاجـــة إال 
ـــب.  ـــن فحس ـــا الحقيقيي ـــى أهله ـــا وإل لذاته
بـــل إن العمـــل علـــى تحريرهـــا ســـيكون 
ــي  ــق تدريجـ ــال خلـ ــن خـ ــا مـ ــل لهـ أفضـ
لســـوقها الخاصـــة. وإن كان مثـــل هـــذا 
األمـــر فـــي ظـــروف كظروفنـــا ســـابقًا 

ألوانـــه«. 
الـــرزاق  عبـــد  والروائـــي  الشـــاعر 
بوكبـــة، يـــرى أنـــه غيـــر معنـــي بدعـــوة 
المبرمجـــة،  بالجلســـات  وال  الوزيـــرة 
ـــرم كل مـــن  ـــذا الخصـــوص: »أحت ـــال به وق
ـــي  ـــي الحضـــور، لكنن ـــه ف ـــن رغبت ـــر ع عّب
لســـت معنيـــًا بالجلســـات التـــي دعـــت 
إليهـــا الســـيدة وزيـــرة الثقافـــة الجديـــدة 
المثقفيـــن الجزائرييـــن، ألنهـــا جلســـات 
تهـــدف إلـــى –معالجـــة- مشـــاكل قطاعيـــة، 
والدليـــل أنهـــا ســـتجتمع بالمســـرحيين 
ـــدة،  ـــى ح ـــينمائيين عل ـــدة، والس ـــى ح عل
والُكتـــاب علـــى حـــدة... إلـــخ، بينمـــا 
والنشـــطاء  الفاعليـــن  دعـــوة  الواجـــب 
الحقيقييـــن فـــي المشـــهد الثقافـــي، قصـــد 
وفعالـــة  فعليـــة  إســـتراتيجية  وضـــع 
تهـــدف إلـــى فـــّك العزلـــة عـــن الثقافـــة 
الوطنيـــة، وإخراجهـــا مـــن أســـئلتها التـــي 

تجاوزهـــا الزمـــن«.
وبشـــيء مـــن االنتقـــاد أضـــاف بوكبـــة: 
ـــرر مثقـــف جزائـــري أن يحتـــك  ـــا يق »عندم
بالمؤسســـات الثقافيـــة الجزائريـــة إذا كان 
ذا نزعـــة ماديـــة يرونـــه منافســـًا، وإذا 
كان ذا نزعـــة إبداعيـــة يرونـــه شـــاهدًا 
علـــى الفســـاد، وإذا جمـــع بيـــن النزعتيـــن 
يرونـــه خطـــرًا، والنتيجـــة: المؤسســـة 
الثقافيـــة الرســـمية هـــي أول مـــن يكســـر 
الفعـــل الثقافـــي. هـــذا مـــا يجـــب أن تدركـــه 
وزيـــرة الثقافـــة الجديـــدة، وهـــي تدعـــو 
إلـــى جلســـات مـــع المثقفيـــن، إذا كانـــت 

فعـــًا ترغـــب فـــي اإلصـــاح«.
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بنغازي: محمد األصفر 

إن المتابـــع للمنتـــج األدبـــي والفنـــي 
ســـيتلمس  المبدعـــة،  الليبيـــة  للمـــرأة 
بـــدون شـــك أنـــه ال َيقـــّل قيمـــة عمـــا تقدمـــه 
نظيراتهـــا مـــن دول الجـــوار العربـــي، مـــع 
ذلـــك فهـــي تظـــّل مغيبـــة عـــن المشـــهد 
الثقافـــي اإلقليمـــي، وغيـــر قـــادرة علـــى 
فـــرض حضورهـــا، ولهـــذا الواقـــع أســـباب 

تحتـــاج لمناقشـــة موضوعيـــة. 
»وطنـــي«  جريـــدة  تحريـــر  رئيـــس 
الكاتبـــات  »معجـــم  كتـــاب  ومؤلـــف 
واألديبـــات الليبيـــات« د.عبـــداهلل مليطـــان، 
ُيعـــد مـــن أكثـــر المطلعيـــن بمنجـــز المبدعـــة 
ـــد  ـــه يع ـــال األدب، وكتاب ـــي مج ـــة ف الليبي
ــة األدب  ــية لدراسـ ــع الرئيسـ ــن المراجـ مـ
ــع كل  ــر مـ ــث نشـ ــي، حيـ ــوي الليبـ النسـ
كاتبـــة تناولهـــا الكتـــاب نفســـه بعـــض 
ــة«  ــألته »الدوحـ ــة.. سـ ــا المهمـ نصوصهـ
ـــاب فأجـــاب: ـــب أو الغي عـــن ســـبب التغيي
»فـــي تصـــوري الســـبب هـــو نحـــن 
ـــر،  ـــم أنفســـنا للغي ـــم نحســـن تقدي ـــا ل ألنن
يؤكـــد  الـــذي  التســـويق  نجـــد  لـــم  أي 
ـــا  ـــًا، كم ـــّم عالمي ـــن َث ـــًا وم ـــا عربي حضورن
وأن المبـــدع الليبـــي إجمـــااًل زاهـــد كثيـــرًا 
ــط  ــي.. فقـ ــور اإلعامـ ــائل الظهـ ــي مسـ فـ
ــن  ــال مـ ــن الرجـ ــدًا ومـ ــة جـ ــماء قليلـ أسـ
يســـوقون أنفســـهم بطـــرق خاصـــة وال 

ــت  ــا كانـ ــور مهمـ ــة للظهـ ــون فرصـ يفوتـ
باإلضافـــة  هـــذا  الوصـــول..  طريقـــة 
ــة  ــة بالثقافـ ــات المعنيـ ــى أن المؤسسـ إلـ
تكـــن  لـــم  تســـمياتها  اختـــاف  مـــع 
تكتـــرث أساســـًا بتقديـــم المبـــدع الليبـــي 
الـــذي  الســـبب  بـــه، وهـــو  والتعريـــف 
أو  رجـــًا  الليبـــي  الُمبـــدع  فيـــه  َشـــّكَل 
امـــرأة غيابـــًا ملحوظـــًا علـــى مســـتوى 
التـــي صـــدرت  العربيـــة  الموســـوعات 
ــة  ــة، ُمتضمنـ ــدول العربيـ ــي بعـــض الـ فـ

أســـماء وتراجـــم المبدعيـــن العـــرب«.
القـــاّص والناقـــد حســـين المـــزداوي 
السياســـي  العامليـــن  أثـــر  يبـــرز 
هـــذه  تكريـــس  فـــي  واالقتصـــادي 
المشـــكلة: »لـــم ُتقـــَص المثقفـــة الليبيـــة، 
المبـــدع  معهـــا  ُأقصـــي  بـــل  فحســـب، 
وبيـــن  بينهمـــا  والحيلولـــة  أيضـــًا، 
المشـــهد الثقافـــي، فبعـــد أن كان الســـوق 
الليبـــي َيُعـــُج فـــي الســـبعينيات بمعظـــم 
المطبوعـــات العربيـــة شـــرقًا وغربـــًا، 
ــه،  ــت أيامـ ــًا وغربـ ــوم كالحـ ــح اليـ أصبـ
السياســـة،  بســـبب  منابعـــه  وجففـــت 
ولـــم تعـــد فيـــه إال بعـــض المنشـــورات 
السياســـية المحليـــة التـــي كنـــا نطلـــق 
عليهـــا مـــن بـــاب )الشـــفقة( اســـم صحـــف. 
كمـــا أن إجـــراءات أخـــرى فـــي الشـــأن 
المثقـــف  والمالـــي جعلـــت  االقتصـــادي 
ــه  ــى - كونـ ــرًا أو أنثـ ــًا ذكـ ــي عمومـ الليبـ

ل علـــى  مثقفـــًا - ال يســـتطيع أن ُيعـــوِّ
نفســـه فـــي إمكانيـــة فـــرض نفســـه خـــارج 
ليبيـــا، إال إذا تـــم ترشـــيحه عـــن طريـــق 
المؤسســـات الرســـمية، وهـــذا لـــه ثمنـــه 
السياســـي، وقـــد تكفـــل عقـــد الثمانينيـــات 
بتحجيـــم أيـــة فاعليـــة أو ُمشـــاركة حـــّرة 
تمريـــر  تـــم  إذا  إال  الليبيـــة،  للمثقفـــة 
ـــاط السياســـي،  مشـــاركتها مـــن ســـم الِخي
المثقفيـــن  مـــن  عزوفـــًا  القـــى  وهـــذا 
ــم اســـتوعبوا الموضـــوع،  ــًا، ألنهـ عمومـ
فالتجـــأوا يـــؤازرون بعضهـــم البعـــض 
بعـــد  ســـيما  الثقافيـــة،  لقاءاتهـــم  فـــي 
االنفتـــاح النســـبي عقـــب خـــروج الســـجناء 
السياســـيين عـــام 1988، ومـــا تبعـــه مـــن 
بـــروز أصـــوات شـــعرية مهمـــة، ولكنهـــا 
ــر  ــتطيع أن تكسـ ــا ال تسـ ــي ِقنهـ ــت فـ بقيـ
بيضتهـــا وتطـــّل برأســـها علـــى فضـــاء 

الحريـــة«.
مـــن جهتهـــا، الشـــاعرة تهانـــي دربـــي، 
ـــد  ـــدة األحـــوال، تعتق ـــر جري ـــس تحري رئي
ــن  ــذا الزمـ ــي هـ ــًا فـ ــد قليـ ــر معقـ أن األمـ
الـــذي تشـــابكت فيـــه األمـــور وازدادت 
تقهقـــرًا، فالعاقـــات الشـــخصية - تقـــول 
ــا  ــا أننـ ــزة. »وبمـ ــي الركيـ ــت هـ - أصبحـ
مقصـــرون فـــي ربـــط هـــذه العاقـــات 
فـــا نلـــوم دوائـــر النشـــر فـــي الوطـــن 
العربـــي. فلـــم يعـــد هنـــاك مـــن يتعـــب مـــن 
أجـــل البحـــث عـــن األجـــود والتســـويق لـــه، 

أصوات الليبيات الُمتعدِّدة
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ــويق  ــدون التسـ ــن يجيـ ــون بمـ ــذا يحتفـ لـ
ألنفســـهم معتقديـــن أن ليبيـــا ليـــس بهـــا إال 
مـــا يصلهـــم والـــذي قـــد ال يكـــون الترجمـــان 

الحقيقـــي لمـــا عندنـــا«.
- وتضيـــف تهانـــي بحرقـــة: »الفـــن 
ــد  ــاخ ال يحـ ــاج لمنـ ــعر يحتـ واألدب والشـ
وال يصـــادر حتـــى يثبـــت وجـــوده أواًل 
فـــي مكانـــه. ويحتـــاج اســـتقرارًا وبنـــاء 
اآلن  لكـــن  ثقافيـــة،  عاقـــات  وربـــط 
ــا  ــي تعمهـ ــن العربـ ــن دول الوطـ ــددًا مـ عـ
مـــن  ليـــس  والفـــن واألدب  الفوضـــى، 

أولوياتهـــا«.
أمـــا الناشـــطة السياســـية والشـــاعرة 
أم العـــز الفارســـي فتشـــير إلـــى نـــدوة عـــن 
األدب النســـائي عقـــدت منـــذ ســـنوات، 
فيهـــا  تلمســـت  بورقـــة  فيهـــا  شـــاركت 
تقـــول  حيـــث  الليبيـــات،  خصوصيـــة 
إن األجـــواء التـــي ترافـــق حيـــاة المبـــدع 
حياتـــه  ليمـــارس  للحريـــة  وعـــوزه 
ــرأة  ــوز المـ ــه، تعـ ــن تجربتـ ــف عـ ويكشـ
متاهـــة  فـــي  وتدخلهـــا  بـــل  الليبيـــة. 
العـــداء مـــع المجتمـــع. مختتمـــة: »الكتابـــة 
ـــه  ـــف ال تملك ـــة إرادة وموق ـــة والحري حري

الليبيـــة«.
انتصـــار  الكاتبـــة  األخيـــر،  فـــي 
بـــوراوي، رئيـــس تحريـــر مجلـــة المـــرأة، 
ركـــزت فـــي ردهـــا علـــى إشـــكالية تغييـــب 
ــة  ــى القيمـ ــًا علـ ــة إقليميـ ــة الليبيـ الُمبدعـ

اإلبداعيـــة، ومســـت عـــدة نقـــاط ســـلبية 
ســـببت هـــذا الحـــال: »أعتقـــد بأنـــه علـــى 
المســـتوى األدبـــي لدينـــا أســـماء تحمـــل 
قيمـــة أدبيـــة عاليـــة فـــي مجـــال الشـــعر 
يكفـــي أن نذكـــر فاطمـــة محمـــود وعائشـــة 
المغربـــي وســـميرة البوزيـــدي وحـــواء 
ـــة  ـــال القص ـــي مج ـــن وف ـــودي وغيره القم
ــن  ــوى بـ ــا نجـ ــة لدينـ ــرة والروايـ القصيـ
شـــتوان والقاصـــة غاليـــة الذرعانـــي، 
للنتـــاج  العاليـــة  القيمـــة  رغـــم  ولكـــن 
أن  إال  الليبيـــات  للكاتبـــات  اإلبداعـــي 
هنـــاك انقطاعـــًا وعـــدم تواصـــل وكذلـــك 
انكفـــاء علـــى الجغرافيـــا الليبيـــة.. فليـــس 
الخـــارج  فـــي  للنشـــر  ســـعي  هنـــاك 
االلكترونيـــة  المواقـــع  فـــي  حتـــى  أو 
الخارجيـــة، مـــع عـــدم حضـــور الملتقيـــات 
ـــا نجـــد أســـماء ال  ـــة.. واألدهـــى أنن العربي
ــا  ــن ليبيـ ــي يمثلـ ــن اإلبداعـ ــة لنتاجهـ قيمـ
فـــي الملتقيـــات الثقافيـــة الخارجية،كذلـــك 
هنـــاك شـــيء آخـــر هـــو أنـــه ال يـــزال ثمـــة 
خـــوف اجتماعـــي يعيـــق المـــرأة الليبيـــة 
عـــن الكتابـــة بانطـــاق، فنحـــن فعـــًا 
نفتقـــد ألجيـــال جديـــدة تضـــخ الحيـــاة 
برؤيـــة مختلفـــة، فليبيـــا التـــي ال يوجـــد 
بهـــا تراكـــم لألجيـــال، أحـــّس وكأن الزمـــن 
ـــو  ـــن الزال ه ـــل ُمعي ـــد جي ـــا عن ـــف فيه توق
الـــذي يبـــدع، ومســـتمر فـــي الطريـــق رغـــم 

ــام«. ــرات واأللغـ العثـ

أم العز الفارسيتهاني دربيانتصار بوراوي

عبداهلل مليطان

حسن المزداوي
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بغداد - خاص بالدوحة 

رغـــم مـــا تعرفـــه بغـــداد مـــن تحديـــات 
وأوضـــاع صعبـــة، مـــن بينهـــا العنـــف 
والتطـــرُّف والتجاهـــل الرســـمي لقيمـــة 
ــاة  ــا فـــي ترســـيخ الحيـ ــة وأهميتهـ الثقافـ
الشـــعر حاضـــرًا بيـــن  المدنّيـــة، يظـــل 
ـــا، حيـــث يســـاهم  ـــا، وفـــي يومياته جنباته
ـــى روابـــط  ـــاظ عل ـــي الحف ـــت الشـــعر« ف »بي
القصيـــد فـــي بـــاد الرافديـــن، وتوفيـــر 
مظلـــة جامعـــة ِللـــّم شـــمل الشـــعراء، ونقـــاد 
ــات  ــم إمكانـ ــح لهـ ــه، يتيـ ــعر ومحبيـ الشـ
مواصلـــة هـــذه العاقـــة وتطويرهـــا عبـــر 
وإصـــدارات  شـــعرّية  بأنشـــطة  القيـــام 
ــّدة،  ــل ِعـ ــاءات فـــي محافـ ــات ولقـ ومنتديـ
كالجامعـــات والنقابـــات والنـــوادي العاّمـــة 
ـــر  ـــت العش ـــق. بي ـــواء الطل ـــي اله ـــى ف وحّت
العراقـــي وضـــع لنفســـه بيانـــًا تأسيســـيًا 
يمكـــن أن نقـــرأ فيـــه: »إّن بغـــداد اليـــوم 
إذ تكابـــد مـــن أجـــل رســـم صـــورة أبهـــى 
لحاضرهـــا وطـــي صفحـــة مـــاٍض كئيـــب 
وهـــي تحتضـــن العديـــد مـــن األصـــوات 
الشـــعرّية ممثلـــة للعـــراق بكاملـــه، تأمـــل 
ـــدة  ـــت صـــورة جدي ـــذا البي ـــر ه ـــّدم عب أن ُتق
ـــو  للعـــراق يكتبهـــا الشـــعراء ويحملهـــا محّب
الشـــعر«، حيـــث راهـــن بيـــت الشـــعر مـــن 
ــذل  ــى بـ ــتقاليته، وعلـ ــى اسـ ــة علـ البدايـ
الجهـــد فـــي توثيـــق الشـــعر العراقـــي الجديـــد 
ونقـــده ونشـــره، كمـــا لـــم ينـــس االحتفـــاء، 
التجربـــة  ميـــزت  بأســـماء  دوريـــًا، 
الشـــعرية العراقيـــة، ونقـــل الفعاليـــات 
ــة إلـــى الســـاحات  ــاءات الُمغلقـ مـــن الفضـ
ـــى  ـــل شـــارع المتنبـــي، وعل ـــة، مث العمومي

شـــاطئ دجلـــة. 
ويعّلـــق رئيـــس الهيئـــة اإلدارّيـــة للبيـــت 
تلـــَو  الســـراي:»فعالّيٌة  الشـــاعر حســـام 
فعاليـــٍة، يتحـــّدى فيهـــا أعضـــاُء البيـــت 
بـــاألداء،  االرتقـــاء  ذواتهـــم، محاوليـــن 
وكأّن النشـــاَط الـــذي يمضـــي، يصبـــُح 
الاحـــق،  النشـــاط  لخـــوض  معيـــارًا 
ومنافســـة جـــادة ومســـؤولة«. َحَصـــَل ذلـــك 
ـــث  ـــات »احتجـــاج بغـــدادي«، حي مـــع فعالّي

ـــية  ـــي أمس ـــعر ف ـــع الش ـــرح م ـــة المس مقارب
جوهرهـــا مأســـاة الحـــاج واســـتعادتها 
فـــي شـــارع الرشـــيد ببغـــداد، وفعالّيـــة 
»المتنبـــي قصيـــدة حيـــاة« عـــن ملصقـــات 
لقصائـــد شـــعراء عراقّييـــن وأميركّييـــن فـــي 
الذكـــرى األليمـــة لتفجيـــر شـــارع المتنبـــي 
أغـــاٍن  و»بغداد-دمشـــق:   ،2007 عـــام 
إلـــى بـــاب تومـــا«، بمنزلـــة أصبوحـــة 
احتضنهـــا شـــارع المتنبـــي ُمهـــداة إلـــى 
ســـوريا وأهلهـــا بمضمونهـــا مـــن قصائـــد 
لشـــعراء عراقّييـــن وســـورّيين، وفعالّيـــة 
أخـــرى خّصصـــت لتنـــاول تجـــارب إعـــداد 
حيـــن  فـــي  الشـــعرّية،  األنثولوجيـــات 
كانـــت فعاليـــة »القصيـــدة فـــي تقويمهـــا 
البغـــدادي«، احتفـــاء بالشـــاعر عبدالعظيـــم 
ــا  ــم األّول منهـ ــص القسـ ــان، إذ خّصـ فنجـ
لقراءتـــه نمـــاذج مـــن أشـــعاره وتقديـــم 
شـــهادات عنـــه قبالـــة نهـــر دجلـــة، وكان 
ـــي  ـــه ف ـــوار مع ـــًا للح ـــي مكّرس ـــم الثان القس

ــداد. ــعدون ببغـ ــارع السـ شـ
ـــرًا  ـــت تعبي ـــا«، فكان ـــا »وردة الضحاي أم
المـــوت  وإدانـــة  العنـــف  رفـــض  عـــن 
المجانـــي، بفعالّيـــة مزجـــت بيـــن الشـــعر 
ــدار  ــا إصـ ــرح، رافقهـ ــيقى والمسـ والموسـ
َضـــمَّ  ذاتـــه،  العنـــوان  حمـــل  كتـــاب 
ـــّي المعاصـــر  ـــعر العراق ـــن الشِّ ـــارات م مخت

)منـــذ خمســـينيات القـــرن الماضـــي وإلـــى 
فـــي  وعذاباتـــه  المـــوت  عـــن  يومنـــا(، 
النســـخة العراقّيـــة. لتكـــون »لـــون بفرشـــاة 
النثـــر«، أمســـية وّثقـــت مـــن عاقـــة الشـــعر 
ـــة  ـــك بإســـهام نخب ـــّن التشـــكيلّي، وذل بالف
المعروفيـــن عبـــر  العـــراق  فّنانـــي  مـــن 
ــعراء  ــد الشـ ــن قصائـ ــع مـ ــمهم لمقاطـ رسـ
ورعـــد  بولـــص،  ســـركون  الراحليـــن: 
عبدالقـــادر، وعقيـــل علـــي، وعبـــد األميـــر 
ــم  ــون باسـ ــدأ الفّنانـ ــا أن بـ ــرص، ومـ جـ
ــراس  ــوي، ونبـ ــوقي الموسـ ــد، وشـ محمـ
ـــع  ـــم المقاط ـــد، برس ـــر محم ـــم، وفاخ هاش
ضمـــن  لوحـــات  أربـــع  فـــي  الشـــعرّية 
ـــرأ  ـــداد، ق ـــل ببغ ـــرج باب فضـــاء مؤسســـة ب
الشـــعراء ســـلمان داود محمـــد وركـــن الديـــن 
قصائدهـــم،  بديـــوي  وجاســـم  يونـــس 
بمصاحبـــة معزوفـــات علـــى آلـــة الكمـــان.
ـــب  ـــى، نائ ـــر موس ـــاعر زاه ـــّوه الش وين
رئيـــس الهيئـــة اإلداريـــة للبيـــت، إلـــى 
مرحلـــة جديـــدة مـــن العمـــل، »انطلقـــت 
مســـابقة  نتائـــج  إعـــان  مـــع  مؤّخـــرًا 
لقصائـــد األطفـــال«، معبـــرًا عنهـــا بالقـــول 
والبحـــث  الشـــعرّية  الصناعـــة  »هـــي 
ـــا  ـــي ســـينّظم خاله ـــا«، الت ـــب فيه والتجري
وفعاليـــات  الكتابـــة  مـــن ورش  العديـــد 

ونـــدوات عـــن الشـــأن نفســـه«.

بغداد تتنفس شعرًا
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نظمـــت مؤسســـة دار الهـــال الصحافيـــة 
ـــل  ـــة لرحي ـــي الذكـــرى المئوي ـــة، ف احتفالي
مؤسســـها، رائـــد التنويـــر فـــي العالـــم 
العربـــي: جرجـــي زيـــدان)1861 - 1914( 

ـــًا.  ـــًا ُمهم ـــًا أدبي ـــه إرث ـــرك خلف ـــذي ت ال
ــاب  ــة كّتـ ــي االحتفاليـ ــارك فـ ــد شـ وقـ
ونقـــاد ومبدعـــون مـــن مصـــر ولبنـــان. 
ــب الصحافـــي  ــار الكاتـ ــة، أشـ ــي البدايـ فـ
محمـــد الشـــافعي، رئيـــس تحريـــر مجلـــة 
عـــام  زيـــدان  جرجـــي  الهال)اسســـها 
1892(، إلـــى أهـــم الســـمات التـــي تميـــزت 
بهـــا شـــخصية زيـــدان، ومـــن أبرزهـــا 
العصاميـــة واإلرادة والطمـــوح، مثلـــث 
خالـــه  مـــن  تحـــّرك  الـــذي  العبقريـــة 
ليصعـــد مـــن جـــب الفاقـــة إلـــى قمـــة الفكـــر 
ـــدان،  ـــي بزي ـــا نحتف ـــًا: »عندم واألدب قائ
فهـــو  العروبـــة  بقيـــم  نحتفـــي  فإننـــا 
لبنانـــي المولـــد مصـــري الديـــار مســـيحي 
الديانـــة وإســـامي الثقافـــة، ونحتفـــي 

بقيـــم الســـماحة والموســـوعية«.
أمـــا الدكتـــور خالـــد زيـــادة، ســـفير 
لبنـــان بالقاهـــرة، فقـــال : »جرجـــي زيـــدان 
شـــخصية تتمثـــل فيهـــا كل قيـــم النهضـــة، 
ـــَم  فقـــد نشـــأ فـــي أســـرة متواضعـــة، َوَتَعلَّ
مهنـــًا ُمتعـــددة، قبـــل أن يغلـــب عليـــه 
بالجامعـــة  والتحـــق  العلـــم،  طلـــب 
األميركيـــة فـــي بيـــروت ليـــدرس الطـــب، 
الطـــاب  جانـــب  إلـــى  وقوفـــه  أن  إال 
فصلـــه  فـــي  تســـّبب  إضرابهـــم  فـــي 
مـــن الجامعـــة. وجرجـــي زيـــدان أبـــرز 
اللبنانييـــن الذيـــن هاجـــروا إلـــى مصـــر فـــي 
ـــرن التاســـع عشـــر  ـــن الق ـــر م ـــع األخي الرب
هربـــًا مـــن ضيـــق أفـــق الحريـــة الفكريـــة 
ــد  ــد الحميـ ــلطان عبـ ــم السـ ــل حكـ ــي ظـ فـ
ـــة النشـــر  ـــًا لممارســـة حري ـــي، وطلب الثان
والـــرأي المتوافـــرة فـــي مصـــر آنـــذاك. 
وباحثـــًا،  صحافيـــًا  كاتبـــًا  كان  فقـــد 
كمـــا كان ناشـــرًا، وكان داعيـــة تجديـــد 
المقالـــة والبحـــث والروايـــة  اســـتخدام 
ألغـــراض بـــث الفكـــر التنويـــري«. أمـــا 

الدكتـــور جابـــر عصفـــور وزيـــر الثقافـــة 
)ألقـــى كلمتـــه نيابـــة عنـــه رئيـــس المركـــز 
كان  »لقـــد   : فقـــال  للترجمـــة(  القومـــي 
اســـتثنائية  زيـــدان شـــخصية  جرجـــي 
ومفكـــرًا نهضويـــًا وصاحـــب رؤيـــة فـــي 
التحديـــث وكان أديبـــًا ويعـــد - بحـــق - 
مؤســـس الروايـــة التاريخيـــة فـــي أدبنـــا 
العربـــي«. أمـــا الروائـــي يوســـف القعيـــد 
فأشـــار إلـــى فكـــرة المغامـــرة الفرديـــة 
وعزيمـــة الفـــرد فـــي أن يدشـــن عمـــًا 
يســـتغرق عمـــره بالكامـــل، بتأســـيس 
ثقافيـــة  مجلـــة  أول  زيـــدان  جرجـــي 
ـــم العربـــي جمعـــت شـــمل المثقفيـــن  بالعال

العـــرب، كمـــا كتـــب الروايـــة التاريخيـــة 
عنـــه،  المســـكوت  فضحـــت  التـــي 
وقـــال : »كنـــت ُمشـــرفًا علـــى السلســـلة 
التـــي تصـــدر روايـــات جرجـــي زيـــدان 
بمؤسســـة دار الهـــال فـــي تســـعينيات 
ــب  ــا أطلـ ــت عندمـ ــي. وكنـ ــرن الماضـ القـ
مـــن بعـــض النقـــاد كتابـــة مقدمـــة للروايـــة 
التـــي نحـــن بصـــدد إصدارهـــا يتـــرددون 
فـــي  يخـــوض  زيـــدان  إن   : قائليـــن 
المناطـــق الشـــائكة فـــي تاريـــخ اإلســـام، 
ـــن  ـــي حي ـــدان باإلســـام؟ ف ـــة زي ـــا عاق وم
نجيـــب  التاريخيـــة  برواياتـــه  أعجـــب 
محفـــوظ قائـــًا: إنهـــا تحـــوي معلومـــات 
ـــا اإلســـامي، وليســـت  ـــي تاريخن ـــة ف مهم
ـــه، الشـــاعر  ـــات للتســـلية«. مـــن جهت رواي
ــد أن  ــر أكـ ــربل داغـ ــي شـ ــد اللبنانـ والناقـ
فـــي  صاخبـــة  مرحلـــة  عـــاش  زيـــدان 
يكبـــل  ولـــم  العربيـــة،  أمتنـــا  تاريـــخ 
ــا  حياتـــه، وال مخيلتـــه بأيـــة قيـــود، فمـ
ــًا فـــي  كان يريـــده هـــو أن يحـــدث انقابـ
فكـــر إنســـان هـــذا الواقـــع وفـــي تفكيـــره 
كمـــا فـــي رؤيتـــه للعالـــم. وتحـــّدث عـــن 
الوعـــي األدبـــي لـــدى زيـــدان، باعتبـــاره 
أول ناقـــد عربـــي يقـــوم بتصنيـــف الشـــعر 

ــوم. ــور ومنظـ ــى منثـ إلـ

جرجي زيدان في مئويته
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تونس- عبد المجيد دقنيش

عـــن  ســـنة   22 دام  غيـــاب  بعـــد 
عـــاد  الدولـــي،  قرطـــاج  مهرجـــان 
ــم  ــان أنـــور براهـ ــهر الماضـــي الفنـ الشـ
إلـــى تونـــس، ليعتلـــي ركـــح المســـرح 
األثـــري الرومانـــي، بعـــرض خـــاص 
ُمفتتحـــًا  »اســـتذكار«،  عنـــوان  حمـــل 
الـــدورة الخمســـين مـــن هـــذا المهرجـــان 
 16  – يوليو/تمـــوز   10( العريـــق 
أكثـــر  أغســـطس/آب(. وعلـــى مـــدى 
مـــن ســـاعتين َقـــّدَم أنـــور براهـــم 10 
ــه  ــة صاحبـ ــيقية راقيـ ــات موسـ معزوفـ
األوركســـترا  مـــن  عازفـــًا   20 فيهـــا 
الســـمفوني األســـتوني، إلـــى جانـــب 
ــن  ــن والمعروفيـ ــه القاريـ ــاء فرقتـ أعضـ
علـــى غـــرار عـــازف البيانـــو الفرنســـي 
فرنســـوا كــــوتريي، وعـــازف الكارينات 
كيســـنغ، وعـــازف  األلمانـــي كاوس 
ـــر.  ـــورن ماي ـــاص الســـويدي بي الكونترب
وتعـــّد هـــذه المـــرة األولـــى التـــي يقـــدِّم 
فيهـــا أنـــور براهـــم عرضـــًا ضخمـــًا رفقـــة 
مجموعـــة موســـيقية كبيـــرة فـــي مســـرح 
ــث  ــاج، حيـ ــرح قرطـ ــل مسـ ــوح مثـ مفتـ
و»حكايـــة  »بـــرزخ«  صاحـــب  اختـــار 
و»ُخمســـة«  المعقـــول«  غيـــر  الحـــب 
ــون  ــود« و»عيـ ــط األسـ ــوات القـ و»خطـ

أن  مســـيرته  طـــوال  المذهلـــة«  ريتـــا 
يقـــدم عروضـــًا داخـــل قاعـــات عالميـــة 
مغلقـــة، رفقـــة فرقـــة صغيـــرة العـــدد، 
النـــدوة  فـــي  بـــه  صـــّرح  مـــا  وهـــو 
العـــرض،  ســـبقت  التـــي  الصحافيـــة 
حيـــث قـــال: »الغيـــاب عـــن مهرجـــان 
قرطـــاج مرتبـــط باختيـــاري لمجموعـــة 
ـــى  ـــرة تتكـــون مـــن 3 إل موســـيقية صغي
4 عازفيـــن، هـــذا األمـــر جعلنـــي ابتعـــد 
عـــن المســـارح الكبـــرى التـــي تكـــون فـــي 
الهـــواء الطلـــق مثـــل قرطـــاج، وللمـــرة 
األولـــى يصعـــد معـــي علـــى المســـرح 
ـــن«. وأوضـــح  ـــن العازفي ـــدد ضخـــم م ع
العـــرض:  طبيعـــة  براهـــم  أنـــور 
»اســـتذكار هـــو أحـــدث إنتـــاج لـــي، 
وقـــد عملـــت علـــى المعزوفـــات التـــي 
الثـــاث  الســـنوات  خـــال  يتضمنهـــا 
ــرة  ــوم للمـ ــه اليـ ــا أقدمـ ــة، وأنـ الماضيـ
األولـــى أمـــام الجمهـــور«، مضيفـــًا أنـــه 
ســـيقدم اعتبـــارًا مـــن الشـــهر المقبـــل 
عـــدة عـــروض مـــن »اســـتذكار« فـــي عـــدة 
دول أوروبيـــة مثـــل فرنســـا وألمانيـــا 

وسويســـرا. والبرتغـــال 
ــيقي  ــراج موسـ ــو معـ ــتذكار« هـ »اسـ
راٍق حـــاول مـــن خالـــه أنـــور براهـــم أن 
ــية  ــورة التونسـ ــداث الثـ ــتحضر أحـ يسـ
األخيـــرة.  الثـــاث  الســـنوات  خـــال 

ومنـــذ النوتـــة األولـــى للبيانـــو تهـــب 
علـــى  الرقيقـــة  الموســـيقى  نســـمات 
مســـرح قرطـــاج فـــي اندمـــاج تـــام بيـــن 
األســـتوني  الســـمفوني  األوركســـترا 
ونقـــرات أنـــور براهـــم علـــى عـــوده 
الشـــرقي، فيخيـــم صمـــت رهيـــب علـــى 
بـــه  الـــذي غصـــت  الغفيـــر  الجمهـــور 
خلطـــة  الرومانـــي.  المســـرح  مـــدارج 
عجيبـــة وتوليفـــة فريـــدة بيـــن الشـــرق 
ـــن  ـــروح والجســـد وبي ـــن ال والغـــرب وبي
الماضـــي والمســـتقبل هـــي موســـيقى 
أنـــور براهـــم كمـــا عودنـــا فـــي ألبوماتـــه 
التســـعة الســـابقة، ولـــم يخـــب ظـــن 
اســـتذكار،  عـــرض  فـــي  الجمهـــور 
حيـــث نجـــح الفنـــان فـــي مـــزج النفـــس 
ـــل بالجـــاز والموســـيقى  الشـــرقي األصي
الـغـربـيــــة والتــــــوزيع  الكاسيــــكية 
إلـــى  وأضـــاف  الحديـــث.  األوبرالـــي 
ذلـــك كلـــه لمســـة إبداعيـــة خاصـــة بـــه 
بعيـــدًا  الحاضـــر  بالجمهـــور  طوحـــت 
وانفتحـــت بـــه علـــى عوالـــم موســـيقية 
أن تنســـيه  روحيـــة وصوفيـــة  دون 
واقعـــه المعيـــش الجديـــد والتحـــوالت 
العميقـــة التـــي حدثـــت فـــي المجتمـــع 
الثـــاث  الســـنوات  خـــال  التونســـي 
مـــن  خاصـــة  ذلـــك  وكان  األخيـــرة، 
ــة  ــة والشاشـ ــراث الركحيـ خـــال المؤثـ

أنور براهم في قرطاج
معراج الموسيقى
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ــم  ــور براهـ ــا أنـ ــي وظفهـ ــة التـ العماقـ
فـــي عرضـــه هـــذا ووشـــحت ببعـــض 
التـــي  الفيديـــو  ومقاطـــع  الصـــور 
التـــي  األحـــداث  بعـــض  تضمنـــت 
ـــى  ـــي انطـــاق الشـــرارة األول ســـاهمت ف
للثـــورة التونســـية، باإلضافـــة إلـــى 
وأصـــوات  الشـــهداء  بعـــض  صـــور 

بالتغييـــر. الُمطاِلبـــة  المحتجيـــن 
ـــارة وتنخفـــض  ـــع الموســـيقى ت ترتف
الكمنجـــات  تـــارة أخـــرى.. وتصمـــت 
وتصـــدح  العـــود..  صـــوت  فيرتفـــع 
الكارينـــات وتمتـــزج بأنيـــن القيثـــار.. 
وشـــيئًا فشـــيئًا نكتشـــف تيمـــة هـــذا 
العـــرض »االســـتذكاري« ولعبـــة الخيـــال 
اســـتحضار  فـــي  اإلبداعـــي  الفنـــي 
موســـيقية  توليفـــة  عبـــر  الواقـــع 
ـــن  ـــراوح بي ـــة ت ـــة ومناخـــات فني متوازن
الواقـــع  وبيـــن  والحاضـــر  الماضـــي 
والخيـــال وبيـــن الموســـيقى العربيـــة 
األصيلـــة والمالـــوف التونســـي الـــذي 
نهـــل منـــه أنـــور براهـــم فـــي بداياتـــه، 
الموســـيقى  كاســـيكيات  وبيـــن 
الغربيـــة وتفرعاتهـــا الحديثـــة، التـــي 
ـــف عـــرض اســـتذكار.  ـــا مؤل ـــح عليه انفت
الـــذي  الغفيـــر  الجمهـــور  وانتشـــى 
حضـــر بهـــذه الفســـحة الروحيـــة علـــى 
مـــدى ســـاعتين، ولـــم يقطـــع تأماتـــه 

ـــي زورق الموســـيقى  ـــي ف وســـفره الليل
الجميـــل إال نســـمات عليلـــة  تهـــب مـــن 
حيـــن آلخـــر، أو فواصـــل زمنيـــة خفيفـــة 
ـــا صفـــق  ـــة وأخـــرى.. وكلم ـــن معزوف بي
صـــدح  مريـــده  واســـتزاد  الجمهـــور 
ـــيقى  ـــم موس ـــور براه ـــزف أن ـــل وع البلب
وتريـــة تنفـــل مـــن الوجـــود وتبتعـــد عـــن 
ـــرداءة المســـيطرة.  الســـائد المكـــرس وال
لجمهـــوره  صغيـــرة  مفاجـــأة  وفـــي 
اختتـــم أنـــور براهـــم عرضـــه بتوزيـــع 
أوبرالـــي جديـــد لمقطوعتـــه وأغنيتـــه 
المعروفـــة القديمـــة »ريتـــك مـــا نعـــرف 
ويـــن« التـــي غناهـــا لطفـــي بوشـــناق، 
وكتـــب كلماتهـــا الشـــاعر علـــي اللواتـــي، 
وقـــد تفاعـــل الجمهـــور الحاضـــر مـــع 
ـــًا  ـــًا وتماي ـــة تصفيق ـــة الجميل هـــذه الهدي
ــم  ــور براهـ ــع أنـ ــترجع مـ ــًا واسـ خفيفـ
ذكريـــات ســـعيدة ولحظـــات جميلـــة مـــن 
الزمـــن كانـــت ُمحنَّطـــة فـــي صنـــدوق 
ألحـــان وأوتـــار ضمـــن عـــرض  مـــن 

اســـتذكار.     
الـــذي  يذكـــر أن مهرجـــان قرطـــاج 
يحتفـــل هـــذه الســـنة بمـــرور نصـــف 
قـــــــرن عــلـــــى تأسـيـســــه )1964(، 
 29 الـــدورة  لهـــذه  برمجــــته  وتضـــم 
ــدة  تنويعـــات  ــًا تتـــوزع بيـــن عـ عرضـ
تتـــراوح  وســـهرات  وفنيـــة  إبداعيـــة 

ــينما  ــرح والسـ ــيقى والمسـ ــن الموسـ بيـ
بيـــن  ومـــن  والفرجـــة.  والرقـــص 
ــذه  ــا  هـ ــي يعرفهـ ــة التـ ــوه المهمـ الوجـ
الســـنة نذكـــر الفنـــان اليونانـــي العالمـــي 
يانـــي كريســـماليس ونجـــم الموســـيقى 
اإللكترونيـــة والهيـــب هـــوب البلجيكـــي 
اللبنانـــي  والموســـيقار  ســـتروماي 
الجـــاز  ومغنـــي  خليفـــة  مارســـيل 
ــون  ــورج بنسـ ــروف جـ ــي المعـ األميركـ
وشـــيمان بـــادي وناتاشـــا ســـان بيـــار 
والفنانـــة البرتغاليـــة أنـــا مـــورا ومغنـــي 
ـــذي  ـــري الشـــاب مامـــي، ال ـــراي الجزائ ال
ــان  ــع الفنـ ــتركة مـ ــهرة مشـ ــيقدم سـ سـ
شـــيبة،  نـــور  المحبـــوب  التونســـي 
ـــل  ـــة مث ـــة المع ـــماء فني ـــى أس ـــة إل إضاف
الرباعـــي  وصابـــر  بوشـــناق  لطفـــي 
عجـــرم  ونانســـي  ســـماحة  وكارول 
وشـــيرين عبـــد الوهـــاب، دونمـــا أن 
علـــى  المســـرحية  العـــروض  ننســـى 
لجعفـــر  الثالـــث«  »ريتشـــارد  غـــرار 
القاســـمي و»ليلـــة علـــى دليلـــة« لنجـــم 
ــا عـــرض  ــن النهـــدي. وأمـ ــة لميـ الفكاهـ
ــوي  ــرض فرجـ ــيكون بعـ ــام فسـ االختتـ
راقـــص للمخـــرج الفرنســـي أولييفيـــه 
دهـــان تحـــت عنـــوان »مـــوزار أوبـــرا 

الـــروك«.
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في مواجهة أقفال الحب

باريس: عبد اهلل كرمون

واألنامـــل  األيـــدي  شـــرعت  إن  مـــا 
مرتابـــة،  األقفـــال،  تعّلـــق  األولـــى 
علـــى إفريـــز جســـر الفنـــون الباريســـي 
ــنوات،  العريـــق، قبـــل حوالـــي ســـت سـ
حتـــى استشـــرت تلـــك الحمـــى ســـريعًا، 
وُغطـــي بهـــا الســـياج بأكملـــه فـــي زمـــن 
الجســـر  طفـــق  وبينمـــا  جـــدًا.  يســـير 
يـــرزح تحـــت ثقـــل أطنـــان هائلـــة مـــن 
ـــارت  ـــوم، ص ـــدي الموه ـــب األب ـــال الح أقف
ـــزع  ـــر ُتف ـــة فـــي قعـــر النه المفاتيـــح المرمي

بدورهـــا أســـماكه الجائعـــة.
وبمـــا أن هـــذا الجســـر بذاتـــه ليـــس 
ـــال الحـــب،  ـــق أقف ـــًا، لتعلي ـــًا اعتباطي مكان
ـــس  ـــإن طق ـــهرته، ف ـــه، ولش ـــرًا لموقع نظ
العشـــق وتمجيـــده هـــذا قـــد اتخـــذ أبعـــادًا 

فاقـــت حـــدوده.
ـــال الحـــب مخططـــًا  ـــة أقف ـــم تكـــن حمل ل
لهـــا ســـلفًا، وإنمـــا اســـتثارها ولهـــان 
شـــريعة  تصيـــر  بهـــا  فـــإذا  متفـــرد، 
للجميـــع. مـــن يعـــرف باريـــس قليـــًا 
أســـماء  هـــذا  قبـــل  رأى  قـــد  ســـيكون 
العشـــاق منقوشـــة علـــى الجســـور وعلـــى 
للســـين،  المحاذيـــة  األشـــجار  جـــذوع 
ـــب، أو  ـــيد للقل ـــب بتجس ـــي الغال ـــة ف مردف

ـــه  ـــة عـــن الول ـــاه، كناي ـــًا إي للســـهم مخترق
العظيـــم.

ــي إال  ــا هـ ــذه مـ ــال هـ ــة األقفـ إن حكايـ
ـــوق  ـــقين ف ـــمي العاش ـــش اس ـــتبدال نق اس
الحجـــر أو الحائـــط أو الشـــجر، وذلـــك 
يعلـــق  قفـــل  صفيحـــة  علـــى  بنقشـــه 
ــأن.  ــر ذي شـ ــز جسـ ــى إفريـ ــي علـ بالتالـ
إذ ُيخيـــل للعاشـــقين أن إيصـــاد القفـــل 
الســـين  غيابـــة  فـــي  مفتاحـــه  ورمـــي 
امتـــداد  ضمانـــة كبـــرى علـــى حقيقـــة 
ــروف  ــتى صـ ــن شـ ــامته مـ ــا وسـ حبهمـ

الزمـــان.
ــذا  ــة هـ ــعنا دحـــض صحـ ليـــس بوسـ
أن  يؤكـــد  الحـــال  أن  غيـــر  االعتقـــاد، 
أغلـــب الثقافـــات اإلنســـانية تـــرى فـــي 
عمليـــة اإليصـــاد أو الغلـــق فعـــًا ســـلبيًا 
ــن  ــد الطيـ ــا يزيـ ــاد. وممـ ــؤمه الحـ ــه شـ لـ
ـــا  ـــاح وضياعـــه، م ـــب المفت ـــة هـــو تغيي بل
ـــن الشـــر المرصـــود بـــه أن يعمـــل فـــي  يمّك

ــنيعة. ــه الشـ ــه فعلتـ موضوعـ
وألن اإلغـــاق هـــو بصيغـــة أخـــرى 
النفـــي، فالقفـــل فـــي الغالـــب األعـــّم يشـــكل 
ــق غـــرض ســـحري  ــى لتحقيـ األداة المثلـ
يهـــدف إلـــى حرمـــان شـــخص مـــا مـــن 
ــه  ــر بجعلـ شـــيء أساســـي: يتعلـــق األمـ
ُيصـــاب بالعجـــز الجنســـي ليلـــة الـــزواج 

تـــَؤدى طقـــوس خاصـــة  بـــأن  مثـــًا، 
ــب  ــّوج بتغييـ ــأن، تتـ ــذا الشـ ــة لهـ مرهونـ
ــًا  ــر مخفيـ ــتعمل ويصيـ ــل يسـ ــاح قفـ مفتـ
ــأن  ــدث بشـ ــا يحـ ــس مـ ــًا، عكـ ــو أيضـ هـ
ــا  ــا كونهـ ــم فيهـ ــي يهيـ ــب التـ ــال الحـ أقفـ
ـــع، بغـــض النظـــر  ـــة ومتاحـــة للجمي مرئي
ــر  ــن عناصـ ــق مـ ــي العمـ ــه فـ ــا تحويـ عمـ

حميميـــة.
كيفيـــة  عـــن  هنـــا،  نحـــار  لعلنـــا، 
تســـتمد  التـــي  الظاهـــرة  هـــذه  تفســـير 
جذورهـــا مـــن تربـــة الرومانســـية، ثـــم 
تســـقط بعـــد ذلـــك فـــي مـــا قـــد يكـــون 
ــعوذة.  ــاذجًا، أو شـ ــعبيًا سـ ــادًا شـ اعتقـ
ـــة  ـــن زاوي ـــر م ـــى األم ـــا إل ـــا إذا نظرن أم
أخـــرى فـــإن كل هـــذه النوايـــا الحســـنة، 
المجبولـــة مـــن مشـــاعر رقيقـــة وهشـــة، 
تصيـــر، حســـب جهـــات معينـــة، اعتـــداء 
وتشـــويهًا  التاريخيـــة  المآثـــر  علـــى 

ــل. ــا الجميـ لمرآهـ
رأس  علـــى  باريـــس  بلديـــة  تقـــف 
الحلـــف المعـــادي لتعليـــق هـــذه األقفـــال 
علـــى الجســـور الباريســـية، وخاصـــة 
ـــة  ـــت قلق ـــذا. إذ كان ـــون ه ـــا جســـر الفن منه
منـــذ باكـــورة البراعـــم الحديديـــة األولـــى 
الفنـــون. حاولـــت  علـــى إفريـــز جســـر 
مصالحهـــا اســـتئصال األقفـــال فـــي أول 
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ــى  ــل ســـوى علـ ــم تعمـ ــا لـ ــا، لكنهـ عهدهـ
اشـــتداد جـــذوة العشـــق الحديـــدي.

مـــن  جـــزء  هـــوى  بعدمـــا  واليـــوم 
ـــر،  ـــوق الجس ـــال ف ـــل باألقف ـــياج المثق الس
وجـــدت البلديـــة فرصـــة لتبريـــر مخاوفهـــا 
ـــارت  ـــام. إذ ص ـــرأي الع ـــام ال ـــابقة أم الس
ـــر  ـــال التـــي تراكمـــت بشـــكل كبي ـــك األقف تل
خطـــرًا حقيقيـــًا علـــى ســـامة النـــاس. 
ــوف  ــاذا سـ ــتنكار: مـ ــي اسـ ــاءلت فـ وتسـ
يحـــدث لـــو ســـقط ذلـــك الجـــزء المنهـــار 
الســـياح  رؤوس  علـــى  الســـياج  مـــن 
الراكبيـــن فـــي ارتيـــاح علـــى متـــن تلـــك 
ـــوب  ـــأ تج ـــي ال تفت ـــة الت ـــات المائي المركب

ــًا؟ ــر الســـين جيئـــة وذهابـ نهـ
ســـيكون الجســـر مـــرة أخـــرى مســـرحًا 
ــا كان علـــى الـــدوام فضـــاء  للزجـــر بعدمـ

للحريـــة والفـــن واالنطـــاق. 
ــال  ــد األقفـ ــت العرائـــض ضـ ــد ُوقعـ لقـ
ـــا فتحـــت  ـــا، بينم ـــج حوله وضـــج الضجي
ـــة باريـــس مجـــااًل القتراحـــات عمليـــة  بلدي

للخـــروج مـــن مأزقهـــا. 
هنـــاك مـــن اقترحـــوا أقفـــااًل ورقيـــة، 
وهنـــاك مـــن مـــازال يعـــد ويعيـــد النظـــر 
فـــي مقترحاتـــه. أمـــا أكثـــر الذيـــن انتهـــزوا 
الفرصـــة وقدمـــوا مقترحـــات ال ُيســـتهان 
ـــًا  بهـــا، إذ تضمنـــت مخرجـــًا لألزمـــة وآفاق

فيليـــب  يتقدمهـــم  ألصحابهـــا،  ربحيـــة 
ـــغ مشـــهور بســـاحة  ـــو صائ ـــر، وه تورني
ـــذا  ـــل ه ـــة. أرس ـــية العريق ـــدام الباريس فان
ــه الـــذي  ــة باريـــس مقترحـ ــر لبلديـ األخيـ
يتضمـــن شـــجرة صفصـــاف مـــن فـــوالذ 
مارســـيل ســـينيكال،  الفنـــان  أنجزهـــا 
تـــزن ثاثمئـــة كيلوغـــرام، ويبلـــغ طولهـــا 
كـــي  الفرصـــة  فيليـــب  انتهـــز  متريـــن. 
يدلـــي بمقتـــرح الشـــجرة التـــي لهـــا نـــوع 
مـــن الفـــروع، والتـــي يمكـــن أن تعلـــق 
فوقهـــا أقفـــال العشـــاق مـــن جديـــد. ولـــم 
يعمـــد هـــذا الرجـــل إلـــى اقتـــراح هـــذا األمـــر 
علـــى البلديـــة جزافـــًا. ذلـــك أنـــه يســـّوق 
فـــي محلـــه الموجـــود بســـاحة فانـــدام 
التـــي  المشـــهورة كل صنـــوف القطـــع 
يمكـــن أن يعلقهـــا العشـــاق علـــى تلـــك 

الشـــجرة لـــو تـــم اختيارهـــا بالفعـــل.
قبـــل هـــذا انكـــب أحـــد الطلبـــة فـــي 
عمـــل  إتيـــان  علـــى  التســـيير  شـــعبة 
مهمـــة  عاتقـــه  علـــى  أخـــذ  إذ  جبـــار، 
ــدًا،  التقـــاط صـــور أقفـــال الجســـر، واحـ
واحـــدًا. لقـــد أنجـــز منهـــا الكثيـــر ومـــا 
ـــه وضـــع بالمناســـبة  ـــم إن ـــزال يفعـــل. ث ي
موقعـــًا علـــى اإلنترنـــت يضـــم عـــددًا هائـــًا 
مـــن الصـــور. يمكـــن للعشـــاق أن يجـــدوا 
فيـــه صـــور أقفالهـــم كذكـــرى أخيـــرة، 

تبقـــى بعدمـــا تأتـــي مصالـــح البلديـــة 
علـــى أقفـــال العشـــق كلهـــا!

إن مـــا يقـــض مضجـــع البلديـــة أيضـــًا 
العـــدوى  تلـــك  انتشـــار  احتمـــال  هـــو 
الحديديـــة وشـــيوعها فـــي أماكـــن تاريخيـــة 
ـــي باريـــس. خاصـــة  وســـياحية أخـــرى ف
وأن بعـــض األقفـــال األولـــى قـــد تمـــت 
ـــرج  ـــن ب ـــث م ـــق الثال ـــي الطاب ـــا ف معاينته
إيفيـــل. ومتـــى شـــبت تلـــك الحميـــا فـــي 
ـــدًا، ألن  ـــدأ أب ـــن ته ـــا ل ـــكان، فإنه ـــك الم ذل
بـــرج إيفيـــل مـــكان رومانســـي بامتيـــاز. 
العشـــاق موضعـــًا  فيـــه  يجـــد  ســـوف 
مثاليـــًا لارتفـــاع بحبهـــم والســـمو بـــه 
ــة  ــن جهـ ــًا مـ ــي باريـــس، تيمنـ ــي أعالـ فـ
بالبهـــاء، وتبجحـــًا مـــن جهـــة أخـــرى، 

ــأل. ــام المـ ــا، أمـ ــية مـ ــتيفاء لنرجسـ اسـ
ـــس،  ـــة باري ـــن بلدي ـــوف تتمك ـــا س ربم
ــن  ــص مـ ــن التخلـ ــاف مـ ــر المطـ ــي آخـ فـ
ـــذ  ـــأن تتخ ـــًا، ب ـــال يوم ـــذه األقف ـــة ه وصم
قـــرارات قانونيـــة صارمـــة ضـــد تعليقهـــا. 
ــدون  ــيظلون يمجـ ــم فسـ ــاق هـ ــا العشـ أمـ
ــائل،  ــكل الوسـ ــم بـ ــتداد حبهـ ــة اشـ لحظـ
مشـــاجب  بالتالـــي  يبتكـــرون  وســـوف 

جديـــدة للحـــب عـــوض الجســـور!
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ميديا

شكاوى ضد فيسبوك 
عقـــب إعـــان الموقـــع األزرق، مطلـــع 
الشـــهر الماضـــي، عـــن نتائـــج دراســـة 
ــنة 2012، تتعّلـــق  ــا سـ ــانية أجراهـ نفسـ
علـــى  مقصـــودة  تغييـــرات  بإدخـــال 
ــة  ــع، لدراسـ ــتركي الموقـ ــورات مشـ منشـ
وردود  النفســـية،  حالتهـــم  تحـــوالت 
قامـــت  واإليجابيـــة،  الســـلبية  فعلهـــم 
بتقديـــم  األميركيـــة  الجمعيـــات  إحـــدى 
ـــرغ،  ـــارك زيكاربي ـــع م ـــد موق ـــكوى ض ش
ُمّتِهَمـــة إيـــاه بالمســـاس بخصوصيـــات 

ــل فـــي  ـ ــتركين فـــي الموقـــع والتدخُّ المشـ
ـــة  ـــي الحادث ـــخصية، وه ـــلوماتهم الش معـ
التـــي أســـالت حبـــرًا كثيـــرًا، فـــي األيـــام 
الماضيـــة، علـــى مواقـــع الكترونيـــة وبيـــن 
احتجـــوا  الذيـــن  الفيســـبوك  مشـــتركي 
ـــل إدارة الموقـــع نفســـه فـــي  علـــى تدخُّ
خصوصياتهـــم، حيـــث تنـــوي جمعيـــة 
ــي  ــة فـ ــكوى مماثلـ ــم شـ ــة تقديـ بريطانيـ

المملكـــة المتحـــدة.  

كأس العالم 
يشعل الفضاء 

اإلفتراضي

بلغـــت أرقـــام تفاعـــات مونديـــال 
عتبـــة  بالبرازيـــل  العالـــم  كأس 
المليـــار، بحســـب مـــا أعلنتـــه إدارة 
بذلـــك  ليحطـــم  األزرق.  الموقـــع 

رقمـــًا قياســـيًا.
ــد  ــل ضـ ــاراة البرازيـ ــت مبـ وكانـ
ــف  ــدور النصـ ــاب الـ ــا، لحسـ ألمانيـ
العالـــم،  كأس  مـــن  النهائـــي 
ــبة  ــات بالنسـ ــام التفاعـ ــى أرقـ أعلـ
علـــى  البطولـــة  مباريـــات  لـــكل 
عـــدد  بلـــغ  حيـــث  الفيســـبوك. 
ــبوك 200  ــى الفيسـ ــات علـ التفاعـ
إعجـــاب  )بيـــن  تفاعـــل  مليـــون 
وتعليـــق ومنشـــور(، مـــن طـــرف 66 
مليـــون مشـــترك، خـــال 90 دقيقـــة، 
مـــن وقـــت المبـــاراة فقـــط، وبالتالـــي 
األكثـــر  المبـــاراة  تلـــك  صـــارت 
اســـتقطابًا علـــى الموقـــع األزرق، 
ــتخدمي  ــن مسـ ــة بيـ ــرت نكتـ وانتشـ
»أن  وهـــي  بالعـــراق  فيســـبوك 
ــدرب  ــروب مـ ــن هـ ــاء عـ ــاك أنبـ هنـ
ـــل«،  ـــى أربي ـــكوالري إل ـــل س البرازي
المـــدرب البرازيلـــي الـــذي تبـــادل 
نشـــطاء الفيســـبوك تصريحـــه الـــذي 
َقـــّدَم فيـــه اعتـــذاره لألمـــة البرازيليـــة 
ــهدها  ــم يشـ ــي لـ ــارة التـ ــن الخسـ عـ
المنتخـــب البرازيلـــي فـــي تاريخـــه: 
»أنـــا المســـؤول، أنـــا مـــن َشـــّكَل 

كارثيـــة«.  والنتيجـــة  المنتخـــب 
شـــهد  الجزائـــري  المنتخـــب 
البـــاد  كل  مـــن  كبيـــرًا  تشـــجيعًا 
ـــى خروجـــه الُمشـــرِّف  ـــة وحت العربي
اســـتقبال  بلـــده  فـــي  واســـتقباله 

األبطـــال. 

أنت تسأل واالستخبارات تجيب!

قبـــل ثاثـــة أشـــهر ســـجلت وكالـــة 
االستــــخـــبـارات  األمـــــيــــركـــــيــة

علـــى  دخولهـــا  إيــــه(  آي  )ســــي 
االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
ــن ال  ــى: »نحـ ــالة أولـ ــر، برسـ تويتـ
نســـتطيع التأكيـــد إن كانـــت هـــذه 
وواصلـــت  األولـــى«،  تغريدتنـــا 
الشـــهر الماضـــي الوكالـــة نفســـها 
الترويـــج  مســـعى  فـــي  عملهـــا 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  لنفســـها 
ـــى تســـاؤالت  ـــرد عل االجتماعـــي، بال

بضـــع المشـــتركين، ولكـــن بطريقـــة ســـاخرة، كالـــرد علـــى ســـؤال مـــن أحـــد 
ـــي ال نســـتطيع أن  ـــك، وبالتال ـــة الســـر خاصت المشـــتركين: »نحـــن ال نعـــرف كلم

نوافيـــك بهـــا«.
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انغـــاق المجـــال السياســـي فـــي مصـــر 
خاصـــة بعـــد قانـــون التظاهـــر الجديـــد 
المعتقليـــن  مـــع  المتضامنيـــن  وضـــع 
ـــال  ـــرة، فخ ـــة كبي ـــي ورط ـــيين ف السياس
األعـــوام الثاثـــة الماضيـــة كان التظاهـــر 
هـــو الوســـيلة التقليديـــة للتضامـــن مـــع 
المعتقليـــن، والضغـــط علـــى الســـلطة 
مـــن أجـــل اإلفـــراج عنهـــم، ولفـــت انتبـــاه 
اإلعـــام، وتعريـــف النـــاس فـــي الشـــارع 
ـــرات  ـــد التغيي ـــوم وبع ـــا الي ـــم، أم بقضيته
الجديـــدة فالتظاهـــر مـــن أجـــل معتقـــل 
سياســـي بـــات هـــو الوســـيلة األكيـــدة 

للحـــاق بـــه فـــي الســـجن.
ــع  ــارت مواقـ ــام ذاك االنغـــاق صـ أمـ
ـــل  الُمتحمِّ هـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
للعـــبء األكبـــر لمحاولـــة خلـــق حالـــة 
تضامنيـــة مـــع مـــا يزيـــد علـــى 16 ألـــف 
صمـــت  ِظـــّل  فـــي  سياســـي  معتقـــل 

إعامـــي مطبـــق بحـــق قضاياهـــم.
صرنـــا  »الفيســـبوك«  موقـــع  علـــى 
نجـــد اليـــوم عشـــرات الصفحـــات التـــي 
تحـــاول التعريـــف بقضيـــة المعتقليـــن 
مثـــل  التيـــارات  كافـــة  مـــن  سياســـيًا 
صفحـــة »الحريـــة للجدعـــان«، وصفحـــة 
»إفـــراج« وغيرهـــا مـــن الصفحـــات التـــي 
تنتشـــر  فيمـــا  آالف،  عـــدة  يتابعهـــا 
عشـــرات الصفحـــات بأســـماء شـــخصيات 
الحريـــة  كصفحـــة  بعينهـــا،  أيقونيـــة 
لماهينـــور، أو صفحـــة الحريـــة لعـــاء 
عبـــد الفتـــاح، والتـــي تحظـــى بعـــدد كبيـــر 

مـــن المتابعيـــن أيضـــًا. 
قـــد يبـــدو األمـــر لمتتبـــع عـــادي بـــأن 
تلـــك الصفحـــات ليســـت ســـوى محـــاوالت 
فـــي فـــراغ إلكترونـــي إلبـــراء الذمـــة أو 
ــذي  ــج الـ ــن الضجيـ ــر، لكـ ــة الضميـ إراحـ
ــًا  ــات واضحـ ــات بـ ــك الصفحـ ــه تلـ تحدثـ
للكثيريـــن ويتجـــاوز حـــد  أنـــه يصـــل 
إلـــى  ليصـــل  للســـلطة  المعارضيـــن 

المحســـوبين عليهـــا. 

فخـــال الشـــهر الماضـــي قـــام الكاتـــب 
ــد  ــو أحـ ــدي رزق« - وهـ ــي »حمـ الصحافـ
المؤيديـــن للنظـــام الحالـــي - بكتابـــة عـــدد 
مـــن المقـــاالت يطالـــب فيهـــا باإلفـــراج عـــن 
التظاهـــر،  قانـــون  بســـبب  المعتقليـــن 
ُمستشـــهدًا بعـــدد مـــن األخبـــار واآلراء 
التواصـــل  المنشـــورة علـــى صفحـــات 
فـــي  وطالـــب  بـــل  تلـــك،  االجتماعـــي 
إحـــدى مقاالتـــه بالتحقيـــق فـــي شـــأن 
ـــاءات  ـــى الفيســـبوك الدع ـــو نشـــر عل فيدي
إحـــدى الفتيـــات قيـــام رجـــال الشـــرطة 

ــا. ــاء اعتقالهـ ــرفها أثنـ ــاك شـ بانتهـ
فيمـــا وصـــل بيـــان دشـــنه ناشـــطون 
قضيـــة  بخصـــوص  الفيســـبوك  عبـــر 
ـــى أحـــد السياســـيين  ـــن إل بعـــض المعتقلي
المحســـوبين علـــى الســـلطة وهـــو »عمـــرو 
للجامعـــة  األســـبق  األميـــن  موســـى« 
العربيـــة، والـــذي قـــام بـــدوره تعليقـــًا 
علـــى ذاك عبـــر صفحتـــه علـــى الفيســـبوك 
ــون  ــو مليـ ــة نحـ ــى بمتابعـ ــي تحظـ والتـ
ونصـــف المليـــون شـــخص، باإلعـــراب 
عـــن تضامنـــه مـــع هـــذا البيـــان، معقبـــًا 
ـــه. ـــاء في ـــا ج ـــر لم ـــكل كبي ـــر بش ـــه تأث بأن

ـــا  ـــارت ربم ـــًا ص ـــات أيض ـــك الصفح تل
ــد  ــر العديـ ــًا لنشـ ــد تقريبـ ــبيل الوحيـ السـ

الفيسبوك كميدان للتظاهر
محمود حسن

ـــون  ـــلها المعتقل ـــي يرس ـــائل الت ـــن الرس م
للتعريـــف  ســـجونهم  داخـــل  مـــن 
بقضيتهـــم، فـــي ِظـــّل رفـــض العديـــد مـــن 
ـــة  ـــع اإلخباري ـــة والمواق الصحـــف المصري
نشـــر بعـــض تلـــك الرســـائل القادمـــة 
ـــة  ـــون مرتفع ـــد تك ـــي ق ـــل والت ـــن المعتق م

الســـقف السياســـي.
ــن  ــد التضامـ ــد حـ ــر عنـ ــف األمـ وال يقـ
بـــل يتخطـــاه أبعـــد مـــن ذاك بكثيـــر، 
)الحريـــة  صفحـــة  نشـــرت  فمؤخـــرًا 
ـــن المنتجـــات  ـــور( صـــورة لعـــدد م لماهين
المعتقـــات  بعـــض  تقـــوم  اليدويـــة 
رفيقـــات المعتقلـــة اليســـارية »ماهينـــور 
ســـجن  داخـــل  بتصنيعهـــا  المصـــري« 
دمنهـــور للنســـاء، فـــي إطـــار مشـــروع 
فـــي  المعتقـــل(،  فـــي  )صنـــع  ســـموه 
لهـــن  رزق  مصـــدر  إليجـــاد  محاولـــة 

ســـجنهن.  فتـــرة  خـــال  وألســـرهن 
مـــن جديـــد إذن تبـــدو مواقـــع التواصـــل 
ـــاز الحـــدود  ـــى اجتي االجتماعـــي قـــادرة عل
والعقبـــات التـــي تصنعهـــا الســـلطات، 
وحفـــر الثقـــب الـــذي ينفـــذ مـــن خالـــه 
سياســـية  عتمـــة  ِظـــّل  فـــي  الضـــوء 
ـــرة،  ـــزات الصغي ـــع المعج ـــة، وصن دامس
ومحاولـــة قهـــر جـــدران الزنزانـــة أيضـــًا.
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يقظة القوميات

إميل أمني 

ــاه  ــي رؤيـ ــون فـ ــأن هنتجتـ ــق بـ ــو للتصديـ ــا يدعـ ــيء مـ شـ
ـــه مـــن االنتظـــار  ـــد ل ـــًا، وأنـــه كان الب ـــم كان ُمحق الصداميـــة للعال
ــهير فـــي  ــذ أن كتـــب مقالـــه الشـ ــان منـ لنحـــو عقديـــن مـــن الزمـ
مجلـــة الفوريـــن أفيـــرز )1993(، إلـــى حيـــن بـــدأت إرهاصـــات 
حقيقيـــة تدلـــل علـــى أن العالـــم فـــي ســـبيل مواجهـــات عرقيـــة 
وإثنيـــة، وصدامـــات هوياتيـــة، وتناحـــرات دينيـــة ومذهبيـــة.
إن نظـــرة ســـريعة علـــى العديـــد مـــن البقـــاع واألصقـــاع 
حـــول الكـــرة األرضيـــة تقودنـــا إلـــى مامســـة زيـــادة االنغاقـــات 
الحضاريـــة والتقوقـــع الهوياتـــي فـــي آن، مـــع ازديـــاد المـــد 
المتطـــرف، وجميعهـــا ظواهـــر  اليميـــن  الدينـــي، وصعـــود 
ــة  ــل العولمـ ــي ظـ ــة فـ ــا قائمـ ــوم لهـ ــدر أن تقـ ــن المقـ ــا كان مـ مـ

ــر.  ــن البشـ ــات بيـ ــن تداخـ ــتحقاقاتها مـ واسـ
هـــل هـــو عالـــم صعـــود الهويـــات، الممـــزوج والمختلـــط 
بيقظـــة القوميـــات، عطفـــًا علـــى ازديـــاد مســـتوى الصراعـــات 

الدينيـــة، وارتفـــاع معـــدالت التيـــارات الشـــوفينية ؟
مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن عامـــة االســـتفهام األخطـــر فـــي هـــذا 
المقـــام: »هـــل مـــن مصلحـــة لطـــرف مـــا بعينـــه حـــول العالـــم فـــي 

إذكاء نيـــران مثـــل هـــذه النعـــرات القاتلـــة«؟.
ربمـــا يغيـــب عـــن الناظـــر للمشـــهد الدولـــي اليـــوم أن تلـــك 
بانفجـــار كونـــي، تتجـــاوز  تنـــذر  باتـــت  التـــي  الصراعـــات 
النقاشـــات التنظيريـــة للفاســـفة والمفكريـــن أو علمـــاء االجتمـــاع 
والمحلليـــن، إنهـــا تخطـــو ومـــن أســـف إلـــى قلـــب الكراهيـــة 
المجانيـــة لآلخـــر المغايـــر لنـــا، وتعـــود بنـــا إلـــى التمييـــز 
العنصـــري والتنكيـــل األثنـــي، والمجـــازر المتبادلـــة، أي نحـــو 
تـــآكل كل مـــا يشـــكل الكرامـــة الخلقيـــة لحضارتنـــا اإلنســـانية.
األمـــر ال يتوقـــف عنـــد حـــدود اإلســـام والمســـلمين، وإن 
ـــة  ـــات التاريخي ـــي المواجه ـــوة ف ـــن الرخ ـــض البط ـــم البع اعتبره
ـــد  ـــى الهن ـــى المســـيحية والمســـيحيين، وإل ـــد إل ـــل يمت ـــة، ب الديني

والهنـــدوس.
ففـــي الحالـــة األولـــى أثـــار النـــزاع بيـــن االنفصالييـــن المواليـــن 
لروســـيا والقـــوات األوكرانيـــة فـــي شـــرق أوكرانيـــا، انقســـامًا 
ـــة  ـــى بطريريكي ـــون إل ـــن ينتم ـــن الذي ـــس بي ـــدى األرثوذك ـــادًا ل ح
كييـــف أو بطريركيـــة موســـكو، األمـــر الـــذي دعـــا البطريريـــك 
ـــا  ـــد بم ـــى التندي ـــف إل ـــي كيي ـــرك األرثوذكـــس ف ـــت« بطري »فياري

ـــذي تقدمـــه روســـيا  ـــا والدعـــم ال ـــى أوكراني أســـماه »العـــدوان عل
لإلرهابييـــن واالنفصالييـــن«، ويلحـــظ هنـــا أن النزعـــة القوميـــة 
ــة أداة  ــت الثانيـ ــل أضحـ ــة، بـ ــراكة اإليمانيـ ــاوزت الشـ ــد تجـ قـ
للتحفيـــز ضـــد األولـــى. لقـــد بلـــغ األمـــر باالنفصالييـــن الداعميـــن 
ـــة،  ـــس الكاثوليكي ـــى بعـــض الكنائ ـــران عل لروســـيا إطـــاق الني
البروتســـتانتي  القـــس  علـــى  العنيـــف  الجســـدي  واالعتـــداء 
ـــي  ـــي ف ـــّر بتنامـــي التعصـــب الدين ـــذي َأق »ســـيرغي كوســـياك« ال

ـــاد. الب
فـــي واقـــع األمـــر، يقـــول كثيـــر مـــن الاهوتييـــن أن بحوثـــًا 
مســـتقلة أجريـــت علـــى مـــدى عـــدة ســـنوات ماضيـــة، وقـــد 
أشـــارت إلـــى أن »التعصـــب الدينـــي فـــي حالـــة تقـــدُّم«، وهـــو 

ــتقرار السياســـي.  ــدم االسـ ــبونه إلـــى عـ شـــيء ينسـ

ما بين فشل الدولة القومية
 وتصاعد مّد الدولة الدينية ؟ 

ــي  ــاع فـ ــى األوضـ ــا علـ ــال مـ ــي بظـ ــر يلقـ ــر مثيـ ــاك أمـ هنـ
العالـــم العربـــي، ذلـــك أنـــه حـــال فشـــل الدولـــة القوميـــة فـــي 
القيـــام بدورهـــا المتعـــارف عليـــه كاســـيكيًا، وعبـــر األدبيـــات 
السياســـية العالميـــة، فـــإن النـــاس حكمـــًا ســـيبحثون عـــن 
ــر قـــوة مـــن الفشـــل الـــذي  معنـــى يكـــون أوســـع وأكبـــر وأكثـ
يختبرونـــه مـــن حكوماتهـــم، وهكـــذا يقـــدم الديـــن مجموعـــة 
ــرء  ــج المـ ــن أن ينسـ ــي يمكـ ــد التـ ــن التقاليـ ــة مـ ــة المرونـ بالغـ
علـــى منوالهـــا فـــي أوقـــات اإلجهـــاد، وعليـــه فإنـــه ليـــس مـــن 
ـــان  ـــد واألدي ـــرت« أســـتاذ العقائ ـــا روب ـــول »دان ـــا تق المفاجـــئ كم
ـــة  ـــه مجموعـــة علماني ـــدأ وكأن ـــا يب فـــي جامعـــة بوســـطن: »إن م
ـــة  ـــر ديني ـــر اســـتغراقًا وأكث ـــرات يصبـــح أكث ـــة مـــن التغي ومعتدل
إذا لـــم يحـــدث التغييـــر بالطريقـــة التـــي يحتاجهـــا النـــاس«. 

فـــي الهنـــد نقـــارب وضعـــًا شـــبيهًا. فالهنـــد التـــي كانـــت حتـــى 
وقـــت قريـــب تشـــكل حالـــة منفصلـــة عـــن العالـــم جعلـــت منهـــا 
ـــرب  ـــا، أق ـــر له ـــي ال حص ـــا الت ـــا وأديانه ـــا وأعراقه ـــم ثقافاته رغ
مـــا تكـــون إلـــى مركـــز لحضـــارات العالـــم الكبـــرى مـــن كونهـــا 
مجـــرد دولـــة قوميـــة، هـــا هـــي تختـــار رئيـــس وزراء »نارينـــدار 

مقال
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مـــودي« زعيـــم لحـــزب قومـــي هندوســـي، يؤمـــن بتفـــوق 
الحضـــارة الهندوســـية.

َل فـــوز حـــزب »بهاراتـــا جاناتـــا« صدمـــة لبعـــض   وربمـــا َشـــكَّ
ــي«  ــر الوطنـ ــزب المؤتمـ ــع »حـ ــادوا تربـ ــن اعتـ ــن الذيـ المراقبيـ
فقـــد  طويلـــة،  لعقـــود  الهندوســـية  الزعامـــة  عـــرش  علـــى 
تمكـــن الحـــزب القومـــي مـــن بلـــوغ الســـلطة رغـــم كل مـــا اتهـــم 
بـــه مـــن تـــورط أو تغطيـــة أحـــداث عنصريـــة وطائفيـــة ضـــد 
ــه  ــبب تورطـ ــم، وبسـ ــلمين منهـ ــًا المسـ ــن، خصوصـ البنجالييـ

فـــي أعمـــال شـــغب دينيـــة قاتلـــة.
ـــاري  ـــد الحض ـــد الرصي ـــف بع ـــاءل : »كي ـــرء أن يتس ـــق للم يح
للهنـــد الديموقراطيـــة أن تختـــار رجـــًا دفعـــه تعصبـــه للهنـــدوس 
فـــي العـــام 1992 لقيـــادة عصابـــات متطفلـــة قامـــت بهـــدم مســـجد 
»أيوديـــا« وشـــيدت مكانـــه معبـــدًا هندوســـيًا لـ»اإللـــه رام«، وهـــي 
ـــات  ـــن اندلعـــت اضطراب ـــي العـــام 2002 حي ـــررت ف ممارســـة تك
راح ضحيتهـــا أكثـــر مـــن 1000 مســـلم فـــي واليتـــه، فيمـــا لـــم 
ـــب أو  ـــم أي مذن ـــلطة بتقدي ـــن س ـــه م ـــا يملك ـــم م ـــل رغ ـــم الرج يق

ـــة«. ـــم للعدال مته
ـــى  ـــا إل ـــد وأوكراني ـــي آســـيا تتخطـــى الهن ـــات ف يقظـــة القومي
ـــارة الصخـــرة الســـوفياتية«،  ـــع حج ـــي تنشـــد »جم روســـيا، الت
هكـــذا تحـــدث نائـــب رئيـــس وزراء روســـيا »ديمتـــري روغوزيـــن« 
علـــى هامـــش احتفـــاالت الـــروس بأعيادهـــم الوطنيـــة فـــي الثانـــي 
ـــه  ـــى أن ـــذي أشـــار إل ـــران المنصـــرم، وال ـــن يونيو/حزي عشـــر م
ــيا  ــي روسـ ــوم محبـ ــذا اليـ ــي هـ ــث فـ ــروري: »أن يحـ ــن الضـ مـ
علـــى جميـــع حجـــارة الصخـــرة الســـوفياتية المتناثـــرة«، وعبـــر 
ـــول  ـــن يق ـــب روغوزي ـــر« كت ـــي »تويت ـــل االجتماع ـــع التواص موق
»إنـــه ظهـــر أول شـــرخ فـــي الصخـــرة الســـوفياتية قبـــل 24 
ـــذه  ـــط ه ـــا أن نلتق ـــا … وحـــان لن ـــم تســـاقطت حجارته ـــًا، ث عام

الحجـــارة«.
ــا«  ــزب »رودينـ ــن حـ ــاره مـ ــأ أنصـ ــد هنـ ــن قـ كان رودغوزيـ

)الوطـــن( فـــي شـــهر مـــارس/ آذار  الماضـــي بمـــا أســـماه »أولـــى 
نتائـــج نضالنـــا مـــن أجـــل الوحـــدة الوطنيـــة« بعـــد أن صـــوت 
93٪ مـــن الناخبيـــن فـــي منطقـــة القـــرم األوكرانيـــة فـــي اســـتفتاء 
ـــى روســـيا.. هـــل هـــي  ـــام إل ـــح االنضم ـــاك لصال ـــام جـــرى هن ع
ــوفياتية  ــات السـ ــن الجمهوريـ ــد بيـ ــاد قومـــي جديـ دعـــوة التحـ
الســـابقة، مشـــمول بنعـــرات القوميـــة، ال تحـــت رايـــة النضـــال 

الشـــيوعي األممـــي؟
ــا مـــن حالـــة اليقظـــة القوميـــة،  ــلم اليابـــان بدورهـ لـــم تسـ
وهـــا هـــو رئيـــس وزرائهـــا القومـــي »شـــينزو آبـــي« يتحـــدث 
ـــر  ـــة تغيي ـــى حتمي ـــز، مشـــيرًا إل ـــة الفايننشـــال تايم ـــى صحيف إل
المـــادة التاســـعة فـــي الدســـتور اليابانـــي الـــذي وضـــع عـــام 
1947، وتنـــص هـــذه المـــادة علـــى أن »الشـــعب اليابانـــي يتخلـــى 
وإلـــى األبـــد عـــن الحـــرب كحـــق ســـيادي لألمـــة، ويتخلـــى كذلـــك 

عـــن التهديـــد بالقـــوة أو اســـتخدامها«.
تصويـــب  بإعـــادة  اليـــوم  يطالبـــون  كذلـــك  اليابانيـــون 
المناهـــج الدراســـية التاريخيـــة، ورفـــع الظلـــم عـــن بطـــوالت 
ـــذي  ـــر ال ـــة، األم ـــام الماضي ـــة ع ـــة طـــوال المئ ـــن القومي اليابانيي
يثيـــر والشـــك ثائـــرة الصينييـــن، ويعـــزز مـــن احتمـــاالت 

ــرقي.  ــن الشـ ــر الصيـ ــي بحـ ــل فـ ــة بالفعـ ــة الملتهبـ المواجهـ
هـــل لنـــا أن نغفـــل عـــن أوروبـــا، قلـــب العالـــم القديـــم بحســـب 
وصـــف عاِلـــم الجغرافيـــا السياســـية البريطانـــي هالفـــورد 

ماكنـــدر ؟ 
لقـــد نالـــت أوروبـــا بدورهـــا نصيبـــًا وافـــرًا مؤخـــرًا عبـــر 
انتخابـــات البرلمـــان األوروبـــي، وشـــهد العالـــم مكاســـب غيـــر 
ــد كان  ــبوقة لليميـــن األوروبـــي الموســـوم بالتطـــرف، وقـ مسـ
األمـــر إفـــرازًا طبيعيـــًا لمـــا تعانيـــه أوروبـــا، ذلـــك إنـــه عندمـــا 
تتـــردى األوضـــاع االقتصاديـــة، وتطغـــى البطالـــة، يكـــون 
ــي  ــداء فـ ــاش الفـ ــن أكبـ ــث عـ ــرار وراء البحـ ــير االنجـ ــن اليسـ مـ

ــي. ــو ليـــس أوروبـ ــن هـ ــر وكل مـ ــن والغجـ المهاجريـ
لـــم نتحـــدث عـــن الصيـــن، فهـــي تحتـــاج بدورهـــا إلـــى تحليـــل 
ـــع  ـــا م ـــة تعاطيه ـــى طريق ـــارة إل ـــي اإلش ـــن يكف ـــه، لك ـــم بذات قائ
ـــي  ـــي والعرق ـــز الدين ـــن أن التميي ـــن، لنتبي ـــلمين اإليغوريي المس
قائـــم فـــي الوســـط منهـــا، وأن صراعاتهـــا للعقـــود المقبلـــة 

ســـتنضوي علـــى مواجهـــات عرقيـــة. 
للجغرافيـــا  الرفيـــع  المحلـــل  كابـــان  روبـــرت  يذهـــب 
السياســـية فـــي مؤسســـة ســـتراتفورد، مؤسســـة اســـتخبارات 
الحقـــب  أن  إلـــى  األميركيـــة،  المركزيـــة  للمخابـــرات  الظـــل 
التاريخيـــة عـــادة مـــا تتطـــور بتـــدرج، بينمـــا قـــد يحضـــر إدراكنـــا 
ـــدة  ـــة واح ـــي لحظ ـــط، وف ـــق فق ـــت الح ـــي وق ـــرات ف ـــك التغي لتل

ــم القـــرم. ــيا بضـ ــا قامـــت روسـ ــا حـــدث عندمـ كمـ
هـــل هـــي إذن عـــودة إلـــى عالـــم الطوائـــف والهويـــات 
ــذا تكـــون الكارثـــة  المتقوقعـــة والذهنيـــات المتعصبـــة؟ فـــي هـ
ال الحادثـــة بالنســـبة للعالـــم الضبابـــي المامـــح الـــذي ينتظـــر 

ــتقبل. ــي المسـ ــرية فـ البشـ

العمل الفني:Domingo Ulloa - بنما
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حقيبة
عالَم في

ر النــّــاس في حــَــْزِم حقائبهم للّسفر،  ككل صــــيف، ُيفــــكِّ
وقصـــد وجهـــة مـــا لقضـــاء عطلتهـــم الســـنوّية. وككل 
مـــّرة، ســـيترّددون فـــي اختيـــار الحقيبـــة األنســـب التـــي 
ســـيحملون، ومـــاذا ســـيحملون فيهـــا.. فالحقيبـــة تحّولـــت 
مـــن مجـــرد وســـيلة لحـمــــل األغــــراض إلـــى إكسســـوار 
لمســـتواهم  ُمحـــدِّدًا  البعـــض،  حيـــاة  فـــي  ضـــروري 
االجتماعـــي، وعامـــًا جوهريـــًا لفهـــم نفســـيتهم، كمـــا 
تعـــدَّدت معانيهـــا أيضـــًا، بحســـب ســـياقها، وموقعهـــا فـــي 

الجملـــة، وصـــارت لهـــا مرادفـــات كثيـــرة.
»حاملـــو  مصطلـــح  َبـــَرَز  الخمســـينيات،  ســـنوات 
الحقائـــب« كنايـــة عـــن مناضليـــن فرنســـيين وقفـــوا إلـــى 
جانـــب الثـــورة الجزائريـــة، والحقـــًا جـــاء مصطلـــح »أغلـــق 
حقيبتـــه« كنايـــة عـــن اعتـــزال الاعـــب أو الفنـــان مجـــال 
نشـــاطه و هكـــذا تعـــدَّدت معانـــي الكلمـــة مـــن مجـــال آلخـــر 
.. وتخّصـــص »الدوحـــة« فـــي هـــذا العـــدد ملفـــًا كامـــًا عـــن 
»الحقيبـــة« تقاربـــه مـــع مبدعيـــن ومثقفيـــن، مـــن وجهـــات 

ـــة. ـــر مختلف نظ
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ربما وّظفها الشـــاعر اســـتعارة لتشكيل صورة شـــعرية ُمربكة، 
وقد يســـتعملها مخرج مســـرحي إكسســـوارًا لبناء مشـــهد مســـرحي 
فالـــت، لعّلهـــا تصلح أيضـــًا لضبط إيقـــاع أغنية ُمرتجلـــة ويحدث 
أنهـــا تكون مـــأوى، كمـــا قال الطاهـــر بن جلـــون على لســـان أحد 
أبطالـــه: »متهم بكونك أحمق بكونك تســـكن حقيبة«، فلئن ارتبطت 
الحقيبـــة في أذهان الناس بالســـفر باعتبارها من لـــوازم التنقُّل من 
مـــكان إلى مكان آخر؛ شـــأنها شـــأن المحطـــة، مكاتب التســـجيل، 
التذكـــرة، قاعـــات االنتظـــار، األرصفة، مســـتودع األمانـــات، فهي 
أبعـــد مـــا تكـــون تابعة للســـفر، وهي ليســـت جزئية مـــن جزئيات 
التنقل هي الطريق وهي الســـيرة األخـــرى الخفية للكائن، وهي 
ذلك الســـفر عموديـــًا بحثًا عـــن الكينونـــة وخروجًا عن 
براغماتيـــة الحاجة اليوميـــة، لقد ارتبطت حيـــاة الفرد 
فـــي مختلف أطوار عمـــره بالحقيبة: حقيبة المدرســـة، 
العائلـــي،  المنـــزل  تأثيـــث  الشـــغل، حقيبـــة  حقيبـــة 
وحقيبـــة الوصايـــا، غيـــر أنهـــا فـــي حقيقتها ليســـت 
مجـــرد صنـــدوق لحمل األغـــراض أو قضـــاء الحاجة، 
إنها مســـتودع األســـرار ومكان إقامـــة كائنات العزلة 
وأعالي األنهـــار وتلك الرياح التي مـــا إن تهب تعيد 
النظر فـــي الكون وتصنـــع أبجدية جديـــدة للروح 
فـــي تعاملهـــا مـــع مـــا يحـــدث.... كان األمر في 
منتهى البســـاطة، حيـــث ترك فرناندو بيســـوا 
الكاتـــب البرتغالـــي األشـــهر غموضـــًا من بين 
ُكّتـــاب العالم صاحـــب كتـــاب الاطمأنينة، 
فـــي  يعيشـــون  مـــن  تـــرك  والـــذي 
تلـــك  اكتشـــاف  حتـــى  الطمأنينـــة 
الحقيبـــة؛ حقيبـــة مثيـــرة للغرابـــة 

الّسر األشهى

عبد الوهاب امللوح 
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والحيـــرة حقيبـــة ُمنتِفخة، حبلى كما لو أنها ســـوف تلد حياة 
أخـــرى، كما لو أنها ســـيرة أعمار مختلفة فـــي جيوب من جلد 
متـــآكل غطاها الغبـــار.. حقيبة ظلت لوقت طويل مثار دهشـــة 
اآلخرين ُممتلئـــة بالكثير من المخطوطات واألســـماء والرموز 
وكان البـــد من خبراء لفك شـــفرة الحقيبة كذلـــك، وكان األمر 
مـــع أورهان باموك الذي وجد نفســـه وجهًا لوجه مع إرث غير 
مألـــوف ترك له أبوه حقيبـــة فقال »أتذكر أننـــي بعد انصراف 
أبـــي بقيـــت بضعة أيـــام أدور حـــول حقيبته دون أن ألمســـها 
كنـــت أعـــرف هـــذه الحقيبـــة الســـوداء الجلدية الصغيـــرة منذ 
طفولتـــي وأعرف قفلهـــا وزواياها الُمـــدّورة.. وحين كان أبي 
يعود من أســـفاره كنـــت أفتـــح حقيبته الصغيـــرة تلك أفتش 
بيـــن أشـــيائه ُمســـتمتعًا بعطـــر الكولونيا والبـــاد األجنبية، 
لكـــن اآلن لم يعـــد يمكنني حتى لمســـها. لماذا؟ مـــن المؤكد أن 
ذلك كان بســـبب الوطـــأة غير المفهومـــة لمحتوياتهـــا..«.. ال 
يهـــم شـــكل الحقيبـــة وال حجمها وال نـــوع أقفالهـــا وال هي من 
الجلـــد الحقيقـــي أم من الســـكاي أو من القمـــاش، مجرورة أو 
محمولـــة، مســـتوردة أو مـــن الصنـــع المحلي، هـــذا كله غير 
مهـــم، فالحقيبـــة في األصـــل هي ما يتســـع لكل هـــذا الصمت 
ويتســـع لكل هـــذا الوهـــم، ويتســـع أيضـــًا لعمر فاتـــه قطار 
الحيـــاة فارتضى الحقيبـــة محطة ويكون لها من ســـعة الصدر 
أن تتحمـــل جثـــث العمر التي مـــا فتئ المرء يبحـــث لها عن قبر 
يؤويها.. يقول الشـــاعر الفرنســـي فرنســـيس بونج »ترافقني 
حيـــث ما ذهبت يلتمـــع ذلك النيـــكل وجلدها الســـميك الُمعطر 
أمســـكه، أمجـــده، أعانقه، ألن هذا الصندوق كمـــا لو أنه كتاب 
ملـــيء بالكنوز والطيـــات البيضاء، هو كســـوتي الُمتفرِّدة هو 
قراءتـــي العائلية وأداتـــي الوحيدة، نعم هـــذا الصندوق الذي 
يشـــبه الكتـــاب هو أيضـــًا يشـــبه حصانـــًا وفيًا بين ســـاقي، 
أســـرجه« هي الكرســـي، الســـرير، الرحيل، وهـــي العمر بكل 
أزماتـــه وأفراحـــه وانكســـاراته وانتصاراته، وهـــي بين يدّي 
صاحبهـــا يجرهـــا أو يحملهـــا تكثر األســـئلة عـــن محتوياتها 
ومـــا فيها من أشـــياء خفيـــة، هي الســـر األشـــهى لصاحبها، 
فهـــي صورته وســـيرته وحميميته التـــي ال يعرفها غيره وهي 
مســـكنه ذاك الذي ال يعرفه اآلخرون بمـــن فيهم المقربون منه، 
وهـــو ما ســـيؤكده تورغيننيف أيضـــًا الحقيبـــة بوصفها ماذ 
العالم مـــن العالـــم: »وكذا األمر فـــي حقيبة حياتنا نحشـــوها 
بـــأي شـــيء كان على شـــرط أن ال يظـــّل هناك فـــراغ«، ذلك 
أن الحقيبـــة اســـتعارة الرغبة فـــي اختصار كل شـــيء، الحلم 
بالكـــون حجرة في الطابـــق العلوي، التوق الختـــزال الوجود 
لحظـــة فالتـــة، حب امتـــاك ما يحـــدث هنا وهناك والســـطو 
علـــى الزمن وهو يمشـــي أفقيـــًا وهو يتقـــدم عموديـــًا ذلك ما 
كان يطمـــح له اإلنســـان منـــذ أدرك أنـــه محاصر فـــي المكان 
والزمـــان وأنـــه مطعون في أبديتـــه وال قدرة لـــه على مقاومة 
الفنـــاء فكانت فكرة الخـــروج من محيط الـــذات وحصارها إلى 
مـــا هـــو أبعد منهـــا زمنًا ومكانـــًا، واآلن فـــي القريـــة الكونية 
حيـــث صـــار باإلمـــكان القيـــام برحلة حـــول العالـــم في 24 

ســـاعة فقط وصار من الممكـــن أن تصبح النظـــرة إلى الكون 
والوجـــود أكثـــر واقعيـــة مع شـــيء مـــن المجاز فـــي التعامل 
مـــع هـــذي الواقعية.. لـــم يعد من المهـــم الســـفر والترحال من 
مـــكان إلى مكان، إجـــراءات الســـفر، اقتطاع تذاكـــر، االنتظار 
فـــي المحطـــة والتدافـــع للحصول علـــى مقعد... إلـــخ. لم يعد 
مـــن المهم تكلُّف مشـــاق التنقل واالرتهان لمزاج وســـائل النقل 
والمباغتات غير الســـارة بمـــا أن العالم اليـــوم صار مجموعة 
أرقـــام وصور وكلمـــات ووجـــوه وتحايا مســـتعجلة وعابرة 
ويكفـــي زر في جهـــاز حتى تنفتح كل قنـــوات تواصل بالعالم 

فـــي أي جهـــة وهذا الجهـــاز هو محمـــول طبعًا فـــي حقيبة..
هناك حيـــث تتكـــّدس الحقائـــب أشـــكااًل وأنواعـــًا، ألوانًا 
وأصواتـــًا، حيـــث تنمـــو الظـــال في عتمـــة الغيـــاب وتتنزه 
الذكريـــات بين األروقـــة فيتلون المـــكان بألوانها وُيشـــع نور 
خافـــت، ُمبهر فـــي الدواخل، نور ُمطمئن هناك حيث مســـتودع 
األمانات، مكاتب اإليداعات فـــي المحطات والمطارات ومخازن 
الموانـــئ، حيـــث تمتـــزج مختلف الروائـــح البشـــرية والبرية 
بأغلـــى العطـــور، حيث هنـــاك ملتقـــى الثقافـــات والعادات، 
ملتقـــى غير محســـوب بين مختلـــف الجهات حقائب من شـــتى 
أصقـــاع الدنيا، حقائب تختصر العالم فـــي صندوق ال يتجاوز 
قامة إنســـان، لكنه في ســـعة أعمار متعددة ليس ألن الحقيبة 
تحمـــل المابـــس وما قـــد يتطلبه التنقـــل من مـــكان إلى آخر، 
وليـــس ألنها قد تســـاعد على حمـــل أعباء الكائن، ولكنها ســـر 
هـــذا الكائـــن المتنقـــل، إنها كمـــا قالت غادة الســـمان »الجســـد 
حقيبـــة ســـفر« لذلـــك وهـــي تتكـــدس فـــي مخـــازن إيداعات 
المحطات تحكي أســـرار أصحابهـــا وتبوح بروائحهم وتشـــّع 
منها أصواتهـــم هناك، حيث الحقيبة اختصـــار للكون وماهية 
العالـــم، ليـــس ثمة حقيبة تشـــبه أخـــرى، تختلـــف األغراض 
والمحتويـــات باختـــاف روح صاحبهـــا وطريقته فـــي إعداد 
الحقيبـــة.. ذلك الـــذي يلمُّها علـــى عجل وتلك التـــي عليها أن 
تأخذ وقتها في اختيار ما يلزم مما يناســـبها واآلخر ال يســـتقّر 
رأيـــه على شـــيء محـــدد وتلك التـــي توّضب كل شـــيء بدقة 
وكأنهـــا تســـتعد لمغـــادرة الحياة، ليـــس ثمة فرق بيـــن إعداد 
الحقيبـــة وطريقة المرء في تصريف شـــؤون حياتـــه اليومية 
لذلـــك ليـــس ثمـــة حقيبة تشـــبه أخـــرى وال فرق بيـــن حقيبة 
وأخـــرى بما أن الحقائب تشـــترك في الغموض الفانتاســـتيكي 
الـــذي يلـــّف ويجعـــل منـــه كائنـــًا غريبًا مهمـــًا اتســـعت دائرة 
ألفتـــه باآلخريـــن، ذلك الغمـــوض الذي يفتح أبـــواب التخييل 
كمـــا هو الشـــأن مـــع الحقيبة اليدويـــة للمرأة التي تمثل ســـرًا 
من األســـرار التـــي تتحّصن خلفها المـــرأة بمـــا يجعلها بمنأى 
عـــن التملُّـــك الكلـــي للرجل لهـــا، وبقدر مـــا يتخيـــل الرجل ما 
يوجـــد فـــي حقيبة المـــرأة فإنه يحزن بســـبب إخفاقـــه ألنه لم 
يســـتطع معرفـــة كون المرأة، وأنـــه البد عليه أن يظّل أســـيرًا 

. ضها لغمو
هـــي الحقيبـــة إبداع الفرد لكونـــه المتفرد ذلـــك الكون الذي 

ال يشـــاركه فيه أحد، ويعمـــل كل واحد علـــى أن يفتّكه منه. 
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مـــا بيـــن هـــذا وذاك يتـــدّرج البشـــر 
فـــي احتياجاتهم التـــي تأخذنـــا إلى ما 
تغلـــق عليـــه نفوســـهم، فالحقيبة هي 
شـــخصية اإلنســـان التي يغلـــق عليها 
وال يمكـــن أن تعرف مـــا تحويه إال بقدر 

مـــا ُيقرِّر أو يســـمح بـــه صاحبها.
هناك َمـــْن يعشـــق حقائب الســـفر، 
حيث تحمـــل معها المتعة واالكتشـــاف، 
ومنهـــم َمْن يعتبرها كابوســـًا يتمنى أال 
يـــراه إلـــى األبد.. فهـــي دليـــل الفراق، 
الُغْرَبة ألجلهـــم تغني المطربـــة أنغام:
ســـيبك انت من دمـــوع العين وقولي 

إيه؟ خدت 
شنطة سفر أو إيه فاضلي؟

خدت من صبري وطريقي منتهاه.
هـــي وطـــن لمـــن يغـــادر موطنـــه، 
وهـــي أمانه عندما يســـتبد بـــه الترحال 
والســـفر.. يحمـــل فيها مـــا يقّربـــه مما 
تـــرك فتجدهـــا تحـــوي أشـــياء غريبة 
قـــد تبدو بـــا جـــدوى، لكتهـــا تعني له 

. لكثير ا
مـــن  تجـــد  أن  غريبـــًا  ليـــس  بهـــذا 
يســـتغرق في إعداد حقيبة ســـفره ِعّدة 

أيام حتى أنـــه يكتب قائمـــة طويلة لما 
ســـيضعه بها، وهناك مـــن ينتهي منها 
فـــي نصـــف ســـاعة. منهـــم مـــن يحمل 
معـــه خمس حقائب لخمســـة أيام فقط، 
ومنهم من يحمل حقيبة صغيرة لشـــهر 
كامـــل، منهـــم مـــن ُيلقي باألشـــياء با 
ترتيـــب، ومنهم مـــن يعتني بتنســـيقها 

مثلمـــا يعتني بتنســـيق منزله.
فـــي فتـــرة مضـــت أغرمـــت بألعاب 
الحقائـــب، كنت أمارســـها في جلســـات 
العاج النفســـي الجماعي وفي تجمعات 
الذي يســـتمتعون  الوقت  األصدقاء، في 
فيـــه بدهشـــة اللعبة أســـتمتع فيـــه أنا 
بالولـــوج إلـــى عوالمهم الخاصـــة، أبدأ 

خفي: بخبـــث  الدعوة 
ـ ســـيخرج كل منـــا أغرب مـــا يحمل 
في حقيبته والفائـــز يحظى بالجائزة..

كانـــت النتيجة تأتي كاشـــفة أحيانًا 
أو ُمفســـرة أحيانًا أخرى، وصادمة في 
كثيـــر مـــن األحيـــان، لكنها فـــي جميع 
األحيـــان تقربنـــا من حقيقة الشـــخص. 
أحـــد  أخـــرج  الجلســـات  إحـــدى  فـــي 
األصدقـــاء مـــن حقيبته أحجـــارًا غريبة 

كان يجمعها أثناء مشـــيه في الطريق.. 
باألحجـــار،  الصديـــق  هـــذا  يتوحـــد 
الصغيرة منها والكبيرة.. وهو مســـتقل 
فـــي حياته ال يحاول الدخـــول في حياة 
أحـــد وال يســـمح لآلخرين بـــأن يفعلوا 
ذلـــك معـــه، يغلـــف نفســـه بالصمـــت 
والهـــدوء، فـــي الوقـــت الذي تظـــن فيه 
بأنـــك تراه كامـــًا من الداخـــل وتقترب 
منـــه لكـــي تلمســـه تكتشـــف بأنـــه قد 
وضـــع بينك وبينه جـــدارًا من زجاج ال 

يمكـــن أن تدخل مـــن خاله.
صديقة أخرى أخرجـــت من حقيبتها 
أوراق أشـــجار وحبـــوب لقـــاح، هـــي 
محبـــة لألشـــجار تنشـــغل فـــي طريقها 
بتأملهـــا، تهـــوى التريُّض فـــي الحدائق 
أشـــجارًا  تحـــوي  التـــي  والضواحـــي 
غريبـــة، تنحنـــي لتلتقط ما ســـقط من 
أغصانهـــا علـــى األرض وتحتفـــظ بـــه 
في حقيبتهـــا.. هذه الشـــخصية حنونة 
ومعطـــاءة.. داعمـــة لمـــن حولها تحب 
تجميـــع األصدقـــاء، هـــي بالفعـــل مثل 
الشـــجرة تظلـــل عليهم وتطعمهـــم كلما 

ســـنحت لهـــا الفرص.

قلوب البشر

أسام عواد

هــي بالفعل قلوب البشــر عندما تتأرجح بين االحتياج واالســتغناء مثلما 
تتأرجح قلوبهم بين الخوف والرجاء.

الخوف من االحتياج الذي قد يعلو حتى يصل إلى مرحلة الفوبيا فنحشــو 
حقائبنــا بمــا ُيثقــل كواهلنــا، أو الرجــاء الــذي يهبط حتى يصــل إلى حد 
التفريــط حين نترك حقائبنا فارغة تنتظر ما قد يأتي به القدر من دهشــة 

فتتواكل عليه، وال تحتاط لما قد يهبط من السماء.
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شـــخص آخـــر أخـــرج مـــن حقيبته 
كوب زجاج وملعقة، وأدوات إســـعاف 
أولية، هـــو شـــخصية قلقـــة، أنانية، 
يتشـــارك  وال  ذاتـــه  حـــول  يتمركـــز 
مشـــاعره مع اآلخرين، مصـــاب بفوبيا 
المـــرض ال يأكل وال يشـــرب إال بأدواته 
والخمســـين  الخامســـة  في  الخاصـــة.. 
لـــم يتـــزّوج ألنـــه يخشـــى مـــن امـــرأة 
تشـــاركه الفراش وتنقـــل إليه األمراض 

لعدوى. وا
ألعـــاب أخرى مـــن ألعـــاب الحقائب 
مثل »أهم عشـــرة أشـــياء في حقيبتك« 
تأخـــذك مباشـــرة إلـــى عمق اإلنســـان 
ففـــي دراســـة أجريـــت علـــى اإلنترنت 

المستخدم: ُســـِئَل 
ـ لـــو تعرض منزلك لحـــادث مفاجئ 
واضطـــررت أن تغـــادره إلـــى األبـــد ما 

معك؟  ســـتحمله  الذي 
تنوعـــت اإلجابات بين األشـــياء التي 

يعتقـــد أصحابهـــا بأنهـــا لـــن تعّوض، 
ســـمات  علـــى  تـــدل  بأكملهـــا  وهـــي 
الذين  الرومانسيـيــــن  مثـــل  أصحابهـــا 
سيحـمــــلون معهـــم صـــور وتـــذكارات 
العائلـــة، والجاديـــن الذين ســـيحملون 
أموالهـم وأوراقـهم الرسمية، والعمليين 
الذيـــن ســـيحملون أجهـــزة الكمبيوتـــر 
والحالميـــن  الشـــخصية،  وبطاقاتهـــم 
الذيـــن لـــن يغـــادروا البيـــت ويفضلون 
الموت مـــا بيـــن ماضيهـــم وذكرياتهم.

بمثل هذه المؤشـــرات تـــدل الحقائب 
علـــى أصحابها الصغير منهـــا والكبير، 
القديـــم والجديـــد، الغالـــي والرخيص، 
الكاجوال والرســـمي، القمـــاش والجلد، 
وغالبـــًا ما يتعامل اإلنســـان مع حقيبته 
النـــاس أو  مثلمـــا يتمنـــى أن يعاملـــه 
مثلمـــا يتعامـــل هو مـــع اآلخريـــن، ِمّنا 
مـــن يضعها علـــى الطاولة بجـــواره أو 
أمامـــه وِمّنـــا مـــن يخصص لها كرســـيًا 

مثل شـــخص مســـتقل ومنا مـــن يتركها 
علـــى األرض بـــا اهتمام.

ِمّنـــا من يجعلها بيتـــه المتنقل، وِمّنا 
مـــن يحملها فرحه وبهجته، فيحشـــوها 
بالحلوى والشوكوال واأللعاب والكتب، 
ِمّنـــا من يحملها همومـــه ومخاوفه، مثل 
مـــن يحمل ورقـــة بهـــا عنوان أســـرته 
خوفـــًا مـــن تعرضه لحـــادث وال يعرف 
جيرانـــه في عنوان ســـكنه مـــن يكون. 
وِمّنـــا مـــن يســـكنها أمانـــه وذكرياتـــه 
مثـــل امـــرأة تحمل فـــي حقيبتهـــا دمية 

صغيـــرة لـــم تفارقها أربعيـــن عامًا.
بكل ما نحملـــه في حقائبنـــا، وبكل 
مـــا نرجو منها نشـــكل خطوطـــًا لبصمة 
شـــخصية لهـــا ســـماتها وخصائصهـــا 
لـــذا ليس من قبيـــل الُمبالغـــة أن نعتبر 
الحقيبة بصمة شـــخصية لإلنســـان مثل 
بصمـــة إبهامـــه التي ال تشـــابهها بصمة 

أخرى.

العمل الفني:George Tooker  - أميركا
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أوزارهـــا،  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب  وضعـــت  حيـــن 
وعادت األســـلحة إلى مبيتهـــا، وانهزمت النازيـــة في حربها 
المجنونـــة، انطلقـــت مرحلـــة البنـــاء وترميم الخـــراب الذي 
أصـــاب الـــروح والمادة فـــي أوروبا والعالم، خـــرج الجنرال 
ديغـــول منتصـــرًا ليشـــكل أول حكومـــة فرنســـية فـــي عهـــد 
الجمهوريـــة الخامســـة، كان ذلـــك العـــام 1959، َفّكَر ديغول 
فـــي طريقة خاصـــة لتكريم الثقافـــة وتكريـــم المثقفين الذين 
شـــاركوا في دحر الفاشـــية، فلم يكن أمامه ســـوى أن يخلق 
حقيبـــة جديـــدة اســـمها »حقيبة الثقافـــة«، ولم يجـــد من هو 
أهـــم وأعمـــق رمزية في توليهـــا من الكاتب واألديـــب المقاوم 
أنـــدري مالرو)1901 - 1976(، الحائـــز على جائزة الغونكور 
العام 1933، وقـــد أطلق عليها آنذاك تســـمية حقيبة »وزارة 
الدولة للشـــؤون الثقافيـــة«. وقد صرح ديغـــول قائًا لرئيس 
حكومته ميشـــيل دوبريه: »عليك الحفاظ علـــى مالرو بيننا، 
فـــي فريقـــك، وأن تنحـــت لـــه وزارة علـــى مقاســـه، تجمع 
فيهـــا مجموعـــة من المصالـــح، ولتكـــن حقيبة لـ »الشـــؤون 
الثقافيـــة«، امنحهـــا له ســـينفخ فيها من روحه وســـيعطيها 
وجودًا وشـــكًا«. بمنـــح مالرو حقيبة الشـــؤون الثقافية كان 
ديغـــول يؤمـــن بأن فرنســـا لـــن يســـطع نجمهـــا إال بالثقافة 

والفنون. واآلداب 
كان مالـــرو مـــن موقعـــه كمثقـــف وأديـــب ومقـــاوم ضـــد 

الفاشـــية أكبر من تلك »الحقيبة« التـــي توالها ما بين )1959 
- 1969(، إن شـــخصية بحجـــم مالرو في الكتابـــة والنضال 
والمقاومة هي التـــي كانت تحمل »الحقيبـــة« وتعطيها معنى 
ومضمونًا وشـــكًا، وربما باســـتثناء جاك النـــغ )الذي تولى 
حقيبـــة الثقافة ما بين 1981 - 1993( جميع من ارتبط اســـمه 
بحقيبـــة الثقافة الفرنســـية كانـــت الحقيبة هي التـــي تحمله 
وليـــس هو الـــذي يحملها، أســـماء ال نعـــرف لها تأثيـــرًا وال 
وجـــودًا مركزيًا في الثقافـــة إال حين يرتبط اســـمها بالحقيبة 
وبمجرد مـــا يختفي وجودهم المرتبط بــــ »الحقيبة« ينتهون. 
وإذا كان الجنـــرال ديغـــول قـــد نحـــت وزارة للثقافة على 
مقـــاس الكاتـــب مالرو، ففـــي التاريـــخ العربي واإلســـامي 
هنـــاك خلـــل فـــي بنيـــة الثقافـــي والســـلطة، فــــ »الحقيبة« 
فـــي ثقافـــة التنوير ليســـت »الكيس« فـــي ثقافة االســـتبداد، 
والمثقـــف فـــي نظام »الحـــوار والحداثة« ليس نفســـه المثقف 

و»الوالء«. »الريـــع«  نظـــام  في 
انطاقـــًا مـــن الفـــرق الشاســـع مـــا بيـــن »الحقيبـــة« في 
الثقافـــة »التنويرية األوروبية« ومفهـــوم »الكيس« في الثقافة 
العربيـــة االســـتبدادية التبعيـــة، ســـنعرف أســـماء عربيـــة 
كبيـــرة في الشـــعر والفكـــر والتاريـــخ التي شـــكلت وال تزال 
مرجعيـــة في الرمزيـــة الثقافيـــة، ولكننا حين نقرأ مســـارها 
فـــي عاقتهـــا وارتباطهـــا بالســـلطة السياســـية عـــن طريق 

بين الحقيبة والكيس
مالرو والمتنبي وابن خلدون

د. أمني الزاوي
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»الكيس« الذي يمنح، فإننا ســـنجدها تغيـــر جلدها لتصبح 
صغيـــرة الشـــأن، تابعـــة وذليلـــة، دون نقد، ألنهـــا تعتقد 
بـــأن »الحقيبة« التي وهبها لها الســـلطان هـــي التي ُتكرِّس 
وجـــوده وتمنحه معنى، وأن وجـــوده الرمزي في المجتمع 
لن يكـــون قويًا ومؤثـــرًا بفكرهـــا وإبداعها إنمـــا نتيجة »ما 
تصبغه« عليها »حقيبة الســـلطان«، مـــع أن األمر هو عكس 

ذلـــك تمامًا. 
لقـــد َعلَّمنا التاريخ بأن شـــخصية ارتبط اســـمها باســـم 
اللغة العربية وهو الشـــاعر المتنبـــي )915 - 965(، والذي 
وضعـــه العـــرب فـــي مرتبـــة األنبياء، هـــذا الشـــاعر قضى 
حياتـــه يجـــري وراء »الحقيبـــة«، يجـــري خلـــف »كيـــس« 
الســـلطان، وهو يجهـــل بأنه أكبر مـــن هذا »الكيـــس« مهما 

حمـــل من ذهـــب أو مال، بـــل وأكبر مـــن الخليفة نفســـه. 
ولكـــن يبـــدو أن مفهوم الســـلطة عنـــد العـــرب ال يرتبط 
بالثقافـــة واإلبـــداع، فهذه الحقـــول ال تحقق جاهـــًا وال قوة 
وجـــود وال فاعلية فـــي التأثير بالقدر الذي تحققه الســـلطة 
السياســـية والعســـكرية واإلداريـــة، حين نقرأ هـــذا البيت 

للمتنبي نشـــعر بنوع مـــن االشـــمئزاز والخجل:

أبا المسك هل في الكأس من فضل أناله؟
فإني أغني منذ حين وتشرب
والشـــيء نفســـه ينطبـــق علـــى ابـــن خلـــدون صاحب 

»المقدمـــة« ومؤســـس علـــم اجتماع العمـــران، حيـــث ال أحد 
فـــي تحلياتـــه  العالـــم  هـــذا  فـــي ذكاء وعبقريـــة  يشـــكك 
التاريخيـــة والعمرانيـــة والحضاريـــة عـــن العـــرب والبربر 
ومـــا جاورهمـــا من ذوي الســـلطان األكبـــر، لكن الـــذي يظّل 
محيـــرًا هو عاقة ابـــن خلدون بـ »الحقيبـــة«، أو على األصح 
عاقتـــه بـ »الكيـــس«، أي لهاثه المتواصل بحثـــًا عن »كيس« 
أو »حقيبـــة«، البحث عن ســـلطة يتعلـــق بأهدابها، لقد قضى 
حياتـــه حاجبـــًا أو الهثـــًا خلـــف »منصـــب قاضـــي المالكية« 
بالقاهـــرة، حتى مـــات غريبًا دون ولـــد وال أرض، أليس هو 
القائـــل: »أعز ما يطلب، الســـلطة«. وأليس هـــو القائل أيضًا: 
»أعلـــم أن الســـيف والقلـــم، كاهما لصاحب الدولة يســـتعين 

أمره«.  علـــى  بهما 
فـــي المجتمـــع الثقافـــي العربي هنـــاك خلل َبّيـــن ما بين 
مفهوم الســـلطة التـــي تتحقق باإلبداع والثقافـــة وعبرهما من 
جهة وبين مفهوم الســـلطة التـــي تحققها السياســـة واإلدارة 
والمـــال مـــن جهـــة ثانيـــة، هـــذه الحـــال أنتجت ما يســـمى 
بالتابـــع والمتبـــوع، ومـــن ذلك نتجـــت عندنا وبشـــكل طاٍغ 
ثقافـــُة المـــدح والرثاء والهجاء أكثـــر من ثقافـــة النقد والعقل 
والتحليـــل، وهـــو األمـــر الـــذي جعل مفهـــوم »الكيـــس« )أو 
»الشـــكارة، على حـــد التعبير الجزائـــري والمغاربي( يعوض 

»الحقيبة«. مفهـــوم 
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1

الحـقـيـبــــة أوضــــــــــح 

عامـــات الســـفر. وكلمـــا رأيـــت 
مـــن  مجـــرورة  أو  محمولـــة  حقيبـــة 
طـــرف شـــخص، انبثقـــت فـــي مخيلتـــي 
علـــى الفـــور صـــور شـــتى عـــن الســـفر 
ـــادة  ـــة. ع ـــي الحقيب ـــك ه ـــافر. كذل والمس
مـــا تظهـــر أكثـــر فـــي محطـــات الســـفر، أو 
محطـــات النقـــل. وكذلـــك الزمتنـــي منـــذ 

ــوم. ــى اليـ ــباب حتـ الشـ
ـــون،  ـــة الل ـــة الداكن ـــك الحقيب ـــر تل أذك
مـــن الكارتـــون، وذات مقبـــض حديـــدي 
نحيـــف. إنهـــا حقيبتـــي التـــي صاحبتنـــي 
فـــي أول ســـفر لـــي ســـنة 1968 مـــن 
فـــاس إلـــى باريـــس. حقيبـــة صغيـــرة، 
رغـــم أن الســـفر دام لمـــدة شـــهر. كان 
ذلـــك فـــي شـــهر يوليو/تمـــوز. وأنـــا 
أركـــب باخـــرة تابعـــة لشـــركة ميدتيّرانيـــا 
ــراء،  ــرة الخضـ ــى الجزيـ ــة إلـ ــن طنجـ مـ
بعـــد أن وّدعنـــي محمـــد شـــكري فـــي 
منتصـــف النهـــار. مابــــس قليلـــة، أدوات 
النظافـــة، وديـــوان أرثـــور رامبـــو. لـــم 
أفكـــر فـــي أمطـــار باريـــس الصيفيـــة. 

ســـترة صوفيـــة. قميصـــان أو ثاثـــة. 
ســـروال إضافـــي، مابـــس داخليـــة، 
زوج مـــن الجـــورب. أشـــياء هـــي مـــا 
أحتـــاج إليـــه فـــي ســـفر كانـــت الرغبـــة 
فيـــه أقـــوى مـــن التفكيـــر فـــي أكثـــر مـــن 
ــم  ــن المابـــس. والحجـ ــى مـ ــد األدنـ الحـ

ــي. ــة يكفـ ــر للحقيبـ الصغيـ
مـــن  بســـهولة.  حقيبتـــي  حملـــت 
رصيـــف المينـــاء إلـــى داخـــل الباخـــرة. 
الـــذي  القطـــار  إلـــى  الباخـــرة  مـــن 
طنجـــة  مـــن  الواصليـــن  ينتظـــر  كان 
وســـبتة. ثـــم وضعـــت الحقيبـــة فـــي 
الـــرّف داخـــل المقصـــورة. وهـــا أنـــت 
مســـافر بحقيبـــة، كأنـــك تســـافر مـــع 
شـــخص مـــن أقربائـــك. هـــي هنـــاك، 
فـــي  أتركهـــا  النـــزول،  عنـــد  أحملهـــا 
ـــي المحطـــة. أكاد ال  ـــوظ ف ـــدوق محف صن
أفتحهـــا، إال فـــي وقـــت النظافـــة، خاصـــة 
ـــى  ـــت عل ـــا أقبل ـــف األســـنان. وعندم تنظي
ـــّي أن  ـــة مســـافة عل ـــت أن ثم باريـــس فهم
أقطعهـــا حتـــى أصـــل إلـــى بيـــت المغـــرب 
فـــي شـــارع المـــدارس. لـــم تزعجنـــي 
علـــى  ســـاعدني  صغرهـــا  الحقيبـــة. 
نقلهـــا والمشـــي بخفـــة علـــى األقـــدام كمـــا 

ــص. ــت أرقـ ــو كنـ لـ

من حقيبة إلى حقيبة

محمد بنيــس
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ألنـــي  أســـافر  البدايـــة  فـــي  كنـــت 

أحببـــت الســـفر منـــذ الصغـــر. وســـافرت 
أتوصـــل  أصبحـــت  ألننـــي  الحقـــًا 
بدعـــوات إلـــى مهرجانـــات شـــعرية، أو 
إلـــى نـــدوات ولقـــاءات ثقافيـــة، فـــي 
العديـــد مـــن الـــدول األوروبيـــة وبعـــض 
ــي  ــة هـ ــك الحقيبـ ــة. وتلـ ــدول العربيـ الـ
أثنـــاء  صداقـــة  معهـــا  ربطـــت  التـــي 
ـــن باريـــس،  ـــى كل م ـــى إل أســـفاري األول
عـــن طريـــق مدريـــد، ثـــم إلـــى باريـــس 
أخـــرى(،  مـــرة  مدريـــد  طريـــق  )عـــن 
ومنهـــا إلـــى لنـــدن. عندمـــا كنـــت أعـــود 
مـــن الســـفر كنـــت أختـــار لهـــا مكانـــًا 
أحفظهـــا فيـــه حتـــى تبقـــى نقّيـــة، فـــي 

حالـــة جيـــدة. 
كنـــت مـــن قبـــل عرفـــت أن هنـــاك 
فـــي  حقيبـــة  يحملـــون  ال  مســـافرين 
ســـفرهم. ربمـــا كانـــت أول مـــرة عرفـــت 
فيهـــا  قـــرأت  التـــي  تلـــك  هـــي  ذلـــك 
ـــافر  ـــي »مس ـــاب البيات ـــد الوه ـــدة عب قصي
ـــكاْن/ ال وجـــَه،  ـــن ال م ـــب«. )م ـــا حقائ ب
ال تاريـــَخ لـــي، مـــن ال مـــكاْن/ تحـــت 
الّســـماء، وفـــي َعويـــل الّريـــح أســـمُعها 
تنادينـــي / تعـــاْل(. كنـــت أحـــب هـــذه 
أســـفار  أتخيـــل  وتتركنـــي  القصيـــدة 
أســـفار  فتـــرة  بعـــد  ثـــم  المنفييـــن، 
رحلـــة  فـــي  التائهيـــن،  المتوحديـــن، 
فقـــط  ليـــس  صوفيـــة،  أو  وجوديـــة 
معرفـــة  بـــدون  بـــل  حقائـــب،  بـــدون 

الســـفر. لوجهـــة 

3

الذيـــن  هـــؤالء  مـــن  لســـت  لكننـــي 
أن  اختـــاروا  أو  الحيـــاة  اضطرتهـــم 
يســـافروا بـــدون حقيبـــة، رغـــم أنـــي 
أحبـــذ الســـفر بـــدون معرفـــة إلـــى أيـــن. 
صغيـــرة.  كانـــت  األولـــى  حقيبتـــي 

إلـــى  حقيبـــة  مـــن  انتقلـــت  وبعدهـــا 
ــت  ــا وليسـ ــة ذاتهـ ــي الحقيبـ ــة. هـ حقيبـ
نهـــر  مثـــل  متبدِّلـــة  حقيبـــة  ذاتهـــا. 
هيراقليطـــس. وقـــد تتبعـــت علـــى َمـــّر 
ــع  ــادة صنـ ــرت مـ ــف تغّيـ ــنوات كيـ السـ
الحقيبـــة منـــذ الســـتينيات مـــن القـــرن 
مـــا  أهـــم  اليـــوم.  حتـــى  الماضـــي 
طـــرأ عليهـــا هـــو تزويدهـــا بعجلتيـــن 
صغيرتيـــن. ال شـــك أن اختـــراع الحقيبـــة 
وإضافـــة  الســـفر،  فـــي  ثـــورة  كان 
عجلتيـــن صغيرتيـــن أدت إلـــى ثـــورة 
ثانيـــة. معهمـــا أصبـــح مـــن الممكـــن أن 
ــر  ــة عبـ ــه الحقيبـ ــافر بنفسـ ــل المسـ ينقـ
مســـافات مـــن مداخـــل المحطـــات إلـــى 
نقـــط إيداعهـــا قبـــل الركـــوب، أو أثنـــاء 

المحطـــات.  مغـــادرة 
هـــي  حقيبـــة.  إلـــى  حقيبـــة  مـــن 
الحقائـــب شـــاهدة علـــى أســـفاري، مثلمـــا 
هـــي كل حقيبـــة شـــاهدة علـــى صاحبهـــا. 
فـــي األيـــام األولـــى مـــن إقامتـــي فـــي 
المكتبـــات،  أرتـــاد  كنـــت  باريـــس 
وخاصـــة مكتبـــة ماســـبيرو فـــي الحـــي 
الاتينـــي. باريـــس مدينـــة المكتبـــات، 
كمـــا هـــي مدينـــة المتاحـــف. وثـــورة 
الشـــبان ضاعفـــت مـــن عطشـــي للكتـــب. 
الحقيبـــة  وفـــي  دواويـــن.  اشـــتريت 
ــة.  ــب قليلـ ــت الكتـ ــا. كانـ ــدت مكانهـ وجـ
لـــم أعـــد أذكـــر عددهـــا. وشـــيئًا فشـــيئًا 
أصبحـــت الجهـــة التـــي أقصدهـــا هـــي 
ــم  ــة، ثـ ــم الحقيبـ ــن لـــي حجـ ــي ُتعيِّـ التـ
أصبحـــت الســـن تتدخـــل فـــي االختيـــار. 
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ـــرة أو  ـــس أو القاه ـــى باري ـــه إل التوج
ـــي  ـــي أنن ـــبة ل ـــي بالنس ـــروت كان يعن بي
ســـأحتاج إلـــى حقيبـــة متوســـطة أو إلـــى 
حقيبتيـــن لضـــرورة حـــّل مشـــكلة حمـــل 
الكتـــب. الكتـــب. الكتـــب. وكيـــف لـــي أن 
ــم.  ــؤال دائـ ــب؟ سـ ــذه الكتـ ــل كل هـ أحمـ
الوســـيلة  هـــي  المتوســـطة  الحقيبـــة 
الازمـــة لنقـــل الكتـــب، ثـــم مـــع كل كتـــاب 

يزيـــد علـــى الحمولـــة المســـموح بهـــا لـــدى 
ــل  ــاوف. هـ ــزداد المخـ ــل تـ ــائل النقـ وسـ
ـــد ؟ كـــم  ـــوزن الزائ ـــول ال ســـأنجح فـــي قب
علـــّي أن أدفـــع ؟ مـــا العمـــل إن عجـــزت 
؟ عندمـــا  المطلوبـــة  القيمـــة  أداء  عـــن 
بيـــروت  فـــي  العـــودة  دار  أصـــدرت 
ســـنة 1979 كتابـــي »ظاهـــرة الشـــعر 
المعاصـــر فـــي المغـــرب«، ســـّلمني مديـــر 
الـــدار الســـيد محمديـــة عشـــرين نســـخة، 
ــي  ــب والمجـــات التـ ــى الكتـ ــا إلـ أضفتهـ
اشـــتريتها أو أهداهـــا لـــي أصدقـــاء. وفـــي 
ـــة ال  ـــام موظف ـــي أم ـــدت نفس ـــار وج المط
تريـــد التنـــازل عـــن تســـديد قيمـــة ماليـــة 
لـــم أكـــن أتوافـــر عليهـــا. وضعـــت علـــى 
ـــود.  ـــي مـــن نق ـــي جيب ـــي ف ـــا بق ـــا م مكتبه
وحينمـــا رفضـــت استســـلمت وفتحـــت 
الحقيبـــة ثـــم أخـــذت أتأهـــب لتوزيـــع 
ـــذاك  ـــى بعـــض المســـافرين. آن ـــب عل الكت

تراجعـــت وقبلـــت جميـــع مـــا أحمـــل. 
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أحـــب الحقائـــب إلـــى نفســـي هـــي 
التـــي يســـتعملها الكّتـــاب والفنانـــون. 
رشـــد  البـــن  كانـــت  هـــل  أتســـاءل: 
حقيبـــة ســـافر بهـــا مـــن قرطبـــة إلـــى 
مراكـــش؟ أو مـــا نـــوع الحقائـــب التـــي 
ــفاره.  ــتعملها فـــي أسـ كان المتنبـــي يسـ
عكـــس ذلـــك، أتخيـــل حقائـــب فاغنـــر 
ـــندر  ـــة، أو إلكس ـــى البندقي ـــفره إل ـــي س ف
دومـــا إلـــى إيطاليـــا، أو جيمـــس جويـــس 
إلـــى باريـــس، أو دوستويفســـكي إلـــى 
ألمانيـــا، أو كاندينســـكي إلـــى القيـــروان، 

أو دوال كـــروا إلـــى المغـــرب. 
لنفســـي.  أقـــول  واحـــدة  حقيبـــة 
الصـــور  تلـــك  مـــع  وأتذكـــر قصصـــي 
التـــي  للحقائـــب  العديـــدة  واألشـــكال 
أربعـــة  أو  ثاثـــة  قبـــل  إليهـــا  أعـــود 
ــفر،  ــدأ السـ ــا يبـ ــفر. معهـ ــن السـ ــام مـ أيـ
وألجلهـــا يمكـــن أن أكتـــب كلمـــة شـــكر 

الحقيبـــة. لمختـــرع 
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َمـــْن  يعرفهـــا  ال  قـــد  فـــوارق  َثّمـــة 
الكابشـــات.  لتجربـــة  يتعرضـــوا  لـــم 
والكابشـــات هـــي تلـــك القيـــود التـــي 
توضـــع فـــي يـــد الواحـــد لحظـــة القبـــض 
عليـــه. قـــد تكـــون كابشـــات باســـتيكية 
ناعمـــة، وقـــد تكـــون كابشـــات حديديـــة 
يعتقنـــي  لـــم  نفســـي  عـــن  خشـــنة. 
ــد  ــدت ملمـــس قيـ ــي وجـ ــان، ولكنـ النوعـ
الباســـتيك، مثـــل ملمـــس الثعبـــان، لّينـــًا 
ــا  ــل. أمـ ــم القاتـ ــه السـ ــن فيـ ــاردًا، لكـ وبـ
الكابـــش الحديـــد فهـــو مرتبـــط بالعتـــق 
ـــه  ـــد في ـــد تج ـــق، ق ـــو عت ـــق( وه ـــن عتي )م
بعـــض حيـــاة، ُمســـتمدة مـــن ملمـــس يـــد 
الجاويـــش الفقيـــر الُمكبلـــة يـــدك فـــي 
يـــده. أنتمـــا االثنـــان، الحكومـــة والشـــعب، 
ــي  ــه فـ ــد، مفتاحـ ــد واحـ ــي قيـ مكبـــان فـ
لكنـــك  الحكومة/الجاويـــش.  جيـــب 
تســـتطيع أن تشـــاكس الجاويـــش: والنبي 
يـــا حضـــرة الجاويـــش.. القيـــد ضيـــق 
علـــى إيـــدي.. ممكـــن تفكـــه شـــوية. الفـــك 
هنـــا ال يعنـــي تحريـــر يـــدك مـــن القيـــد، 
إنمـــا مجـــرد توســـيعه قليـــًا لتتحـــرك 
يـــدك بحريـــة بداخـــل حلقـــة الكابـــش 
ـــت  ـــه: أن ـــك أن تنتب ـــن علي ـــة.. لك الفوالذي
ـــد،  ـــع القي ـــش أن يوّس ـــن الجاوي ـــب م تطل
وأنـــت تحـــط الســـيجارة فـــي فمـــه: ولـــع يـــا 
حضـــرة الجاويـــش.. فيولـــع الجاويـــش 
الســـيجارة وهـــو ُيخـــرج المفتـــاح مـــن 
ـــًا..  ـــدك قلي ـــد عـــن ي ـــه، ليوســـع القي جيب
أمـــا القيـــد الباســـتيك فـــا أيـــاٍد غيـــر 
يديـــك.. يلـــم يديـــك خلـــف ظهـــرك، ثـــم 
يشـــبكهما بالقيـــد، وكأنـــه يقـــول لـــك: 
طيـــر أنـــت.. فـــا تســـتطيع إال أن تقعـــد 

ــك.. ــي محلـ فـ
فـــي دولـــة يغيـــب عنهـــا القانـــون، مثـــل 
ـــا  ـــر فيه ـــات الشـــرق األوســـط، ويكث دوي
الفســـاد، تصيـــر أنـــت وحظـــك )باألحـــرى 
عاديـــًا،  مواطنـــًا  كنـــت  إن  نفـــوذك( 
فســـوف تـــذوق الـــدورة البيروقراطيـــة 
للســـجون والنيابـــة واألقســـام، حتـــى 
آخـــر شـــفطة مـــن كأســـها اللعينـــة. أمـــا إن 
ـــد ال تتعـــرض  ـــوذ، فق ـــن ذوي النف ـــت م كن

لتجربـــة الكابشـــات مـــن األصـــل.
قبـــل 24 ســـاعة البـــد مـــن عرضـــك 
الـــورق.  يقـــول  النيابـــة، هكـــذا  علـــى 
النيابـــة قـــد تفـــرج عنـــك وقـــد تحبســـك. 
النيابـــة  بيـــن  الفـــارق  هـــو  الحبـــس 
والشـــرطة. الشـــرطة تحجـــز، النيابـــة 
ــي  ــا أن تبقـ ــن حقهـ ــرطة مـ تحبـــس. الشـ
 24 عهدتهـــا  فـــي  محجـــوزًا  عليـــك 
ـــك  ـــة بتحويل ـــر ُملَزَم ســـاعة، بعدهـــا تصي
ــا أن تبقيـــك  ــة مـــن حقهـ ــة. النيابـ للنيابـ
ـــًا، بعدهـــا  ـــا 45 يوم ـــي عهدته محبوســـًا ف
للقضـــاء.  بتحولـــك  ُملزمـــة  تصيـــر 
والقضـــاء قـــد يفـــرج عنـــك أو يســـجنك. 
ــن  ــز مـ ــدأ بالحجـ ــدورة: تبـ ــي الـ ــذا هـ هكـ
ِقبـــل الشـــرطة، إلـــى الحبـــس بواســـطة 
النيابـــة، وتنتهـــي بالســـجن بواســـطة 

القضـــاء.
تـــدور  وأنـــت  كلهـــا،  الـــدورة  تلـــك 
تحـــت مظلـــة القوانيـــن العاديـــة. لكـــن 
نهـــم  تـــرِض  لـــم  العاديـــة  القوانيـــن 
المشـــرع، فشـــرع قوانيـــن اســـتثنائية، 
مثـــل االعتقـــال والمحاكـــم العســـكرية. أنـــا 
ــذا  ــكرية، لـ ــم العسـ ــرض للمحاكـ ــم أتعـ لـ
ــوا  ــن تعرضـ ــا لمـ ــث عنهـ ــأترك الحديـ سـ

ـــًا  ـــال، طبع ـــي تعرضـــت لاعتق ـــا. ولكن له
بعـــد أن تحركـــت تحـــت مظلـــة القوانيـــن 
ــن  ــا. وألن القوانيـ ــى آخرهـ ــة حتـ العاديـ
العاديـــة لـــم تتمكـــن منـــي، كان ال منـــاص 
مـــن اللجـــوء إلـــى مـــا هـــو اســـتثنائي.. 

ــال..  ــى االعتقـ إلـ
االعتقـــال نوعـــان: جنائـــي وسياســـي. 
والتصنيـــف هنـــا ال يخضـــع ألي مقاييـــس 
ســـوى مـــزاج الضابـــط، المكلـــف كتابـــة 
جـــواب االعتقـــال. إن كان مزاجـــه رائقـــًا 
تجاهـــك، فســـوف يصنفـــك )سياســـي(. 
فســـوف  عليـــك،  حانقـــًا  كان  إن  أمـــا 
يصنفـــك »جنائـــي«.. يصـــرخ واحـــد مـــن 
الضبـــاط فـــي وجـــه أحـــد المعتقليـــن: 
ـــا ســـأعتقلك سياســـي..  ـــر إن أن ـــت فاك أن
ــا ســـأعتقلك جنائـــي..  ــا حبيبـــي أنـ ال يـ
أعمـــدة  مـــن  عامـــود  إلـــى  ســـأحولك 
المعتقـــل  مـــن  تخـــرج  لـــن  المعتقـــل.. 
ـــأحطك  ـــة.. وس ـــي الخدم ـــا ف ـــا أن ـــول م ط

ــن.. ــن الجنائييـ بيـ
الفـــارق بيـــن الســـجين والمعتقـــل، 
إن  المبنـــى؛  نفـــس  فـــي  أنهمـــا  رغـــم 
الســـجين يعـــرف نقاتـــه، نقلـــة وراء 
لـــكل  فهـــو جاهـــز  الثانيـــة. وبالتالـــي 
يفاجـــأ  فهـــو  المعتقـــل،  أمـــا  نقلـــة. 
وفـــي  المعتقـــل.  بـــاب  علـــى  بنفســـه 
ـــون  ـــه ســـوى البنطل ـــون لدي ـــب ال يك الغال
والقميـــص اللذيـــن يســـتر بهمـــا جســـده. 
الســـجين يعتمـــد علـــى نفســـه، المعتقـــل 
يعتمـــد علـــى مـــن ســـيجدهم قدامـــه مـــن 
ــم  ــي قيـ ــوم فـ ــذا مفهـ ــن. وكل هـ المعتقليـ
المســـاجين  والمعتقـــات.  الســـجون 
ــى  ــد علـ ــم الجديـ ــع زميلهـ ــون وضـ يقيمـ

في الزنزانة..

مسعد أبو فجر
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أســـاس حقيبتـــه. المعتقلـــون يميـــزون 
وضـــع زميلهـــم علـــى أســـاس قضيتـــه. 
مـــا هـــي قضيتـــك؟. ســـاح أم تهريـــب أم 
مظاهـــرات. لتبـــدأ بعدهـــا رحلـــة تكويـــن 
حاجياتـــك. الســـجين كل مـــا فـــي حقيبتـــه 
أزرق، المعتقـــل ســـيكون كل مـــا فـــي 

حقيبتـــه أبيـــض.
أنـــواع  كل  ممنـــوع  المعتقـــل  فـــي 
الحقائـــب التـــي تعرفهـــا. أي شـــيء فيـــه 
حديـــد ممنـــوع، لـــذا يلجـــأ المعتقلـــون 
ــود.  ــات الجنـ ــل مخـ ــب مثـ ــع حقائـ لصنـ
وهـــي  مهنـــة،  الحقائـــب  صنـــع 
مهنـــة ُمرِبحـــة، ولهـــا ممتهنوهـــا فـــي 
ــواالت  ــن الجـ ــا مـ ــات. يصنعونهـ المعتقـ
ـــان  ـــم والباذنج ـــا الطماط ـــي فيه ـــي تأت الت
والفلفـــل والجـــزر إلـــى مطعـــم المعتقـــل. 
ال مـــكان للنقـــود فـــي الســـجون. الســـجائر 
بأنواعهـــا المختلفـــة هـــي النقـــود. وفخامـــة 
ــع  ــى دفـ ــك علـ ــة بقدرتـ ــك ُمرتبطـ حقيبتـ
الســـجائر. الحقائـــب تبـــدأ مـــن ثـــاث علـــب 
ـــاث  ـــع. ث ـــت طال ـــرا وأن ـــجائر كليوبات س
ـــك  ـــع ل ـــد تصن ـــورو ق ـــب ســـجائر مارلب عل
ـــي  ـــدة إن أحســـنت الفصـــال. ف ـــة جي حقيب
لغـــة الفصـــال، تتحـــول أصنـــاف الســـجائر 
إلـــى ألـــوان.. يقـــول لـــك صانـــع الحقائـــب: 
ثـــاث حمـــراء يـــا زميلـــي، وهـــو يقصـــد 
ــا إن  ــورو. أمـ ــجاير المارلبـ ــراء سـ بالحمـ
ــجائر  ــد سـ ــو يقصـ ــراء فهـ ــال لـــك صفـ قـ
الكليوباتـــرا المحليـــة. ألـــوان الحقائـــب 
كنـــت  وكلمـــا  الجـــواالت.  ألـــوان  هـــي 
مســـتعدًا ألن تخـــرج مـــن جيبـــك علـــب 
الحقيبـــة،  حجـــم  زاد  أكثـــر،  ســـجاير 
وتعـــّددت ألوانهـــا وألـــوان حبالهـــا، مـــن 
ــزال..  ــى دم الغـ ــى األزرق إلـ األبيـــض إلـ
وبعـــض المعتقليـــن يحـــرص علـــى وجـــود 
مخـــازن ســـرية فـــي الحقيبـــة، لتخزيـــن 

النقـــود والمخـــدرات والموبايـــات.
ــات،  ــي المعتقـ ــاء فـ ــود لألطبـ ال وجـ
الـــدواء  عدمـــه.  مثـــل  وجـــود  هـــو  أو 
العـــادي ممنـــوع، إال بإجـــراءات روتينيـــة 
المعتقلـــون  يســـتعيض  لـــذا  معقـــدة، 
عنـــه بالوصفـــات الشـــعبية. مـــن تؤلمـــه 
ـــل، ومـــن توجعـــه  ـــه بالقرنف ضرســـه علي
ـــذا ال يحـــرص  ـــة. له ـــه بالمرامي ـــه علي بطن
المعتقـــل علـــى شـــيء، بقـــدر حرصـــه 

علـــى صحتـــه. مـــن يمـــرض فـــي المعتقـــل 
المـــوت  يمـــوت.  حتـــى  يـــذوي  يظـــل 
خبـــر عـــادي فـــي المعتقـــل.. بالمعنـــى 
دون  واحـــد،  يـــوم  يمـــّر  ال  الحرفـــي: 
أن يســـقط واحـــد مـــن المعتقليـــن فـــي 
ــا  ــم مـ ــذا فأهـ ــة. لـ ــرة المـــوت المظلمـ دائـ
فـــي حقيبـــة المعتقـــل هـــو، األعشـــاب 
الداخليـــة،  والغيـــارات  والديتـــول 
اليـــوم  فـــي  يغيرهـــا  أن  عليـــه  التـــي 
الواحـــد أكثـــر مـــن مـــرة. ال اســـتحمام 
بـــدون ديتـــول. أتصـــور أن الديتـــول، 
تـــم  والســـائل،  الصابـــون  بنوعيـــه 
صنعـــه خصيصـــًا مـــن أجـــل المســـاجين 
ـــل  ـــط المعتق ـــن. يح ـــن المصريي والمعتقلي
المـــاء فـــي طشـــت الباســـتيك، ويصـــب 
ــرق  ــم يغـ ــول، ثـ ــر ديتـ ــع ليتـ ــه ربـ فوقـ
ـــون  ـــو يغتســـل بصاب ـــاء، وه جســـده بالم

الديتـــول.
عـــن  يحدثونـــك  مـــن  تصـــدق  ال 
لهمـــا  مـــكان  فـــا  والكتابـــة،  القـــراءة 
فـــي المعتقـــات المصريـــة. بـــل ال مـــكان 

ـــديد  ـــام الش ـــرًا للزح ـــه. فنظ ـــدك نفس لجس
فـــي الزنازيـــن، يصيـــر أمـــل المعتقـــل هـــو 
ــبة،  ــنتيمترات مناسـ ــى سـ ــول علـ الحصـ
يمـــدد عليهـــا جســـده. فضـــًا عـــن أن الكتـــب 
تتحـــول إلـــى عـــبء فـــي الحقيبـــة، يرتـــاب 
ــاط  ــم ضبـ ــجون، وهـ ــاط السـ ــه ضبـ منـ
مســـاكين ال يعرفـــون الفـــارق بيـــن روايـــة 
لنجيـــب محفـــوظ وكتـــاب فـــي السياســـة 
عـــبء  تجـــاوزت  وإذا  لجرامشـــي. 
ــام  ــبء الزحـ ــع عـ ــدم مـ ــاط، تصطـ الضبـ
فـــي الزنازيـــن، الـــذي يحـــول األصـــوات 
ــل،  ــن النحـ ــل طنيـ ــن مثـ ــى طنيـ ــا إلـ فيهـ
القـــراءة  مثـــل  أفعـــال  معـــه  يســـتحيل 
ــتعضت  ــد اسـ ــي فقـ ــن نفسـ ــة. عـ والكتابـ
بحكايـــات المســـاجين عـــن الكتـــب. أقعـــد 
وأســـمع  المعتقليـــن،  زمائـــي  مـــع 
حكاياتهـــم الُمدِهشـــة. قلـــت لحالـــي: هـــذا 
ـــال  ـــت وم ـــك أن ـــع الطـــازج.. مال هـــو الواق
ـــة فـــي  الواقـــع المعلـــب فـــي كتـــب ُمندسَّ

حقائـــب؟.
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أمـــي،  مـــن  حقيبـــة  أّول  امتلكـــت 

وكانـــت تنازلـــت لي عنهـــا حبـــًا، وقد 

أحضرتهـــا لنفســـها مـــن فرنســـا. كنت 

أضع فيها دريهماتـــي ومرآة، وزجاجة 

الحقيقـــة  فـــي  هـــي  صغيـــرة  عطـــر 

مقتنيـــات أمـــي جميعـــًا، صـــرت كّل ما 

ذهبت إلـــى طبيبي كّل شـــهرين أحملها 

عـــوض محفظتي المدرســـّية التي صار 

مـــن غيـــر الائـــق أن تحملها فتـــاة في 

عشرة. الخامســـة 

مـــع الوقت صـــارت الحقيبـــة أكبر، 

فابـــد أن تليـــق بطالبة ثانوّيـــة لتحمل 

كّل لوازمـــي المدرســـّية، خصوصـــًا ما 

ُأخفي فيهـــا من كراريســـي األولى التي 

كتبـــت علـــى صفحاتها وقتها أشـــعاري 

اختبارات نفسيّة

ف، ياسمينة ابريهوم 
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أو ما حســـبته كذلـــك، كانـــت حقيبتي 
هي المـــكان اآلمـــن الذي لـــن يلجه أحد 
إال بموافقتـــي بعد أن ُأحدِّد لـــه ما يأخذ 
-هـــذا إن وثقـــت فيه أصًا- هكـــذا بدأت 
عاقتـــي بحقيبتـــي، فـــي الصيف حين 
تفـــرغ مـــن الكراريـــس وكتـــب المنهج 
المدرســـّي، فأحملهـــا كمـــا أحمـــل قلبي 
أينما حللـــت.. ففيها أســـراره وأحامه 
وكّل رقتـــي التـــي أخشـــى أن يفتضـــح 
أمرهـــا، كمـــا فعلـــت أختـــي مـــّرة مـــع 

الكراريس. إحـــدى  
ت الكتابة عنـــدي وصارت  لّمـــا تقـــوَّ
تطلب لنفســـها مكانًا فـــي حياتي صرت 
أشـــتري حقائب ماصقة لجسمي سواء 
أكانـــت طويلـــة أم قصيرة أثّبـــت عليها 
يـــدي دائمـــًا كأّنمـــا أخـــاف أن يتهّددها 
أّي خطـــر خارجـــّي بعـــد أن اكتشـــفت 
فـــي أّول تســـجيلي فـــي الجامعـــة أّني 
فقـــدت بطاقة تعريفـــي الوطنّي وبطاقة 
الطالـــب كانتـــا قد ســـرقتا مـــن حقيبة 
ســـوداء صغيرة قفلها على شـــكل قلب 
كنت أحملهـــا أهدتني دراهمهـــا أختى.. 
الجامعـــة عن  فـــي  اســـتعضت بعدهـــا 
حقيبتـــي اليدوّيـــة النســـوّية بمحفظـــة 
مازلـــت أخفيها في إحـــدى علّيات البيت 
رغـــم ما طـــال جلدهـــا من تقشـــير، في 
داخلهـــا دائمًا ال ينقص منهـــا إلى جانب 
مفكـــرات المحاضـــرات كـــراس فيـــه ما 
أكتـــب تطلـــب مّنـــي بعـــض الصديقات 
أن أقـــرأ منـــه أو أفعل بمحـــض إرادتي 
عندمـــا أكتـــب نّصـــًا جديـــدًا، لكـــن مع 
بدئـــي العمـــل وقعـــت فـــي حيـــرة: هل 

بحقيبة؟ المحفظـــة  عن  أســـتغني 
علـــى  بينهمـــا  أجمـــع  أن  وارتأيـــت 
أســـاس أن أخّصـــص المحفظـــة للوازم 
زينتي  للـــوازم  والحقيبـــة  التدريـــس، 
وما أحتـــاج مـــن أوراق ثبوتّية كبطاقة 
التعريـــف الوطنـــي، ودفتر الشـــيكات، 
األســـنان،  طبيـــب  مواعيـــد  وبطاقـــة 
ال  لليـــوم  )مازلـــت  ومفكـــرة صغيـــرة 

أســـتغني عنهـــا رغـــم ظهـــور الهاتـــف 
أصدقـــاء  هواتـــف  تضـــم  الخليـــوي( 
وأناس التقيتهـــم، وبعض األقوال التي 
تعجبنـــي ومـــا أكتـــب مـــن انطباعات.

نعم.. أنتبـــه اآلن أّن حقيبتي رافقت 
جـــزءًا طويـــًا مـــن حياتـــي: البيضـــاء 
منهـــا والســـوداء والبنّيـــة والخضراء، 
والجـلـديـّـــة األصـيـلــــة، والجـلـدّيـــــــة 
الباســـتيكّية،  وحتـــى  المصّنعـــة، 
والُمعلَّمـــة بماركـــة أو العاديـــة، والتي 
اشـــتريتها من دّول أخـــرى فتصون لي 
ذكـــرى بائعهـــا أو كواحـــدة لـــم أرمهـــا 
برغم مـــرور عشـــرين ســـنة مصنوعة 
من وبـــر الجمل اشـــتريتها رغم الرائحة 
التي مازالـــت لليوم تنبعث منهـــا لعّلها 
رائحـــة ذكرياتي الســـعيدة والتعيســـة 
علـــى حـــّد ســـواء مع أنـــاس غـــادروا 
حياتـــي أصدقـــاء وأحبـــاب، هـــا هـــي 
تشـــهد علـــى مرورهـــم وخدوشـــهم لقد 
وفـــت هي وخانوا جميعهـــم، بقيت على 

حالهـــا وتلّونـــوا وتكّشـــفت أقنعتهم!
وأنتبـــه أيضـــًا أّن جميـــع الحقائـــب 
كانت ضرورّية ألناقتي وثقتي بنفســـي 
فهـــل أســـتطيع أن أخرج اليـــوم بيدين 
حقيبـــة؟  دون  متحّررتيـــن  مطلوقتيـــن 
أســـتطيع ذلـــك فـــي حالة وحيـــدة أن 
تكـــون الحقيبة مـــن النوع الـــذي نعّلقه 
كســـاعي البريـــد. كمـــا أشـــعر بالخفـــة 
واالنطـــاق بحمـــل واحدة تفـــوح منها 
رائحـــة الجلـــد األصلّي وهـــي من صنع 
تونســـّي أو أن تكـــون من النـــوع الذي 
ُيحمـــل علـــى الظهر والتي ال أســـتعملها 

فـــي رحاتي. إاّل 
والهواتف  الحواســـيب  توّغـــل  بعـــد 
مازالـــت  يومياتنـــا  إلـــى  واللوحـــات 
حقيبتي لليوم تضـــّم مفكرتي، ومرآة، 
ســـحب  وبطاقـــة  تأمينـــي،  وبطاقـــة 
ومناديلي  نظارتـــي،  وعلبـــة  البريـــد، 
الورقّيـــة ودفتـــر شـــيكاتي وصـــوري 
وكّل مـــا يمكـــن أن أحتاجه فـــي اإلدارة 

من أجـــل ملف حتى ال أضطـــر لتضييع 
وقتـــي فـــي العـــودة إلـــى تجّهـــم وجه 
موظـــف  إزعـــاج  أو  التأميـــن  موظفـــة 
وصـــور  ميـــادي،  كشـــهادة  البلدّيـــة 
طبـــق األصل مدموغـــة لبطاقة التعريف 
والحالـــة المدنّيـــة وطوابـــع ضريبّيـــة 
وبريدّية، دون أن أنســـى طبعًا نســـخة 
مـــن ذاكـــرة حاســـوبّي الـــذي فيـــه كّل 
ومقـــاالت،  مجاميـــع،  مـــن  تاريخـــي 
فـــي  باختصـــار  وصـــور.  ومشـــاريع 

حقيبتـــي المواطنـــة التـــي هـــي أنا.
اليـــوم مشـــكلة حقيقّية في  أعانـــي 
الحصـــول علـــى نـــوع الحقائـــب الـــذي 
يناســـب ذوقـــي وســـّني واحتياجاتي، 
فمـــن شـــهور وأنـــا أبحـــث عـــن حقيبة 
تصيـــب قلبـــي بضربـــة الحب، كمـــا كّل 
الحقائـــب التـــي حزتها من قبـــل، لكني 
أعود خائبـــة كّل مرة من الســـوق دون 
ضالتي، مـــن قال إّن الحقائب ال تشـــبه 

التائهة؟! قلوبنـــا 
ترانـــي أضعـــت ذوقي فـــي الحقيبة 
كمـــا ضّيـــع قلبـــي دروبه وســـأعيش 
راضيـــة بمـــا تجبرنـــي عليـــه الموضة 
التـــي ُتفَرض علينا  والحياة المعاصرة 
ألوانًا  ومســـتجداتها  بســـرعتها  فرضـــًا 
وأذواقـــًا كّنـــا بعيديـــن عنهـــا وبمنأى 
عـــن انعكاســـاتها؟ مـــا أعـــرف أّني لن 
أتنـــازل عّمـــا ســـيتوافر لـــي فيهـــا من 
راحـــة وأناقـــة وأســـرار، ُمجتهـــدة أن 
أجمـــع بيـــن ذوق الســـوق إلـــى جانب 
ما أحـــب وأســـتريح له، ُمطبقـــة المثل 
الـــذي ينصحنـــا بــــــ: »أكل مـــا نحـــب، 
ولبس مـــا يـــروق اآلخريـــن«، فعجيب 
كيـــف لهذا اإلكسســـوار الحديث أن يدخل 
اليوم فـــي اختبارات نفســـّية يقيس بها 
النفســـانيون والمحّللـــون الشـــخصّية، 
والذوق والتوازن، لتضيع اســـتعماالت 
تلـــك الُصـــَرر، والجلـــود، والصناديق 
التـــي اســـتعملها القدماء لنقـــل أمتعتهم 

وأســـرارهم. تاريخهم  وحفـــظ 
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اســـتخدامها  يأتي  الحقيبـــة  وكلمـــة 
مفهـــوم  غيـــر  نحـــو  علـــى  أحيانـــًا 
الحقائـــب  فـــي ســـياقات بعيـــدة عـــن 
التـــي يحملهـــا البشـــر، مثـــل الحقيبـــة 
الوزاريـــة  والحقيبـــة  الدبلوماســـية 
والحقيبـــة التعليمية، بل أيضًا »شـــعر« 
الحقيبـــة وأغانيهـــا، واألخيـــرة كانـــت 
بالفعل حقيبة يحملها أحد المســـؤولين 
ومليئـــة  الســـودانية  اإلذاعـــة  فـــي 
تقديمهـــا  يمكـــن  التـــي  باالســـطوانات 
مـــن دار اإلذاعـــة، ثـــم صـــارت اتجاهًا 
فنيـــًا بشـــروط صاحـــب الحقيبـــة التي 
يدخل فيها ما يشـــاء ويطـــرد منها ما ال 
يرضيه. رغم هـــذا َتَظّل دائمـــًا الحقيبة 
والتكليفـــات  األشـــياء  يحمـــل  وعـــاء 
الجعبـــة  أمـــا  واألوراق،  والمهـــام 
فاحتفظت لنفســـها بمعنى خـــاص جدًا. 
الجعبـــة ال تـــزال هي الحقيبـــة التي 
تحتوي الســـاح، ولكـــن بصفة خاصة 
ســـاح العقل والثقافـــة والمعرفة، في 
زمن عـــزت فيـــه الســـيوف والســـهام. 
الجعبـــة هي الخبرة. الجعبـــة الثقافية، 
والجعبـــة الفنية هي مخـــزون المثقفين 

والفنانيـــن. وهـــي أيضـــًا أحامهم، إذا 
اعتبرنـــا أن أحـــام األدبـــاء والفنانين 
هـــي مشـــروعاتهم القابلـــة للتحقق في 

 . لمستقبل ا
الحقيقـــي  الســـاح  هـــي  الجعبـــة 
للديموقراطيـــة، وهي أيقونـــة الحرية، 
فهـــي التـــي تتحـــرك مـــن أرض ألرض 
ألي  الجغرافيـــة،  الحـــدود  وتتجـــاوز 
سبب، للســـياحة أو الدراسة أو العمل، 
فـــكل فـــرد يتحرك مـــن بلد لبلـــد يحمل 
عـــن  مختلفـــة  وهـــي  جعبتـــه،  معـــه 
حقيبتـــه، ألنها جـــزء مـــن هويته، من 
ماضيـــه وحاضـــره ومســـتقبله، مـــن 
تاريخـــه وتاريـــخ أمتـــه، مـــن عاداته 
وتقاليـــده، مـــن تكوينـــه عندمـــا يحمل 
المرء حقيبته ويســـافر يصبـــح مواطنًا 
عالميًا ال روزنامة لـــه وال راية. يصبح 
مثـــل الفراشـــة التـــي تطيـــر تبحث عن 
الضـــوء، عن نـــور يضيء الـــروح. إنها 
الهجـــرة فـــي أســـمى معانيهـــا وأقربها 

إلـــى فطرة اإلنســـان.
ولكي يمـــأل المـــرء جعبته يســـافر، 
ولـــو إلـــى »الصيـــن«، أبعد مـــكان في 

العالـــم المتصـــور، بحثـــًا عـــن العلم، 
عن إشـــباع نهمـــه وفضولـــه للمعرفة، 
أي لكـــي يمأل جعبتـــه بمعرفـــة جديدة 
قصرت عنها حـــدود وجوده الجغرافية. 
والحقيبـــة إما أن تكـــون في يد المرء 
أو يســـحبها وراءه، أو تسير إلى جانبه 
العجـــات  الجديـــدة ذات  النســـخ  فـــي 
األربـــع، أمـــا الجعبـــة فا يراهـــا أحد، 

وإنمـــا تظل فـــي قلب المـــرء وعقله. 
الحقيبـــة يحملها الفقـــراء واألغنياء، 
يحملـــون  الفقـــراء  أن  العجيـــب  ومـــن 
دائمـــًا حقائـــب ثقيلة تنوء بهـــا حمولة 
مع  أصاحبهـــا  ويتشـــاجر  الطائـــرات، 
موظفـــي صالة الســـفر لإلفات من دفع 
الوزن الزائـــد، بينما ال يحمـــل األغنياء 
حقائبهـــم  فـــي  األشـــياء  مـــن  الكثيـــر 
الفقـــراء يميلون  الخفيفة األنيقـــة. لكن 
إلـــى نقـــل كل مـــا فـــي جعبتهـــم داخل 
حقائبهـــم، ينقلـــون ملبســـهم ومأكلهم 
لنقلـــوا  اســـتطاعوا  لـــو  ومشـــربهم، 
أوطانهـــم كلها بســـخاء فـــي حقائبهم، 
علـــى عكـــس األثريـــاء الذيـــن يصيبهم 
الُشـــّح، فا ينقلـــون إال مـــا ال يطيقون 

الجعبة

د. حسني محمود

مــن كل معانــي الحقيبة التي عرفتها لم يثر إعجابي إال معنى »الجعبة«، 
والعالقــة بينها وبيــن الحقيبة هــو أن األولى تحمل كل شــيء والثانية 
ربما ال تحمل إال الســهام وما نحوها من ســالح، وهي أقرب في المعنى 

إلى جراب. 
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فراقـــه ممـــا َخـــّف وزنـــه وغـــًا ثمنه. 
ومـــع حقائـــب الفقـــراء الثقيلـــة تنتقل 
ثقافتهـــم بحريـــة مـــن مكان إلـــى آخر. 
يصبـــح الفقراء مثـــل متســـلقي الجبال 
إلـــى  الذيـــن يحملـــون أثنـــاء زحفهـــم 
أعلـــى حقائبهـــم على ظهورهـــم، وهم 
الذين يحملون  أيضًا مثل المستكشـــفين 
إلينـــا دائمًا أخبـــارًا جديدة عـــن عوالم 
مجهولـــة، كمـــا فعل ابـــن بطوطة وابن 

جبيـــر وماركـــو بولو. 
قبـــل  المصريـــة  الحالـــة  أتذكـــر 
الســـبعينيات، كان هناك أسلوب حياة 
ســـائد، يـــكاد يتشـــابه في كل شـــيء، 
وخاصـــة في الحقائب، والمســـافر على 
طريق مصـــر اإلســـكندرية الصحراواي 
كان يمكنـــه أن يـــرى ســـيارات نصـــر 
1300، وهـــي تحمـــل فوقهـــا حقائـــب 
جلدية مســـتطيلة بنيـــة اللون، وبعض 
كيفما  المربوطـــة  األخـــرى  الحاجيـــات 
اتفـــق، وكان مـــن النادر أن تـــرى نوعًا 
مختلفـــًا مـــن الســـيارات، وهكـــذا كانت 
الســـيارة والحقيبة عنوانًا على أسلوب 
حياة منســـجم متقارب الطبقات، عكس 

مـــا يمكـــن أن تـــراه اليوم من ســـيارات 
من كل صنف ولـــون، حقائبها بداخلها، 
وأقصـــى مـــا يمكـــن أن تـــراه خارجهـــا 
بخلفيـــة  مربوطـــة  األطفـــال  دراجـــات 
الســـيارة، بمشـــابك وفرتها تكنولوجيا 
لفظ  المصريـــون  ويطلـــق  مســـتحدثة. 
»الشـــنطة« علـــى الحقيبـــة وفـــي تلك 
الســـنوات كانت هنـــاك أغنية شـــائعة 
عن »شـــنطة حمـــزة« وكانت تتســـاءل 
عمـــن يكـــون حمـــزة، فتـــرد الجوقـــة 
الشـــنطة«، وأصبـــح حمزة  »صاحـــب 
رمـــزًا  بعـــد  فيمـــا  الشـــنطة  صاحـــب 
سياســـيًا كانت العامة تفهمـــه ولم يكن 
النظام البوليســـي يضع لـــه بااًل. وهكذا 
تطابقـــت الحقيبة مع الجعبـــة الثقافية 
المرســـل  فيهـــا  تشـــارك  شـــفرة  فـــي 
الوســـيط  عنهـــا  وغـــاب  والمتلقـــي، 

قب.  ا لمر ا
حقيبـــة »صابر عرب« مـــن الحقائب 
األخـــرى المشـــهورة فـــي مصـــر، فهو 
أول وزيـــر ثقافـــة تتبـــدل عليـــه ثاثة 
أنظمـــة مختلفـــة، فـــكان وزيـــر ثقافة 
المجلـــس العســـكري، ثم وزيـــر ثقافة 

حكومة محمد مرســـي، ثـــم وزير ثقافة 
حكومتـــي عدلي منصور مـــع البباوي 
ومحلـــب، حتى تنـــدر بعـــض المثقفين 
واقترحـــوا تغيير اســـم حقيبـــة الثقافة 
الوزاريـــة وإطـــاق اســـم صابـــر عرب 
جابـــر  »وتولـــى  اآلن  فيقـــال  عليهـــا، 
عصفـــور اآلن حقيبـــة صابـــر عـــرب«، 
وهـــذا االحتفـــاظ بالحقيبـــة هو ســـمة 
بعـــض السياســـيين في العالـــم أجمع، 
ال يتركـــون حقائبهم مهمـــا حدث، حتى 
وإن صدرت ضدهم أحـــكام قضائية من 
المفتـــرض أنهـــا كفيلـــة بالقضـــاء على 
مســـتقبلهم السياســـي، ولكـــن ذلك لم 
يحـــدث قط، علـــى النحو الذي نلمســـه 
فـــي الحياة السياســـية اإليطالية، وفي 
كثيـــر من نظـــم العالم الثالـــث. ما يمكن 
تمييـــزه فـــي هـــذا الصـــدد هـــو أن هذه 
النوعيـــة مـــن السياســـيين عـــادة مـــا 
تكـــون جعبتهـــم مليئة بخبـــرات الدهاء 
السياســـي واالنتهازية والتســـلق، أكثر 
من تمتعهـــم بثقافة سياســـية معقولة. 
علـــى عكس حقائب الشـــباب، والتي 
تقتصـــر اآلن على حمل جهـــاز كمبيوتر 
صغيـــر، تختلـــف أســـماؤه كل يوم من 
الب تـــوب ونت بـــوك وحتـــى التابلت 
واآلي بـــوك، ومـــا إلـــى ذلـــك، وهـــذا 
الجهـــاز الصغيـــر هـــو »جعبـــة« هؤالء 
هـــو مخـــزن غيـــر محـــدود  الشـــباب، 
للمعرفة بين أطـــراف أصابع صاحبها، 
في حقيبة يـــد خفيفة يمكـــن أن يحملها 
الشـــاب على ظهـــره وتظل يـــداه حرة. 
وقد بـــدأ مفهـــوم الحقائـــب الخفيفة 
في أعقاب ثورة الشـــباب عـــام 1968، 
وهـــي نوع مـــن المخـــل، مفـــرد مخلة، 
التـــي يســـتخدمها الجنود فـــي تنقاتهم 
ويجمعـــون فيها كل يســـتطيعون حمله 
ويعينهـــم علـــى الحيـــاة فـــي مواقعهم 
الجديـــدة، وأصبحت هذه المخلة موضة 
مـــع انتشـــار تقليعة »االوتوســـتوب«، 
وهـــي تقليعة فـــي طريقهـــا لانقراض. 
بـــدأت عندما كان أصحاب االتوســـتوب 
لديهم فلســـفة في حيـــاة، ولهم »جعبة« 
ثقافيـــة خاصة بهـــم، وأصبحـــوا اآلن 
يثيـــرون الشـــبهات أكثـــر، وخاصة في 
مجالي الدعـــارة والمخـــدرات والنصب.
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بقيـــت  الحقيبـــة تتـــرك لـــدّي انطباعـــًا جميـــًا إلـــى أن خرجـــُت 
ــي  ــي فـ ــا بنفسـ ــدة وضعتهـ ــًا واحـ ــل حامـ ــى عجـ ــًا علـ ــًا هلعـ يومـ
صنـــدوق الســـيارة... أنقـــذُت مـــا وقـــع تحـــت يـــدّي ممـــا اعتقـــدت أنـــه 
حاجيـــات، وانطلقـــُت فيمـــا يســـميه فاســـفة السياســـة فـــي تصنيـــف 
ـــة  ـــك حقيب ـــت تل ـــًا«... إذا كان ـــى طوعي ـــي »منف ـــواع المناف أخـــرق ألن
النســـيان، فمـــاذا أســـمي هـــذه؟ ال أدري، ولكننـــي كلمـــا كنـــت أمـــد 
يـــدي إلـــى شـــيء ألضعـــه فيهـــا أجـــد أنـــه ُشـــد إلـــى مكانـــه »بأمـــراس 
كّتـــان« يأبـــى أن يبـــارح... وتأبـــى نفســـي أن تكـــون ظالمـــة إلـــى 
درجـــة ســـلخه عـــن مكانـــه... تركـــت األشـــياء كلهـــا، فالحقيبـــة 
ــد  ــت قـ ــًا، وال أدري إن كنـ ــددة تمامـ ــر محـ ــة غيـ ــع، والوجهـ ال تتسـ
حملـــت مـــا هـــو ضـــروري أم ال.. ثمـــة مفارقـــة طريفـــة كلمـــا تذكرتهـــا 
ـــي  ـــي درج مكتب ـــع أن ف ـــك الهل ـــي وســـط ذل ـــم يخطـــر ل أضحـــك... ل
ــي،  ــن حقيبتـ ــل عـ ــف الثقـ ــن أن يخفـ ــال يمكـ ــن المـ ــدًا مـ ــًا جيـ مبلغـ

فحالـــت بينـــي وبينـــه ســـتائر الذكريـــات... 
ــي  ــاعر التركـ ــه الشـ ــا قالـ ــول مـ ــى أن أقـ ــتطع حتـ ــم أسـ ــي لـ أي أننـ

ــومة:  ــال سـ ــاب كمـ الشـ

حّضرت حقيبًة هذا الصباح 
ُدس أسفلها ماضّي 
وعمٌر انقضى نصفه 

عبد القادر عبد اليل 

كان لــي حقيبــة صغيــرة ُبنّية اللــون غدت جــزءًا مني 

أيــام الدراســة الجامعيــة. منحتنــي تلك الحقيبــة لقبًا: 

»توريســت/ ســائح«، ألنني كثيرًا ما خرجت من البيت 

لقضاء حاجة ما، فأجد نفسي في مدينة أخرى... دخلت 

تلــك الحياة مــع اللقب حقيبة أخرى ســوداء يكســوها 

الغبار اسمها »حقيبة النسيان«... 

حقيبة الزمن
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وفوقه زوج خيال... 

الرحمة! قلت هناك زوج من القلوب 
كان هنا قبل قليل 

ها هو أحدهما في يدي
والثاني؟ 

أممكن السفر بقلب واحد؟ 
لـــم أكـــن أعتقـــد أن شـــيئًا مـــن العمـــر يمكـــن أن ُيـــدس فـــي 
حقيبـــة... ويبـــدو أن الشـــاعر مـــدرك لهـــذا، فثمـــة مـــا لـــم 
ـــة شـــعرية مفتوحـــة  ـــا حتـــى وإن كانـــت حقيب يوضـــع معـــه فيه

ــر:  ــكان آخـ ــي مـ ــول فـ ــاالت، إذ يقـ ــى كل االحتمـ علـ

آمالي معي 
وضعتها في جيبي الجانبي.. 

وأنـــا كنـــت كذلـــك، تركـــت كل شـــيء خلفـــي... تركـــت 
أوراقـــي دفاتـــري رســـومي لوحاتـــي مقاالتـــي مشـــاريع كتبـــي 
المالـــح علـــى  التـــي حّتهـــا عرقـــي  وأبحاثـــي... واألمكنـــة 
ـــا  ـــي أنه ـــدا ل ـــي.. ب ـــي وحيات ـــُت ذكريات أشـــيائي الخاصـــة.. ترك

ــردار:  ــاد قـ ــاعر جهـ ــات الشـ ــي كلمـ ــن خلفـ ــردد مـ تـ

وّسع لي أيضًا مكانًا في حقيبتك 
وانطلق صباح يوم من أيلول 

واختر مدينة ساحلها طويل مد النظر 
ولنغادر... 

مســـكينة تلـــك األشـــياء والذكريـــات.. صحيـــح أننـــي تركتهـــا 
فـــي جحيـــم منفـــى، ولكـــن هـــل المنفـــى الـــذي أذهـــب إليـــه 
مختلـــف عـــن الجحيـــم؟... يـــا إلهـــي، مـــذ كنـــا أطفـــااًل علمونـــا فـــي 
المـــدارس بـــأن العمليـــات الحســـابية تتـــم بيـــن األشـــياء نفســـها، 
فـــا يجـــوز أن نســـأل مـــا مجمـــوع ثـــاث تفاحـــات وبرتقالتيـــن؟ 
ــى  ــن منفـ ــة بيـ ــتحالة بالمقارنـ ــل اسـ ــة بـ ــد صعوبـ ــاذا أجـ فلمـ
ومنفـــى؟ أليســـا مـــن النـــوع نفســـه؟ نعـــم، لقـــد وجدتهـــا، لعـــل 
ــرون  ــة يبتكـ ــاء السياسـ ــت علمـ ــذه جعلـ ــة هـ ــة المقارنـ صعوبـ
فـــكان هنـــاك منفـــى قســـريًا، ومنفـــى  تصنيفـــًا للمنافـــي، 

طوعيـــًا، ومنفـــى فـــي الوطـــن أيضـــًا... 
ــا، ولكـــن تجربـــة  ــم المنافـــي وتصنيفاتهـ ــًا بعلـ لســـت فقيهـ
بعضهـــا علمتنـــي بأنـــه ثمـــة مـــا هـــو مشـــترك بينهـــا مهمـــا 

ــم«.  ــم العلقـ ــه »طعـ ــا، إنـ ــف تصنيفهـ اختلـ
هـــل ثمـــة منفـــى طوعـــي حقـــًا؟ إذا كان المنفـــى مقترنـــًا 
بالعقوبـــة، فهـــل ثمـــة مـــن يختـــار العقوبـــة طوعـــًا؟.. عقوبـــة 
الـــذات، أو جلدهـــا مـــرض نفســـي، وليـــس علـــى المريـــض 
حـــرج... يمكـــن للمـــرء أن يتخلـــى عمـــا يختـــاره طوعـــًا... حتـــى 

وإن كان عقوبـــة، ولكـــن أليـــس كثيـــر مـــن المصنفيـــن »منفييـــن 
طوعييـــن« ال يســـتطيعون العـــودة؟ أو أن خيـــار العـــودة إلـــى 
ـــًا؟  ـــذي يســـمونه طوعي ـــى ال ـــار المنف ـــّر مـــن خي ـــى الوطـــن أم منف
ـــى  ـــي عل ـــيل إيم ـــه مارس ـــذي طرح ـــار ال ـــم الخي ـــق عليه أال ينطب
ـــا يخاطـــب  ـــه الشـــهيرة عندم ـــي حكايات ـــم« ف ـــط الجاث لســـان »الق
الفـــأر قائـــًا: »اختـــر بيـــن أن تمنحنـــي عينيـــك أو أن آكلـــك«؟... 
ــن  ــار، وللمنفييـ ــل الخيـ ــي كامـ ــيل إيمـ ــأر مارسـ ــم، كان لفـ نعـ
ــقر،  ــن سـ ــى مـ ــن منفـ ــن حضـ ــًا بيـ ــار أيضـ ــل الخيـ ــًا كامـ طوعـ

وحضـــر منفـــى مـــن صبـــر.. 
المنافـــي، تشـــترك  العلقـــم مشـــترك بيـــن  وكمـــا طعـــم 
ــزة  ــة ميـ ــفار، ولكـــن ثمـ ــن المنافـــي واألسـ ــًا بيـ ــة أيضـ الحقيبـ
لحقيبـــة المنفـــى... فهـــي كبيـــرة جـــدًا مهمـــا صغـــرت، تتســـع 
ـــة  ـــا البيـــوت واألبني ـــًا وأناســـًا... وم ـــة وحتـــى مدن ـــًا وأبني بيوت
والنـــاس؟ إنهـــا تحمـــل أكبـــر منهـــا بكثيـــر، تحمـــل ذكريـــات 
ـــرات،  ـــة كيلومت ـــل وإن كان لبضع ـــى ســـفر طوي ـــاة.. المنف وحي
وحقيبتـــه كبيـــرة وإن كانـــت حقيبـــة كتـــف، تقـــول الشـــاعرة 

ــولو:  ــا قوتشـ هوليـ

السفر بحجم حقيبة 
بما تحمله من ذكريات... 

بثقل الحجارة 
في عدمية الفراغ 

ألن األزهار النضرة مخبوءة في عينيها 

السفر بحجم حقيبة 
وبما تحمله من زمن... 

وجـــوده،  منـــذ  باإلنســـان  والمبادلـــة  التبديـــل  اقتـــرن 
وللتبديـــل والمبادلـــة وقـــع مقبـــول، وفـــي أســـوأ الحـــاالت 
مألـــوف. لذلـــك يقـــول المثـــل التركـــي: »تبديـــل المـــكان يشـــرح 
القلـــب«، وَدَرَج فـــي الثقافـــة العامـــة »تغييـــر جـــو« عـــن حالـــة 
ـــن هـــل الوطـــن  ـــًا... ولك ـــه مؤقت ـــن مكان ـــا م يخـــرج اإلنســـان فيه
قابـــل للتبديـــل والمبادلـــة؟ لعـــل عـــدم ذكـــر البديـــل يجعـــل 
ـــة  ـــون الحقيب ـــا تك ـــاذا عندم ـــن م ـــم«... ولك ـــول: »نع ـــض يق البع
بديلـــة الوطـــن؟ هـــل هنـــاك حقيبـــة تتســـع لضحكـــة طفـــل أو 
لهاثـــه بعـــد اللعـــب؟.. هـــل هنـــاك حقيبـــة تتســـع لرائحـــة فنجـــان 
قهـــوة مـــع الحبيـــب فـــي المـــكان الـــذي بنيـــاه قشـــة قشـــة؟ نعـــم، 
يمكـــن للحقيبـــة أن تتســـع للكثيـــر، تتســـع ألطنـــان وآالف 
الكيلومتـــرات، ولكـــن هـــل تتســـع لدمعـــة طفـــل فرحـــًا؟ ذهـــب 
ـــى  ـــة المنف ـــه حقيب ـــن أن تحمل ـــا يمك ـــف م ـــرًا بوص ـــعراء كثي الش
ـــة ســـتبقى مفتوحـــة وتقـــول هـــل  ـــك الحقيب ـــة، ولكـــن تل والغرب

مـــن مزيـــد؟
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ـــي  ـــن بال ـــب ع ـــن تغي ـــورة ل ـــك الص تل
حتـــى لـــو غابـــت أصـــوات القصـــف، أو 
ــي  ــة فـ ــجونة ومهانـ ــة مسـ ــت العتمـ كانـ
ثنايـــا الجـــدران. كان مكتوبـــًا علـــّي أن 
أتأّخـــر عـــن زوجتـــي وطفلـــّي كـــي أرى 
المشـــهد ويـــدّق قلبـــي في عينـــّي. بـــدا األمُر 
مثـــل لقطـــة ســـينمائّية علـــى البطـــيء فـــي 
فيلـــم صامـــت وبإنـــارة خافتـــة وطبيعّية. 
الزراعّيـــة  األرض  علـــى  جلســـنا 
المحروثـــة، والمكّبلة باألســـاك الشـــائكة 
بعضهـــا  حـــول  والملتّفـــة  الضخمـــة 
كدّوامـــات نهرّيـــة جامـــدة، بمجـــّرد أن 
حامـــت حولنـــا قبضـــات نـــور الكّشـــاف 
القوّيـــة مـــن بـــرج مراقبة الجنـــود األتراك. 
طلـــب »المهّرب« منـــي أن أخلع »نّظارتي« 
أيضـــًا كـــي ال ينعكـــس الضـــوء فيكتشـــفنا 
العينيـــن  واألزرق  الجميـــُل  القّنـــاص 
ـــك  ـــي تل ـــع. ف ـــمنت الُمرتف ـــك اإلس ـــن ذل م
اللحظـــة رأيـــت عائلتـــي ترتجـــف علـــى 
ـــا التـــي حزمناهـــا  األرض، ورأيـــت حياتن
فـــي حقيبتيـــن كبيرتيـــن ترتجـــف أيضـــًا. 
لـــم يبـــِك طفـــاي الصغيـــران ونحـــن 
وخمـــس  األلغـــام  حقـــل  نتجـــاوز 
»احتضانـــات« مـــن األســـاك الشـــائكة. 
ولكّنهمـــا احتفظـــا بســـاقين تنزفـــان قليـــًا 

ـــن،  ـــود الرقيقي ـــن الجن ـــزة م ـــرى عزي كذك
ـــر العـــادة، فـــي تلـــك المناوبـــة.  علـــى غي
دمنا ســـال إذن فـــي المنطقة الحدودّية 
الفاصلـــة بيـــن ســـورّية وتركّيـــا. وهـــذا 
بالضبـــط مـــا أيقـــظ أمـــي فـــي تلك الســـاعة 
كـــي تنـــادي باســـم ابنـــي بصـــوٍت عـــاٍل في 
ـــت وهـــو  ـــم يلتف ـــه ل الرابعـــة فجـــرًا، ولكّن
يبتعـــد عنهـــا مئـــات الكيلومتـــرات دون أن 

نقـــول لهـــا بمغامرتنـــا.
ـــوت  ـــا أن يســـيل وال نم ـــى دمن كان عل
مثـــل أشـــقائنا الذيـــن ســـال دمهـــم فـــي 

أماكـــن كثيـــرة وماتـــوا. 
يحتفظـــن  كيـــف  يعرفـــن  النســـاء 
بالماضـــي أكثـــر مّنـــا. ويعرفـــن كيف يقمن 
ـــم مـــن خـــال أخـــذ ألبومـــات  ـــر األل بتقطي
الصـــور القديمـــة معهن. إذ الثياب ســـتبلى 
ـــا ســـتذهب دون  ـــة، ولكّنه ـــح قديم وتصب
ـــم. وكذلـــك القهـــوة الســـورّية والزعتـــر  أل
ــا  ــور... كّلهـ ــل والعطـ ــاي والتوابـ والشـ
ســـتنتهي ال محالـــة. وســـيخّف األلـــم 
الخـــاص بهـــا كلمـــا عثرنـــا علـــى بائـــع فـــي 
تركّيـــا يبيعنـــا بضاعـــة أهلنـــا فـــي أماكـــن 

ـــم.  ـــي حياته ـــا ف ـــم يزوروه ل
كان علينـــا أن نجلـــب أيامنـــا معنـــا فقـــد 
ارتبكنـــا كثيـــرًا ونحـــن نخـــوض فـــي أيـــام 

بـــاد ال تخّصنـــا. ومـــّرات كثيـــرة كنـــُت 
ـــدّي كيـــف تعمـــل بشـــكل  أراقـــب قدمـــّي وي

ـــي.  منفصـــل عّن
ـــن األشـــياء  ـــأّن م ـــول ب ـــي تق ـــت أم كان
ــون  ــاة أن يكـ ــي الحيـ ــة فـ ــة المهّمـ القليلـ
ـــأّن  ـــُت ب ـــه. وظنن ـــود إلي ـــت يع ـــا بي ألحدن
وســـيجلس  وهجـــُه،  ســـيخّف  ألمنـــا 
ــا كقّطـــة منزلّيـــة  الماضـــي قـــرب أقدامنـ
ـــر  ـــا، بمجـــّرد أن نعث ـــي راحتن نتذّكرهـــا ف
علـــى بيـــت فـــي هـــذه البـــاد الواســـعة. 
ـــة  ـــة بحرّي ـــى مدين ـــدار إل ـــا األق ـــت بن وذهب
ال نفهمهـــا نحـــُن الذيـــن عشـــنا علـــى تخـــوم 

الباديـــة والبـــدو. 
عندمـــا عثرنـــا علـــى بيـــت لنـــا أخيـــرًا بدا 
األمـــر وكأّننـــا فتحنـــا كل أبوابـــه وجدرانـــه 
ونوافـــذه علـــى حيـــاة أخـــرى ال تخـــّص 

حياتنـــا فـــي هـــذا المـــكان الجميـــل. 
ــًا علينـــا  لمـــاذا يكـــون ماضينـــا غاليـ
ـــه كان بائســـًا ومؤلمـــًا فـــي كثيـــر  رغـــم أّن

مـــن األحيـــان؟.
ـــا  ـــأّن اســـتحضار حياتن ـــّن ب ـــاذا نظ لم
هـــو فـــي اســـتدراج أكثـــر األشـــياء التـــي 

ـــزن؟. ـــو للح تدع
أول عمـــل قمـــت بـــه فـــي البيـــت الغريـــب 
هـــو العثـــور علـــى خبيـــر فـــي »الدّشـــات« 

رأيُت حياتنا وقد حزمناها في

 حقيبتين كبيرتين

عارف حمزة
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لُيغّيـــر اتجـــاه الاقـــط الخـــاص بشـــقتنا 
مـــن القمـــر التركـــّي إلـــى قمـــر »عربســـات«، 
لنحضـــر بكثـــرة تلـــك المسلســـات التافهة 
التـــي لـــم نكـــن نكمـــل حلقاتهـــا فـــي مكاننـــا 
القديـــم، بـــل لـــم نكـــن نعرهـــا أّي اهتمـــام!. 
وصـــار جيراننـــا مـــن النازحيـــن يخبروننا 
ـــا  ـــاة م ـــى قن ـــا عل ـــات مسلســـل م ـــن أوق ع
اكتشـــفوه بالمصادفـــة وهـــم ُيفّتتـــون 
عيونهـــم فـــي الشاشـــة، وجهـــاز الريمـــوت 

كونتـــرول بيـــن أصابعهـــم. 
أبـــي مـــات لذلـــك ال أذكـــره هنـــا كثيـــرًا. 
مـــات منـــذ ثاثـــة عشـــر عامـــًا ولـــم أزر 
ـــا جـــاء  ـــّرة واحـــدة؛ عندم ـــره ســـوى م قب
ـــه  ـــر أبي ـــى قب ـــه إل ـــرب وأخذت أخـــي المغت
ـــارة  ـــت الزي ـــا كان ـــم أّنه ـــق رغ ـــكل دقي بش

ـــا.  ـــى لكلين األول
بســـبب قبـــر أبـــي صـــرت أزور المقابـــر 
هنـــا وأمكـــث فيهـــا طويـــًا. وصـــرت 
صديـــق األمـــوات هنـــا أكثـــر مـــن أهلهـــم 
العاقيـــن الذيـــن ال يذهبـــون إليهـــم ســـوى 

فـــي األعيـــاد.
حقيبتـــي أنـــا، ومـــن بعـــدي حقيبـــة 
عائلتـــي الصغيـــرة، كان الابتـــوب، أو 
الحاســـوب المحمول كمـــا يحلو لمرّوضي 
اللغـــة قولـــه، الـــذي حملته معـــي إلى باد 

األتـــراك الواســـعة. هـــذه كانـــت حقيبتـــي 
ـــي  ـــاز توجـــد كتب بصـــدق. ففـــي هـــذا الجه
ـــة واســـعة  ـــة إلكترونّي الشـــخصّية ومكتب
ـــام.  ـــب والموســـيقى واألف ـــاة للكت ومنتق
روحـــي الشـــخصّية وذائقتـــي تتراكـــم فـــي 
ـــي زمـــن  ـــوال عيشـــنا ف ـــة. ول هـــذه الحقيب
هـــذه االختراعـــات كيـــف كنـــُت ســـأحمل 
ذاكرتـــي الكتابّية والســـمعّية والبصرّية؟. 
صورنـــا وصـــور األوالد والعائلـــة مـــا 
ــا.  ــى أردنـ ــور متـ ــزة للحضـ ــت جاهـ زالـ
وكذلـــك مقاطـــع الفيديـــو التـــي حفظـــت 
العائلـــة  وحفـــات  أطفالنـــا  أعمـــار 
مـــا  واألصدقـــاء  والكبيـــرة  الصغيـــرة 
زالـــت موســـيقاها تنقـــُر عيوننـــا عندمـــا 
تأتـــي بالذكريـــات مـــن أماكنهـــا المدفونـــة 

فيهـــا مؤقتـــًا. 
مـــّرات كثيـــرة أســـأل نفســـي: هـــل 
ـــاز  ـــذا الجه ـــرب ه ـــي تض ـــات الت الفيروس
تماثـــل الخـــرف فـــي الشـــيخوخة؟. هـــل 
هـــي الزهايمـــر اإللكترونـــي؟. ومـــّرات 
كثيـــرة أتمنـــى لـــو يخترعون شـــيئًا يحفظ 

روائـــح الذكريـــات ويجلبهـــا.
ـــذي نفتـــح  ـــى الزمـــن ال ـــا إل ـــد وصلن لق
فيـــه الصـــور ونســـأل أطفالنـــا عـــن البشـــر 
المخّزنيـــن فـــي تلـــك الصـــور. وأوالدنـــا 

ينجحـــون فـــي أســـئلة االمتحـــان الغاليـــة 
ــا  ــكل غامـــض. وكأّننـ ــا بشـ ــى قلوبنـ علـ
نمتحنهـــم بأســـئلة مكشـــوفة، وبـــات 
الغـــّش عنصرهـــا العـــادي كـــي ُيجيبـــوا 
بشـــكل دقيـــق ونرتـــاح مـــن أســـئلة العربـــة 

ـــة.  م الُمتضخِّ
نخـــاف أن يكبـــروا وينســـوا أّن هاتيـــن 
الجدتـــان  همـــا  الصامتتيـــن  المرأتيـــن 

الباقيتـــان هنـــاك بآمـــال ضعيفـــة. 
ـــَك.  ـــا. هـــذه كانـــت غرفت هـــذا كان بيتن
ـــت  ـــك. هـــذه كان ـــك خالت هـــذه عمتـــك وتل
حفلـــة خطبـــة فـــان وفانـــة. نقـــول لهـــم 
ذلـــك مـــن بيـــن الضبـــاب الـــذي يتكاثـــف 

ـــون. ـــى زجـــاج العي عل
بســـبب هـــذا االختـــراع بعثـــوا لـــي 
بصـــوت أمـــي كمرفـــق عـــن طريـــق البريـــد 
اإللكترونـــي. وكانـــت تقـــول: ارجعـــوا. ال 
ــا. ارجعـــوا إلـــّي. ال شـــيء  شـــيء عندنـ
ــا عـــادت  ــا مـ ــد بأّنهـ ــا. وكانـــت تقصـ هنـ

تملـــُك أّي شـــيء. 
ـــذي كان  ـــب ال ـــت. والكل ســـمعتها وبكي
ـــا فـــي ذلـــك  يعـــوي فـــي كّل شـــوارع تركّي

الوقـــت كان قلبـــي.

العمل الفني: Jacob Lawrence - أميركا
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مضـــى هـــذا األمـــر حتـــى اقترفـــت فعـــل 
ـــة،  الكتابـــة، واقتنيـــت حقيبـــة أليـــام قليل
القطعـــة  هـــذه  وجـــدت  مـــا  ســـرعان 
الجلديـــة الســـوداء ذات الرائحـــة النفـــاذة 
غريبـــة عنـــي، ســـائق التاكســـي يســـألني 
ـــة  ـــه ال، الحقيب ـــول ل ـــاٍم، أق ـــت مح ـــل أن ه
تقـــول إنـــك محـــاٍم، ذات يـــوم كنـــت أبحـــث 
ــات  ــض الماحظـ ــجل بعـ ــم ألسـ ــن قلـ عـ
وردت إلـــى خاطـــري، فلـــم أجـــد القلـــم، 
فتشـــت جيـــوب الحقيبـــة كلهـــا، وعندمـــا 
وجدتـــه فـــي تجويـــف ســـفلي بهـــا رفعتـــه، 
ــي  ــا ورد لـ ــجل مـ ــة ألسـ ــت ورقـ والتقطـ
مـــن إلهـــام فوجدتـــه قـــد تبّخـــر، ومـــن هنـــا 
ــا  ــا بهـ ــت، ومـ ــي البيـ ــة فـ ــت الحقيبـ تركـ
ـــه  ـــب وأوراق وقصاصـــات وضعت مـــن كت
فـــي كيـــس باســـتيك، ليـــس بـــه أي 
جيـــوب جوانيـــة تضّيـــع القلـــم وقـــت 
الحاجـــة الُمِلَحـــة إليـــه، وكلمـــا اهتـــرأ 
الكيـــس مـــن طـــول االســـتعمال، وضعتـــه 
فكانـــت  أكبـــر،  جديـــد  كيـــس  داخـــل 
ـــط،  ـــي بالضب ـــل حيات ـــًا مث ـــي كيس حقيبت
ــذي  ــد، الـ ــوب إال واحـ ــا جيـ ــد بهـ ال يوجـ
ــت  ــع مناخـــي خرجـ ــي ربيـ ــا.. فـ ــو أنـ هـ
إلـــى زردة مـــع أصدقـــاء، وفـــي الغابـــة 

أخذتنـــي خطواتـــي وكيســـي علـــى كتفـــي 
الجمـــع، أللتقـــي براعـــي  بعيـــدًا عـــن 
أغنـــام، طلبـــت منـــه مـــاء، فناولنـــي 
ـــوزا  ـــي ك ـــت، ناولن ـــا ارتوي ـــه، عندم ِقْرَبَت
ــًا،  ــه قليـ ــربت منـ ــز شـ ــب ماعـ ــه حليـ بـ
دردشـــت معـــه قليـــًا، وســـألته عـــن 
الكثيـــرة  الشـــياه  كل  معرفـــة  كيفيـــة 
لديـــه، وهـــل أن اختلطـــت بقطيـــع آخـــر 
يمكنـــه أن يعرفهـــا، قـــال بالطبـــع، مثلمـــا 
تعـــرف أنـــت أوراق الكتـــاب ومـــا بهـــا 
مـــن كلمـــات، ســـألني لمـــاذا تحمـــل كيســـًا 
باســـتيكيًا تضـــع فيـــه كتبـــك وأوراقـــك، 
وأخـــذ يضحـــك وقـــال ال تلعـــب علـــى النـــار 
وكيســـك نايلـــون، تركـــت العبـــث بالجمـــرة 
رقيـــق،  بعـــود شـــجر  أحركهـــا  التـــي 
وأنـــزل هـــو وعـــاء الشـــاي ناولنـــي كوبـــًا.. 
قلـــت لـــه: الكتـــب التـــي فـــي الكيـــس نـــار، 
لكنهـــا لـــم تحرقـــه، فهـــي تحتـــرم المـــأوى، 
العـــش الـــذي يؤويهـــا، كان يقصـــد الراعـــي 
أن ال أكتـــب فـــي السياســـة، حكـــى لـــي عـــن 
ـــّم  ـــًا شـــعرية َت ـــال أبيات ـــه ق شـــاعر صديق
ـــة،  ـــرات الثقافي ـــل المخاب ـــن قب ـــا م تأويله
قبـــض عليـــه، وعـــذب حتـــى المـــوت، 
وعـــن  الشـــياه  عـــن  أشـــعاره  كانـــت 

الذئـــاب التـــي افترســـت القطيـــع وكان 
ـــس  ـــى عـــدد أعضـــاء مجل ـــاب عل عـــدد الذئ
قيـــادة الثـــورة أو االنقـــاب، قـــال لـــي 
ـــل فقـــط، أيضـــًا  ـــي تقت ـــات الت ليـــس الكلم
األرقـــام، عندمـــا شـــاهد آلـــة حاســـبة 
صغيـــرة، كنـــت اســـتخدمها أحيانـــًا فـــي 
عمليـــات حســـابية بعلـــم الفلـــك الـــذي 
ـــى أشـــرق  ـــه ألعـــرف مت أحـــاول أن أتعلم
ومتـــى أكســـف ومتـــى أخســـف ومتـــى 
أغـــرب عـــن وجـــه هـــذا العالـــم.. لكـــن عـــن 

قفـــاه فأنـــا بـــاٍق.
الكتابـــة،  عالـــم  فـــي  انخرطـــت 
وقلمـــي  أوراقـــي  وضـــع  وواصلـــت 
ــا  ــتيك، وكلمـ ــس باسـ ــي كيـ ــي فـ وكتبـ
ــه  ــل رميتـ ــعرني بالملـ ــرًا وأشـ ــل كثيـ ثقـ
فيـــه،  بمـــا  قمامـــة  عربـــة  أول  فـــي 
ــس  ــي كيـ ــة فـ ــي الروائيـ ــدأت حياتـ وابتـ
جديـــد، ســـألني الكاتـــب المغربـــي أحمـــد 
الكبيـــري ذات لقـــاء فـــي الربـــاط، كيـــف 
تكتـــب الروايـــات بهـــذه الســـرعة، وأنـــت 
الـــذي بـــدأ الكتابـــة فجـــأة ومتأخـــرًا، قلـــت 
ــن خـــال  ــدًا مـ ــه ال أدري، فأعـــرف جيـ لـ
ممارســـتي لتجـــارة الشـــنطة فـــي دول 
جنـــوب غـــرب آســـيا أن صاحـــب حرفتـــك 

محمد األصفر

منــذ أن تجــاوزت السادســة ابتدائــي، لــم َأْقَتــِن أي حقيبــة، أحمل كتبي 

مربوطــة بشــريط مطاطــي، ينتهي طرفاه بمشــبك )شــّطي بّطــي( أنثى 

وذكــر، نتوء الذكــر الحديد يجذبه ثقب ممغنط، فتتســّور الكتب وتنضغط 

علــى بعضهــا البعض، ومضى بي الحال في عدم اقتناء حقائب أو محافظ 

لحفظ وريقات الهوية أو النقود إلى اآلن، فأوراقي الرســمية أحشوها في 

جيبي الخلفي، والنقود في جيبي األمامي، وعادة ال أتعرض ألي عمليات 

نشل مهما دخلت إلى زحام، بفضل ضيق بنطلون الجنز الذي أرتديه أغلب 

األوقات.
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البـــاء،  تزيـــل  كلمـــة ال  عـــدوك، وأن 
وآنـــذاك ســـألني كيـــف تكتـــب الروايـــات، 
فقلـــت لـــه الروايـــة لـــدي مثـــل كيـــس 
القمامـــة، وعندمـــا يمتـــأل الكيـــس أرميـــه 
ــاخ  ــن األوسـ ــاذا عـ ــره، ومـ ــي غيـ وأقتنـ
التـــي تحـــت قدميـــك أو التـــي تصادفـــك 
فـــي طريقـــك، قلـــت لـــه أتركهـــا كمـــا هـــي، 
هنـــاك كتـــاب يعملـــون فـــي شـــركات 
يعملـــون  آخـــرون  وكتـــاب  النظافـــة، 
فـــي هيئـــات األمـــر بالمعـــروف والنهـــي 
ـــق  ـــر وإماطـــة األذى عـــن الطري عـــن المنك
ســـيتكفلون بهـــذا العمـــل.. وال مشـــكلة 
لـــدي إن دفعـــت لهـــم ضرائـــب، لكـــن بينـــي 
وبينـــك لـــن أدفـــع لهـــم.. ســـأتهرب أكيـــد.
ــان  ــاب أو مهرجـ ــرض كتـ ــي كل معـ فـ
أو نـــدوة أشـــارك فيهـــا يتـــم توزيـــع 
حقائـــب  المشـــاركين،  علـــى  حقائـــب 
ـــام  ـــم واألق ـــون الفخ ـــورق المل ـــة بال مليئ
ـــاركات  ـــداول المش ـــة وج ـــة الرديئ التجاري
للـــوزارة  والدعايـــة صـــوت وصـــورة 
المنظمـــة للنشـــاط، هـــذه الحقائـــب ال 
أحملهـــا معـــي، وأدســـها تحـــت ســـرير 
النظافـــة  عاملـــة  لتجدهـــا  الفنـــدق، 
فتســـتفيد منهـــا بشـــكل أو بآخـــر.. فعـــل 
مهرجانـــات  حقائـــب  بواســـطة  الخيـــر 
ــدًا..  لصـــوص المـــال العـــام يريحنـــي جـ
ـــى  ـــًا حت ـــي كيس ـــان يعطين ـــو أن المهرج ل
كيـــس شـــاي أضعـــه فـــي فنجـــان بـــه مـــاء 
ســـاخن وأســـقط عليـــه مكعبيـــن ســـكر، 

ببـــطء، ســـأحترمه  يذوبـــان  أتركهمـــا 
كيـــس  يلهمنـــي،  الكيـــس  كثيـــرًا، ألن 
ــة لـــن  ــه لـــي الثقافـ ــاي الـــذي تعطيـ الشـ
فـــي  ســـأتركه  القمامـــة،  فـــي  أرميـــه 
الفنجـــان بعـــد أن أعصـــر ظهـــره بالملعقـــة 
ـــد مـــن قطـــرات عمـــري  ـــط المزي ـــدًا لينق جي
ــي  ــة فـ ــا بعنايـ ــي أضعهـ ــي، التـ أو أيامـ
كيـــس باســـتيكي، وكل فجـــر أدخـــل 
ــًا  يـــدي إلـــى الكيـــس وألتقـــط منـــه يومـ
جميـــًا أعيشـــه فـــي أي مـــكان مـــن دنيـــا 
ــرف  ــدة اصـ ــق قاعـ ــه وفـ ــي... أعيشـ ربـ
ـــب..  ـــي الغي ـــا ف ـــك م ـــب يأتي ـــي الجي ـــا ف م
وفـــي الغيـــب نقـــود كثيـــرة.. وحكايـــات 
ـــرة..  ـــرة.. وآالم كثي ـــذ كثي ـــرة.. ولذائ كثي
ودمـــاء كثيـــرة أيضـــًا.. أغمـــض عينيـــك 
فقـــط وأحلـــم.. وانتبـــه قليـــًا إلـــى هاتفـــك 
ـــك  ـــس أوراق ـــك الســـّيال وكي ـــال وقلم النق
ــك  ــوب قهوتـ ــول وكـ ــوبك المحمـ وحاسـ
المـــّرة وانتبـــه لنفســـك بحذافيرهـــا أيضـــًا 
ـــك  ـــس أيام ـــا كي ـــر.. أم ـــا حذافي إن كان له
فـــا تخـــف عليـــه وال تشـــغل بالـــك بـــه 
وال تنتبـــه لـــه، فهـــو منتبـــه لنفســـه أكثـــر 

منـــك.
الحقيبـــة الجلديـــة خاصـــة المعلقـــة 
حاملهـــا  تظهـــر  والتـــي  الكتـــف  علـــى 
كمحصـــل تذاكـــر تخـــرب مزاجـــي كثيـــرًا، 
فأتجنـــب النظـــر لمـــن يحملهـــا، وبعـــد 
انتشـــار الابتـــوب وتـــرك معظـــم الكّتـــاب 
واصلـــت  القلـــم،  بواســـطة  الكتابـــة 

ـــس الباســـتيك،  ـــي لكي برنامجـــي ووفائ
الـــذي تذيبـــه النـــار إن مســـته، فدائمـــًا 
ـــة الابتـــوب، وآخـــذ  أســـتغني عـــن حقيب
الابتـــوب فـــي كيـــس أو آخـــذه معـــي 
بـــدون حقيبـــة أضعـــه فـــي الســـيارة 
ـــل  ـــا أدخ ـــي، وعندم ـــه الكهربائ ـــع خيط م
ـــة أحضـــره مـــن الســـيارة،  المقهـــى للكتاب
أعيـــده لصنـــدوق  ثـــم  أشـــتغل عليـــه 
الســـيارة الخلفـــي مـــع اإلطـــار االحتياطـــي 
الـــذي غالبـــًا مـــا يكـــون فارغـــًا مـــن الهـــواء 

ــخ. ــى نفـ ــاج إلـ ويحتـ
تأملنـــي  كازابانـــكا  مطـــار  فـــي 
ضابـــط الجـــوازات وقـــال لـــي أنـــت كيـــس 
الباســـتيك إلـــى ذاك المكتـــب، ألخـــذ 
وكانـــت  بصمتـــي،  أخـــذوا  بصمتـــك. 
ــي أي  ــًا فـ ــت مطلوبـ ــي لسـ ــة أننـ النتيجـ
قضيـــة، ضابـــط آخـــر أخذنـــي لتفتيـــش 
ــا  ــمية عليهـ ــة رسـ ــظ ورقـ ــس، الحـ الكيـ
شـــعار معهـــد ســـرفانتس بطنجـــة وبهـــا 
اســـمي باإلســـباني، مـــا هـــذا، قلـــت لـــه 
ــط،  ــة فقـ ــن العملـ ــش عـ ــك أن تفتـ مهمتـ
هـــذه األوراق ال تخـــص الجمـــرك، حضـــر 
ضابـــط آخـــر، قـــرأ الورقـــة، وأفســـح لـــي 
ـــألني  ـــم س ـــي، ث ـــاء إجراءات ـــق إلنه الطري
أنـــت رجـــل محتـــرم وروائـــي ومدعـــو مـــن 
جهـــة لهـــا مصداقيـــة، لمـــاذا تجلـــب لـــك 
ــأة؟  ــذه الهيـ ــس وهـ ــذا الكيـ ــبهات بهـ الشـ
قلـــت لـــه: ألن الشـــبهات غيـــر محترمـــة.
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ستفانو بيني

حقيبة الذكريات

عنـد نقطـة تفتيـش الحقائب في المطار كانت وردية الشـرطي 
توشـك على االنتهاء. 

-قـال لنفسـه: الحمـد هلل، بعـد خمـس دقائـق لـن تكـون هنـاك 
قنابـل أخـرى. لـن يكـون هنـاك أنـاس آخـرون يتشـاجرون معي 
ألنهـم يريـدون حمـل زجاجات تحتوي على سـوائل في الطائرة، 
أو ألننـي صـادرت مقصـات األظافـر، أو منعـت الحقائـب المليئـة 
باألطعمة التي ال يمكن تصديرها. لن يكون هناك أناس يخلعون 
األحزمة أو الساعات، أو األطفال الذين يبكون أو العجائز الاتي 

ال يفهمـن. لقـد تعبـت، رغـم أن اليوم كان يومـًا هادئًا. 
ما أن انتهى من هذه األفكار حتى رأى أمامه فجأة رجًا غريبًا. 
كان يرتـدي عمامـة بيضـاء، ولـه ذقـن سـوداء طويلـة، ويحمـل 
حقيبـة بيضـاء كأنها من العاج، المطرز بأناقة. ابتسـم للشـرطي 

الـذي لم يبادله االبتسـام. 
-ضع الحقيبة على السير وضع الساعة والحزام والكمبيوتر 

واألشياء المعدنية األخرى في الوعاء الباستيكي. 
-أجاب الرجل برقة: ليس لدي شيء من هذا كله. 

مـرت الحقيبـة من جهاز األشـعة ففرك المراقـب عينيه. أعطى 
إشـارة إلـى الشـرطي أن بالحقيبـة شـيئًا غريبـًا. زفـر الشـرطي 
زفرة وأمر السيد ذا اللحية السوداء بالتقدم أمامه قائًا بصرامة: 

-هل تفتح لي الحقيبة من فضلك؟ 
-- بالتأكيد، فتش كما تشاء. قال ذو اللحية السوداء. 

انفغـرت الحقيبـة فجـأة وبـدا للشـرطي أنهـا ربمـا قـد انفتحـت 
وحدهـا، دون أن يلمسـها صاحبهـا. 

نظر بداخلها وقال بدهشة: 
-ولكن ليس هناك شيء بداخلها. 

ابتسم الرجل: 
-الحقيقة أنه ال يوجد شيء .. من األشياء الملموسة، األشياء 

المرئية. هو ذلك فعًا... 
-هل تريد أن تقنعني أنك مسافر بحقيبة خالية؟ 

-في الظاهر نعم - أجاب الرجل بثبات. 
-ال تسـخر منـي أرجـوك! - قـال الشـرطي وهو يشـتاط غضبًا 

- لنكـن جاديـن، وال تحـاول أن تمـارس المكـر معي! –
لـم يـرد الرجل. َفَحَص الشـرطي الحقيبة، وفتـش في كل ركن 
مـن أركانهـا، وخّبـط عليهـا بظهـر يـده لكـي يسـمع مـا إذا كانـت 
تحتوي على تجاويف، أو مخبأ سـري. اسـتدعي شـرطية وقاما 
معـًا بتقليـب الحقيبـة على كل وجـه. ولكنهما فـي النهاية اضطرا 

للتسـليم بأنهـا فارغة. فأعـادا غلقها. 

-هذه الحكاية ال تعجبني – تمتم الشرطي. 
-أفهـم شـكك - قـال الرجل الغريب – أنت تـؤدي عملك، وأفهم 
أن حقيبة مثل هذه تبعث الشك عندك. ولكنني أستطيع أن أفسر 

لك األمر. ليست خاوية... هذه الحقيبة مليئة... بالذكريات... 
-ولكنـك مجنـون يا سـيدي! - تعجب الشـرطي – وتريدني أن 

أصدقك؟ 
-لسـت مجنونـًا – قـال الرجـل – أعـرف أننـي قـد أبـدو غريبـًا. 
اسـمع يـا سـيدي مـا سـوف أقولـه لـك، أنـا سـاحر، وال أريـد أن 
أشرح لك كيف أصبحت كذلك، وال أحكي لك عن شؤون عملي، 
ولكنني تعلمت على مدى السنوات على نحو سحري كيف أحتفظ 
بذكرياتـي األجمـل وأحملها معـي. كلها موجودة هنا، من البديهي 
أنـه يصعـب رؤيتهـا، ولكننـي أؤكـد لـك أنها ليسـت ضـارة، ولن 

تزعـج أحدًا على متـن الطائرة. 
-آٍه، هـو ذاك، لـم أخطـئ إذًا - قـال الشـرطي - تريـد أن تقول 
إن هنـاك بالفعـل أشـياء، موجودات، حاجيات، كـن أكثر دقة... 
-لنسمها أشياء، ولكنها أيضًا شخصيات، وموسيقى، ومناظر 

طبيعية، وما نحو ذلك- قال الرجل. 
-وبناء عليه يجب أن أفحص كل هذا! – قال الشرطي – أخرجها 

كلها من فضلك! 
-ال – قـال الرجـل بإشـارة إحبـاط مـن يده - إنها أشـياء كبيرة 
الحجـم وكثيـرة العـدد.. نعـم كثيرة.. قد تسـبب مشـاكل في مطار 

كهـذا. مـن األفضـل، بل مـن األفضل جـدًا أال تراها. 
-كبيرة جدا؟ - قال الشرطي – هي إذًا خطيرة. 

-ليسـت خطيـرة – أجـاب الرجـل الهـادئ – ولكـن مـن األفضـل 
عـدم إخراجها. 

-أخرجها حااًل - قال الشرطي. - أولن تركب هذه الطائرة؟ 
-تنهـد الرجـل وقـال – كل مـرة يحـدث الشـيء نفسـه، هـل مـن 

المعقـول أن تسـبب حقيبـة ذكريـات كل هـذا الخـوف؟ 
افتـح قلـت لـك! – صـاح الشـرطي – أو اسـتدعي لـك الزمـاء 

األمن.  فـي 
- أنت الذي أردت ذلك - قال الرجل. 

قرقرت السوسـت وانفتحت الحقيبة. في البداية سـرى صوت 
حفيـف ريـاح، ثـم موسـيقى. ثـم تجسـدت من الفـراغ امـرأة غاية 

فـي الجمـال ترتدي سـاريًا مذهبًا. 
-- ولكـن.. مـاذا يحـدث؟ - قـال الشـرطي وهـو يتراجـع إلـى 

الخلـف. 
بعـد المـرأة خرج عازفو أوركسـترا واحـدًا بعد اآلخر، وبيد كل 

لعب وجد



49

منهـم آلتـه الموسـيقية. اصطفوا على شـكل نصف دائـرة وبدأوا 
العزف، وسـط دهشـة الركاب المسافرين. 

قبل الرجل يد المرأة وبدآ يرقصان بشغف شديد. وعلى الفور 
خـرج مـن الحقيبـة الـزوج الغيور وفي يده سـكين، وأخذ يصارع 

بها الرجل. 
اسـتدعوا  طـوارئ،   - يصـرخ  أن  الشـرطي  أراد   – -توقـف 

حلقـه.  فـي  انكسـر  الصـوت  ولكـن   ،- التعزيـزات 
كانت الحقيبة قد بدأت تخرج أشـياء عديدة من جميع األنواع. 
خـرج والـدا الرجـل ذي اللحيـة السـوداء، وهمـا عجـوزان هنديان 
أنيقـان. كمـا خـرج كل رفاقـه فـي الدراسـة، وبعضهـم كان يركـب 
دراجته. ومن ال شيء بزغت شجر جوز ضخمة، وطالت أغصانها 
حتى المسـت سـقف المطار. وخرج من الحقيبة جزء من شـاطئ 
وقارب، ثم هبط جواد، وكاب وقطط، وسرب ببغاوات وفيان 

ضخمان بزلومتين ملونتين ومزينتين بالذهب. 
-الحقوني – صرخ الشرطي. 

خرجـت مـن الحقيبـة مدينة كاملـة ببيوتها وشـوارعها وموائد 
طعامهـا وميـدان يعـج بالنـاس. انهـارت أبواب المطـار، وأصبح 

السـقف غابـة من النباتات المتسـلقة. 
-- لقد ولدت هناك - قال الرجل بابتسامة. 

-الحقوني – صرخ الشرطي. 
كان آخـر مـا خـرج مـن الحقيبـة دوبلير للشـرطي وهو يصرخ 

مرعوبًا. 
-أنـت آخـر ذكرياتـي – قـال الرجـل – هل ترى كيـف أنت قبيح 

وأنـت غاضب؟ 
-اغلقها أرجوك – قال الشرطي متوسًا. 

أتـى الرجل بإشـارة، فانغلقـت الحقيبة محدثة نقرة، واختفى 
كل شيء. 

-هـل يمكننـي أن أعبـر اآلن؟ - قـال الرجـل وظـل سـخرية فـي 
صوتـه. 

-أرجوك، مر من فضلك. قل الحقيقة: في األمر خدعة! صحيح؟ 
-ال توجد أية خدع، واآلن دعني أمر وإال فقدت الطائرة. 

ابتعـد الرجـل، وظـل الشـرطي مضطربـًا، ورأسـه بيـن يديـه 
مذهـواًل. ثـم اسـتعاد ربـاط جأشـه. قـال لنفسـه: مـن المؤكـد أنهـا 
خدعة.. البد أنها كذلك. منوم مغناطيسي، مثير لألوهام. جعلني 

أعتقـد أن كل هـذا حـدث. يـا للعجـب، كان يبـدو حقيقيًا. 
- يا فيفيانا... نادى

وصلت شرطية زميلة ونظرت إليه بقلق: 
-ماذا هناك؟ تبدو مضطربًا! 

-شـيء ال يصـدق. منـذ دقيقـة كان هنـا رجل، سـاحر، غريب، 
نومني تنويمًا مغناطيسـيًا... لن تصدقي.. لقد صدقت فعًا أنني 

أرى أشـياء.. خدعة، وأي خدعة! 
-عـذرًا- قالـت فيفيانـا - ولكـن اشـرح مـاذا حـدث هنـا أمامـك؟ 
مـاذا كانـت أشـجار الجـوز هـذه وتلـك األوراق؟ مـاذا كانـت تفعـل 
تلـك الببغـاء على لوحة المواعيـد؟ وما رائحة القلي هذه؟ وما هذا 

البـراز الضخـم هنـا؟ يبـدو بـرازًا.. نعم بـراز فيل... 
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 Le divorce »يبـــدأ فيلـــم »الطـــاق
بقـــدوم الفتـــاة األميركية إلـــى باريس، 
لـــة بحقيبتهـــا الهيبيـــة، وحقائـــب  ُمحمَّ
واحـــدة رخيصـــة شـــائعة،  ســـفرها، 
واألخـــرى قديمـــة أقـــرب إلـــى الفنتج.
صـــدر هذا الفيلم ســـنة 2003، وهو 
مأخـــوذ عـــن روايـــة بالعنـــوان ذاتـــه 
جونســـون.  دايان  األميركيـــة  للكاتبـــة 
يدور الفيلـــم حول أختيـــن أميركيتين، 
الكبرى روكســـان وهي شاعرة متزوجة 
من رســـام فرنســـي، ولها طفلـــة منه، 
األحـــداث  وتبـــدأ  حامـــل،  اآلن  وهـــي 
بوصـــول أختهـــا الصغـــرى إيزابيل من 
أميـــركا، لتقيـــم معهـــا بصفـــة مؤقتة. 
روكســـان عاقتهـــا الزوجية على شـــفا 
ـــك بهذا  االنهيـــار، وهي تحـــاول التمسُّ
الـــزواج علـــى الرغم من إعـــان زوجها 
أنـــه على عاقـــة بفتاة روســـية، يبرر 
شـــغفه بهـــا بأنها تلهمـــه ومنـــذ عرفها 
وهـــو يرســـم بشـــكل أفضل، عـــدا عن 
محاججته بقيم الحرية الشـــاعرية، مما 
يدفع روكســـان مع توالـــي األحداث إلى 
محاولـــة االنتحار، لكنها تفشـــل، وفي 
ســـياق إتمام إجـــراءات الطـــاق يعجب 
بهـــا المحامي، الـــذي يبدو أكثـــر تقديرًا 
لها وأكثـــر نضجًا من زوجهـــا المهزوز.

بالمـــوازاة، أختها القادمـــة للتو من 
أميـــركا، تدخـــل فـــي عاقـــة مـــع أحد 
أقارب زوج أختها، السياسي إدجار ذو 
الشـــعر الفضـــي الذي يكبرها بســـنوات 
كثيرة، والذي ســـيعرض عليها بشـــكل 
مباشـــر وواضـــح أن تصبح عشـــيقته. 
تتحّول هـــي تدريجيًا ابتـــداء من لحظة 
قّص شـــعرها، لتكون عشـــيقة له على 
النمـــط الفرنســـي، وتنســـاق هـــي إلى 
جاذبيـــة التجربة، وإلى كونـــه معلمها 
في الحيـــاة، بدءًا من تفاصيـــل الطعام 
الفرنســـي وكيفيـــة تناولـــه، وفي هذه 
المرحلـــة سيرســـل لهـــا هدية شـــنطة 
هيرمـــس »كيلـــي«، التـــي ســـميت بهذا 
االســـم ألنهـــا أعـــدت ألميـــرة موناكـــو 

الممثلـــة غريـــس كيلي.
ال تعـــرف إيزابيل األميركية الســـعر 
الحقيقـــي لهـــذه الحقيبـــة، هنـــا يظهر 
األميركيـــة  الثقافـــة  بيـــن  االختـــاف 
لكـــن  الُمترَفـــة،  والفرنســـية  العمليـــة 
أختهـــا فـــور رؤيتهـــا للهديـــة الُمترَفـــة 
تســـألها ماذا قدمت للرجل وكيف يمكنها 
قبـــول هدية مـــن هـــذا النـــوع، ألن هذا 
النـــوع من الهدايـــا ال يأتـــي إال بمقابل. 
هـــذه الحقيبـــة وقت صـــدور الفيلم كان 
ثمنهـــا يتجـــاوز 10 آالف دوالر، بينمـــا 

اليـــوم يتجـــاوز الـ 30 ألـــف دوالر.
اختار السياســـي لعشيقته األميركية 
التي أراد فرنســـتها حقيبة كيلي حمراء 
مصنوعة من جلد التمســـاح. ال تتناسب 
الحقيبـــة ُمطلقا مع ثيـــاب إيزابيل التي 
تصـــّر علـــى حملهـــا دائمـــًا حتـــى مـــع 
الجينـــز الهيبـــي، لدرجة تجعـــل إدجار 
يلفـــت نظرها إلى أنهـــا ال ينبغي لها أن 
ترتديهـــا إال فـــي اللحظـــات المهمة ذات 
المابـــس الراقية، بينمـــا تلفت الحقيبة 
نظر والـــدة إيزابيل مـــن منظور جمالي 
فقـــط، ثـــم تشـــيح عنهـــا ألنها ليســـت 
ذات أهميـــة أبعد مـــن كونهـــا »حقيبة« 

. حسب و
ال تحمـــل الحقيبة مضاميـــن جمالية 
فقـــط، بـــل تعبـــر عـــن االختـــاف بين 
وثقافـــة  التحـــرُّر  ثقافـــة  ثقافتيـــن، 
التنميط، عـــدا عن كونها رمـــزًا للعاقة 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة، فإدجـــار اختار 
الحقيبة بناء على ما يناســـب مستواه، 
كنوع مـــن دفع الفتاة للترقـــي في الفئة 
االجتماعيـــة ولو كانت مجرد عشـــيقة، 
وهـــذا يمثـــل نمطـــًا آخر عنـــده، فأخته 
إيزابيـــل،  مـــع  الحقيبـــة  تـــرى  حيـــن 
تعـــرف أنهـــا صـــارت عشـــيقة أخيها، 
ألنـــه اعتـــاد إهداءهـــا إلـــى عشـــيقاته 

نورة محمد فرج

حقيبة غريس كيلي: وعد األميرات
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فـــي أول العاقـــة، أي أن الحقيبـــة هي 
عامـــة التحّول واالمتـــاك، وهي أيضًا 

إعان عـــن ســـريان العقد الشـــفهي.
تعلـــم أن حقيبـــة غريـــس كيلي هي 
بمثابـــة عامـــة تحـــول الفتيـــات إلـــى 
عشـــيقات لـــه، أي أن إيزابيـــل ليســـت 
األولـــى، عـــدا عـــن أن الكاتبـــة أوليفيا 
التـــي اختارت العيش  بيس، األميركية 
فـــي باريـــس منـــذ أمـــٍد بعيـــد، بلهجة 
الخبيـــرة فـــي الحيـــاة، تقـــول للفتـــاة 
الشـــابة فـــي آخـــر الفيلـــم، إنـــه يهدي 
عشيقاته في أول العاقة هذه الحقيبة، 
وفـــي آخرهـــا يهديهن وشـــاحًا، باهظًا 
وأنيقـــًا، ولكنه بطبيعـــة الحال أرخص 
مـــن الحقيبـــة. فما وجـــه االختاف بين 

والوشـــاح؟ الحقيبة 
تأتي حقيبة غريس كيلي في شـــكل 
مربـــع أو تكعيبـــي، أي أنهـــا ُمحـــدَّدة 
األطـــراف والزوايـــا، ممـــا يشـــير إلـــى 
كونهـــا عاقة ُمحـــدَّدة تمامًا، ال ننســـى 
أن إدجـــار خـــال الغـــداء عـــرض على 
إيزابيل بشـــكل صريـــح إن كانت ترغب 
أن تكـــون عشـــيقته، كمـــا أن الحقيبـــة 
ُتحمـــل علـــى اليـــد فـــي الغالـــب، وهو 
المظهـــر األكثـــر أناقـــة بداًل مـــن حقيبة 
الكتـــف، لكن الفتاة ترتديهـــا على كتفها 

مـــع جينزهـــا.  إدجـــار أيضـــًا اختارها 
باللـــون األحمـــر القـــوي، الـــذي يرمـــز 
كمـــا قـــال هـــو إلـــى الشـــباب، وأيضًا 
إلـــى العشـــق والجنس، األحمـــر اللون 
األكثـــر بريقـــًا وليـــس األكثـــر حيادية 
كاألســـود، لكنها أيضًا بجلد التمســـاح، 
والـــذي رغم فخامته وغـــاء ثمنه يحيل 
إلـــى الحيـــوان المتوحـــش، وهو ضمن 
خطـــوط األزياء التي تناســـب ســـيدات 
األعمـــال واألكبـــر ســـنًا، كما أنـــه أكثر 
ترفـــًا من الحقيبة الجلديـــة العادية، مع 
أن حقيبـــة غريـــس كيلي فـــي النموذج 
األصلـــي الـــذي حملتـــه غريـــس كيلي 

نفســـها لم تكـــن جلد تمســـاح.
الوشـــاح  األخـــرى،  الجهـــة  علـــى 
الحريـــري الذي يظهـــر في آخـــر الفيلم 
ُمؤذنـــًا بانتهـــاء العاقـــة، وهـــو يعـــّد 
الفرنســـية،  المـــرأة  تفاصيـــل  مـــن 
لكـــن القمـــاش أكثر تحـــّررًا مـــن الجلد 
الصلـــب ذي الزوايـــا القائمـــة، كما أنه 
ُمتعـــدِّد األلوان، ونقوشـــه متشـــابكة، 
كالحقيبـــة،  ومحـــددًا  واضحـــًا  ليـــس 
وتســـتعرض الكاتبـــة فـــي حوارها مع 
إيزابيـــل الكيفيـــات التـــي ترتـــدي فيها 
الفرنســـيات الوشـــاح، علـــى الرقبة أو 
الـــرأس وإلى الخلف تتركه الفرنســـيات 

لكـــي يتطاير، أو في شـــكل عقدة، فهو 
خيـــار أكثر مرونـــة وأكثر تلونـــًا وأقّل 

! ثمنًا
في آخـــر الفيلـــم، ســـتقذف إيزابيل 
الحقيبة بســـعادة من على بـــرج إيفل، 
طارحة معهـــا كل ما تحملـــه من تصنع 

وتنـــازل ووهم.
تمنح حقيبة كيلـــي أي فتاة تمتلكها 
وبنمـــوذج  بالشـــهرة  موهومـــًا  وعـــدًا 
ســـندريا، عبر اســـتدعائها قصة أميرة 
موناكـــو، التـــي كانـــت ممثلـــة تحولت 
إلـــى أميرة. فـــي ســـنة 1954، ظهرت 
غريـــس كيلي وهي تحمـــل هذه الحقيبة 
فـــي فيلـــم ألفـــرد هيتشـــكوك »القبض 
علـــى لـــص«، ثـــم تزوجـــت مـــن أمير 
موناكـــو عام 1956، لكن هـــذه الحقيبة 
لـــم يطلـــق عليها اســـم غريـــس إال عام 
 ،2010 إبريل/نيســـان  وفـــي   ،1977
عـــرض متحـــف فكتوريـــا أنـــد ألبـــرت 
فـــي بريطانيـــا الحقيبة األصليـــة التي 

ظهرت فـــي الفيلـــم 2010.
كانـــت  الحقيبـــة  هـــذه  أن  الغريـــب 
بدايتهـــا األصليـــة عـــام 1892، وكانت 
حقيبة لحفظ ســـرج الخيل! لكن هرمس 
ورفيقه بوجاتـــي أعـــادا صناعتها عام 
1923 لتصبـــح الئقة بزوجـــة هرمس!

 »غريس كيلي« أثناء قدومها لحضور 

العرض األول ألحد أفامها عام 1956
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كثيـــرة  ورمـــوز  دالالت  للحقيبـــة 
فـــي عالـــم الصحافـــة الرياضيـــة ولدى 
المهتميـــن بالكتابة والتأليف في الشـــأن 
الرياضـــي.. ويتحـــّول معناهـــا كثيـــرًا 
وفقـــًا لمكانهـــا فـــي الجملـــة والكلمات 

التـــي ترتبـــط بها.
منذ  بالرياضـــي  الحقيبـــة  وترتبـــط 
يومـــه األول، مرورًا بمراحل الناشـــئين 
لحظـــة  والتألـــق، وحتـــى  والصعـــود 

االعتزال المريـــرة، وتبقى معه ليفتحها 
حينمـــا يرغـــب فـــي اســـتعادة ذكريات 

. ضي لما ا
بالذاكرة خمســـين  شـــخصيًا  وأعود 
عامـــًا للـــوراء حينمـــا كنـــت طفـــًا في 
الحادية عشـــرة، وحاصـــًا لتوي على 
حيـــث  بتفـــوق..  االبتدائيـــة  الشـــهادة 
منحني والـــدي مكافـــأة بالموافقة على 
الذهـــاب إلـــى اختبـــارات كـــرة القـــدم 

لألشـــبال في النـــادي األولمبي المتاخم 
لمنزلنا فـــي اإلســـكندرية.. وكان فريق 
األولمبـــي األول في ذلـــك الوقت األقوى 
فـــي مصـــر وفائـــزًا ببطولـــة الـــدوري 
العـــام.. وأمضيـــت ليلـــة كاملـــة فـــي 
إعـــداد حقيبتـــي الصغيـــرة للذهاب إلى 
االختبـــارات وســـط ضجـــر هائـــل من 
إخوتـــي لكثـــرة حديثـــي عـــن األمـــر.. 
ولـــم يكن في الحقيبة ســـوى المنشـــفة 

البداية استالم للشنطة
والوداع إغالق للحقيبة

عالء صادق
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داخلية  وقميـــص وســـروال ومابـــس 
فقـــط، ألنني نزلـــت من المنـــزل مرتديًا 
مابـــس الرياضـــة التي ســـأخوض بها 
االختبارات.. وشـــعرت لحظة خروجي 
مـــن باب المنـــزل والحقيبـــة على كتفي 
بأنني أكثر إنسان ســـعادة في العالم.. 
ووددت لـــو أن كل الجيـــران ينظـــرون 
مـــن شـــبابيكهم لرؤيتي حامـــًا حقيبة 

لرياضة. ا
إلـــى  مـــن دخولـــي  دقائـــق  وقبـــل 
الملعـــب للخضوع لاختبـــار عرفت أول 
معنـــى رمزيًا لكلمـــة الحقيبـــة في دنيا 
الرياضة.. ســـألت طفًا أكبر مني حجمًا 
وعمـــرًا ســـبق لـــه خـــوض االختبارات 
في العـــام الماضي عن كيفيـــة التعّرف 
علـــى نتيجـــة االختبـــارات.. فـــإذا بـــه 
)الشـــنطة(،  كلمـــة واحـــدة  فـــي  يـــرد 
وهـــو التعبير الـــدارج في مصـــر لكلمة 
الحقيبة.. وأضاف الطفل: لو اســـتلمت 
الشـــنطة يعنـــي نجحت وســـيتم قيدك 
فـــي صفـــوف الفريـــق ويطلبـــون منك 
صـــورًا فوتوغرافيـــة وشـــهادة المياد 
األصلية وشـــهادة من المدرســـة التابع 

لهـــا وحضـــور ولي األمـــر إلـــى النادي 
االنضمـــام  شـــهادة  علـــى  للتوقيـــع 

للنـــادي.. لكـــن األهم هو الشـــنطة.. 
إذن.. )اســـتلمت الشنطة( هو المعنى 
التـــي  االختبـــارات  الجتيـــاز  الرمـــزي 
ُتجرى للناشـــئين في األندية المصرية.

وإلكمـــال القصـــة فقـــط ال أخجل من 
االعتراف بأنني لم أتســـّلم الشـــنطة في 

تلـــك االختبارات.
دراســـتي  وأكملـــت  األيـــام  مـــّرت 
بكلية طـــب اإلســـكندرية وحصلت على 
البكالوريـــوس وعملت قليـــًا في مجال 
إلـــى الصحافـــة  قبـــل تحولـــي  الطـــب 
والتأليف والتوثيـــق واإلعام المرئي.. 
الحقيقـــي  المعنـــى  علـــى  وتعرفـــت 
للحقيبـــة والرمزية التي تنفـــرد بها في 

الرياضة. دنيـــا 

حقيبة مواهبه
العبارة األكثر شـــيوعًا في الصحافة 

هي )أخرج مـــن حقيبة مواهبـــه(.. وال 
يســـتخدمها الصحافيـــون إال عند وصف 
اللمســـات الســـحرية التـــي ينفذها كبار 

ليونيـــل  األرجنتينـــي  أمثـــال  النجـــوم 
القـــدم واألميركـــي  كـــرة  فـــي  ميســـي 
ليبـــرون جيمـــس فـــي كـــرة الســـلة أو 
السويســـري روجيـــه فيدرير فـــي عالم 
انفـــراد  عـــن  تعبيـــر  وهـــو  التنـــس.. 
النجـــم الموهوب الـــذي ينفذ مـــا يعجز 
اآلخـــرون عـــن تنفيـــذه مثـــل المراوغة 
التـــي ال يتوقعهـــا أحد من ميســـي.. أو 
الدورانـــات الغريبـــة التـــي يقـــوم بهـــا 
جيمس عنـــد قفزاتـــه نحو الســـّلة.. أو 
الضربـــات الُمذهلـــة التـــي يفاجـــئ بها 
فيدرير عشـــاقه من بيـــن قدميه وظهره 

إلـــى شـــبكة التنس.
واقتبس الصحافيـــون الجدد التعبير 
وأطلقـــوا  تحويـــرًا  عليـــه  وأدخلـــوا 
على قائمـــة المنتخـــب األلمانـــي الفائز 
مؤخـــرًا بـــكأس العالـــم لقـــب )حقيبـــة 
برازيلـــي  كاتـــب  وأشـــار  المواهـــب(.. 
فـــي صحيفـــة شـــهيرة إلـــى أن الفارق 
بيـــن منتخبـــي البرازيـــل وألمانيـــا في 
المبـــاراة التاريخية التـــي انتهت بهزيمة 
البرازيلييـــن علـــى أرضهم فـــي نصف 
نهائـــي كأس العالـــم.. إلـــى أن المديـــر 
الفنـــي األلمانـــي يواكيـــم لـــوف فتـــح 
)حقيبـــة المواهـــب( واختار أحد عشـــر 
العبـــًا ليخـــوض بهـــم المبـــاراة، بينما 
اضطـــر المدير الفنـــي البرازيلي فيليبي 
الممزقـــة  حقيبتـــه  لفتـــح  ســـكوالري 
والتـــي ســـقط منهـــا نيمـــار الموهوب 
الوحيد ولم يســـتقر بهـــا إال البقايا التي 
تركهـــا اآلخرون لعـــدم حاجتهـــم إليها. 
ومـــن اإلبـــداع إلـــى الجانـــب القاتم 
الخـــداع(..  )وحقيبـــة  الرياضـــة  فـــي 
المكســـيكية  الصحـــف  واســـتخدمتها 
العنـــوان  وكان  مؤخـــرًا  بغـــزارة 
الرئيســـي إلحـــدى الصحـــف الرياضية 
اليوميـــة عقـــب هزيمة الفريـــق الوطني 

العمل الفني: Gerd Nordenskjold - السويد
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فـــي الـــدور ثمـــن النهائي مـــن منتخب 
غيـــر  جـــزاء  ركلـــة  إثـــر   2-1 هولنـــدا 
صحيحـــة فـــي الدقيقـــة السادســـة من 
الوقت بـــدل الضائـــع.. )روبيـــن يفتح 
حقيبة خداعـــه.. والحكم يســـقط داخل 
الحقيبة(.. وهي إشـــارة إلى أن الاعب 
الهولنـــدي أرخيـــن روبين لـــم يتعرض 
د  ألي مخالفـــة، ولكنه خـــدع الحكم بتعمُّ
الســـقوط ونـــال ركلـــة جـــزاء وهمية.

المباريات  فـــي  وأخطـــاء الاعبيـــن 
والمســـابقات ال تقتصـــر علـــى حقيبـــة 
الخـــداع، ولكنهـــا تمتـــد إلـــى أخطـــاء 
فنيـــة وبدنيـــة وخططيـــة تؤثر ســـلبًا 
علـــى فرقهم.. وتـــزداد أخطـــاء الاعب 
كلمـــا تدنـــت قدرته علـــى بـــذل الجهد.. 
وهنا توجـــه إليه عبـــارات النقد )يحمل 
حقيبتـــه على كتفيـــه(، وهو ما يشـــير 
إلـــى أنـــه ال يتحـــرك بحريـــة بســـبب 
ينســـى  وال  يحملهـــا..  التـــي  األثقـــال 
الكاريكاتير األشـــهر فـــي إيطاليا  أحـــد 
عقـــب خروجهـــا المبكر من الـــدور األول 
لنهائيـــات كأس العالـــم 2010 بـــا أي 
فـــوز.. وكان الكاريكاتيـــر رســـمًا ألحد 
عشـــر العبًا يرتـــدون قميـــص المنتخب 
األزرق وهـــم يصطفـــون أمـــام منصـــة 
الشـــرف عند عزف السام الوطني وكل 
منهـــم يحمل فوق رأســـه حقيبة ضخمة 

يعجـــز المـــرء الطبيعي عـــن حملها.

أغلق حقيبته
حقيبتـــه(  )أغلـــق  عبـــارة  وتبقـــى 
دنيـــا  فـــي  اإلطـــاق  علـــى  األشـــهر 
الرياضـــة.. وتعنـــي اتخـــاذ الاعب أو 
المـــدرب أو الحكـــم لقـــرار االعتـــزال.. 
ويحمـــل هـــذا التعبيـــر ازدواجيـــة بين 

الرمزيـــة والواقعيـــة، ألن الاعب الذى 
يعتـــزل يذهـــب إلـــى غرفـــة المابس.. 
ويخرج كل مابســـه ومقتنياته وأدواته 
من الدوالب ثـــم يغلق الـــدوالب ويدس 
كل شـــيء داخل حقيبته ويغلقها للمرة 

ويخرج. ويحملهـــا  األخيـــرة 
ومـــع انتشـــار ظاهرة النقد الســـاخر 
مـــن االعتزاالت غيـــر الحقيقية نشـــرت 
إحـــدى الصحـــف اإلســـبانية كاريكاتيرا 
به صـــورة لاعب الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان عقـــب إعـــان اعتزالـــه صيـــف 
2006 ويظهـــر زيـــدان حامـــًا لحقيبته 
خارجـــًا من بوابـــة نادي ريـــال مدريد، 
لكـــن الحقيبـــة ليســـت محكمـــة اإلغاق 
ويظهـــر منها زيـــدان آخر ناظـــرًا بخبث 
إلـــى الخـــارج.. وكان التعليـــق )حقيبة 
زيدان غيـــر محكمة اإلغـــاق(.. ويقصد 
الكاتـــب مـــن عبـــارة )لم يحكـــم إغاق 
التـــي  التـــرّدد  حالـــة  إلـــى  حقيبتـــه( 

يعيشـــها الاعـــب الُمعتزل.
تعنـــي  حقائبـــه(  )حـــّزم  وعبـــارة 
مغـــادرة الاعـــب للمكان الـــذي يتواجد 
فيه إلـــى مكان آخر.. وهي إشـــارة إلى 
وصـــول الاعـــب إلـــى درجة مـــن عدم 
الرضا لاســـتمرار مع ناديـــه واالتجاه 

جديد. نـــاٍد  إلى 
وظاهـــرة النقـــد القاســـي فـــي عالم 
)وانفجـــرت  تعبيـــر  تشـــمل  الرياضـــة 
حقيبتـــه( ويقصـــد كاتبـــه أن حقيبتـــه 
لـــم تتمكن من اســـتيعاب القـــدر الضخم 
مـــن المخالفـــات التـــي ارتكبهـــا الاعب 
ســـواء أكانت خـــال مبـــاراة أم بطولة 
بعينهـــا أم في مشـــواره فـــي الماعب.. 
ونشـــرت مجلة أميركيـــة ُمتخصصة في 
كرة السلة في التســـعينيات كاريكاتيرا 

للنجـــم دنيس رودمان وهـــو يحمل في 
عة األشـــكال  كل يـــد خمس حقائب متنوِّ
واألحجـــام واأللوان.. وكلهـــا ممزقة من 
آثـــار االنفجار بســـبب العقوبـــات التي 
تعرض لها خـــال مبارياتـــه بالبطولة 
التعبيـــر  نفـــس  ولكـــن  المحليـــة.. 
)انفجرت حقيبته( يحمـــل معنى مختلفًا 
تمامًا إذا مـــا توجه به الكاتـــب إلى أحد 
األنديـــة الغنية التـــي تميل إلى شـــراء 
الاعبيـــن األكفاء بأعـــداد كبيـــرة تزيد 
علـــى حاجـــة النـــادي إليهـــم.. ويقـــال 
)أصابتـــه الحقيبة بالصـــدأ( ألن الاعب 
الـــذي يغيب عـــن الماعـــب والمباريات 
بانتظـــام يفقـــد لياقتـــه ويهبـــط أداؤه 

حتـــى يعلـــوه الصدأ.
وعندمـــا تكتـــظ الحقيبـــة بالاعبين 
أكثـــر مـــن الحاجـــة ويبقـــى بعضهـــم 
با عمـــل لفتـــرة طويلة ثم يســـتخدمه 
المـــدرب بعد طـــول غياب يظهـــر تعبير 
)أخرج فانـــًا من حقيبتـــه(.. وابتكرت 
الصحافـــة اإلنجليزيـــة ثاثـــة تعبيرات 
جديدة عقـــب الخروج المبكـــر لمنتخبها 
مـــن كأس العالـــم األخيرة بـــا أي فوز 
وعودتـــه الســـريعة إلى بـــاده.. حيث 
تبارت الصحـــف في اختيـــار تعبيراتها 
)قائـــد  إحداهـــا:  وكتبـــت  الرمزيـــة.. 
الطائرة التي أقلـــت المنتخب اإلنجليزي 
لـــم يطفـــئ محـــركات  البرازيـــل  إلـــى 
الطائرة علـــى أرض المطار ألنه يعرف 
أن الفريـــق ســـيقلع ســـريعًا(.. وكتبت 
أخـــرى )لـــم يفـــرغ الاعبـــون حقائبهم 
كاملة فـــي غرفهم ألنهم غـــادروا الفندق 
والبرازيل أســـرع مما يجب(.. وسخرت 
العبـــي  لطابـــور  بكاريكاتيـــر  ثالثـــة 
منتخـــب إنجلتـــرا ومدربهـــم خارجيـــن 
منكســـي الـــرؤوس مـــن جائـــزة كأس 
العالـــم الذهبيـــة.. وبجوارهـــم صورة 
لكيـــس شـــاي يخـــرج مـــن كأس علـــى 
طاولـــة طعـــام.. وتحتهـــا كلمـــات: من 
يبقى في الـــكأس لفترة أطـــول منتخب 

إنجلتـــرا أو كيس الشـــاي؟.
وتبقـــى الحقيبة إحـــدى أهم الكلمات 
فـــي كل لغات العالم اســـتخدامًا وتأثيرًا 

برمزيتها في دنيـــا الرياضة.
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أمير تاج السر

ضغط الكتابة

ــي  ــة التـ ــك الحاويـ ــي تلـ ــروف، هـ ــو معـ ــا هـ ــة، كمـ الحقيبـ
تســـكنها أغـــراض متباينـــة، تختلـــف مـــن شـــخص إلـــى آخـــر، 
أحجامهـــا  واختلفـــت  مـــن ســـمات عصرنـــا،  وقـــد أضحـــت 
ـــا أو  ـــة حمله ـــا، وطريق ـــا، وأيضـــًا أغراضه ـــا، وماركاته وألوانه
ــه.  ــخص أو أمامـ ــف الشـ ــى األرض، خلـ ــرج علـ ــا لتتدحـ دفعهـ
ــاالت  ــي صـ ــافرين فـ ــة المسـ ــع لحركـ ــًا وللمتابـ ــي أيضـ وهـ
المطـــارات أو محطـــات القطـــارات والباصـــات، قـــد تصبـــح 
ـــال،  ـــا، وإن كان ذا جـــاه أو م ـــدر حامله ـــاس ق ـــًا لقي ـــارًا مهم معي
أو مجـــرد مســـافر عـــادي، بـــا أي صفـــات إضافيـــة. وإن كان 
ـــن  ـــان، حي ـــي بعـــض األحي ـــًا ف ـــون ُمخِطئ ـــد يك ـــاس ق ـــك المقي ذل
يصبـــح شـــكل الحقيبـــة وحجمهـــا، وماركتهـــا، مواصفـــات 
ـــوذ. ـــال أو النف ـــا بالم ـــة له ـــخصي وال عاق ـــزاج الش ـــع للم تخض
ــا أننـــي كنـــت مـــرة فـــي زيـــارة ســـريعة لمدينـــة  أذكـــر هنـ
دبـــي، وأردت الذهـــاب إلـــى »أبـــو ظبـــي« عـــن طريـــق الباصـــات. 
وفـــي الموقـــف الرئيســـي، عثـــرت علـــى شـــخص يرتـــدي مابـــس 
ــم  ــراف، لـ ــة األطـ قـ ــة ُممزَّ ــة قديمـ ــه حقيبـ ــّر خلفـ ــة، ويجـ عاديـ
أســـتطع تحديـــد لونهـــا، وكانـــت إحـــدى العجلتيـــن اللتيـــن 
تســـاهمان فـــي دحرجتهـــا، غائبـــة، ممـــا أكســـب جرهـــا علـــى 
األرض صوتـــًا عاليـــًا وملفتـــًا، وأنهـــا كانـــت تثيـــر غبـــارًا فـــي 

كل خطـــوة يخطوهـــا الرجـــل.
ــد فـــي أي  ــًا بـــا شـــك، وممكـــن أن يوجـ ــرًا عاديـ  كان منظـ
ـــت خاصـــة أن  ـــي اهتمم ـــه أحـــد، لكن ـــم ب ـــع للســـفر، وال يهت موق
ـــن  ـــة ع ـــي قص ـــي خيال ـــج ف ـــدأت أنس ـــادي. ب ـــن ب ـــل كان م الرج
ــن  ــة مـ ــرة مكونـ ــول أسـ ــه ليعـ ــك الشـــخص واغترابـ ــاح ذلـ كفـ
إخـــوان وأخـــوات، وأنـــه ال يســـتطيع حتـــى أن يشـــتري حقيبـــة 
مائمـــة، ليســـافر بهـــا. وحيـــن صعدنـــا للحافلـــة كانـــت المأســـاة 
قـــد اكتملـــت فـــي ذهنـــي، وبـــدأت أشـــفق علـــى الرجـــل، وأخـــاف 
أن يطلـــب منـــي مســـاعدة مـــا، ومـــا كنـــت بأفضـــل حـــال منـــه، 
فـــي تلـــك األيـــام. كان أغـــرب مـــا حـــدث أن مقعـــد الرجـــل كان 

بجانبـــي، أو لعلـــه تعمـــد الجلـــوس بجانبـــي، وكالعـــادة فـــي 
الســـفر، كان ال بـــد مـــن تعـــارف وأســـئلة وأجوبـــة، ألكتشـــف 
أن المســـافر صاحـــب الحقيبـــة الممزقـــة، أرســـتقراطي، درس 
ــًا للحلـــوى فـــي بـــاده. إذن  فـــي أوكســـفورد، ويملـــك مصنعـ
كانـــت الحقيبـــة عنوانـــًا ســـيئًا، تبعتـــه بـــا معنـــى، ولدرجـــة 
ـــي  ـــه الت ـــت بطاقت ـــذر للرجـــل بعـــد أن تأمل ـــي أوشـــكت أن أعت أنن
ـــا  ـــي قمـــت بصياغته ـــة الت ـــك المأســـاة الكئيب ـــي، عـــن تل ـــا ل قدمه

لحياتـــه فـــي ذهنـــي.
مـــن الحقائـــب المهمـــة فـــي رأيـــي، أو التـــي تكتســـب أهميـــة 
خاصـــة، تلـــك التـــي تحملهـــا النســـاء. فـــي الماضـــي، وحيـــن 
ـــاف  ـــى أكت ـــب، إال عل ـــك الحقائ ـــرى تل ـــن ن ـــم نك ـــارًا، ل ـــا صغ كن
الجميـــات، وقـــد ارتبطـــت فـــي أذهاننـــا بالتحضـــر واألناقـــة، 
وأن َمـــْن تحمـــل تلـــك الحقيبـــة علـــى كتفهـــا، فتـــاة ال بـــد درســـت 
فـــي الجامعـــة،  وتتحـــدث اإلنجليزيـــة، وربمـــا قـــرأت شـــعرًا 
للـــورد بايـــرون، أو درامـــا لوليـــام شكســـبير، وأذكـــر أن أحـــد 
أصدقائـــي، وكنـــا فـــي المرحلـــة المتوســـطة، فـــي مدينـــة 
األبيـــض، فـــي غـــرب الســـودان، أخبرنـــي يومـــًا وهـــو يلهـــث، 
ـــة،  ـــن العاصم ـــاءت م ـــاة ج ـــاك فت ـــرق، إن هن ـــه الع ـــيل من ويس
لتـــزور أقـــارب لهـــا فـــي الحـــي الـــذي نســـكنه، لـــم يصـــف 
تلـــك الفتـــاة، وإن كانـــت جميلـــة، أو خارقـــة الجمـــال، لكنـــه 
ـــى  ـــك حت ـــق بذل ـــا أن نط ـــراء. وم ـــد حم ـــة ي ـــل حقيب ـــاح: تحم ص
ـــا، ألرى  ـــث أقاربه ـــى حي ـــي إل ـــه أن يأخذن ـــت من ـــت، وطلب ارتبك
ـــي الشـــارع  ـــا ف ـــة، وكان أن مكثن ـــاة المتحضـــرة الراقي ـــك الفت تل
ســـاعات ننتظـــر أن تخـــرج الفتـــاة، حتـــى نراهـــا، والحقيبـــة 
فـــي كتفهـــا، ولـــم نكـــن وحدنـــا فـــي الحقيقـــة، كان الحـــي 
ـــك الشـــارع، ينتظـــر، وتســـتطيع أن تســـمع  ـــي ذل ـــف ف ـــه، يق كل
ـــات  ـــراء؟، وتســـمع إجاب ـــة حم ـــل: معقـــول؟.. حقيب تســـاؤالت مث

مثـــل: نعـــم حمـــراء.. ال .. برتقاليـــة..

عن الحقيبة وحامليها
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 إيزابيلال كاميرا

الحقيبة البيج

األعمـــال  مـــن  للعديـــد  عنوانـــًا  دائمـــًا  الحقيبـــة  كانـــت 
القصصيـــة. وموضـــوع الحقيبـــة، كوعـــاء يضـــم أشـــياء تخـــّص 
شـــخصًا مـــا، كان دائمـــًا موضوعـــًا فاتنـــًا للكتـــاب فـــي أي 
ـــة  ـــي الحقيب ـــات. ف ـــن األوق ـــت م ـــي أي وق ـــم وف ـــن العال ـــكان م م
ـــا  ـــن عاداتن ـــا وم ـــن ثقافتن ـــن أنفســـنا وم ـــًا شـــيئًا م ـــل جميع نحم
ــا حســـاس  ــة إذًا هـــي شـــيء مـ ــا. فالحقيبـ ــا وعيوبنـ وفضائلنـ
وشـــخصي يمســـنا. والمظهـــر الخارجـــي للحقيبـــة يكشـــف لـــك 
عـــن صاحبهـــا، وألي طبقـــة اجتماعيـــة ينتمـــي، ومـــا هـــي 

عاداتـــه، ومـــا نحـــو ذلـــك. 
الحقيبـــة الممهـــورة بتوقيـــع صانعهـــا هـــي آخـــر موضـــة، 
ـــد  ـــم، أو يري ـــا رجـــل مه ـــد تكشـــف عـــن أن صاحبه وهـــي بالتأكي
ـــًا، أو العتيقـــة،  ـــَخة قلي ـــة الُمتِس ـــا الحقيب ـــه. أم ـــر أهميت أن ُيظه
أو المهلهلـــة، وعليهـــا بطاقـــات ســـفر قديمـــة أو عليهـــا لواصـــق، 
تذكـــرك بـــأن صاحبهـــا مـــداوم علـــى الســـفر، وأن هـــذه الحقيبـــة 
رافقتـــه لجهـــات عديـــدة مـــن العالـــم. وكل حقيبـــة تحـــوي 
بداخلهـــا، فـــي أقســـامها المتعـــددة، وجيوبهـــا، كل أســـرار 
ــخص أن  ــن ألي شـ ــن الممكـ ــا مـ ــة فقدهـ ــي حالـ ــا. وفـ صاحبهـ
يفتـــش فـــي جيوبهـــا والمابـــس التـــي تحتويهـــا علـــى عنـــوان 
ــدث  ــن يحـ ــا. ولكـ ــة صاحبهـ ــى هويـ ــدل علـ ــف يـ ــم هاتـ أو رقـ
ـــكان  ـــي م ـــخص ف ـــا ش ـــر عليه ـــة ويعث ـــع الحقيب ـــًا أن تضي أحيان

مـــا، وال ينجـــح فـــي العثـــور علـــى صاحبهـــا. 
ــذ  ــا منـ ــذ مـــدة حـــدث لصديـــق عربـــي يقيـــم فـــي إيطاليـ منـ

عـــدة ســـنوات، واكتســـب الجنســـية اإليطاليـــة، شـــيء غريـــب 
أريـــد أن أرويـــه. 

كان صديقـــي فـــان الفانـــي مســـافرًا فـــي القطـــار مـــن 
يربـــط  الـــذي  الســـريع  القطـــار  فقـــد  إلـــى رومـــا.  نابولـــي 
ــتقّل  ــدة، فاسـ ــاعة واحـ ــي سـ ــا فـ ــي ويصلهـ ــة بنابولـ العاصمـ
ـــر مـــن ثـــاث ســـاعات  ـــه قطـــارًا أرخـــص، يســـتغرق أكث ـــداًل من ب
ـــاب  ـــتخدمه الط ـــار يس ـــذا القط ـــها. كان ه ـــافة نفس ـــع المس ليقط
ـــر مـــن المهاجريـــن، وبصفـــة خاصـــة األفارقـــة،  والعمـــال، وكثي
ـــراء  ـــي لش ـــى نابول ـــون إل ـــن، يذهب ـــة جائلي ـــون باع ـــن يعمل الذي
بضائـــع ثـــم يبيعونهـــا فـــي إيطاليـــا كلهـــا. ويشـــاركهم أيضـــًا 
مهاجـــرون غيـــر شـــرعيين وصلـــوا إلـــى بعـــض شـــواطئ 

ــا.  إيطاليـ
ـــة  ـــه 4 صبي ـــار كان ب ـــن القط ـــوان م ـــي دي ـــي ف ـــس صديق جل
ـــن  ـــم م ـــاءوا كله ـــنة، ج ـــى 15 س ـــم عل ـــد منه ـــر الواح ـــد عم ال يزي
ـــًا  ـــم كان مقيم ـــل أحـــد أقاربه ـــى حف ـــن إل ـــي، متوجهي ـــف نابول ري
ــة  ــا، ورؤيـ ــى رومـ ــاب إلـ ــين للذهـ ــوا متحمسـ ــا. كانـ ــي رومـ فـ
الرومانيـــة األخـــرى،  الكولوســـيوم، والفاتيـــكان، واآلثـــار 
ـــخاص  ـــت أش ـــي بي ـــود، ف ـــل المنش ـــى الحف ـــوا إل ـــل أن يتوجه قب
مدنييـــن وليســـوا قروييـــن مثلهـــم، ومـــن المؤكـــد أنهـــم كانـــوا 
أغنـــى منهـــم. كان مـــن بينهـــم فتـــاة خجـــول قالـــت إنهـــا فـــي شـــدة 
اللهفـــة لكـــي تـــرى العاصمـــة الخالـــدة وأن أســـرتها اشـــترت لهـــا 
فســـتانًا جديـــدًا لهـــذه المناســـبة، فســـتانًا أحمـــر كان عليهـــا أن 

بين الضفتين
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ـــَف  ـــد َكّل ـــا، وكان ق ـــت أصدقائه ـــى بي ـــل إل ـــور أن تص ـــه ف ترتدي
أســـرتها الكثيـــر بغيـــة أن ُتدِخـــَل الســـعادة علـــى قلـــب ابنتهـــا 
ـــي  ـــا ف ـــام أقاربه ـــة أم ـــا غني ـــه أنه ـــس في ـــد تح ـــوم واح ـــو لي ول
رومـــا. وضعـــت الفســـتان فـــي حقيبـــة قمـــاش لونهـــا بيـــج، 
اســـتعارتها مـــن أحـــد أقاربهـــا فـــي القريـــة، وكانـــت الحقيبـــة 
ــا  ــف حملهـ ــل الريـ ــاد أهـ ــارة« اعتـ ــى »زيـ ــًا علـ ــوي أيضـ تحتـ
ألقاربهـــم فـــي المدينـــة. كان الجميـــع يتحدثـــون بســـعادة 
وفرحـــة عـــن مغامرتهـــم الموعـــودة، وكان صديقـــي فـــان 
ــبابي  ــاس الشـ ــذا الحمـ ــتمتعًا بهـ ــم مسـ ــتمع إليهـ ــي يسـ الفانـ
المميـــز. ومـــا أن وصـــل القطـــار إلـــى محطـــة رومـــا حتـــى نـــزل 
الشـــباب منـــه بحمـــاس منقطـــع النظيـــر وبعجلـــة المشـــتاق ألن 
يكـــون ســـيد العالـــم. راح صديقـــي يجمـــع حاجياتـــه وصحفـــه 
ــار  ــن القطـ ــزول مـ ــب للنـ ــا تأهـ ــل، وعندمـ ــوبه المتنقـ وحاسـ
ــل؟  ــا العمـ ــج. »مـ ــة بيـ ــه حقيبـ ــوا فيـ ــاءه نسـ أدرك أن أصدقـ
هـــل آخـــذ الحقيبـــة أم أتركهـــا هنـــاك؟ ولكـــن القطـــار ســـوف 
يواصـــل الرحيـــل إلـــى وجهـــة أخـــرى«. عندئـــذ قـــرر فـــي لمحـــة 
بصـــر أن يأخـــذ الحقيبـــة وينـــزل، عازمـــًا علـــى تســـليمها 
مـــا عـــاد الصبيـــة ســـوف يجدونهـــا.  إذا  لشـــرطي حتـــى 
عندمـــا رآه الشـــرطي عاجلـــه بالقـــول: »هيـــا مـــن هنـــا، أيهـــا 
المهاجـــر، هـــل لديـــك ترخيـــص لبيـــع بضاعتـــك؟« كان صديقـــي 
فـــان الفانـــي يـــود لـــو قـــال لـــه إنـــه ليـــس مهاجـــرًا مثـــل بنـــي 
جلدتـــه مـــن شـــمال إفريقيـــا، ولكنـــه إيطالـــي، مثلـــه تمامـــًا. 

ـــم يعطـــه الوقـــت لكـــي يتحـــدث، ونهـــره آمـــرا  ولكـــن الشـــرطي ل
إيـــاه باالنصـــراف هـــو وحقيبتـــه المســـكينة التـــي تشـــبه حقائـــب 
ـــه،  ـــت ل ـــة ليس ـــه حقيب ـــأة أن بيدي ـــا فج ـــن. أدرك بطلن المهاجري
فعاجلـــه شـــعور بالفـــزع، »هـــل تريـــد أن يظنـــوا أنـــك لـــص؟« 
ودون كثيـــر مـــن التفكيـــر بـــدأ يركـــض، وهـــو يفكـــر أن بإمكانـــه 
ــاذا  ــن لمـ ــة. ولكـ ــرب فرصـ ــي أقـ ــة فـ ــن الحقيبـ ــص مـ أن يتخّلـ
يركـــض، وممـــا يهـــرب؟ مـــا دخلـــه هـــو بهـــذه الحقيبـــة التعيســـة؟ 
ومـــاذا عســـاها تفعـــل الفتـــاة المســـكينة بـــدون فســـتانها األحمـــر؟ 
ــأ لـــه أنـــه يـــرى  وفـــي كل مـــرة يقـــرر أن يتـــرك الحقيبـــة ُيهَيـ
جنديـــًا أو شـــرطيًا يراقبـــه مـــن بعيـــد. كان يحـــس بـــأن كاميـــرات 
الدنيـــا كلهـــا ُمســـلَّطة عليـــه تراقبـــه. »يـــا إلهـــي، هـــل تريـــد أن 
ــّرَر وهـــو  ــا العمـــل؟ َقـ ــال لنفســـه. مـ يظنـــوا أنـــك إرهابـــي؟« قـ
فريســـة للفـــزع أن يحمـــل الحقيبـــة إلـــى بيتـــه فربمـــا عثـــر هنـــاك 

علـــى مؤشـــر أو دليـــل يعيدهـــا إلـــى صاحبتهـــا. 
َمـــّرْت أعـــوام علـــى تلـــك الواقعـــة والحقيبـــة البيـــج ال 
تـــزال هنـــاك، فـــي بيتـــه: بداخلهـــا فســـتان أحمـــر جميـــل 
ــاك  ــت هنـ ــا، وكانـ ــى لهـ ــرة ال معنـ ــرى فقيـ ــياء أخـ ــدًا، وأشـ جـ
منتجـــات ريفيـــة فســـدت فرماهـــا. ولكنـــه لـــم يشـــأ أبـــدًا أن 
ـــه،  ـــًا بأن ـــره دائم ـــي تذك ـــا هـــي الت ـــة نفســـها، ألنه ـــي بالحقيب يلق
ـــه، ال يـــزال، بالنســـبة  ـــذي يحمل ـــي ال رغـــم جـــواز الســـفر اإليطال
ـــي  ـــي ف ـــا ســـوف يظـــل، مجـــرد »عرب لبعـــض األشـــخاص، وربم

ــا«. أوروبـ

العمل الفني: Jacob Lawrence - أميركا
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ـــام،  ـــِة واالهتم ـــن المتابع ـــٌد ع ـــه بعي إنَّ
يتســـاوى فـــي ذلـــك مـــن كان مـــن طبقـــٍة 
ـــعر، أو مـــن كان مـــن  أولـــى فـــي الشِّ

ــرٍة. ــٍة عاشـ طبقـ
وقـــد رأيـــُت ذلـــك يحـــدُث مـــع كثيريـــن، 
وهـــذا ليـــس تقليـــدًا مســـتحدثًا، لكنَّـــه 
ــيج  ــي نسـ ــذوره فـ ــارب بجـ ــم، وضـ قديـ
الذيـــن  خصوصـــًا  األدبيـــة،   الحركـــة 
ــة،  ــة أو عمليـ ــاّم علميـ ــي مهـ ــافروا فـ سـ
المتحـــدة  الواليـــات  أو  أوروبـــا  إلـــى 

األميركيـــة أو الـــدول العربيـــة.
الراحـــل  الشـــاعر  صديقـــي  ولعـــلَّ 
يونيـــو/ مـــن   28« توفيـــق  حســـن 
حزيـــران 2014« أبـــرز مثـــاٍل علـــى ذلـــك، 
لكتَّـــاب  أمثلـــة  أعـــّدد  أن  لـــي  ويمكـــن 
مـــن  وشـــاعرات  وكاتبـــات  وشـــعراء 
ـــات  ـــي تونـــس، والوالي مصـــر، عاشـــوا ف
المتحـــدة األميركيـــة، وكنـــدا، والنمســـا، 
وبريطانيـــا،  وفرنســـا،  وسويســـرا، 
ــش  ــي يعيـ ــي، التـ ــج العربـ ودول الخليـ
علـــى أرضهـــا عـــدٌد كبيـــٌر مـــن المبدعيـــن 

العـــرب.
»يحســـد«  الثقافـــيَّ  الوســـط  وكأنَّ 
المســـافر علـــى مـــا هـــو عليـــه ومـــا هـــو 
فيـــه، فيقـــرِّر حرمانـــه مـــن دخـــول جنَّـــة 
ـــة  ـــة األدبي ـــة، وكأنَّ الجماع ـــد والكتاب النق
الوقـــت  فـــي  والامرئيـــة،  المرئيـــة 
نفســـه، ُتمـــارُس ســـلطانها وســـلطاتها 
ــه،  ــه وتنفيـ ــافر )ة(، فُتقصيـ ــى المسـ علـ
ـــا،  ـــل تقلعه ـــذوره، ب ـــصُّ ج ـــه وتق وتحذُف

لتبعـــده عـــن المشـــهد تمامـــًا، وإن ســـمحت 
ُتميتـــه  أن  بمعنـــى  اســـتحياٍء،  فعلـــى 
ــة،  ــات قاتلـ ــه طعنـ ــدِّد لـ ــطٍء، وال ُتسـ ببـ

ــون. ــآالم المطعـ ــّذ بـ ــا تلتـ كأنَّهـ
عانـــى حســـن توفيـــق تجاهـــًا حـــاّدًا 
مـــن رفقـــاء عمـــره وأصدقائـــه، والذيـــن 
وقـــف إلـــى جوارهـــم، رغـــم أنَّ إنجـــازه 
ــار  ــدل، ومثـ ــدر جـ ــه مصـ ــدِّد يجعلـ الُمتعـ
اهتمـــام، ومحـــّط أنظـــار كثيريـــن، ورغـــم 
عمـــره،  طـــوال  بـــه،  يتمتَّـــُع  كان  مـــا 
مـــن بســـاطة عميقـــة، وذاكـــرة تحفـــظ، 
ـــّي،  ـــول والمنس ـــن المجه ـــة ع وُروح باحث
ــي، إْذ  ــة الثقافـ ــخ األمـ ــل واع بتاريـ وعقـ
ـــْن أحبَّهـــم، أو  كان يخشـــى ضيـــاع إرث َم
ـــم  ـــًا، وعرفه ـــًا وروحّي ـــم حياتّي ـــط به ارتب
ــد الصبـــور،  ــباب، كصـــاح عبـ ــذ الشـ منـ
الـــذي عمـــل معـــه مديـــرًا لمكتبـــه أيـــاَم كان 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  يـــرأس  صـــاح 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب فـــي نهايـــة 
الســـبعينيات وحتـــى وفاتـــه عـــام 1981 

مـــن القـــرن الماضـــي.
وعلـــى الرغـــم مـــن الـــدور الثقافـــي 
والصحافـــي الـــذي لعبـــه حســـن توفيـــق 
فـــي  »طالـــت«  التـــي  حياتـــه  خـــال 
ــاه  ــد أقصـ ــفر قـ ـ ــذا السَّ ــإنَّ هـ ــة، فـ الدوحـ
مـــن المشـــهد بدرجـــٍة مؤلمـــٍة، عانـــى منهـــا 
كثيـــرًا، وتحّدثنـــا معـــًا حولهـــا، وكان 
الوقـــت قـــد مضـــى منـــه الكثيـــر حيـــن عـــاد 
إلـــى القاهـــرة، التـــي كان يزورهـــا ســـنوّيًا 
ــُع  ــام، فـــكان حســـن توفيـــق يطبـ بانتظـ

كتبـــه علـــى نفقتـــه، وأغاظنـــي ذلـــك 
وتحقيقـــه  جمعـــه  خصوصـــًا  كثيـــرًا، 
وتقديمـــه لألعمـــال الشـــعرية والنثريـــة 
وهـــذا  ناجـــي،  إلبراهيـــم  الكاملـــة 
ــات  ــازه مؤّسسـ ــن إنجـ ــُز عـ ــٌد، تعجـ جهـ
ثقافيـــة، ويحتـــاج إلـــى لجـــان وفـــرق 
عمـــل مـــن الباحثيـــن والشـــعراء والنّقـــاد 
ـــذي  ـــق ال ـــن، ولكـــنَّ حســـن توفي والمحّققي
أنفـــق مـــااًل كثيـــرًا علـــى إنجـــاز هـــذا 
ـــع  ـــاص، اضطل ـــه الخ ـــن جيب ـــروع م المش
ـــة  ـــنوات طويل ـــلَّ س ـــث ظ ـــده، حي ـــه وح ب
تـــراث  بجمـــع  ومشـــغواًل  مهجوســـًا 
ناجـــي، الـــذي كان قـــد ُأهمـــل، وُنِســـي، 
ـــاه  فنقَّ آخريـــن،  بتـــراث  واختلـــط 
ـــاه،  حـــه، وصفَّ وغربلـــه، ودقَّقـــه، وصحَّ
ــا  ــه، ولمـ ــى نفقتـ ــّرة علـ ــره أّول مـ ونشـ
أبديـــُت ضيقـــي واعتراضـــي، قلـــُت لـــه: 
وجابـــر  ســـرحان،  ســـمير  ســـأحدِّث 
ـــد  ـــر والرائ ـــروعك الكبي ـــن مش ـــور ع عصف
فـــي مجالـــه؛ إذ هـــو أنمـــوذج ُيحتـــذى فـــي 
النشـــر والتحقيـــق التاميـــن. وبالفعـــل 
ـــا، وُنشـــرت أعمـــال ناجـــي فـــي عـــّدة  ب رحَّ
ـــم  ـــدات، وُطبعـــت أكثـــر مـــن مـــّرة، ول مجّل
يتوّقـــف حســـن توفيـــق عـــن البحـــث فـــي 

ــي. ــراث ناجـ تـ
واحـــد،  بعـــام  يمـــوت  أن  وقبـــل 
فاجأنـــي بنشـــر روايـــة مجهولـــة إلبراهيـــم 
ــا  ــّم بهـ ــم يهتـ ــا »زازا«، لـ ــي عنوانهـ ناجـ
الوســـط الثقافـــيُّ كالعـــادة، وكأنَّ عمـــًا 
مشـــغوٌل  هـــو  إْذ  يعنيـــه،  ال  لناجـــي 

أحمد الشهاوي

يبــدو- فقط- فــي حياتنا الثقافية العربية الحديثــة، أن البعيَد عن العيِن 

هــو- بالتأكيد- بعيٌد عن قلب النقد، وحتــى عن أطرافه، وال مكاَن له في 

المشــهد األدبــي، إْذ هو ليس معنــا، وال فائدة ُترجى منــه، وليس بيننا 

لنخجــل منه، أو بين ظهرانينا ليعتَب علينــا، أو ال تربطنا به صداقٌة أو 

مصلحٌة من أي نوٍع.
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بمـــن يتصـــّورون أنهـــم يملكـــون المشـــهد 
ـــه، واســـتمّر التجاهـــل  ـــّي، ويحكمون األدب
ـــه كان قـــد  مـــع حســـن توفيـــق، رغـــم أنَّ
عـــاد إلـــى القاهـــرة فـــي الســـنوات األخيـــرة 
ر االعتـــزال، واتَّخـــذ  ـــه قـــرَّ مـــن حياتـــه، لكنَّ
ـــًة، أســـتثني مـــن ذلـــك خروجـــه  ـــه ِقبل بيت
ـــل »مقهـــى ريـــش«،  إلـــى مقهـــاه الُمفضَّ
ــعر  ـ ــث الشِّ ــا، حيـ ــى أوروبـ ــفاره إلـ وأسـ
والتصويـــر، إذ كان- كعبـــد القـــادر القـــط- 

ــي. ــر الفوتوغرافـ ــقًا للتصويـ عاشـ
كان  توفيـــق  حســـن  إن  أقـــول  هـــل 
ســـّيئ الحـــظ، أم أنَّ الوســـط األدبـــيَّ 
ـــف معـــه؟ فـــا أنســـى أبـــدًا  هـــو مـــن تعسَّ
ــة  ــزة الدولـ ــام 1990 بجائـ ــاز عـ ــن فـ حيـ
التشـــجيعية فـــي الشـــعر عـــن ديوانـــه 
ــاعٍر  ــع شـ ــًة مـ ــي« ُمناصفـ ــار اآلتـ »انتظـ
آخـــر مـــن مصـــر، أســـاءه أن ُيناصفـــه 
كليهمـــا  أنَّ  مـــع  الجائـــزة،  حســـن 
يحمـــُل االســـم األول نفســـه، وكليهمـــا 
ــه  ــكال لـ ــة، فـ ــي الدوحـ ــل فـ ــاش وعمـ عـ
ــل  ــه جيـ ــَش معـ ــتم، وجيَّـ ــباب والشـ السـ
الســـبعينيات الشـــعري لإلجهـــاز علـــى 
ــهيرة  ــة شـ ــك واقعـ ــق، وتلـ ــن توفيـ حسـ
ــذاك،  ــف وقتـ ــرتها الصحـ ــة، ونشـ ومثبتـ
علـــى  األثيمـــة  ظالهـــا  ألقـــت  وقـــد 
حســـن توفيـــق، الـــذي حـــاول أن يبتلـــع 
اإلســـاءات، وهـــو الغريـــب، ومـــن حّقـــه 
فـــي  الشـــعر  لجنـــة  بتقديـــر  يفـــرح  أن 
المجلـــس األعلـــى للثقافـــة فـــي بلـــده، 
والتـــي كانـــت تمنـــح الجائـــزة فـــي الشـــعر 
ومازالـــت، وقـــد تركـــْت هـــذه الحادثـــة 
آثـــارًا وجراحـــًا غائـــرة، لـــم ُيْشـــَف منهـــا 
حتـــى مماتـــه، وهـــو الـــذي كان يعـــرف أن 
الكلمـــات ُتميـــت، مثلمـــا أماتـــت أســـتاذه 
ـــور  ـــد الصب ـــاح عب ـــرَّب ص ـــه المق وصديق
بهجـــت  »كام«  برصـــاص  مـــات  الـــذي 
ــي  ــد المعطـ ــد عبـ ــت أحمـ ــي بيـ ــان فـ عثمـ
حجـــازي،: »أنـــت بعـــت برخيـــص يـــا 
صـــاح«، فـــي إشـــارٍة إلـــى مشـــاركة 
إســـرائيل فـــي معـــرض القاهـــرة الدولـــي 
أنَّ  يعلـــم  الـــكلَّ كان  أنَّ  مـــع  للكتـــاب، 
الســـادات هـــو مـــن وافـــق علـــى مشـــاركة 

اإلســـرائيليين، ال عبـــد الصبـــور. 
واحـــدًا  عـــاش  َمـــْن  الحـــظ،  ســـّيئ 
 ،)1943 ســـنة  )ولـــد  عامـــًا  وســـبعين 

ـــاع مصـــر صدقـــي  ـــر دف ـــن وزي ـــن أعل وحي
صبحـــي، قـــد أعلـــن اعتـــزام عـــاج حســـن 
توفيـــق علـــى نفقـــة القـــوات المســـّلحة، 
ـــن  ـــام م ـــة أي ـــد ثاث ـــرار جـــاء بع ـــن الق ولك

ــه. موتـ
ـــق  ـــن توفي ـــها حس ـــًا عاش ـــون عام ثاث
فـــي الدوحـــة – قطـــر، تعرفـــه الحيـــاُة 
يعـــرف  كان  بـــل  هنـــاك،  الثقافيـــُة 
مبدعـــي هـــذا البلـــد اســـمًا اســـمًا، وقـــد 
الواحـــد  الكتـــاب  مـــن  يشـــتري  رأيتـــه 
لـــَم؟ فقـــال:  ُنســـخًا كثيـــرًة، فســـألته: 
ــّب  ــاٌب أحـ ــي كتـ ــروُق لـ ــن يـ ــادًة، حيـ عـ
ــم  ــن ُأحّبهـ ــه مـ ــي قراءتـ ــاركني فـ أن يشـ

وأصطفيهـــم.
ـــى  ـــه إل ـــنة عودت ـــام 2009، س ـــذ ع من
القاهـــرة التـــي غادرهـــا إلـــى الدوحـــة عـــام 
1979، لـــم تمنحـــه القاهـــرة الثقافيـــة 
غيـــر قفاهـــا، وأعرضـــْت بوجههـــا عنـــه، 
بســـبب الســـلطان الخفـــي الـــذي أحكـــم 
والهبـــات  األرزاق  ع  ووزَّ قبضتـــه، 

والهدايـــا.
حســـن توفيـــق الـــذي درس بـــدر شـــاكر 
الســـياب، تحـــت إشـــراف أســـتاذته ســـهير 
ـــا نصـــوص الســـيَّاب  ـــظ لن ـــاوي، حف القلم
ــاع، ونشـــرها فـــي  ــة مـــن الضيـ المجهولـ
ــر  ــّرة فـــي أكثـ ــر مـــن مـ كتـــاب ُطبـــع أكثـ
مـــن عاصمـــة عربيـــة، ولعـــلَّ مـــن مآثـــر 

ـــاع إرث مـــن  حســـن أنـــه كان يخشـــى ضي
أحبَّهـــم مـــن الشـــعراء والناثريـــن.

الكتَّـــاب والشـــعراء  ولعـــل رســـائل 
ــرها  ــا وينشـ ــي كان يجمعهـ ــاء التـ واألدبـ
فـــي جريـــدة الرايـــة القطريـــة، والتـــي 
القاهـــرة،  فـــي  اآلن  مكتبتـــه  تضّمهـــا 
تكـــون فـــي مأمـــٍن مـــن الضيـــاع، كـــي 
يقـــوم أحـــٌد مـــن أصدقائـــه وُمحّبيـــه، 
بنشـــرها فـــي كتـــاٍب، إْذ نشـــر حســـن 

المئـــات منهـــا فـــي جريـــدة الرايـــة.
لكـــنَّ قـــدس األســـرار الـــذي حدَّثـــُت 
فيـــه صديقـــي حســـن توفيـــق كثيـــرًا- 
ـــُت  ـــزّوج- وكن ـــم يت ـــدًا ل ـــاش وحي ـــث ع حي
ــم ينشـــره وهـــو  أخشـــى ضياعـــه، إن لـ
، هـــو إرُث صـــاح عبـــد الصبـــور  حـــيٌّ
الـــذي يحفظـــه كأمانـــة فـــي بيتـــه، وعليـــه 
النـــاس، حيـــث ســـلَّمه  علـــى  نشـــرها 
رســـائل وخطابـــات شـــخصية تخـــصُّ 
ـــاح،  ـــا ص ـــٍة أحّبه ـــرأٍة أجنبي ـــه بام عاقت
كتـــاب صـــاح عبـــد  وكـــذا مخطوطـــة 
الصبـــور األهـــّم »حياتـــي فـــي الشـــعر«، 
ــّط  والتـــي أرى أنـــه ينبغـــي نشـــرها بخـ
شـــاعرها، كـــي ُتحفـــظ مـــن الضيـــاع، 

وتوضـــع المخطوطـــة فـــي ُمتحـــف.
وكان صـــاح عبـــد الصبـــور قـــد تـــزّوج 
ـــة ياســـين عـــام  ـــى مـــن نبيل ـــن: األول مرتي
1958 حيـــث طلَّقهـــا عـــام 1963، وقـــد 
أهـــدى لهـــا ديوانـــه »أحـــام الفـــارس 
القديـــم«: »إلـــى نـــون يـــاء«، والثانيـــة 
هـــي ســـميحة محمـــد غالـــب، وكان ذلـــك 
عـــام 1964 وهـــي أّم ابنتيـــه مـــي »1965« 

ومعتـــّزة »1968«. 
وممـــا قالـــه حســـن توفيـــق فـــي هـــذا 
الشـــأن: »لكـــن مـــا ال يعرفـــه كثيـــرون 
ـــور كان  ـــد الصب ـــل فـــي أن صـــاح عب يتمثَّ
ـــار أن  ـــد، اخت ـــوان جدي ـــدار دي ـــأ إلص يتهّي
ُيســـّميه »عندمـــا أوغـــل الســـندباد وعـــاد«، 
حامـــًا عنـــوان قصيـــدة رائعـــة، كان قـــد 
نشـــرها فـــي مجلـــة العربـــي الكويتيـــة 
الديـــن  بهـــاء  أحمـــد  رئاســـة  خـــال 
لتحريرهـــا، وبـــكل أســـف فـــإن الديـــوان 
ذاتهـــا  القصيـــدة  أن  كمـــا  لـــم يصـــدر، 
لـــم تنـــدرج حتـــى اآلن ضمـــن أعمالـــه 
الشـــعرية الكاملـــة رغـــم تعـــدُّد طبعاتهـــا 

فـــي كل مـــن بيـــروت والقاهـــرة«.
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هـــا هـــي الدوحـــة اآلن جوهـــرة نـــّورت فـــي هـــدوء المســـاء 
الرقيـــق 

ها هي الجوهرة 
تســـتحم بنـــور المصابيـــح... أو تســـتحم انتظـــارًا لنـــور 

ــر القمـ
والســـماء انعكســـت فـــوق ســـطح الميـــاه اكتســـت بالجـــال 

العميـــق 
السماء اكتست فضة مزهرة

ــا  ــا ليـــس فيهـ ــة برعمـــت أنجـــم حلـــوة النبـــض.. لكنمـ فضـ
بشـــر 

ليلة هادئة
الوجوه تاقت على الشط في ظلها هانئة 

إنما - فجأة - شقها صوت سيارة الهية
فاستحال السكون دوائر دوامة قاسية.

ــن  ــل حسـ ــاعر الراحـ ــا الشـ ــدة كتبهـ ــن قصيـ ــع مـ ــك مقطـ ذلـ
ــر«،  ــي صخـ ــح فـ ــم يتفتـ ــه »حلـ ــوان لـ ــر ديـ ــي آخـ ــق فـ توفيـ
والـــذي أصدرتـــه وزارة الثقافـــة والفنـــون والتـــراث بدولـــة 
قطـــر قبـــل شـــهور قائـــل مـــن وفاتـــه، وكانـــت تخطـــط لتدشـــينه 
ـــن  ـــي. المقطـــع الســـابق م ـــف العرب ـــذا المثق ـــة ه ـــق بقيم ـــا يلي بم
ـــد  ـــري محم ـــاعر القط ـــة الش ـــى صديق ـــاعر إل ـــا الش ـــدة أهداه قصي
بـــن خليفـــة العطيـــة، وهـــو واحـــد مـــن ُجملـــة أصدقـــاء التفـــوا 
ــة  ــي مقدمـ ــق فـ ــن توفيـ ــول حسـ ــم، ويقـ ــف حولهـ ــه والتـ حولـ
ديـــوان »حلـــم يتفتـــح فـــي صخـــر« بأنـــه علـــى امتـــداد ثاثيـــن 
ـــّم تعمقـــت صداقـــات صادقـــة.. وال بـــد  ســـنة فـــي قطـــر انبثقـــت ُث
أن أؤكـــد أن أصدقائـــي الصادقيـــن فـــي كل مـــن مصـــر وقطـــر هـــم 

ثروتـــي الغاليـــة التـــي أعتـــز بهـــا كل االعتـــزاز. 
ــام 1979  ــرة فـــي العـ ــن توفيـــق أول مـ ــا وصـــل حسـ عندمـ
ــيرة  ــر بتأشـ ــل قطـ ــة، دخـ ــة الرايـ ــررًا فـــي صحيفـ ــل محـ ليعمـ
ــد  ــاد بعـ ــى عـ ــفره حتـ ــة سـ ــي وثيقـ ــا فـ ــدة أبقاهـ ــول واحـ دخـ
ثاثيـــن عامـــًا إلـــى بلـــده مصـــر فـــي العـــام 2009، هـــذه 
التأشـــيرة التـــي حـــرص الراحـــل علـــى تجديدهـــا كل فتـــرة 
ليبقـــي علـــى حبـــه وعشـــقه لقطـــر التـــي عـــاش فيهـــا أنضـــج 

ســـنوات عمـــره، وشـــارك فيهـــا بصـــدق فـــي مســـيرة قطـــر 
الثقافيـــة.  

كنـــت مـــن األوائـــل الذيـــن تعرفـــوا إلـــى حســـن توفيـــق، ومـــن 
ــه  ــذا الشـــخص يخطفـــك بمحبتـ ــأن هـ ــعر بـ ــرة األولـــى تشـ المـ
ــه كان  ــرة التقيـ ــي كل مـ ــفافيته، وفـ ــه وشـ ــه وصدقـ وإخاصـ
ُيلـــح علـــّي بـــأن أنشـــر بحثـــي العلمـــي الـــذي حصلـــت بســـببه 
ــرة  ــاول ألول مـ ــًا يتنـ ــة البكالوريـــوس، وكان بحثـ علـــى درجـ
ــب  ــذا الكاِتـ ــر، هـ ــي باكثيـ ــد علـ ــدى أحمـ ــي لـ ــرح السياسـ المسـ
الـــذي َقـــّدَم مســـرحًا رائـــدًا فـــي مجـــال السياســـة والمســـرح 
ـــه  ـــة، لكن ـــى أرض الكنان ـــن إل ـــده اليم ـــن بل اإلســـامي وهاجـــر م
ـــّرَر الراحـــل علـــّي  لـــم ينـــل حظـــه مـــن الشـــهرة ألســـباب كثيـــرة َك

هـــذا الطلـــب حتـــى آخـــر يـــوم قبـــل مغادرتـــه قطـــر.
 الراحـــل حســـن توفيـــق هـــو نمـــوذج المواطـــن العربـــي 
الـــذي ال يفـــرق بيـــن وطنـــه واألوطـــان العربيـــة، أســـقط مـــن 
ـــة المســـتويات  ـــى كاف ـــح عل ـــة، وانفت ـــه الحـــدود الُمصَطنع داخل
الثقافيـــة، ومـــن خـــال إدارتـــه للشـــأن الثقافـــي فـــي صحيفـــة 
ـــاب وكاتبـــات قطرييـــن إلـــى مجـــاالت النشـــر،  الرايـــة، دفـــع بكّت
كان يقـــدم النصـــح والعـــون للمواهـــب التـــي ســـهل لهـــا ســـبيلها، 
ـــك  ـــماء، وبذل ـــن األس ـــد م ـــة العدي ـــاحته الورقي ـــن مس ـــق م لينطل
أرثنـــا حســـن توفيـــق نموذجـــًا مثاليـــًا فـــي إدارة األبـــواب 

الثقافيـــة فـــي الصحافـــة، نأمـــل أن نســـتفيد منـــه.
ـــه  ـــا ل ـــا أنجزن ـــه بأنن ـــا أخبرت ـــل عندم ـــد كان ســـعيدًا كالطف لق
ديـــوان »حلـــم يتفتـــح فـــي صخـــر«، والـــذي قدمـــه ســـعادة حمـــد 
ـــد العزيـــز الكـــواري، وزيـــر الثقافـــة والفنـــون والتـــراث،  بـــن عب
العموديـــة  القصيـــدة  بيـــن  مـــزج  الشـــاعر  إن  قـــال  عندمـــا 
ـــكل  ـــار الش ـــعري اختي ـــه الش ـــاركًا لهاجس ـــة، ت ـــدة التفعيل وقصي

الـــذي تظهـــر بـــه القصيـــدة دون تكليـــف.
نعـــم رحـــل الشـــاعر الـــذي وافـــاه األجـــل بتاريـــخ 29 يونيـــو، 
ــه  ــب أصدقائـ ــي قلـ ــًا فـ ــيبقى حيـ ــه سـ ــر، لكنـ ــده مصـ ــي بلـ فـ
ــًا فـــي دولـــة قطـــر، التـــي  ومحبيـــه فـــي كل مـــكان وخصوصـ
ـــة،  ـــيرتها الثقافي ـــي مس ـــارك ف ـــاهم وش ـــن س ـــل م ـــى فض ال تنس

رحمـــه اهلل وأدخلـــه فســـيح جناتـــه.

تأمالت
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)شـــارع المطاعم( هو أحـــد الماذات 
ألتقـــي  الـــذي  صنعـــاء  فـــي  النـــادرة 
فيـــه أصدقائي مـــن األدبـــاء والفنانين 
والصحافييـــن وغيرهـــم مـــن المثقفين. 
مـــن مســـمى الشـــارع ُنخمـــن اكتظاظه 
ال  جاذبيتـــه  ســـر  ولكـــن  بالمطاعـــم، 
يكمـــن فيهـــا، بـــل فـــي المقاهـــي التي 
ُتقـــدِّم الشـــاي بالحليـــب، أو بالتعبيـــر 
الـــدارج »الشـــاهي العدنـــي«. ويعتبـــر 
ـــَس منـــذ  مقهـــى )ُمدهـــش( الـــذي َتَأسَّ
ثاثين عامـــًا أكثرها شـــهرة، ويجتذب 
هذا الشـــاي الممـــزوج بالحليب بوصفة 
حولهـــا  كثيـــرون  يتـــداول   - خاصـــة 
اإلشـــاعات- آالفًا من الذَّواقة من ســـائر 

العاصمة.  أرجـــاء 
فـــي وقت مـــن األوقات كان )شـــارع 
ـــل للكتابـــة.  المطاعـــم( مكانـــي الُمفضَّ
أوحـــى لّي المـــكان بأفكار كثيـــرة جدًا. 
دومـــًا عندمـــا أذهب إلـــى هذا الشـــارع 
أحمل معـــي دفترًا صغيـــرًا بحجم الكفِّ 
حيـــن  الماحظـــات.  لتســـجيل  تأهبـــًا 
تتعـــذر الكتابـــة، يكون أفضـــل ما أقوم 
به هـــو مراقبة أولئك األشـــخاص الذين 
يثيـــرون اهتمامـــي.. الذيـــن أشـــعر أن 
فـــي صدورهم حكايـــات دفينـــة تبحث 
عـــن مؤلـــف. أحيانـــًا تحـــدث أمامـــي 
مواقف معينـــة فأســـجلها، وأدرك أنها 
قـــد تصلح خميـــرة لقصة قصيـــرة. من 
المواقـــف التـــي أتذكرهـــا أننـــا كنا في 
المقهـــى فانهمـــر مطـــر غزيـــر، ورغـــم 
وجـــود طربال فوق رؤوســـنا فإن الماء 
كان يناوشـــنا، فالتجأنـــا إلـــى داخـــل 

المحـــات أو تحـــت شـــرفات المباني ما 
عـــدا شـــخص واحـــد، َأَصـــرَّ أن يبقى، 
مثقوبـــًا  كان  الطربـــال  أن  وصـــادف 
المـــاء  فـــكان  بـــه،  تتاعـــب  والريـــح 
ينســـكب علـــى رأســـه وهـــو ال يبالي.. 
فكتبـــُت عنه قصـــة بعنـــوان »حياة با 

. » ب ثقو
شـــخص آخر أثـــار اهتمامـــي، كان 
كهـــًا يرتـــدي بذلة غاليـــة جـــدًا، نادر 
الكام، ال يحفل بمـــن حوله وكأنه فاقد 
لإلحســـاس. عرفـــُت فيما بعـــد أنه كان 
ثريًا ويمتلـــك محات لبيـــع المابس، 
إال أنـــه عن طريـــق الخطأ وهـــو يعبُث 
حّولـــه  شـــقيقه..  قتـــل  بالمســـدس 
الشـــعور بالذنـــب إلى شـــخص يعيش 
علـــى هامش الحياة، وغـــارق في كآبة 
عميقـــة.. ظهر هذا الكهـــل ببذلته األنيقة 

الروائية. في أحـــد أعمالـــي 
شـــبابه  فـــي  كان  آخـــر  شـــخص 
ناجحـــًا جدًا، ويمتلك وكالة للســـفريات 
والســـياحة، وأتـــاح لـــه عمله هـــذا أن 
يكـــون زيرًا للنســـاء األجنبيـــات.. لكنه 
فـــي ظـــروف غامضـــة، وهـــذه حلقـــة 
مفقودة من حياتـــه، َتَعرََّض لإلفاس، 
فوجـــد نفســـه أحـــد المشـــردين الذيـــن 
يسكنون في )شـــارع المطاعم(، فكتبُت 
عنـــه قصـــة، ُتْرِجَمـــْت فيمـــا بعـــد إلى 

العديـــد مـــن اللغات.
علـــى مـــدار ســـنوات كتبـــُت عـــددًا 
مـــن القصـــص القصيـــرة التـــي تـــدور 
أحداثها أو تتعّلق شـــخصياتها بـ)شارع 
مســـبق،  تخطيـــط  ودون  المطاعـــم(. 

ـــع لـــدّي مـــا يكفي  وجـــدت أن قـــد تجمَّ
لتشـــكيل مجموعة قصصيـــة ذات مظهر 
عـــام مشـــترك، فضممتهـــا فـــي كتـــاب 
واحـــد عنونتـــه بـ»جريمـــة في شـــارع 

المطاعـــم«.
ـــر أننـــي توصلـــُت إلـــى خاتمة  َأتذكَّ
لروايتـــي الثانية »حمار بيـــن األغاني« 
وأنا فـــي طريقي إلـــى المقهـــى. عندما 
وصلُت إلى )شـــارع المطاعـــم( اخترُت 
زاويـــة خاليـــة، وشـــرعُت أكتـــب دون 
إبطـــاء. تواردت الســـطور إلى رأســـي 
تباعـــًا بإلهـــام مفاجـــئ، فكتبـــُت خال 
نصف ســـاعة، فـــي صفحـــة ونصف، 
تلـــك النهايـــة التـــي راوغتنـــي من قبل 

. ًا كثير
العريضـــة  الخطـــوط  اســـتلهمُت 
لروايتـــي »باد با ســـماء« مـــن نقاش 
ُمْحَتـــِدٍم جـــرى فـــي المقهى عـــن وضع 
المرأة فـــي اليمـــن. الفكرة التـــي َبرقْت 
فـــي ذهنـــي هـــي أن المـــرأة إذا خرجت 
من بيتهـــا في بلد مكبـــوت كاليمن، فإن 
وكأنها  بنظراتهم  ســـياحقونها  الرجال 

نجمة ســـينمائية مشـــهورة!
نشـــأ )الشـــارع( في بداية سبعينيات 
المحـــات  وكانـــت  الماضـــي.  القـــرن 
األولـــى التـــي فتحـــت وقتـــذاك ورشـــًا 
الذهبـــي  العقـــد  ذلـــك  فـــي  للنجـــارة. 
َنِعمـــْت )صنعاء( بأول فرصـــة حقيقية 
لاســـتقرار، بعد حـــرب أهلية طاحنة، 
فشـــعر الناس باألمان، وأخـــذ العمران 
يتمـــدد خارج أســـوار المدينـــة القديمة. 
في البداية لم يحمل الشـــارع اســـمًا، ثم 

وجدي األهدل

الحديقة الخلفية للوطن

أمكنتهم
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عندمـــا افتتـــح أول مقهى، وهـــو مقهى 
شـــاهر ربي رزقـــه، حمل الشـــارع هذا 
االســـم العجيـــب: »شـــارع شـــاهر ربي 

رزقه«! 
فـــي عقـــد الثمانينيـــات مـــن القـــرن 
الماضـــي تغّير النشـــاط التجـــاري في 
النجـــارة  ورش  فهاجـــرت  الشـــارع، 
إلـــى أطـــراف المدينـــة، وبـــدأت تزدهر 
في  والبوفيهـــات  والمطاعـــم  المقاهـــي 
الشـــارع الذي تغّير اســـمه إلى »شـــارع 
مـــأوى  تقريبـــًا  وصـــار  عـــدن«  أهـــل 
أيام  والمثقفين  السياســـيين  للناشطين 

األحزاب.  الســـري وحظـــر  العمـــل 
وقتهـــا كان جهـــاز األمـــن الوطنـــي 
لليســـاريين  بماحقتـــه  المعـــروف 
والطليعة التقدمية، يرســـل حمات إلى 
)شـــارع المطاعـــم( العتقال جميـــع َمْن 
يتصـــادف وجودهـــم فيـــه. كان الجهاز 
ُيقلِّد أســـاليب الصياديـــن الذين يرمون 
شـــباكهم فـــي البحر متوكليـــن على اهلل 
وهـــم ال يدرون مـــا ســـتحمله إليهم من 
صيـــد! جغرافية الشـــارع كانت تســـاعد 
فـــي نجاح الحمات األمنية، بســـبب أنه 
شـــارع مغلق، وآخـــره مســـدود بجدار 

تســـلُّقه.  يســـتحيل  مرتفع جدًا 
تحققـــت  التســـعينيات،  عقـــد  فـــي 
الوحـــدة بيـــن اليمـــن الشـــمالي واليمن 
مـــرة  ألول  الســـماح  وتـــم  الجنوبـــي، 
النشـــاط  بتكويـــن األحـــزاب، وأصبح 
التحـــول  فحصـــل  علنيـــًا.  السياســـي 
الثانـــي للشـــارع، وهذه المـــرة لم يكن 
التحول في نشـــاطه التجـــاري، بل في 

نوعيـــة رواده.. إذ اختفـــى الحزبيون - 
ومعظمهم من المثقفيـــن- وحلَّت محلهم 
القدامى  الـــرواد  فئات اجتماعية أخرى. 
نقلـــوا لقاءاتهـــم إلـــى مقـــرات أحزابهم 
أو نقاباتهـــم. وأتى الرياضيـــون الذين 
أصبـــح الشـــارع بمثابـــة مـــزار لهـــم، 
ومكانًا لتجمعاتهم، نظـــرًا لقرب المكان 
من ملعـــب »الظرافي« أحـــد أقدم ماعب 
كرة القدم فـــي المدينـــة. وبطريقة غير 
معروفـــة وتدعو للشـــك حمل الشـــارع 
اســـمه الثالث الـــذي ما يـــزال ُيعَرف به 

حتـــى اليـــوم: »شـــارع المطاعم«.
األلفيـــة  مـــن  األول  العقـــد  خـــال 
الجديـــدة تزايـــد حضـــور األجانـــب في 
الشـــارع، ممـــن يســـعون إلـــى تـــذوق 
األكات المحليـــة. وغاِلب هـــؤالء كانوا 
يأتون مـــن المعاهد القريبة التـــي ُتِعّلم 
اللغـــة العربيـــة لغيـــر الناطقيـــن بها.

)شـــارع  الســـيئة  الســـمعة  الزمـــت 
المطاعـــم( بزعـــم أنـــه وكر يـــأوي إليه 
هـــذه  أن  الحقيقـــة  لكـــن  »الشـــواذ«، 
الســـمعة لم تكن ســـوى دعاية سياسية 
ُمغِرضـــة، هدفها تنفيـــر المواطنين من 
التردُّد على )شـــارع المطاعم(، الذي له 
تاريـــخ عريق في اجتـــذاب المعارضين 

 . م للنظا
فـــي عـــام 2011 وإبان انـــدالع ثورة 
الشـــباب َمرَّ الشـــارع بفتـــرة عصيبة.. 
فعلى مســـافة رميـــة حجر يقـــع )ميدان 
التحريـــر(، الـــذي يعد مركـــز العاصمة 
وأكبـــر ميادينهـــا، وفـــي بدايـــة الثورة 
للســـيطرة  عنيفـــة  اشـــتباكات  جـــرت 

عليـــه، لكن المؤيديـــن للنظـــام تمكنوا 
مـــن فرض ســـيطرتهم عليـــه، ونصبوا 
خيامهـــم فيـــه لاعتصـــام. وعندما كان 
ُيـــوزع عليهم الطعـــام المجانـــي، كان 
هؤالء يأخذون حصصهـــم إلى المطاعم 
الطـــاوالت  مـــن  لاســـتفادة  القريبـــة 
بشـــارع  فإذا  والمغاســـل،  والكراســـي 
منهـــم،  بالمئـــات  يحتشـــد  المطاعـــم 
فـــا يجـــد الزبائـــن األصليـــون مكانـــًا 
لجلوســـهم، ومـــن ثـــم يبحثـــون عـــن 
مطاعـــم فـــي مناطق أخرى. الشـــك أن 
أربـــاب المطاعم قـــد قبلوا باســـتضافة 
أنصار النظـــام على مضـــض، وأنفقوا 
الخســـائر  لتحمـــل  مدخراتهـــم  مـــن 
الموجعـــة فـــي تلـــك الســـنة العاصفة.
فـــي الســـنوات األخيرة ظهـــر الكثير 
مـــن المقاهـــي الفاخـــرة. وهـــي أماكن 
ترتادها طبقـــات معينة مـــن المجتمع، 
حيـــث يصـــل ســـعر كـــوب الشـــاي أو 
القهـــوة إلـــى عشـــرة أضعـــاف مثيلـــه 
في )شـــارع المطاعـــم(. لكـــن المفاجأة 
أن هـــذه المقاهـــي الراقيـــة لـــم تتمكـــن 
من تقديم مشـــروب الشـــاي أو الشـــاي 
بالحليـــب بنفـــس الجـــودة التـــي ُيقدَّم 
بها في )شـــارع المطاعم(. يشـــعر المرء 
دوالرات  ثاثـــة  إلنفاقـــه  باالمتعـــاض 
على مشـــروب ســـيئ التحضيـــر، بينما 
كان بمقدوره الحصـــول على كأس لذيذ 
تصنعـــه يـــد خبيـــرة، وبثمـــن يقل عن 

ربـــع دوالر.
العـــام الماضـــي )2013( قـــام عـــدد 
مـــن األدبـــاء بتنظيـــم فعاليـــات أدبية 
وصـــار  المطاعـــم(،  )شـــارع  فـــي 
الثقافيـــة  الحاضنـــة  )ُمدهـــش(  مقهـــى 
لصباحيـــات شـــعرية ونـــدوات فكرية، 
ووّقع عدد مـــن الشـــعراء والقصاصين 
وســـط  هنـــاك  أعمالهـــم  والروائييـــن 
ضجيـــج المقالـــي والقـــدور وأباريـــق 
الشـــاي، وصخـــب الفضولييـــن الذيـــن 
تجمعـــوا بأعداد غفيـــرة.. لكنها لم تكن 
ســـوى محاولـــة يائســـة لاندمـــاج في 
النســـيج االجتماعي المشغول بتحصيل 
القـــوت وتعاطـــي القـــات أكثـــر من أي 

آخر.   شـــيء 

ـــد القعـــود،  ـــه، وجـــدي األهـــدل، محم ـــد الفقي ـــن: زي ـــن اليمي ـــى »مدهـــش« م ـــي مقه ـــون ف أدباءيمني

ـــي. ـــد الناصـــر مجل عب
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ــل  ــة التحليـ ــول أهميـ ــؤال حـ ــون السـ ــن يطرحـ ــاد الذيـ اعتـ
النفســـي أن يتســـاءلوا عـــن مـــدى قيمتـــه »العلميـــة«، ومـــا 
ــب  ــه الطـ ــا عرفـ ــام مـ ــد أمـ ــه أن تصمـ ــتطاعت فرضياتـ إذا اسـ

ــورات. ــن تطـ ــي مـ ــاز العصبـ ــوم الجهـ ــي وعلـ النفسـ
لـــو أن التحليـــل النفســـي كان مجـــرد »علـــم« بالنفـــس جديـــد 
ـــه  ـــد. إال أن ـــان فروي ـــذ زم ـــا من ـــان، وربم ـــذ زم ـــره من ـــم أم لحس
بالضبـــط ليـــس مجـــرد علـــم. لكنـــه ليـــس كذلـــك مجـــرد طريقـــة 
ــان  ــن اإلنسـ ــف مـ ــفة، أي موقـ ــرد فلسـ ــو مجـ ــاج، وال هـ للعـ
ــك،  ــا كل ذلـ ــه ربمـ ــرى. إنـ ــف أخـ ــي مواقـ ــود، يضاهـ والوجـ
إال أنـــه أكثـــر مـــن ذلـــك. فهـــو هـــزة فكريـــة مـــن تلـــك الهـــزات 
الكبـــرى التـــي ســـماها فرويـــد نفســـه بـ»الجـــرح«، وقاســـها علـــى 
ــك  ــد كوبيرنيـ ــى يـ ــي علـ ــر الغربـ ــا الفكـ ــي عرفهـ ــروح التـ الجـ
ودارويـــن، مثلمـــا سيقيســـها فوكـــو، فيمـــا بعـــد، علـــى تلـــك 

التـــي خلفهـــا ماركـــس ونيتشـــه.
ــم  ــس لـ ــؤات ماركـ ــن تنبـ ــرًا مـ ــت أن كثيـ ــتطيع أن نثبـ نسـ
يصـــادق عليهـــا التطـــور التاريخـــي، إال أننـــا ال نســـتطيع 
أن ننفـــي أن المفعـــول الفلســـفي للماديـــة الجدليـــة مـــا زال 
قائمـــًا، وأن النظـــرة إلـــى اإلنســـان وإلـــى التاريـــخ لـــم تعـــد 
ــة  ــا. إذا كانـــت الوضعيـ ــه قبـــل ظهورهـ ــا كانـــت عليـ علـــى مـ
األبيســـتمولوجية ألي فـــرع مـــن فـــروع المعرفـــة تنتهـــي بـــأن 
ـــض  ـــة ُتدح ـــات العلمي ـــت الفرضي ـــا، وإذا كان ـــي أمره ـــم ف ُيحس
ــرون  ــاك مفكـ ــد. هنـ ــة ال تضمـ ــروح الفكريـ ــإن الجـ ــد، فـ وُتفّنـ
كانـــوا علمـــاء مـــن بيـــن علمـــاء، وفاســـفة إلـــى جانـــب 
آخريـــن، إال أنهـــم تجـــاوزوا كل ذلـــك بـــأن رســـموا منعرجـــًا 

ــاره.  ــال فـــي مسـ ــة انفصـ ــر، ونقطـ فـــي تاريـــخ الفكـ

ــخ  ــير التاريـ ــى تفسـ ــودة إلـ ــًا بالعـ ــر مطلقـ ــق األمـ ال يتعلـ
ـــد  ـــق بالوقـــوف عن ـــا يتعل ـــدر م ـــرة، بق ـــر العباق ـــى تأثي ـــرده إل ب
منعرجـــات كبـــرى تلتئـــم عندهـــا أســـماء قـــد تنتمـــي إلـــى حقـــول 
ـــن منعرجـــًا  ـــا تعّي ـــا تلتقـــي فـــي كونه ـــة، إال أنه ـــة متباين معرفي
ـــارف  ـــاف المع ـــن أصن ـــف م ـــي صن ـــس ف ـــودة، لي ـــة ال ع ونقط
بعينـــه، وإنمـــا فـــي أســـس المعرفـــة ذاتهـــا، بـــل فـــي طـــرق 
التفكيـــر وأدوات التأويـــل، فـــي إبيســـتمي عصـــر بكاملـــه. تلـــك 
كانـــت حـــال كوبيرنيـــك ودارويـــن حســـب فرويـــد، وهـــي حـــال 

ـــو. ـــب فوك ـــه حس ـــد نفس ـــه وفروي ـــس ونيتش مارك
مـــن العبـــث ضـــرب الصفـــح عـــن كل التطـــورات التـــي عرفهـــا 
الطـــب النفســـي خـــال فتـــرة تجـــاوزت القـــرن، والدفـــاع عـــن 
التحليـــل النفســـي كعلـــم بالاشـــعور، إال أن ذلـــك ال يحـــول 
ــًا دون االعتـــراف بأهميـــة التحليـــل النفســـي الفكريـــة،  مطلقـ

ودوره فـــي تحديـــد اإلبيســـتمي المعاصـــر. 
بهـــذا المعنـــى فليـــس التحليـــل النفســـي تأويـــًا جديـــدًا 
للجهـــاز النفســـي، وإنمـــا هـــو نظريـــة جديـــدة فـــي التأويـــل 
ـــم  ـــد ل ـــا أن فروي ـــن أثبتن ـــى إن نح ـــو. فحت ـــَن فوك ـــا َبّي ـــه كم ذات
ـــتطيع أن  ـــا ال نس ـــور، فإنن ـــام كل تط ـــدت أم ـــكار صم ـــأت بأف ي
ـــر بنيـــة التفكيـــر ذاتهـــا، وبـــّدل طبيعـــة العامـــة،  ننكـــر أنـــه غّي

والكيفيـــة التـــي كانـــت تـــؤول بهـــا.
َتـــّم ذلـــك أّواًل، وكمـــا أوضـــح فوكـــو، بتغييـــر المـــكان 
ــع  ــه. مـ ــا فيـ ــدد بموقعهـ ــات فتتحـ ــه العامـ ــوزع فيـ ــذي تتـ الـ
فرويـــد غـــدت العامـــات »تتـــدرج فـــي مـــكان غيـــر متجانـــس، 
وحســـب ُبعـــد يمكننـــا أن ُنطلـــق عليـــه ُبعـــد العمـــق الخارجـــي«. 

التحليل النفسي: 

أكثر من طريقة عالج وأكبر من فلسفة

فاصلة
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اكتشـــافًا ألغـــوار جديـــدة.  ليـــس  الاشـــعور  اكتشـــاف  إن 
والتحليـــل ليـــس علمـــًا بالبواطـــن. إنـــه إعـــادة نظـــر فـــي 
جدليـــة الظهـــور واالختفـــاء، وتفكيـــك للثنائيـــات باطـــن/
ظاهـــر، عمق/ســـطح. إذا كان التحليـــل علمـــًا باألعمـــاق، فـــألن 
العمـــق ذاتـــه لـــم يعـــد »إال الســـطح وقـــد انثنـــى«. العمـــق »ســـر 
مطلـــق الســـطحية«. وربمـــا باســـتطاعتنا أن نؤكـــد أن التحليـــل 
النفســـي ليـــس إثباتـــًا لعمـــق الحيـــاة النفســـية بقـــدر مـــا هـــو 
تأكيـــد بـــأن تلـــك الحيـــاة بـــدون أعمـــاق، وأن عمقهـــا يطفـــو 
ـــات  ـــي فلت ـــارزًا ف ـــرأه ب ـــث نســـتطيع أن نق ـــى الســـطح، بحي عل

اللســـان وزالت األقـــام، وفـــي تفاهـــات الحيـــاة اليوميـــة.
ـــة هـــي  ـــزة التحليلي ـــا اله ـــوم عليه ـــي تق ـــة الت ـــزة الثاني الركي
نفيهـــا للواقعـــة الخـــام ونفـــي درجـــة الصفـــر للمعنـــى. كل 
ـــاك عنصـــر  ـــدل، و»ليـــس هن ـــي وت ـــد تعن ـــد فروي »األشـــياء« عن
أول ينبغـــي أن ينطلـــق منـــه التأويـــل«، ألن العناصـــر كلهـــا 
تكـــون فـــي الحقيقـــة تأويـــًا. كل موضـــوع مـــن موضوعـــات 
َل مـــن قبـــل. وال يمكـــن للتأويـــل أن ينصـــّب إال علـــى  التأويـــل ُأوِّ
تأويـــل ســـابق. ومـــا يربـــط التأويليـــن ليـــس عاقـــة هدنـــة 
ــتحوذ  ــل يسـ ــوة وعنـــف. كل تأويـ ــة قـ ــا عاقـ وســـام، وإنمـ
الســـابقة »فيقلبهـــا ويقلبهـــا« وســـيقول  التأويـــات  علـــى 
ـــك ألن  ـــة«. وليـــس ذل ـــات المطرق ـــا ضرب ـــزل عليه نيتشـــه، »ين
ـــا تتمنـــع وال  ـــا ألنه ـــة فـــي األعمـــاق، وإنم ـــة غارق العامـــة خفّي
ــًا مـــن  تعطينـــا ذاتهـــا. إنهـــا تضمـــر، بكيفيـــة غامضـــة »نوعـ
ســـوء النيـــة«، علـــى اعتبـــار أنهـــا تأويـــل يأبـــى أن يقـــدم نفســـه 

كذلـــك، فـــا ســـبيل إليهـــا إال باللـــفِّ والـــدوران والُمراوغـــة.

ـــي  ـــاة المعان ـــي حي ـــذه ه ـــة، وه ـــة الفرويدي ـــي الرّج ـــذه ه ه
ــة،  ــاءة هّدامـ ــرة، بّنـ ــة ظاهـ ــاة باطنـ ــا حيـ ــد: إنهـ ــد فرويـ عنـ
هادئـــة متوتـــرة، واضحـــة غامضـــة، ُمنكِشـــفة ُمتســـِترة. 
واألهـــم مـــن كل هـــذا أنهـــا ماضيـــة حاضـــرة: قيـــل عـــن 
ـــك  ـــه كذل ـــدا أن ـــاك دري ـــَن ج ـــد َبيَّ ـــي. وق ـــه الزمان ـــعور إن الاش
بالنســـبة للمفهـــوم الميتافيزقـــي عـــن الزمـــان. أمـــا بالنســـبة 
للمفهـــوم الجديـــد الـــذي أرســـاه فرويـــد فـــإن الاشـــعور هـــو 
الزمـــان عينـــه، لكنـــه ليـــس زمـــان الميتافيزيقـــا الـــذي تتعاقـــب 
لحظاتـــه وتنتظـــم وفـــق أنمـــاط متتاليـــة، وإنمـــا الزمـــان 
بعضهـــا  خـــارج  أنماطـــه  تتعاصـــر  الـــذي  الجينيالوجـــي 
ـــل  ـــر، ب ـــذي يم ـــو اآلن ال ـــر ه ـــدو الحاض ـــث ال يغ ـــض »بحي البع
ـــدًا حتـــى يبلـــغ المســـتقبل الـــذي يســـتجيب  ذاك الـــذي يمتـــد بعي

للماضـــي«.
مـــن الطبيعـــي، والحالـــة هـــذه، أن يســـهم التحليـــل النفســـي فـــي 
تغييـــر أســـس المعرفـــة ذاتهـــا، بحيـــث تتهـــاوى اإلبيســـتمولوجية 
الديكارتيـــة، بـــل ويتغيـــر مفهـــوم الفكـــر ذاتـــه، فيغـــدو اإلنســـان 
ــة،  ــفة الحديثـ ــو الفلسـ ــب أبـ ــا ذهـ ــر كمـ ــث يفكـ ــودًا، ال حيـ موجـ
وإنمـــا حيـــث ال يفكـــر كمـــا أوضـــح الكان. هـــذه األولويـــة التـــي 
ـــى أن يصنـــف  ســـتعطى لافكـــر هـــي التـــي دفعـــت بـــول ريكـــور إل
فرويـــد مـــع مـــن يدعوهـــم »فاســـفة التوجـــس«، أي أولئـــك الذيـــن 
ـــة  ـــبل المعرف ـــون ُس ـــأ، فيجعل ـــة للخط ـــة أنطلوجي ـــون أولوي يعط
طرقـــًا غيـــر مباشـــرة، ويحـــددون بداهـــات الفكـــر، ال علـــى أنهـــا 
ـــة  ـــي نهاي ـــث ه ـــن حي ـــا م ـــى، وإنم ـــق أول ـــة وحقائ ـــات أولي معطي

درب ونتيجـــة برهـــان.

العمل الفني: Jacob Lawrence - أميركا
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إلـــى  بكيـــن  مـــن  االنتقـــال  ليـــس   
منطقـــة  عاصمـــة  ينتشـــوان،  منطقـــة 
نينغشـــيا، ذات الحكـــم الذاتـــي، مجـــرد 
ــمال  ــى شـ ــن إلـ ــط الصيـ ــن وسـ ــة مـ رحلـ
غربهـــا. ففـــي هـــذه البـــاد الشاســـعة، 
يســـتغرق الســـفر بالطائـــرة ســـاعتين. 
وكمـــا تكـــون الســـاعتان أحيانـــًا كافيتيـــن 
لانتقـــال مـــن قـــارة إلـــى أخـــرى، كانـــت 
ـــر  ـــن األصف ـــماء التني ـــي س ـــة ف ـــك الرحل تل
كفيلـــة بنقلنـــا كمجموعـــة مـــن الصحافييـــن 
العـــرب، مـــن عالـــم إلـــى آخـــر، عالـــم أبعـــد 
بكثيـــر مـــن الســـاعتين اللتيـــن تفصانـــه 
ــبه  ــا ال يشـ ــر ممـ ــه الكثيـ ــن وفيـ ــن بكيـ عـ
إال نفســـه. هنـــا تحديـــدًا عرفنـــا معنـــى أن 
»مصنـــع العالـــم« ال يـــزال دولـــة ناميـــة، 
وأدركنـــا حجـــم التحديـــات التـــي ال تـــزال 
تعتـــرض العمـــاق األصفـــر بعـــد عشـــر 
ــة  ــلطات الصينيـ ــن إطـــاق السـ ــنين مـ سـ
حملـــة تنميـــة الغـــرب الصيني.وهنـــاك 
ــن ســـحر  ــر مـ ــًا آخـ ــفنا جانبـ ــًا اكتشـ أيضـ
تلـــك البـــاد المتراميـــة خلـــف ســـورها 
ــذل  ــي تبـ ــرة التـ ــود الكليـ ــم والجهـ العظيـ

ــة  ــة واالقتصاديـ ــوة االجتماعيـ ــد الفجـ لسـ
فـــي البلـــد.

يضـــم الغـــرب الصينـــي ســـتة أقاليـــم، 
وكينغهـــاي  وغوانجـــو  غويجـــو  هـــي: 
ويونـــان شـــانجي وسيشـــوان وثـــاث 
هـــي:  ذاتـــي  بحكـــم  تتمتـــع  مناطـــق 
ــو  ــينجيانغ. وهـ ــت وشـ ــيا والتيبـ نينغشـ
ــش  ــن ويعيـ ــاحة الصيـ ــي مسـ ــل ثلثـ يحتـ
فيـــه مـــا يقـــارب 22.8 فـــي المئـــة مـــن 
بالمعـــادن  ويشـــتهر  البـــاد،  ســـكان 
والطاقـــة )بمـــا فيهـــا الطاقـــة المائيـــة( 
ــا  ــة. وفيمـ ــوارد الطبيعيـ ــياحة والمـ والسـ
يتميـــز الشـــرق الصينـــي، علـــى الضفـــاف 
الســـفلى لنهـــر يانغتســـي، بحـــدود بحريـــة 
تحـــد  كيلومتـــر،  ألـــف   14 علـــى  تزيـــد 
ــا  ــاف العليـ ــى الضفـ ــي علـ ــرب الصينـ الغـ
لنهـــر يانغتســـي 14 دولـــة مـــع حـــدود 

ــر. بــــ3500 كيلومتـ ــدر  تقـ ــة  بريـ
ال شـــيء فـــي الطريـــق مـــن المطـــار 
ــن  ــي مـ ــى اآلتـ ــي إلـ ــيا يوحـ ــى نينغشـ إلـ
بكيـــن بأنـــه ال يـــزال فـــي البـــاد نفســـها. 
تضاريـــس  مـــع  شاســـعة  مســـاحات 

موناليزا فريحة

َيَخاُل زائز منطقة نينغشــيا لقومية هوي المســلمة، الواقعة شمالي غرب 
الصين)علــى بعــد حوالــي 900 كلــم غربي بكيــن(، أنه في بلــد عربي أو 
إســالمي. غالبية سكانه يتبادلون تحية »السالم عليكم« باللغة العربية.. 
صوت اآلذان يصدح في كل مكان، في مؤشر عن حجم التسامح والتعايش 
بين األديان في هذه المقاطعة التي تتطلع إلى اللحاق بالطفرة االقتصادية 

التي تشهدها مقاطعات عدة في الصين.

منبســـطة ملونـــة وأرض خصبـــة فيهـــا 
الكثيـــر مـــن التناقضـــات الســـاحرة تمامـــًا 
واألرز  الســـمك  »أرض  القديـــم  كلقبهـــا 
فـــي الصحـــراء«. مـــن بعيـــد، تســـتعيد 
العاصمـــة اإلقليميـــة ينتشـــوان بعضـــًا مـــن 
المامـــح المدينيـــة المتواضعـــة، مبـــاٍن 
عاليـــة وأضـــواء ســـرعان مـــا يكتشـــف 
ـــن  ـــزام م ـــة لح ـــت إال واجه ـــا ليس ـــرء أنه الم

المتواضعـــة. الحيـــاة 
ــوارع  ــب شـ ــيا، تغيـ ــب نينغشـ ــي قلـ فـ
ــائدة فـــي عاصمـــة  الخطـــوط الســـتة السـ
ــوارع  ــا شـ ــل محلهـ ــة، لتحـ ــد المركزيـ البلـ
متواضعـــة بثاثـــة خطـــوط، أو خطيـــن، 
وتقـــل الســـيارات الفخمـــة، فيمـــا تزدهـــر 
ســـوق الدراجـــات الهوائيـــة أكثـــر منهـــا 

فـــي بكيـــن. 
تعـــد نينغشـــيا أحـــد مهـــود الحضـــارة 
ــا  ــض آثارهـ ــير بعـ ــة القديمة.تشـ الصينيـ
ـــذه  ـــي ه ـــاش ف ـــم ع ـــان القدي ـــى أن اإلنس إل
المنطقـــة فـــي العصـــر الحجـــري القديـــم، 
 ،1958 ســـنة.ومنذ  ألـــف   30 قبـــل  أي 
ـــة  ـــوي منطق ـــة ه ـــيا لقومي ـــارت نينغش ص
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ذات حكـــم ذاتـــي  تمتـــد علـــى مســـاحة 
66 ألـــف كيلومتـــر مربـــع تقريبـــًا، وتعـــد 
ـــة  ـــي المئ ـــن 35 ف ـــون نســـمة، يدي 6,4 ملي

ــم باإلســـام. منهـ
 ويتحـــدر الصينيـــون مـــن قوميـــة هـــوي 
مـــن أصـــول عربيـــة وفارســـية.وقد وصـــل 
أجدادهـــم إلـــى الصيـــن للتجـــارة أو الدعـــوة 
عبـــر طريـــق الحريـــر قبـــل مئـــات الســـنين، 
بعضهـــم جـــاء مـــع جيـــش جنكيـــز خـــان 
العائـــد مهزومـــًا مـــن غزواته.فاســـتقروا 
ـــة نينغشيا،الســـهل الصحـــراوي  فـــي منطق
ـــذي  ـــن وال ـــي شـــمال غـــرب الصي القاحـــل ف

ـــر.   ـــر األصف ـــره النه يعب
 تمتـــد المنطقـــة بكاملهـــا علـــى ارتفـــاع 
مســـتوى  فـــوق  متـــر  ألـــف  مـــن  أكثـــر 
مـــن  تضاريســـها  وتنحـــدر  البحـــر، 
ـــى شـــكل ســـلم.  ـــى الشـــمال عل ـــوب إل الجن
تنقســـم جغرافيـــًا إلـــى ثـــاث مناطـــق، 
شـــمالية مرويـــة بالنهـــر األصفـــر وأرضهـــا 
تربـــة  ذات  جافـــة  ووســـطى  خصبـــة، 
ــية،  ــا قاسـ ــاة فيهـ ــروف الحيـ ــرة وظـ فقيـ
وجنوبيـــة فيهـــا تـــال وأوديـــة كثيـــرة 
ـــر مـــن  ـــاردة جـــدًا وتعتب ـــا ب بعـــض مناطقه

أفقـــر مناطـــق الصيـــن.

موازين الشرق والغرب
ــاح  ــة االنفتـ ــق سياسـ ــدء تطبيـ ــع بـ مـ
االقتصـــادي بقيـــادة الرئيـــس الصينـــي 
دنـــغ شـــياوبينغ عـــام 1978، واالنتقـــال 
اقتصـــاد  إلـــى  الموجـــه  االقتصـــاد  مـــن 
األقاليـــم  اقتصـــادات  حققـــت  الســـوق، 
ــازات  ــاد إنجـ ــرق البـ ــي شـ ــاحلية فـ السـ
ضخمـــة، بينمـــا تخلـــف الغـــرب الصينـــي 
عـــن هـــذه الثـــورة االقتصاديـــة وعجـــز 
عـــن اللحـــاق بالضفـــة األخـــرى، ممـــا دفـــع 
ـــون الثانـــي/ ـــي كان ـــة ف الســـلطات الصيني

مجموعـــة  إنشـــاء  إلـــى   2000 ينايـــر 
الغـــرب وهدفـــت هـــذه  قياديـــة لتنميـــة 
االســـتراتيجية خصوصـــًا إلـــى تقليـــص 
ــاد  ــرب البـ ــن غـ ــل بيـ ــي الدخـ ــوة فـ الفجـ
مـــن جهـــة وشـــرقها ووســـطها مـــن جهـــة 

أخـــرى.
عمليـــًا، ضخـــت الســـلطات الصينيـــة 
الغـــرب،  فـــي  الـــدوالرات  مليـــارات 
الرســـمية  الجهـــود  أن  األرقـــام  وتظهـــر 
حققـــت إنجـــازات ضخمـــة فـــي االقتصـــاد 
والمجتمـــع والثقافـــة والبيئـــة، وأحدثـــت 
تغييـــرات كبيـــرة فـــي األوضـــاع الحضريـــة 
والريفيـــة. بيـــد أن هـــذه األرقـــام نفســـها، 

الـــذي عايّنـــاه، تؤكـــد أن  كمـــا الواقـــع 
هـــذه  بيـــن  شاســـعًا  يـــزال  ال  البـــون 
المناطـــق وبقيـــة البـــاد التـــي شـــهدت 

نمـــوًا تاريخيـــًا.
مشـــروع  الصيـــن  إطـــاق  وليـــس 
طريـــق الحريـــر الجديـــد فـــي حزيـــران/
يونيـــو الماضـــي خـــال االجتمـــاع الـــوزاري 
خطـــوة  إال  العربي-الصينـــي  للمنتـــدى 
إضافيـــة طموحـــة فـــي إطـــار جهودهـــا 
لتنميـــة غربهـــا، بمـــا فيهـــا نينغشـــيا، 
أساســـية  حلقـــة وصـــل  تشـــكل  التـــي 
واألوروبييـــن  العـــرب  الشـــركاء  مـــع 

لمحتمليـــن. ا
والصينيـــون  العـــرب  أقـــام  قديمـــًا 
شـــركة حقيقيـــة عبـــر طريـــق الحريـــر 
إذ  البحـــري،  البخـــور  وطريـــق  البـــري 
الصحـــارى  عبـــر  يتواصلـــون  كانـــوا 
والبـــوادي ســـنة بعـــد ســـنة، ويبحـــرون 
بســـفنهم الشـــراعية ليـــل نهـــار فـــي البحـــار 
ــل  ــر التواصـ ــن أواصـ ــعة، معززيـ الشاسـ
بيـــن مختلـــف أمـــم العصـــر القديـــم. وال 
يـــزال تاريخـــا الرحالتيـــن تشـــنغ خـــه 
ــا  ــاهدين علـــى دورهمـ ــة شـ وابـــن بطوطـ
بيـــن  والتواصـــل  الصداقـــة  كســـفراء 
وعبـــر  والعربـــي.  الصينـــي  الجانبيـــن 
ذاك الطريـــق انتقلـــت صناعـــة الـــورق 
والبوصلـــة  والبـــارود  الطباعـــة  وفـــن 
مـــن الصيـــن إلـــى أوروبـــا عبـــر المنطقـــة 
ــت  ــًا دخلـ ــه أيضـ ــى دروبـ ــة، وعلـ العربيـ
والتقويـــم  الفلـــك  علـــوم  الصيـــن  إلـــى 
وهـــو  العربيـــة،  واألدويـــة  والطـــب 
مـــا أرســـى دعائـــم مهمـــة فـــي تاريـــخ 
بيـــن  المتبادلـــة  واالســـتفادة  االندمـــاج 

الحضـــارات. مختلـــف 
وراهنـــًا، ثمـــة تعويـــل كبيـــر علـــى 
اســـتعادة تلـــك التبـــادالت فـــي الســـنوات 
ــدة  ــا عـ ــيا بمزايـ ــم نينغشـ ــر. وتتسـ العشـ
ــي  ــدور أساسـ ــاع بـ ــن االضطـ ــا مـ تمكنهـ
لجهـــة  الطمـــوح،  المشـــروع  هـــذا  فـــي 
ــًا  قطاعـــات الزراعـــة والطاقـــة وخصوصـ
الســـياحة التـــي يـــؤذن تطويرهـــا بآفـــاق 

ــدة. واعـ
ـــوارد  ـــة نفســـها بم ـــع المنطق ـــث تتمت حي
حضـــارة  تعكـــس  متنوعـــة  ســـياحية 
النهـــر األصفـــر العريقـــة وتاريـــخ مملكـــة 
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نينغشـــيا  كانـــت  التـــي  الغربيـــة  شـــيا 
ــزة لقوميـــة  ــد المميـ ــا، والتقاليـ ــزًا لهـ مركـ
ــة.  ــة الخابـ ــر الصحراويـ ــوي والمناظـ هـ
ـــي  ـــياحية الت ـــم الس ـــن المعال ـــر م ـــا كثي فيه
ــة  ــة والثقافـ ــيا الغربيـ ــة شـ ــزن ثقافـ تختـ
الثقافـــي  الرصيـــد  وتبـــرز  اإلســـامية، 
والغنـــي والمناظـــر الطبيعيـــة الفريـــدة 
للمنطقـــة التـــي تجتـــذب عـــددًا متزايـــدًا مـــن 
الســـياح الصينييـــن واألجانـــب وتكتســـب 
ــاحرة  ــة سـ ــر كمنطقـ ــهرة أكبـ ــها شـ لنفسـ

ــي. ــل الصينـ ــي الداخـ فـ

الهوية اإلسالمية
منطقـــة  ســـكان  غالبيـــة  أن  ومـــع 
شـــينيجانغ التـــي تتمتـــع أيضـــًا بحكـــم 
ذاتـــي، هـــم مســـلمون ينتمـــون إلـــى قوميـــة 
اإلســـامية  الهويـــة  أن  االويغـــور،إال 
فـــي الصيـــن أكثـــر التصاقـــًا بنينغشـــيا. 
ويشـــير الباحـــث األميركـــي البروفيســـور 
ــي  ــرة فـ ــى فتـ ــذي أمضـ ــي، الـ درو غادنـ
نينغشـــيا أثنـــاء دراســـته للمســـلمين فـــي 
الصيـــن، إلـــى أن مشـــاعر االنتمـــاء الدينـــي 
تفـــوق  المســـلمين  هـــوي  أبنـــاء  لـــدى 
ــّدث  ــد تحـ ــي. وقـ ــاء العرقـ ــاعر االنتمـ مشـ
المســـلمون:  »الصينيـــون  كتابـــه  فـــي 
الجمهوريـــة  فـــي  العرقيـــة  األقليـــات 
الشـــعبية« عـــن دور الديـــن فـــي تحديـــد 
المســـجد  ودور  هـــوي  أبنـــاء  هويـــة 
المنطقـــة.  تلـــك  فـــي  مركـــزي  كمحـــور 
وممـــا قالـــه عـــن أبنـــاء هـــوي: »أنهـــم 
مســـلمون ملتزمـــون بتعاليـــم اإلســـام، 
ويجيـــد أئمتهـــم العربيـــة والفارســـية«.
والحقيقـــة أن لفظـــة هـــوي فـــي الصيـــن 
مرادفـــة لمعنـــى المســـلم، فعندمـــا يقـــول 
ـــم مـــن  ـــة هـــوي ُيفه ـــا مـــن قومي شـــخص أن
ذلـــك أنـــه مســـلم. والحقيقـــة أيضـــًا أن 
هنـــاك فـــي الصيـــن ظاهـــرة فريـــدة تخـــص 
المســـلمين، وهـــي ربـــط االنتمـــاء الدينـــي 
فاألدبيـــات  العرقـــي،  باالنتمـــاء  لهـــم 
عشـــر  إلـــى  دائمـــًا  تشـــير  الصينيـــة، 
ــن،  ــي الصيـ ــلمة« فـ ــة »مسـ ــات قوميـ أقليـ
ـــا قوميـــة هـــوي، ويتـــم إحصـــاء عـــدد  بينه
ـــك  ـــاء تل ـــدد أبن ـــى أســـاس ع المســـلمين عل

ــة. ــات العرقيـ األقليـ

ــن  ــدت عـ ــا ابتعـ ــيا، كلمـ ــي نينغشـ وفـ
الحضـــر والعمـــران أكثـــر تجّلـــت المظاهـــر 
ــًا.  ــر وضوحـ ــو أكثـ ــى نحـ ــامية علـ اإلسـ
ــة  ــة لمحافظـ ــن )تابعـ ــة ليوقومـ ــي قريـ فـ
اســـمها بنغيانـــغ(، ينتشـــر أبنـــاء قوميـــة 
هـــوي، وخصوصـــًا مـــن النســـاء، فـــي 
ويحصـــدون  األرض  يزرعـــون  الحقـــول 

ــية.  ــون الماشـ ــزرع ويربـ الـ
هـــذا االرتبـــاط، فـــي الذهـــن الصينـــي، 
بيـــن هـــوي والمســـلمين، وبيـــن هـــوي 
ونينغشـــيا، جعـــل مـــن المنطقـــة رمـــزًا 
وظفـــت  وقـــد  مســـلم.  هـــو  مـــا  لـــكل 
تأســـيس  منـــذ  الصينيـــة،  الحكومـــة 
اإلســـامية  الهويـــة  الجديـــدة،  الصيـــن 
ـــر  ـــية. ويذك ـــراض دبلوماس ـــيا ألغ لنينغش
ــد  ــنة 1985 زار وفـ ــه فـــي سـ التاريـــخ أنـ
صينـــي برئاســـة خـــه بـــو لـــي، ابـــن 
قوميـــة هـــوي ورئيـــس منطقـــة نينغشـــيا 
آنـــذاك، باكســـتان، ذات العاقـــة القويـــة 
مـــع كل مـــن الصيـــن والســـعودية، حيـــث 
ـــق  ـــاء الح ـــتاني ضي ـــس الباكس ـــَب الرئي َرتَّ
زيـــارة للوفـــد الصينـــي إلـــى الريـــاض 
التـــي لـــم تكـــن لهـــا عاقـــات دبلوماســـية 
مـــع بكيـــن، فـــي خطـــوة مهمـــة الطريـــق 
بيـــن  الديبلوماســـية  العاقـــات  إلقامـــة 

البلديـــن ســـنة 1990.
ـــة اإلســـامية لنينغشـــيا  تســـتثمر الهوي
وثقافيـــًا.  وســـياحيًا  تجاريـــًا  حاليـــًا، 
فـــي محافظـــة هوينـــو التابعـــة لمدينـــة 
دهشـــنغ  حديقـــة  زرنـــا  ينتشـــوان، 
الصناعيـــة، وهـــي منطقـــة تضـــم عـــددًا 
مـــن الصناعـــات والمصانـــع المختلفـــة. 
ــي،  ــات قوتشـ ــات نبـ ــرض منتجـ ــي معـ فـ
باســـم  العربيـــة  إلـــى  يترجـــم  الـــذي 
لـــه  الحضـــض الصينـــي، وهـــو نبـــات 
ثمـــار لونهـــا بيـــن األصفـــر واألحمـــر، قســـم 
ــيا هـــي  ــة اإلســـامية«، فنينغشـ »لألطعمـ
ـــم  ـــي العال ـــا ف ـــن، وربم ـــي الصي ـــهر ف األش
فـــي إنتـــاج الحضـــض الصينـــي. وفـــي 
مجموعـــة  اإلســـامية  المنتجـــات  قســـم 
واســـعة مـــن األطعمـــة التـــي يدخـــل فيهـــا 
ـــا تحمـــل عامـــة »األطعمـــة  قوتشـــي، وكله
ـــى ركـــن المابـــس.  اإلســـامية«، حتـــى عل
ـــع  ـــع مصن ـــدًا يق ـــس بعي ـــكان لي ـــي م وف
هوشـــنجي لألطعمـــة اإلســـامية. صاحبـــه 

غيـــر مســـلم وليـــس مـــن منطقـــة نينغشـــيا، 
وإنمـــا مـــن مقاطعـــة تشـــجيانغ الواقعـــة 
جنـــوب الصيـــن والمعروفـــة بأنهـــا مـــن 
موطـــن رجـــال األعمـــال الناجحيـــن. جـــاء 
ــه  ــقط رأسـ ــن مسـ ــانغ مـ ــي تشـ ــوان شـ يـ
وانتقـــل   ،1983 ســـنة  نينغشـــيا  إلـــى 
ــى  ــم إلـ ــاخ ثـ ــى طبـ ــل إلـ ــرد عامـ ــن مجـ مـ
صاحـــب دكان صغيـــر، ثـــم مســـتثمر كبيـــر 
فـــي مجـــال األطعمـــة اإلســـامية. وألن 
قوميـــة هـــوي تحتـــل مكانـــة محوريـــة فـــي 
نينغشـــيا، أقامـــت حكومـــة المنطقـــة فـــي 
ـــا  ـــدارس تســـمى كل منه ـــا م بعـــض مناطقه
»مدرســـة أبنـــاء قوميـــة هـــوي«، وهـــي 
ــًا،  ــرى أيضـ ــات األخـ ــاء القوميـ ــل أبنـ تقبـ
ـــن  ـــي م ـــادي ومال ـــم م ـــى بدع ـــا تحظ ولكنه
ـــون  ـــا ينتم ـــم طابه ـــون معظ ـــة، ك الحكوم

إلـــى هـــوي.
المنطقـــة بســـمعة مميـــزة   وتتمتـــع 
فـــي مـــا يخـــص تعليـــم اللغـــة العربيـــة، 
حيـــث يقصدهـــا الطـــاب مـــن مختلـــف 
مناطـــق الصيـــن لتعلـــم اللغـــة العربيـــة 
التـــي أنشـــئ لهـــا أعـــداد مـــن المعاهـــد 
والمـــدارس والجامعـــات، ومـــن أبرزهـــا 
اإلســـامية  للعلـــوم  نينغشـــيا  معهـــد 
وقســـم اللغـــة العربيـــة بكليـــة اللغـــات 
األجنبيـــة فـــي جامعـــة نينغشـــيا، وكليـــة 
اللغـــة العربيـــة بتونغشـــين والمدرســـة 
العربيـــة  اللغـــة  ومدرســـة  الكويتيـــة، 
للبنـــات ومدرســـة وجيـــن للغـــة العربيـــة 

والعديـــد مـــن المعاهـــد األخـــرى.
ــوه  ــي قـ ــيا تسـ ــم نينغشـ ــرح حاكـ وشـ
ــرًا لطريـــق  ــت ممـ ــة كانـ ــغ أن المنطقـ وينـ
الحريـــر القديـــم الـــذي كان يجتـــازه التجـــار 
إلـــى  وترحالهـــم  حّلهـــم  فـــي  العـــرب 
الصيـــن، ممـــا ســـاعد فـــي انتشـــار اللغـــة 
العربيـــة، واهتـــم الصينيـــون بتعلُّمهـــا 
لتســـهيل تعاملهـــم التجـــاري مـــع التجـــار 
الديـــن  انتشـــار  إلـــى  إضافـــة  العـــرب، 
اإلســـامي فـــي هـــذه المنطقـــة ممـــا دعـــا 

أبناءهـــا إلـــى تعلـــم اللغـــة العربيـــة.

الحديقة الثقافية
ال  نينغشـــيا  فـــي  الدينيـــة  الهويـــة 
الصناعيـــة  المجـــاالت  فـــي  تنحصـــر 
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ــي  ــب. ففـ ــية فحسـ ــة والسياسـ والتعليميـ
ــاعات  ــع سـ ــافة أربـ ــى مسـ ــوان علـ ينتشـ
ــه  ــيارة مـــن مدينـــة قويـــوان، يواجـ بالسـ
الزائـــر مجمـــع معمـــاري ضخـــم بمبـــان 
اللـــون.  ذهبيـــة  وقبـــاب  مـــآذن  ذات 
إنهـــا حديقـــة ثقافـــة قوميـــة هـــوي التـــي 
تســـتقبل زوارهـــا بافتـــة كتبـــت بالعربيـــة: 
ـــة  ـــة قومي ـــة لقري ـــة الصيني »روضـــة الثقاف
هـــوي«. مـــن البوابـــة التـــي نقشـــت علـــى 
جوانبهـــا آيـــات قرآنيـــة ولوحـــة تعريـــف 
يطـــل  والصينيـــة،  العربيـــة  باللغتيـــن 
الزائـــر علـــى نافـــورة مســـتطيلة تشـــبه 
مدخـــل تـــاج محـــل، ومـــن وراءهـــا بوابـــة 
متحـــف فريـــد للفـــن اإلســـامي. ويمتـــد 
متحـــف الثقافـــة لقوميـــة هـــوي المســـلمة 
علـــى مســـاحة ســـبعة آالف متـــر مربـــع، 
وثقافيـــة  ســـياحية  منطقـــة  ليشـــكل 
يقصدهـــا مســـلمون مـــن كل أنحـــاء العالـــم.
الثقافيـــة  الحديقـــة  هـــذه  تتميـــز 
اإلســـامية  المعماريـــة  بالخصائـــص 
ـــة  ـــة والثقاف ـــة التقليدي ـــادات واألطعم والع
الدينيـــة واألنشـــطة الزراعيـــة والتجاريـــة. 
الســـياحية  المنطقـــة  تعتبـــر  وهـــي 
ـــة  ـــذ ثقاف ـــي تتخ ـــن الت ـــي الصي ـــدة ف الوحي
قوميـــة هـــوي موضوعـــًا رئيســـيًا لهـــا. 
مبانيهـــا مزينـــة بالزخـــارف اإلســـامية 
ومـــن ضمنهـــا ميـــدان التضامـــن الكبيـــر 
ــة، والمبنـــى الرئيســـي،  للعـــروض الفنيـ
قوميـــة  ومتحـــف  المقـــدس،  والميـــدان 
الشـــعبية،  التقاليـــد  وقريـــة  هـــوي، 
وقاعـــة اآلداب الذهبيـــة وقصـــر عائشـــة 
منصـــور  وقصـــر  الفنيـــة  للعـــروض 

المســـلمين. ألطعمـــة 
ـــة الكويـــت فـــي بنـــاء  وقـــد ســـاهمت دول
أحـــد أركان المتحـــف. ففـــي القاعـــة األولـــى 
صـــورة للمســـجد الكبيـــر فـــي الكويـــت 
محجبـــات  لنســـاء  وتماثيـــل  ولإلبـــل 
ــن  ــي ركـ ــي، وفـ ــزي الخليجـ ــال بالـ ورجـ
آخـــر مجســـم صغيـــر لســـفينة صحـــار 
العمانيـــة، وعليهـــا علـــم ســـلطنة عمـــان. 
خـــط  لوحـــات  األخـــرى  القاعـــات  فـــي 
بالفارســـية وخريطـــة للصيـــن فـــي زمـــن 
ونســـخة  907م(   –  618( تانـــغ  أســـرة 
مـــن كتـــاب ديـــوان لغـــات التـــرك للغـــوي 
المســـلم محمـــود بـــن حســـين بـــن محمـــد 

الكاشـــغري، المولـــود فـــي كاشـــغر ســـنة 
ـــي األســـتانة  ـــاب ف ـــع الكت ـــد طب 1008، وق
ــو  ــنة 1333 هــــ، وهـ ــدات سـ ــي 3 مجلـ فـ
كتـــاب بالعربيـــة يشـــرح اللغـــات التركيـــة، 
المـــال«  »زكاة  عنـــوان  يحمـــل  وكتـــاب 
ـــل  ـــة لســـرج خي ومخطوطـــات وقطـــع أثري
وقربـــة مـــاء، وصـــورة لمســـجد هوايشـــنغ 
ــي  ــي( فـ ــى النبـ ــوق إلـ ــي )الشـ قوانغتاسـ
أســـرة  زمـــن  فـــي  المبنـــي  قوانغتشـــو 
تانـــغ ويعتقـــد أنـــه األقـــدم فـــي الصيـــن، 
بالقـــدس  األقصـــى  للمســـجد  وصـــورة 
وللكعبـــة الشـــريفة ولعـــدد مـــن المســـاجد 
المشـــهورة فـــي العالـــم، مـــن بغـــداد إلـــى 
لعلمـــاء  وصـــور  وغيرهـــا،  القاهـــرة 
مســـلمين: أبـــو بكـــر الـــرازي وجابـــر بـــن 
حيـــان وابـــن ســـينا. وفـــي وســـط قاعـــة 
العـــرض الثانيـــة مجســـم كبيـــر للكعبـــة.

تماثيـــل  أيضـــًا  يضـــم  المتحـــف 
ـــارزة مـــن  ـــة لشـــخصيات ب والســـيرة الذاتي
ـــم  ـــة هـــوي فـــي تاريـــخ الصيـــن ومنه قومي
 -  1371( خـــه  تشـــنغ  المســـلم  البحـــار 
1435(، الـــذي قـــام بســـبع رحـــات بحريـــة 
ســـنة،  وعشـــرين  ثمانـــي  مـــدى  علـــى 
الخليـــج  منطقـــة  إلـــى  خالهـــا  وصـــل 
الشـــرقية  والســـواحل  األحمـــر  والبحـــر 
ـــرال المســـلم  ـــال آخـــر للجن ـــا، وتمث إلفريقي
ـــزو  ـــة الغ ـــاد مقاوم ـــذي ق ـــن تشـــاي ال ـــا ب م
اليابانـــي فـــي ثاثينيـــات القـــرن الماضـــي.

مسجد ناجياهو
مـــكان  وفـــي  نفســـها  المنطقـــة  فـــي 
الثقافيـــة،  الحديقـــة  عـــن  بعيـــدًا  ليـــس 
معلـــم إســـامي عريـــق آخـــر هـــو مســـجد 
ناجياهـــو الـــذي يعـــود تاريـــخ إنشـــائه 
ويعتبـــر  ســـنة،   480 قبـــل  مـــا  إلـــى 
الصينـــي. المعمـــاري  للطـــراز  نموذجـــًا 

بعـــد جولـــة ســـريعة فـــي المســـجد الـــذي 
ــام  ــى اإلمـ ــخص، أبـ ــع لــــ 1500 شـ يتسـ
ــد  ــتضيف الوفـ ــي إال أن يسـ ــن تـ ــد الديـ زيـ
الصحافـــي فـــي منزلـــه. هنـــاك فـــي حـــي 
ناجياهـــو الـــذي تقطنـــه غالبيـــة مســـلمة، 
حيـــث تهافـــت الجيـــران علـــى منـــزل اإلمـــام 
ــد والحديـــث عـــن روابـــط  ــتقبال الوفـ السـ
ـــا  ـــة ومزاي ـــدول العربي ـــم بال ـــة تجمعه وثيق

يتمعـــون بهـــا فـــي هـــذه المنطقـــة.
يـــروي اإلمـــام أن أبنـــاء قوميـــة هـــوي 
ــد  ــل الواحـ ــة الطفـ ــن سياسـ ــتثنون مـ مسـ
فـــي الصيـــن، كمـــا يحـــق لهـــم الـــزواج 
ـــان  ـــة ه ـــاء قومي ـــددة ألبن ـــن المح ـــل الس قب
ثمـــة  أن  أيضـــًا  ويوضـــح  الصينيـــة. 
ســـن  يبلـــغ  لمـــن  ماليـــة  مخصصـــات 

الســـتين.
اللغـــة  أن  إلـــى  يلفـــت  ذلـــك،  إلـــى 
ـــكل  ـــًا بش ـــعًا واهتمام ـــهد توس ـــة تش العربي
ـــات  ـــع فئ ـــل جمي ـــن قب ـــد م ـــوظ ومتزاي ملح
المجتمـــع الصينـــي، مشـــيرًا إلـــى أن انشـــاء 
طريـــق الحريـــر الجديـــد ســـوف يـــؤدي 
إلـــى انتشـــار اللغـــة العربيـــة بشـــكل كبيـــر.
شـــاركتنا  الجـــارات  إحـــدى  وتقـــول 
ــم  ــا تتعلـ ــام إنهـ ــزل اإلمـ ــي منـ ــة فـ الجلسـ
اللغـــة العربيـــة ألنهـــا لغـــة القـــرآن الكريـــم 
رغـــم  اللغـــات  بيـــن  األجمـــل  واللغـــة 
صعوبتهـــا، إال أنهـــا جميلـــة وتســـتحق 
التعلـــم عـــاوة علـــى انهـــا اللغـــة الرســـمية 
طالبـــة  أن  وتـــروي  دولـــة.   22 فـــي 
ــة  ــات األجنبيـ ــة الدراسـ ــن كليـ ــة مـ صينيـ
رائعـــة  أغنيـــة  أدت  بكيـــن  بجامعـــة 
للفنانـــة فيـــروز أمـــام جمـــع مـــن الوفـــود 
ــة  ــة رائعـ ــل وبلغـ ــوت جميـ ــة بصـ العربيـ
عكســـت التمـــازج الثقافـــي بيـــن الشـــعوب 
العربيـــة والشـــعب الصينـــي. ويتذكـــر تيـــان 
ــة  ــة العربيـ ــم اللغـ ــذي يتكّلـ ــياو ون الـ شـ
بطاقـــة ويطلـــق علـــى نفســـه اســـم عيســـى 
رحاتـــه إلـــى مصـــر واألردن ودول عربيـــة 
أخـــرى، ويقـــول: »تعلمـــت اللغـــة العربيـــة 
فـــي المســـجد وأعمـــل اآلن فـــي حكومـــة 
ـــر  ـــرام كبي مقاطعـــة نيغشـــيا وأشـــعر باحت

ــة«. ــة العربيـ ــن وللغـ للديـ
ــيا  ــي نينغشـ ــياحة فـ ــر السـ وال تنحصـ
علـــى المعالـــم الدينيـــة، وإنمـــا تشـــمل 
معالـــم أخـــرى ال تقـــل جمـــااًل وســـحرًا. 
فقـــد صنفـــت بحيـــرة الرمـــال مثـــًا كإحـــدى 
مناطـــق الجـــذب الســـياحي علـــى المســـتوى 
القومـــي، فهـــي عالـــم بديـــع نصفـــه بحيـــرة 
ـــول فصـــل  ـــه اآلخـــر صحـــراء. وبحل ونصف
ــًا ســـاحرًا  الربيـــع تكتســـي البحيـــرة ثوبـ
بمياههـــا الهادئـــة، ونباتاتهـــا الخضـــراء 
الامعـــة تحـــت أشـــعة الشـــمس، فتتحـــول 

إلـــى مـــا يشـــبه الجزيـــرة المعلقـــة.
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د. محمد عبد المطلب 

الحوارات السماوية )مع نوح(

ــا  ــا إطارهـ ــا كان لهـ ــا لهـ ــبق َأْن عرضنـ ــي سـ ــوارات التـ الحـ
الزمنـــي والمكانـــي )زمنيـــًا بدايـــة خلـــق آدم ومكانيـــًا فـــي 
الســـماء(، وهـــذان اإلطـــاران وّجهـــا الحـــوار الســـماوي ليكـــون 
حـــوارًا محكيـــًا بيـــن اهلل والمائكـــة وآدم وإبليـــس، ومـــن َثـــّم 
ـــا  ـــِة«. »َوُقْلَن ـــَك ِلْلَماِئَك ـــاَل َربُّ اعتمـــد علـــى فعـــل )القـــول(: »َوِإْذ َق
ـــع إبليـــس  ـــا امتن ـــَة«، وعندم ـــَك اْلَجنَّ ـــَت َوَزْوُج ـــُكْن َأن ـــا آَدُم اْس َي
عـــن الســـجود آلدم، جـــاء قولـــه تعالـــى: »َقـــاَل َمـــا َمَنَعـــَك َأال 
المكانيـــة  المســـاحة  اتســـعت  َأَمْرُتـــَك«، وعندمـــا  ِإْذ  َتْســـُجَد 
للحـــوار لتشـــمل الســـماء واألرض بمـــن عليهـــا مـــن األنبيـــاء 
ليحـــل  مؤقتـــًا،  القرآنيـــة  الصيغـــة  تعّدلـــت  والمرســـلين، 
ـــق  ـــذا النس ـــى ه ـــارة إل ـــاءت اإلش ـــول(، وج ـــل )الق ـــي( مح )الوح
ـــه  ـــى اهلل علي ـــد )صل ـــى محم الصياغـــي فـــي الخطـــاب القرآنـــي إل
يـــَن«  ِبيِّ ـــا ِإَلـــى ُنـــوٍح َوالنَّ ـــَك َكَمـــا َأْوَحْيَن ـــا ِإَلْي ـــا َأْوَحْيَن وســـلم(: »ِإنَّ

)النســـاء 163(.
وهكـــذا جـــاء الحـــوار مـــع نـــوح عليـــه الســـام بعـــد أن ُأرســـل 
ـــود 25(،  ـــٌن« )ه ِبي ـــٌر مُّ ـــْم َنِذي ـــي َلُك ـــم: »ِإنِّ ـــه له ـــم قول ـــه، ث لقوم
ـــّم اتجـــه  ـــر، ومـــن َث ـــى الُكف ـــم إال اإلصـــرار عل ـــم يجـــد منه ـــه ل لكن
بِّ ال َتـــَذْر َعَلـــى اأَلْرِض ِمـــَن اْلَكاِفِريـــَن  إلـــى اهلل بالدعـــاء:»رَّ
ـــَك ِإن َتَذْرُهـــْم ُيِضلُّـــوا ِعَبـــاَدَك َوال َيِلـــُدوا ِإالَّ َفاِجـــرًا  ـــارًا . ِإنَّ َديَّ
ـــارًا« )نـــوح 26، 27(، واســـتجابت الســـماء لدعـــاء نـــوح فـــي  َكفَّ
ـــَك  ـــن َقْوِم ـــَن ِم ـــن ُيْؤِم ـــُه َل ـــوٍح َأنَّ ـــى ُن ـــَي ِإَل ـــى: »َوُأوِح ـــه تعال قول
ِإالَّ َمـــن َقـــْد آَمـــَن َفـــَا َتْبَتِئـــْس ِبَمـــا َكاُنـــوْا َيْفَعُلـــوَن . َواْصَنـــِع 
ـــم  ُه ـــوْا ِإنَّ ِذيـــَن َظَلُم ـــا َواَل ُتَخاِطْبِنـــي ِفـــي الَّ ـــا َوَوْحِيَن ـــَك ِبَأْعُيِنَن اْلُفْل
ـــن َقْوِمـــِه  َمـــا َمـــرَّ َعَلْيـــِه َمـــأٌل مِّ ْغَرُقـــوَن . َوَيْصَنـــُع اْلُفْلـــَك َوُكلَّ مُّ
ـــا َنْســـَخُر ِمنُكـــْم َكَمـــا  ـــا َفِإنَّ َســـِخُروْا ِمْنـــُه َقـــاَل ِإن َتْســـَخُروْا ِمنَّ

ــَخُروَن« )هـــود 36 - 38(  َتْسـ
ــردة  ــل مفـ ــي( محـ ــردة )الوحـ ــت مفـ ــة أحلـ ــة القرآنيـ الباغـ
ــن  ــوح أن الناجيـ ــار نـ ــع بإخبـ ــتبقت الوقائـ ــم اسـ ــول(، ثـ )القـ
ــم  ــم مـــن أهلـــه، وبعضهـ ــه فـــي الُفلـــك ِقّلـــة، بعضهـ مـــن قومـ
مـــن قومـــه، ثـــم اســـتبقت اآليـــة مـــا ســـوف يكـــون مـــن نـــوح 
ـــه  ـــم أن ـــرق، برغ ـــن الغ ـــه م ـــاذ ابن ـــه إنق ـــن رب ـــس م ـــا يلتم عندم
مـــن الكافريـــن، ولهـــذا جـــاء قولـــه تعالـــى لـــه: »َواَل ُتَخاِطْبِنـــي 
ْغَرُقـــوَن«، ثـــم يأخـــذ الحـــوار نســـقًا  ُهـــم مُّ ِفـــي الَِّذيـــَن َظَلُمـــوْا ِإنَّ

باغيـــًا إضافيـــًا، إذ أصبـــح الحـــوار بيـــن )القـــول والفعـــل( ال 
ـــوف فـــي صيغـــة الحـــوار،  ـــا هـــو المأل ـــول، كم ـــول والق ـــن الق بي
ـــوْا  ـــا َكاُن ـــْس ِبَم ـــَا َتْبَتِئ إذ تضمـــن الحـــوار أمـــرًا ســـلبيًا لنـــوح: »َف
َيْفَعُلـــوَن«، وأمـــرًا إيجابيـــًا: »َواْصَنـــِع اْلُفْلـــَك«، ومقتضـــى 
الحـــوار أن يجيـــب نوح:)لـــن اْبَتِئـــْس . وســـوف اْصَنـــُع اْلُفْلـــَك(، 

لكـــن الفعـــل حـــل محـــل القـــول: »َوَيْصَنـــُع اْلُفْلـــَك«.
ـــى ِإَذا  ُثـــّم يتجـــه الحـــوار إلـــى كيفيـــة إنقـــاذ المؤمنين:»َحتَّ
ـــوُر ُقْلَنـــا اْحِمـــْل ِفيَهـــا ِمـــن ُكلٍّ َزْوَجْيـــِن  نُّ َجـــاَء َأْمُرَنـــا َوَفـــاَر التَّ
ـــَن  ـــا آَم ـــَن َوَم ـــْن آَم ـــْوُل َوَم ـــِه اْلَق ـــَك ِإالَّ َمـــن َســـَبَق َعَلْي ـــِن َوَأْهَل اْثَنْي
َمَعـــُه ِإالَّ َقِليـــٌل« )هـــود 40(، وخـــال ذلـــك يجـــري حـــوار جزئـــي 
بيـــن نـــوح وابنـــه فـــي محاولـــة إلنقـــاذه: »َوَنـــاَدى ُنـــوٌح اْبَنـــُه 
ـــَن. ـــَع اْلَكاِفِري ـــن مَّ ـــا َواَل َتُك َعَن ـــب مَّ ـــيَّ اْرَك ـــا ُبَن ـــِزٍل َي ـــي َمْع َوَكاَن ِف

َقـــاَل َســـآِوي ِإَلـــى َجَبـــٍل َيْعِصُمِنـــي ِمـــَن اْلَمـــاء َقـــاَل اَل َعاِصـــَم 
اْلَيـــْوَم ِمـــْن َأْمـــِر اهلَلِّ ِإالَّ َمـــن َرِحـــَم َوَحـــاَل َبْيَنُهَمـــا اْلَمـــْوُج َفـــَكاَن 
ــوة  ــا أن نبـ ــظ هنـ ــود 42، 43(، والماحـ ــَن« )هـ ــَن اْلُمْغَرِقيـ ِمـ
ــاس  ــه إحسـ ــب عليـ ــًا، إذ َتغلَّـ ــانيته تمامـ ــغ إنسـ ــم تلـ ــوح لـ نـ
ـــن  ـــه م ـــاذ ابن ـــن اهلل إنق ـــًا م ـــماء ُملتِمس ـــى الس ـــه إل ـــوة، فاتج األب
ـــي َوِإنَّ  ـــْن َأْهِل ـــي ِم ـــاَل َربِّ ِإنَّ اْبِن ـــُه َفَق بَّ ـــوٌح رَّ ـــاَدى ُن الغـــرق: »َوَن
ــَن« )هـــود 45(، ويأتـــي  ــُم اْلَحاِكِميـ ــَت َأْحَكـ ــقُّ َوَأنـ ــَدَك اْلَحـ َوْعـ
ـــُه َلْيـــَس  الـــرد اإللهـــي علـــى هـــذا االلتمـــاس: »َقـــاَل َيـــا ُنـــوُح ِإنَّ
ـــُه َعَمـــٌل َغْيـــُر َصاِلـــٍح َفـــَا َتْســـَأْلِن َمـــا َلْيـــَس َلـــَك  ِمـــْن َأْهِلـــَك ِإنَّ
ـــي َأِعُظـــَك َأن َتُكـــوَن ِمـــَن اْلَجاِهِليـــَن« )هـــود 46(،  ِبـــِه ِعْلـــٌم ِإنِّ
ـــَك  ـــي َأُعـــوُذ ِب ـــاَل َربِّ ِإنِّ وهنـــا تأتـــي اســـتجابة نـــوح فوريـــة: »َق
َأْن َأْســـَأَلَك َمـــا َلْيـــَس ِلـــي ِبـــِه ِعْلـــٌم َوِإال َتْغِفـــْر ِلـــي َوَتْرَحْمِنـــي 

ـــَن اْلَخاِســـِريَن« )هـــود 47(. َأُكـــن مِّ
وعقـــب الطوفـــان ونجـــاة المؤمنيـــن يتجـــه الحـــوار إلـــى 
ـــا َوَبـــَرَكاٍت  نَّ لحظـــة النجـــاة: »ِقيـــَل َيـــا ُنـــوُح اْهِبـــْط ِبَســـاٍم مِّ
ـــا  ـــُهم ِمنَّ ُعُهْم ُثـــمَّ َيَمسُّ ـــن َمَعـــَك َوُأَمـــٌم َســـُنَمتِّ َعَلْيـــَك َوَعَلـــى ُأَمـــٍم ِممَّ
َعـــَذاٌب َأِليـــٌم« )هـــود 48(، وهـــذا الحـــوار يقـــدم للبشـــر درســـًا 
ـــواب  ـــن بالث ـــئ المؤمني ـــي تكاف ـــة الت ـــة اإللهي ـــي العدال ســـماويًا ف
والنجـــاة وتجعـــل للمعانديـــن الكافريـــن الجـــزاء األليـــم، وال 
ينفـــع مـــع هـــذه العدالـــة مكانـــة أو قرابـــة قريبـــة أو بعيـــدة إال 

مـــن جـــاء بقلـــٍب ســـليٍم مـــن الكفـــر والعصيـــان.

صيد اللؤلؤ
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أدبأدب

لم يغب العراق عّنا رغم محنه ومصائبه التي لّما تنتهي، 
وتحاول تغييبه ورسم صورة قاتمة له. العراق حاضٌر في 
وجداننا وفي نشراتنا األخبارية، وحاضٌر في األدب أيضًا. 
النهرين  بين  ما  لباد  المأساوي  الواقع  أن  في  شّك  وال 
انعكس جلّيًا في الرواية العراقية المتمّيزة على الدوام، وها 

ج بجائزة أفضل رواية عربية لهذا العام. هي أخيرًا ُتَتوَّ
الدوحة التقت بكاتبها أحمد السعداوي.

أحمد سعداوي :

فرانكنشتاين .. هو نحن العراقيون

72
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أربع قصائد  .............................................ماهر جّمو

غرفة أعىل البناية................................  صابر رشدي

إنانا يف البيت ................................صادق الطريحي
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ترجمات

مقال

كتب

صورة اإلسالم في الغرب الكتابة بُمخّيلة ُمستعارة

األنثروبولوجــي  الباحــث  يتوقــف   
األميركــي واألســتاذ فــي جامعــة واشــنطن 
األندونيســي  باإلســام  المتخصــص 
اإلســامية  المجتمعــات  وبشــؤون 
كتابــه  فــي  بوويــن،  جــون  المعاصــرة 
عــدد  عنــد  مثالــي”،  عــدّو  “اإلســام 
عــن  المغلوطــة  الشــائعة  األفــكار  مــن 
اإلعــام. فــي  اليــوم  اإلسام والمنتشــرة 

 تميل رنيم ضاهر في مجموعتها الِشعرية 
إلى  قــّطــة”،  ُمخّيلة  في  “أتــثــاءب  الجديدة 
االحتفاء بكائنات ودمى شغلْت جانبًا غرائبّيًا 
وُمذهًا في حياتنا، بلغٍة رشيقٍة ومصقولٍة 
أبعادًا  تستكشف  تعبيرّية  وبطاقة  بإتقان، 
جديدة من حيث القدرة الجمالّية واإليحائية، 
ومن حيث االشتغال على المخيال الجمعي، 
الكائنات  هذه  مكنونات   في  التوّغل  تتيح 

وحياتها. 

قّصة الضّحاك
ترجمتها عن اإلنكليزية سمر جبر

قصة يف رحلة شهر العسل
 ترجمها عن اإلسبانية كاميران حاج محمود

تنفــرد مجلــة الدوحــة بنشــر مقاليــن لعّبــاس محمــود العقــاد فــي الذكــرى 
ــة  ــا الراحــل ، عــن أربع ــي األصــل- ألقاهم ــاالن- ف ــه. المق الخمســين لوفات

كتــب تخــّص مصــر البهيــة.

الكاتبــة  ناديــن  توفيــت 
ناديــن  إفريقيــة  الجنــوب 
علــى  الحائــزة  غورديميــر 
عــام  لــآلداب  نوبــل  جائــزة 
1991، هانئــة البــال فــي أثنــاء 
ــد  ــا. وكانــت ق ــا فــي بيته نومه
عّلقــت علــى فوزهــا بجائــزة 
ان  أريــد  “ال   : قائلــة  نوبــل 
مــن  كإكليــل  إليهــا  ينظــر 

قبــري”. علــى  الزهــور 

 نادين غورديمير

ملف

 الكتابة ضد العنصرية

في كتـب أربـعـة

عّباس محمود العّقاد

مرص
78



74

التقيــُت بالروائي العراقي أحمد ســعداوي في مطعم فنــدق هيلتون غراند 
ــقة  فــي )أبوظبي(، وتناولنا الفطور ســوية، برفقة فلور مونتنارو، منسِّ
الجائــزة العالميــة للرواية العربيــة )بوكر(. طلب أحمد مــن نادلة المطعم 
ــزًا. والتفت  أن تضــع ثالثــة أكياس من الشــاي في الــكأس لكي يكون ُمَركَّ
إلــّي قائــاًل: ال يوجد مثل الشــاي العراقي الثقيل. فقلت له: كل شــيء ثقيل 
رًا،  فــي العــراق، مثل روايتك »فرانكشــتاين في بغداد« التي فــازت، مؤخِّ
بجائزة البوكر للرواية العربية . فضحكنا. وقال لي: »فرانكشــتاين .. هو 
نحــن العراقيــون«. هكذا، بالفعــل، إنه العراق بكل مــا يحمله من جوهرة 
لت إلى طوائف متطاحنة،  فسيفسائية ال تذوب على مدى الزمن، لكنها تحوَّ

نات تعيش في معسكرات وثكنات روحية أكثر ما هي مادية. مكوِّ

شاكر نوري

فرانكنشتاين .. هو نحن العراقيون

ــة  نات العـرقـيــ ــوِّ ــان للمـكـــ § هــل كـــ

ــداث  ــكيل أح ــي تش ــة دور ف المخـتـلــفـ
روايتــك؟

إنهــا  لــك  قلــت  إذا  أبالــغ  ربمــا  ــــ 
الجينــات. عندمــا تجلــس إلــى رجــل 
صابئــي، تجــد بأنــه يشــبهك، فهــو 
يقــدِّم لــك الدليــل علــى امتــداد جــذورك 
ــى  ــك عل ــع جينات ــه م ــابك جينات وتش
ــن  ــه ال توجــد صــات بي الرغــم مــن أن
مــن هــو صابئــي ومــن هــو مســلم. لكن 
ــذي  ــو ال ــرون ه ــدى ق ــى م ــزاوج عل الت
الوجــه والشــعر  ذلــك، فتجــد  أنتــج 
ــا أن  ــدرك حينه ــها، وت ــحنة نفس والس
الســنوات  آالف  إلــى  تمتــّد  جــذورك 
إلــى  اإلشــارة  قديمــة.  فــي حضــارة 
الروايــة  فــي  موجــودة  نــات  المكوِّ
والمجتمــع  ايليشــوا  شــخصية  فــي 
المســيحي فــي بغــداد، أو اإلشــارة إلــى 
محمــود الســوادي، الصحافــي الشــاب 
الــذي يحظــى بفرصــة إجــراء حــوار 

مــع )فرانكشــتين( وشــخصيات عديــدة 
أخــرى، لتتشــكَّل صــورة عامــة عــن 
مدينــة تعيــش تحــت وطــأة الخــوف من 
ــن  ــي م ــي اآلت ــذا الصحاف ــول، ه المجه
ــد أنــه جــاء مــن  مدينــة العمــارة، يعتق
أصــول صابئــة كاعترافــات شــخصية، 
بعــد  الشــخصية  أوراقــه  ُتحــَرق  ثــم 
وفاتــه. ومــن هنــا أريــد أن أقــول إن 
ــة هــي مجــرَّد  ــة والنقي ــة الصافي الهوي
وهــم، عوائلنــا مختلطــة فــي الجنــوب 
والشــمال، علــى ســبيل المثــال: قبــل 
ــل  ــرة قبائ ــي البص ــت ف ــًا كان 150 عام
صــارت  التحــّوالت  مــع  ســّنية، 
شــيعية، أو بالعكــس هنــاك قبائــل 
شــيعية صــارت ســّنية. وتذكــر بعــض 
اإلحصائيــات أن حوالــي ثلــث الزيجات 
العــرب  بيــن  مختلطــة  العــراق  فــي 
والمســيحيين  والتركمــان  واألكــراد 
والمســلمين الشــيعة والســّنة. كــم هــي 
ــي المجتمــع  نســبة الســّنة والشــيعة ف
العراقــي؟ كل عراقــي يجــد فــي أصولــه 

أن  لــو  ومتشــابكة.  متعــدِّدة  أعراقــًا 
ــد مــن هــذه الحقيقــة،  كل عراقــي تأكَّ
اآلخــر،  لتهميــش  دوافعــه  لَضُعَفــت 
ــش  ــى التعاي ــدرة عل ــر ق ــح أكث وألصب

مــع اآلخــر وتقبُّلــه. 

اجتماعيــة  رســالة  هنــاك  هــل   §

يــة؟  للروا

ــــ أجــل. ألن الروايــة لــم تعــد عبــارة 
ــن  ــل يتضمَّ ــل، ب ــّل وجمي ــن ُمَس ــن ف ع
يعنــي  ال  الفكــر.  مــن  الخيــط  ذلــك 
ــة مــن الباغــات األدبيــة  الروائــي جمل
يفــّرق  مــا  ألن  الصنعــة،  ومهــارة 
ــة  ــة العميق ــو اللمس ــدة ه ــة الجي الكتاب
ــت ال  ــا وأن ــف تخلقه ــا. كي ــي تخلقه الت
ــل مــا يجــري حولــك؟ كل البشــر  تتأمَّ
يمــّرون باالنفعــاالت ذاتهــا: الحــزن، 
تتحــدَّث  والفــرح، والغضــب. عندمــا 
عــن اإلنســانية، فأنــت تتحــّدث عــن 

بجــوارك. اإلنســان 

حوار
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§ مــا الــذي اســتوحيته مــن الروايــة 

لفرانكنشــتاين؟ األصليــة 

ـــــ الروايــة وأنــا واآلخــرون نتحــرَّك 
ضمــن فضــاء ثقافــي، فيــه مجمــوع مــن 
المفردات أشــبه بالثقافة الشــعبية؛ فقد 
ل شكســبير إلــى صــور مطبوعــة  تحــوَّ
على القمصــان. وفرانكنشــتاين أيقونة 
ثقافــة كاملــة. ليســت االســتعارة، فــي 
روايتــي، قادمــة مباشــرة مــن الروايــة 
األصليــة، بــل هــي قادمــة مــن تفاصيل 
هــذا الفضــاء الثقافــي. ال يفهــم البعــض 
ــة  ــض عــن ثقاف أن فرانكنشــتاين يتمخَّ
متحرِّكــة،  رســوم  روايــات،  عامــة: 
عــن  عبــارة  هــي  وغيرهــا،  أفــام، 
إنتــاج فرانكنشــتاين مــن هــذه الثقافــة 
العالميــة. أزعــم أننــي قدَّمــت قــراءة 
خــال  مــن  الشــخصية  لهــذه  أخــرى 

ــي.  ــا العراق واقعن

§ كيــف جـــــــاءتك فـكــــــرة روايــــة 

بـــــغداد؟  فــي  فرانكــنشـتــــاين 

انبثقــت  التــي  الصــورة األولــى  ــــ 
ــع  فــي ذهنــي هــي صــورة كائــن مجّم
مــن عــدة أطــراف: كلدانــي، صابئــي، 
آشــوري، مســلم ســّني، ومــن بعــد 
مــن  الصــورة.  علــى  أشــتغل  بــدأت 
المســتحيل أن يتحــدَّث مجتمــع محّلــي 
أعلــى  ذلــك  ألن  فرانكشــتاين،  عــن 
عــن  يتحدَّثــون  لكنهــم  وعيهــم،  مــن 
كائــن آخــر يطلقــون عليــه »الّشْســَمْه« 
اســمه،  هــو  مــا  ُيعــَرف  ال  الــذي  أي 
فيســمونه  المثقَّفيــن  مجتمــع  أمــا 
ــبه  ــي يش ــتوى الوع ــتاين. مس فرانكش
بنايــة مــن عــدة طوابــق، يوجــد فــي 
أعلــى طوابقــه فرانكشــتاين. وهكــذا 
وتدخــل  األخــرى،  الطبقــات  تنــزل 
أكثــر فــي الثقافــة العراقيــة والمرجعيــة 
ــي تبحــث،  ــة واألســطورية الت الخرافي
المخلِّــص  فكــرة  عــن  الــدوام،  علــى 
فــي  الحّيــة  الفكــرة  هــذه  والمنقــذ، 
نفــوس شــعوبنا الشــرقية. كمــا إن عدم 
حصولهــم علــى العدالــة ومعايشــتهم 
تاريخــًا طويــًا مــن الظلــم والخيبــة 

ال  بالخــاص.  األمــل  صــوت  َأْخَفَتــا 
يوجــد خــاص يحقِّقــه شــخص واحــد، 
أمــا األنمــوذج التجريــدي، فنحــن الذيــن 
نخلقــه. مــن الصعــب اجتثــاث أوهامنــا 
أوقــات  فــي  العميقــة.  االجتماعيــة 
التــي  هــي  األوهــام  هــذه  اليــأس، 
تخّلصنــا، إذ نتصــّور أن أحــدًا مــا يأتــي 
لينقذنــا. عــادة مــا يكــون هــذا الخــاص 

وميتافيزيقيــًا.  دينيــًا 

ــر االحتــال األميركــي، هــل  § مــن غي

كان مــن الممكــن أن تكتب هــذه الرواية؟

ــم  ــا تتحّك ــن حياتن ــر م ـــــ جــزء كبي
فيــه المصادفــات. نحــن نّدعــي أننــا 
ذلــك  نســيطر علــى حياتنــا، ولكــن 
غيــر صحيــح. لكننــا نتكّيــف. نحــن ال 
نصنــع مصائرنا.فــي عــام 2000 أردت 
أن أغــادر العــراق، لكننــي تــردَّدت فــي 
اللحظــة األخيــرة. ولــو خرجــت لكانــت 
لــي خيــارات أخــرى: كنــت قــد ألجــأ إلى 
المتحرِّكــة،  الرســوم  وإلــى  الرســم، 
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فــي  أنجــح  كنــت  ربمــا  والكوميديــا. 
إلــى نجــم،  ل  هــذا الطريــق، وأتحــوَّ
وأصبــح غنّيــًا. ولــو حــدث ذلــك، لمــا 

كان هنــاك وجــود لفرانشــكتاين. 

§ إلــى مــدى تعاملــت الروايــة العراقيــة 
مــع هــذا الواقــع؟

ـ
ــخ،  ــع التاري ــة مشــتكبة م ــــ الرواي
لذلــك ال يمكــن أن تتفلَّــت مــن المحاكمة. 
تجــد نفســك عرضــة للتعليــق، وأمــام 
ــة  وجهــات النظــر، فــي لحظــة تاريخي
معينــة. هــذا التحــرُّك كان مقّيــدًا فــي 
األدبــاء  لذلــك كان  الســابق،  النظــام 
ــي  ــة ف ــل والمخادع ــى الحي يلجــأون إل
مواجهــة الســلطة. أمــا بعــد عــام 2003 
فقــد اندفــع الروائيــون نحــو الكتابــة 
بحّريــة. والروايــة التــي كتبــت مــا بعــد 
2003 هــي اســتعادة الذاكــرة التــي لــم 
ُتــدّون. وهنــاك جــزء آخــر أقــّل حجمــًا 
ــة  ــى محاكم ــه إل ــة اتََّج ــن هــذه الكتاب م
األمــر  االحتــال، وذلــك هــو  لحظــة 
ــع حــدث وال  ــل م ــت تتعام العســير. أن
مســافة عنــدك معــه. نــوع مــن التحــّدي 
واالنفعــال فــي رؤيــة محــدودة. ثمــة 
مقاطــع مــن هــذا الحــدث تنعكــس فــي 

الروايــات العراقيــة. الشــيء المهــّم أنــه 
يجــب علــى الروايــة أن تهتــّم بالكتابــة 
هنــاك  والحاضــر.  الماضــي  عــن 
حالــة مؤســفة وهــي أن هنــاك جــداًل 
روائيــًا مــن غيــر روايــات. هنــاك نحــو 
للبحــث  طاولــة  تشــّكل  روايــة   200
أمــام الباحثيــن والنقــاد. وهــي، فــي 
بانوراميــة  صــورة  تقــدَّم  اإلجمــال، 

ــن.  ــذا الف ــة له حقيقي

ــي  ــع العراق ــى الواق ــك إل ــل نظرت § ه

شــخصية؟

الروايــة  ليســت  بالتأكيــد،  ــــ 
نظريــة علميــة، بــل هــي الدرامــا التــي 
تنقــل إحساســي وشــعوري كراصــد 
لألحــداث. كل ذلــك يعتمد علــى الموقع 
الــذي ننطلــق منــه فــي الكتابــة. هــل 
أنــا مليونيــر عراقــي جالــس فــي فيــّا 
ــي  ــكَّع ف ــر يتس ــا فقي ــداد؟ أم أن ــي بغ ف
شــوارع بغــداد؟ موقعــي يتحــدَّد بشــكل 
حاســم، وهــذا مــا يجعــل الموضــوع 
أشــمل. ال  إطــار  فــي  الرؤيــة  يــؤرِّخ 
ــي  ــخصية ف ــري الش ــة نظ ــل وجه أتمث
ــوع،  ــر المجم ــة نظ ــل وجه ــة، ب الرواي
الضيــق.  الحزبــي  بالمعنــى  ليــس 

لــكل  متباينــة  تفســيرات  هنــاك 
شــخصية من شــخصيات الروايــة، وال 
توجــد وجهــة نظــر واحــدة. فــي النهاية 
أكــون موضوعيــًا قــدر اإلمــكان، أمينــًا 
للحقيقــة قــدر اإلمــكان. أنــا ضــد فكرة ال 
توجــد فــي واقــع األمــر. هــي موجــودة 
تقتــرب منهــا بشــكل نســبي. مــن هدفــك 
المعرفــي ُتَتفِّــه كل شــيء. إســقاطك 
حــدوث  تبــرِّر  أن  يعنــي  للحقيقــة 
الجريمــة. أنــت، بين القاتــل والمقتول، 

تتفــّرج، وتحــاول أن تمنعهــا. 

§ هــل اســتفدت مــن الشــعر، وأنــت 

تكتــب روايتــك؟

ــــ اســتفدت مــن الشــعر فــي مجــاالت 
كتابــة  فــي  أن  والمعــروف  عديــدة، 
بيــن  وجلــّي  واضــح  تَميُّــز  الشــعر 
لــدي  ليســت  الروايــة.  ولغــة  لغتــه 
عقــدة مــع الشــعر ألننــي أكتــب الشــعر، 
لكننــي ال أدّس الشــعر فــي الروايــة. 
ــل داخــل الشــعر أعطانــي تصــورًا  التأمُّ
عميقــًا، وبالنســبة لــي ليــس الشــعر 
لغويــة  واســتعارات  باغــات  مجــّرد 
فــي  إنهــا رؤيــة تكمــن  وتشــبيهات، 
ــم. تعمــل الروايــة  جوهــر كل فــن عظي
فــي مجــال العاقــات العميقــة داخــل 
النــص بيــن مجــرى الصور والمســارات 
الســردية ذات الطبيعــة الشــعرية. ال 
شــّك في أن اللمســة الشــعرية مهمة في 
بنــاء الجملــة فــي بيئــة الســرد. ولكــن 
قصيــدة  أكتــب  كأن  ترحيــًا،  ليــس 
بوحــي لغــة ســردية كبــرى. صــور 
علــى  عملــت  الفوتوغــراف،  تشــبه 
تكرارهــا فــي أماكــن عديدة مــن الرواية. 
إنهــا صــور تخّيلتهــا: فــي زقــاق مظلــم 
ــا  تســتدير ســيارة، تضــرب مصابيحه
الحــدث،  عــن  فتكشــف  بالجــدران، 
يتصارعــون  شــحاذين  أربعــة  مثــل 
ــم  ــَمْه( وهــو يتكلَّ مــع شــخصية )الّشْس
مــع أم دانييألمــام بــاب الصالــة، أو 
ميــن. أم  تلقــي الضــوء على كبيــر المنجِّ
ــق  ــة تتعّل ــا وظيف دانييــل شــخصية له
بخلــق الكائــن األســطوري )الّشْســَمْه(. 
ــل  ــي داخ ــزاج نفس ــخصية م ــذه الش له
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تنــّوع األمزجــة فــي الروايــة: المــرأة 
المســتغرقة مــع نفســها، عالمهــا شــبه 
المنهــار تديمــه بالصبــر. أم دانييــل هي 
العجــوز الوحيــدة التــي تعيــش مــع 
آمالهــا فــي الحــّي الشــعبي. وكذلــك 
شــخصيات أخــرى مثــل األب يوشــيا، 
وأم أنــدرو فيرونيــكا. إنهــا أألقليــات 
التــي تعيــش فــي ظــل العنــف الطائفي. 
الســومريين  إلــى  تمتــّد  العمليــات 
ــا  ــة، إنه ــرات الصابئ ــن وهج والبابليي
أشــبه  كانــت  ألنهــا  فادحــة  خســارة 
بالمتحــف الحــّي، وجيناتهــم اســتمرار 
لنا في هذه األرض آلالف الســنين دون 
ــاذ. المشــهد  ــى م ــا إل ــة تحويله محاول
ــرار  ــيري. تك ــي، ال تفس ــر تلميح األخي
عليــه  اشــتغلت  الــذي  الفوتوغــراف 
كثيــرًا يحيــل إلــى الســينما. وهنــاك 
عــودة إلــى موضــة الســبعينيات، مثــل 
ــْعر الطويــل والياقــة العريضــة.  الشَّ

روايــــــة  كـتــابــــة  قــــــادتك  هــل   §

»فرانكشــتاين فــي بغــداد« إلــى البحــث؟ 
البتاويــن؟  اختــرت  ولمــاذا 

ــــ البتاويــن قلــب صاخــب في وســط 
هــي  التفجيــرات،  ووســط  بغــداد، 
كان  الطوابــق:  ذات  بالمدينــة  أشــبه 
حّيــًا يهوديــًا، ثــم أصبــح مســيحيًا، 
ومــن بعــد حّيــًا مســلمًا. هــذا الحــي 
اســتعارة عــن العــراق بــكل مكّوناتــه. 
ــرع  ــَمْه« إال أن يترع ــن لـــ »الّشْس ال يمك
يشــبه  البتاويــن  المــكان.  هــذا  فــي 
ــَمْه«. وفرانكشــتاين هــو نحــن؛  »الّشْس
امتزاجنــا مــن مكّونــات عديــدة. مــن 
غيــر هــذا االمتــزاج يضمحــّل العــراق 
ويتشــتَّت، و»كل واحــد يــروح لحالــه«، 
ن الدويــات: دولــة شــيعية،  وتتكــوَّ
أن  يعنــي  هــذا  وكرديــة،  وســّنية، 
ســهل  فــي  يســتقّلون  المســيحيين 
نينــوى، والتركمــان بيــن تلعفــر وطوز 
خورماتــو. آنــذاك نقــول: ال داعــي لهــذ 
االمتــزاج وهــذا التداخــل، لكــن، هــذا 
وهــم مــن أوهــام مــا يريــده الساســة 
حاليــًا. البحــث عــن صــورة مجتمــع 
صافيــة، َوْهــٌم أيضــًا، ألن االنقســامات 

كثيــرة حتــى فــي البيــت الواحــد وألنــك 
الواحــدة.  المدينــة  فــي  مدنــًا  تجــد 
إنــه التّنــوع البشــري. كلنــا ســنكون 

مســؤولين عــن هــذا الخــراب. 

غربيــة  تقنيــات  اســتخدمت  هــل   §

الســرد؟ فــي  ُمَعيَّنــة 

مفــردة  نســتخدم  أننــا  أعتقــد  ـــــ 
التجريــب مــن أجــل العثــور علــى كل 
أنــا أبحــث عــن  الكتابــة.  فــي  جديــد 
ــد، والشــكل المناســب. الشــيء  التجري
ــة  ــف طريق ــال بأل ــن أن ُيق ــد يمك الواح
هــل  ذلــك:  مــن  واألهــّم  وطريقــة. 
طريقــة اإليقــاع مناســبة أم ال؟ ومــن 
هنــا أقــوم بإجــراء التعديــل. وهكــذا 
إلــى صقــل أدواتــي. وهنــاك  أصــل 
مئــات الخيــارات. ولهــذا الســبب تختلف 
عــن  لروايتــي  األولــى  المســّودة 
المســّودة المنشــورة. لــو كنــت مقتنعــًا 

لمــا كتبــت مســّودة أخــرى. 

§ هــل يمكــن تصنيــف الروايــة ضمــن 

ــن؟  تّيــار ُمَعيَّ

ــا يمكــن  ــات أو م ــم أتــرك ترهُّ ــــ ل
أن أســّميه الشــحوم التــي تثقــل جســد 
تــؤّدي  أن  علــى  حرصــت  الروايــة. 
الجملــة وظيفتهــا. لــم أســَع إلــى اللغــة 
الشــعرية التــي تشــتِّت ذهــن القــارئ، 
وهــي ليســت لغــة جافــة ناشــفة، هــو 
ــي حجــم  ــب ف ــز الشــخصي للكات التمّي
روايــة يبلــغ عــدد صفحاتهــا 352، 
لــم  نســبيًا،  كبيــرة  روايــة  وهــي 
ــد  يكــن فيهــا جملــة زائــدة. لكننــي أؤكِّ
علــى أن العمــل الروائــي، مهمــا كان، 
ــرة، وأال  ــى الفك ــوي عل ــب أن يحت يج
ل إلــى حّدوتــة، كنــت أســعى  يتحــوَّ
إلــى الوصــول إلــى المتطلَّبــات العالية 

للروايــة. 
الروايــة  هــذه  كتابــة  تعــّد  هــل   §

؟  ة مــر مغا

فــي  الدخــول  هــي  المغامــرة  ــــ 

منطقــة مجهولــة. شــخصيًا، ال أعــرف 
كيــف ســيتلّقى القــارئ هــذا العمــل. إن 
ــة  ــرة ضيق ــن دائ ــل، م ــت ردود فع كان
ــذا ال يعنــي  ــذا العمــل فه ــد أشــادت به ق
التفكيــر  هنــاك  القــارئ.  يتقّبلــه  أن 
ــل فــي حركــة الســرد. الروايــة  والتأمُّ
ــن  ــدد م ــن ع ــوع م ــي، مصن ــن تركيب ف

نــات. والمكوِّ المــواد 

§ مــا رأيــك بالمثقَّفيــن العراقييــن فــي 

الوقــت الحاضــر؟ 

الصــراع  مــن  ســنوات  عشــر  ــــ 
الطائفــي  الطابــع  ذي  السياســي 
تعميــق  فــي  ســاهمت  والعرقــي، 
شــّق  فــي  االجتماعيــة،  االنقســامات 
فئــة المثقَّفيــن العراقييــن علــى أســاس 
أن  المعــروف  مــن  وإثنــي.  طائفــي 
مطلــع  منــذ  العراقييــن،  المثقَّفيــن 
ذلــك،  قبــل  أو  العشــرين،  القــرن 
معتــاد،  بشــكل  منقســمين،  كانــوا 
بينمــا  السياســية.  هــات  للتوجُّ تبعــًا 
ــت الحاضــر، صــار االنقســام  ــي الوق ف
العشــيرة،  أو  العائلــة  لقــب  بحســب 
والمدينــة  الســكن  منطقــة  وحتــى 
والمحافظــة هــي أســُهم داللــة للتعــرُّف 
ــف الطائفيــة. صــارت  إلــى هويــة المثقَّ
الطائفيــة أمــرًا واقعــًا يصعــب الفــرار 
المثقَّفيــن  مــن  عــدد  وبــات  منــه، 
ــر،  ــح ومباش ــكل صري ــون، بش يتحّدث
ــف مــع هــذا الواقــع  عــن ضــرورة التكيُّ
الجديــد، بــدل نفيــه والتصريــح بأنــه ال 
ــة. ــة وضاغط ــة قوي ــة راهن ــل حال يمثِّ

§ بمــن تأّثــرت مــن الكّتــاب العالمييــن 

ــن؟  أو العــرب أو العراقيي

ـــ يمكنني أن أذكر: غابريل غارســيا 
وبــول  كونديــرا،  وميــان  ماركيــز، 
ومهــدي  كالفينــو،  وإيتالــو  أوســتر، 

عيســى الصقــر، ومحمــد خضيــر.
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نادين غورديمير:

 الكتابة ضد العنرصية

دمية الشكر

فــي الرابع عشــر من شــهر تموز/يوليو المنصــرم توفِّيت 
الكاتبــة الجنوب إفريقيــة نادين غورديميــر الحائزة على 
جائــزة نوبل لآلداب عام 1991، عن عمر يناهز التســعين 
عامًا في جوهانســبرغ. توفِّيت نادين هانئة البال في أثناء 
نومها في بيتها. وكانت قد عّلقت على فوزها بجائزة نوبل 
قائلــة: »ال أريــد أن ُينَظــر إليهــا كإكليــل من الزهــور على 

قبري«.
فهــذه المــرأة البيضــاء ســّخرت قلمهــا للكتابة ضــّد نظام 
الفصــل العنصري الذي كان ســائدًا في جنوب إفريقيا بين 
عامــي 1948 و1994. هنــاءة البــال هــذه تأتي مــن القلم 
األنثــوي الذي دافــع عــن المظلومين والمضطهديــن. أّدت 
ناديــن واجبها في هذا المجــال، وكانت فخورة بما فعلته، 
فقــد ذكــرت عائلتها، فــي بيان وفاتهــا، أن ناديــن لطالما 

كانت ســعيدة في مســاهمتها بإنقاذ حياة اثنين وعشــرين 
عضــوًا مــن »مؤتمــر الحزب اإلفريقــي« الذي كانــت تنتمي 
إليه، وحظر نشــاطه لفترات طويلــة، حيث دافعت عنهم، 
ووقفــت إلى جانبهم حين كانــوا ُمتََّهمين بالخيانة العظمى 

إّبان نظام الفصل العنصري.
ُوِلدت نادين في العشرين من شهر-نوفمبر- تشرين الثاني 
عــام 1923، وكانــت ابنة مهاجرين يهود ميســورين -كان 
والدهــا يملــك متجــرًا للمجوهرات- مــن أوروربــا. نادين 
الصغيرة رغبت أن تكون راقصة باليه، لكن والدتها منعتها 
مت أنهــا تعاني من تســرُّع  بســبب خوفهــا عليهــا، إذ توهَّ
فــي ضربــات القلب، ثــّم أخرجتها من المدرســة، وجاءت 
بمعلِّــم خاص إلــى البيت ليعلِّمهــا، واصطحبتها معها إلى 
المناســبات االجتماعيــة، فما ما كان مــن نادين الصغيرة 



79

إال أن ابتكــرت طريقة للتفلُّت من حياة كهذه، فبدأت بعزل 
نفسها عن طريق القراءة، وسرعان ما انتقلت إلى الكتابة.

تركــت ناديــن غورديميــر أكثر مــن خمس عشــرة رواية، 
وكثيــرًا مــن القصص القصيرة، فضًا عــن مقاالتها. وكان 
رًا، مقااًل مؤثِّرًا عند رحيل نلسون مانديا  أهّم ما كتبت مؤخَّ

في شهر ديسمبر/ كانون الثاني المنصرم.
وقد ظهر كتابها األول عام 1949 تحت عنوان »وجهًا لوجه« 
وهــو مجموعــة قصصية، أّمــا روايتها األولــى فقد ظهرت 
عــام 1953 بعنــوان »أيام الكذب«. ولم يكــن نظام الفصل 
العنصــري الموضــوع الرئيس في كتاباتهــا األولى، حين 
كانت شــابة، لكنهــا – مثلما صرَّحت في مــا بعد – وجدت 
أنه من المستحيل أن تغوص في حياة مجتمعها في جنوب 
إفريقيــا، مــن دون التطــرُّق إلــى نظام الفصــل العنصري 
القمعــي »األبارتهايد«. والحظت كيف أن جدران هذا النظام 
بدأت باالرتفاع حولها، على نحو ال يمكن تجاهله بدءًا من 

عام 1948.
تقــول ناديــن فــي هــذا الصدد: »لســت شــخصًا سياســيًا 
بالفطــرة، ال أظن أن كتابتي كانت ســتعكس هذا القدر من 
السياسة لو أنني عشُت في مكان آخر«. وبقطع النظر عن 
مصادفة جغرافية مماثلــة، فقد وجدت نادين ذاتها الكاتبة 
عبر التطّرق إلى موضوعات الظلم وغياب العدالة والقسوة 
فــي موطنهــا، حيــث كان نظــام الفصــل العنصري يقســم 
المكان إلــى عالمين: عالم الفقراء الســود، وعالم األغنياء 
البيــض. فســبرت نادين هذا المكان، ولــم تترك رقعة فيه 
إال وكتبــت عنها: من القرى الصغيرة المزدحمة البائســة، 
إلــى حفات الكوكتيل والصيد الباذخــة للمجتمع المخملي 
األبيض. وكانت القوانين النافذة في موطنها تمنع- بشكل 
قاطــع- االختاط بين العالميــن. وظهر ذلك بصورة جلّية 
في روايتها الثانية »عالم من الغرباء« )1958( التي تحكي 
فيهــا قّصــة شــاب إنكليزي وصــل إلــى جنــوب إفريقيا، 
فاكتشــف المجتمَعْيــن المتمايَزْين المتناقضيــن، ولم يقدر 
علــى أن يمّد جســر التواصــل بينهما. وكانت هــذه الرواية 
واحــدة مــن كتــب ناديــن الثاثــة التــي ُمِنعت فــي جنوب 
إفريقيا ســنوات طويلــة. اّما الكتاب الثاني فــكان روايتها 
»عالــم البورجوازية الراحلة« )1966( الــذي يتناول قّصة 
امرأة تواجه خيارات صعبة حين ينتحر زوجها الســابق، 
وكان خائنــًا لحركة مناهضة نظــام الفصل العنصري. أّما 
الكتاب الثالث »ابنة برجر« )1979( فقد ُمِنع، لشهور قليلة 
ال لســنوات، كما ســابقيه، إذ إن نادين غــدت وقتها كاتبة 
عالمية، وفيه تعالج قّصة طفلة لعائلة من الثوار، تحاول 

شّق دربها من استشهاد أبيها. 
وال شّك في أن ما يمّيز كتابة نادين هو قدرتها على التفلُّت 

مــن حياتها الخاّصة، والتســلُّل إلى حيــاة اآلخرين، ذوي 
األعــراق والثقافــات واألصــول المختلفــة، فقــد كان بطل 
إحدى قصصها هنديًا مســلمًا، وتطّرقت فــي روايتها »بيك 
أب« )2001( إلــى إحــدى الدول العربية. ولعل عيشــها في 
جنــوب إفريقيا َأّثر كثيرًا في نظرتهــا إلى األمور إذ كتبت: 
»إن الضغــط الــذي تــرزح تحته؛ بيــن أن تقــف جانبًا، أو 

تنخرط بشكل كّلي، هو ما يصنع منك كاتبًا«.
وإذ نظــر النقاد إلى كتاباتها باعتبارها مليئة بالسياســة، 
ررت نادين ذلك قائلة: »إن أحدًا ال يستطيع العيش  فقد فسَّ
فــي مجتمــع كمجتمــع جنوب إفريقيــا ويبقى- فــي الوقت 
نفســه- بمعــزٍل عــن السياســة. ويعود الســبب فــي تلّقي 
كتاباتي سياســيًا إلى واقع أنني عشــُت فــي هذا المجتمع 
الــذي تغّيــر جــّراء النزاع والصــراع السياســي، الذي هو- 

بالطبع- في أحد جوانبه صراع بين البشر«.
لــم تتوقَّف ناديــن عن المعارضة، وكتابــًا إثر آخر، كانت 
تقتــرب مــن المصالحــة بين كتابتهــا وآرائها السياســية، 
وتظهــر مســاهماتها السياســية الشــخصية )خّبأت بعض 
األصدقــاء، وقــادت بعضهــم إلــى الحــدود( فــي نصــرة 
المظلومين والمضطهدين في كتبها، من خال شــخصياتها 

الروائية.
كما لم تتوقَّف نادين يومًا عن اإلشــارة إلى الظلم، وحّتى 
بعد إعان نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا 
وانتخاب نلســون مانديا رئيســًا للباد، كتبت روايتها »ال 
أحــد يرافقنــي« )1994(، التي تعالج فيها قّصة سياســي 
أســود منفــي، يعــود إلــى البلــد ليجــد أن ال مــكان له في 
الصــراع، وبالرغم من تضحياته، فقد تــّم تجاهله من ِقَبل 
قــادة ما بعد الثورة. ولعل هذا ما حــدا بالنقاد إلى القول، 
إن كتاباتها تغّيرت على إيقاع التغيُّرات السياســية، وطار 
األمــل الصغير الــذي كانت تبّثه في كتاباتها أمام الشــعور 
بالمرارة، بسبب العنف العنصري. وإذ ربط النقاد كتابات 
ناديــن بنظــام الفصــل العنصــري، وعــّدوه موضوعهــا 
الرئيــس، فقد رفضت ذلك تمامــًا: »لقد صنع نظام الفصل 
العنصــري فارقًا كبيرًا في حياتي كإنســانة، لكنه ال يؤّثر 
فــي عملــي، إذ ليس هو الــذي صنع مني كاتبة، وليســت 

نهايته، اآلن، هي التي سُتنهيني ككاتبة«.
لم تترك نادين سيرة ذاتية، لكنها كانت موضوعًا للسيرة 
التي كتبها رونالد ســورش روبرت تحت عنوان »ال مطبخ 
بارد« )2005(. ويبدو أن هذه المرأة المتكتِّمة على حياتها 
الشخصية لم تكن راضية البّتة عن مخطوط هذه السيرة، 
فتراجعــت عن اإلذن التي أعطتــه للكاتب، واّتهتمه بخيانة 
الثقة. ونشــرت الســيرة- في نهاية المطاف- لدى دار نشر 

جنوب إفريقّية صغيرة.





كان عّبــاس محمود العّقاد )1889-1964( 
كاتبَا وأديبًا وناقدًا وشاعرًا موسوعي الثقافة، 
وهــو ما انعكس جلّيًا في غزارة تأليفه، إذ إن 
مؤلفاتــه تربو على األلف، فضاًل عن المقاالت المتناثرة في 
الدوريــات، والتي يقال إنها تربو على الخمســة عشــر ألف 
مقــال. تتنّوع المواضيع والعلوم التــي اهتّم بها العّقاد، فمن 

األدب إلى نقد الشعر إلى الدين إلى المرأة إلى الفلسفة. 
لم يترك العّقاد شيئًا إال وَسَبره عبر القراءة والبحث، فقد كان 

فًا من طراز نادر. قارئًا ومؤّلِ
وها هنا تنفرد مجلة الدوحة بنشر مقالين للعقاد غير منشورين 
مــن قبل،وهما -في األصل- محاضرتــان ُالقيتا عام 1936 
عن أربعة كتب تخّص مصر، كانت قد صدرت حديثًا وقتها. 

في كتـب أربـعـة

عّباس محمود العقاد

مرص
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وُلــّب الدراســة المقارنــة عنــد 
 - أغلبهــا  فــي   - الفرنســين 
يّتجــه إلــى التأثيــر والتأّثــر، 
والوســائط، وأنواع العائق، 
جويــار  تعريــف  كان  وربمــا 
لهذا العلم بأنه »دراســة تاريخ 
العائق األدبية الدولية« يوجز 
حــدود هــذه المدرســة، 
ذيوعــًا  صــادف  وقــد 
بيــن  حتــى  شــديدًا 
الدارســين العرب الذين 
فــي  دراســاتهم  تلّقــوا 

فرنسا.
األميركية  المدرســة  لكــن 
ويلــك«  »رينيــه  ورائدهــا 

ترى أن اقتصار الدراســة المقارنة على 
مســائل تأّثــر أدب مــا بأدب غيــره، أو 
غ لــه، وأن  تأثيــره، تضييــق ال مســوِّ
االهتمــام بالوســائط والتاريــخ يكون 
علــى حســاب جماليات النــص ونقده، 
بــاألدب  اهتمــام  شــبهة  أيضــًا  وفيــه 
القومي، وشــبهة اســتعاء؛ ولذا رأوا 
بلديــن،  فــي  المشــابهة  الظــروف  أن 
إلــى  تّتجــه  حيــن  القرائــح  وتشــابه 
معالجــة موضوع واحــد يمكن أن تقوم 
بها دراســة مقارنــة، بصرف النظر عن 
االلتقــاء التاريخــي، وتأثيــر أدب فــي 
ــعوا الحظيرة بعض  أدب آخر، بل وسَّ
الشــيء لدراسة تشــابه بين أديبين من 
لغة واحــدة، ولعل دافعهم في ذلك هو 

مدرسة للعّقاد

  يف األدب املقارن

أبو هاّمم عبد اللطيف عبد الحليم

تتوّزع مدرستان معروفتان دراسة األدب المقارن، إذا أردنا اإلجمال، 

هما: المدرسة الفرنسية أو التاريخية، والمدرسة األميركية أو النقدية. 

إال أن ظاهرة المقارنة سابقة على هاتين المدرستين، فالكالم –مثاًل– 

سابق لقواعد اللغة، وربما كانت الموازنات التي تمَّت قديمًا في األدب 

العربي بين شــاعرين، وفي األدب األجنبي -أيضًا- بين كاتبين، هي 

البدايات الحقيقية الســاذجة لهذا العلم، لكن هذه المســائل ما لبثت أن 

أنتجت علمًا يقف عليه الباحثون جهودهم. 
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اللغة اإلنجليزيــة الموّحدة بينهم وبين 
الجزر البريطانية.

وقــد َهلَّــل كثيــر مــن الدارســين، حتى 
بعض الفرنسين أنفســهم، لهذا االتجاه 
ــر بــه »ويلــك« فــي  الجديــد الــذي َبشَّ
دراســته: »أزمــة األدب المقارن« ســنة 
1949، ورأوا فيــه فتحــًا جديــدًا، وقــد 

جمعه في كتاب صدر سنة 1963.
واتَّســمت النظــرة األميركية بالشــمول 
ومقارنتــه  األدب  لتحــوي  واالتِّســاع 
بمجــاالت التعبيــر اإلنســاني األخرى، 
والتاريــخ،  والفلســفة،  كالفنــون، 
والعلــوم، متفادية بذلك أوجه القصور 

لدى الفرنسيين.
العلــم بخــع دور  لهــذا  التاريــخ  لكــن 
العّقــاد، وكأنــه لــم يتــرك أثــرًا ُيذَكر، 
والحــق مجانف لهــذا التاريــخ من ألفه 
إلــى يائه، ألن رجًا طلعــة مثل العقاد 
البد أن يضرب بســهم هذا الحقل البكر، 

وطارقوه يمضون في وعثاء.
جريــدة  وفــي   ،1908 ســنة  وفــي 
مــن  طائفــة  العّقــاد  نشــر  الدســتور، 
المقــاالت عــن بــاد فــارس: شــعرها، 
وشعرائها، قارن في إحداها بين الخّيام 
والمعــّري، والعّقــاد كان في التاســعة 
عشــرة من عمره. ويرى أنهما اتَّفقا في 
كثير من العادات والطباع »وال يبعد أن 
يكون الرجل قد اســتقى فلسفته من أبي 
العــاء، فإن الشــواهد تؤيِّــد ذلك، وقد 
كان الخّيــام يحســن العربية، فا يعقل 
أنه لم يّطلع علــى مصنَّفات المعّري... 
كمــا أنه ال يعقل أن يبلــغ بينهما توارد 
الخواطــر إلــى َحــّد أنهمــا َيتَّفقــان فــي 
ذلــك  والمذاهــب  والمعانــي  التعابيــر 

االتِّفاق الغريب«.
د  ثــم يســتطرد العّقاد بإيــراد أمثلة تؤكِّ
الشــاعرين  أقــوال  مــن  هــذه  نظرتــه 
ورأي  يتَّســق  كام  وهــو  الحكيميــن، 
تبحــث  التــي  الفرنســية  المدرســة 
والعاقــات  والتأثــر،  الوســائط  عــن 

التاريخية.
ــده قبل إيراد  بيــد أن الــذي نريد أن نؤكِّ
نماذج من الدرس المقارن، حسب وجهة 
النظر الفرنســية، وهي حاشــدة عنده، 
أننــا نوّد التلّبث أمــام حقيقة غفل عنها 

الباحثــون جميعًا، وهــي من الوضوح 
بحيث ال تعوز نظرًا يرى؛ هذه الحقيقة 
هي ســبق العقــاد للمدرســة األميركية 

بأكثر من ثاثة عقود:
في ســنة 1916 نشــر العّقاد مقالين في 
مجلة »المقتطف« -ســبتمبر، ونوفمبر- 
عــن أبي العــاء المعّري، مقارنــًا بينه 
وبين داروين، وشــوبنهور، َبيََّن فيهما 
أن شــيخ المعــّرة تحــدَّث عــن مذهــب 
النشوء وتنازع البقاء، حديثًا غير عابر. 
كما تحدَّث عنه داروين، مدلًِّا على ذلك 
بنماذج من شــعر أبي العــاء، وأقوال 
دارويــن، ثــم عــرض العّقــاد لتشــاؤم 
فــي  العّقــاد  - وكان  العربــي  الشــاعر 
أوج تشــاؤمه وعشــقه للمعّري آنذاك- 
شــوبنهور،  األلمانــي  والفيلســوف 
مستشــهدًا بنماذج من كليهمــا، وانتهى 
العّقــاد قائــًا: »فــإذا قيــل إن دارويــن 
واضع المذهب في عالم العلم، ساغ لنا 
أن نقــول: والمعــري واضعــه في عالم 
األدب والشعر.« وارتأى أن المزاج وراء 
تشــاؤمهما، وأنهما يتاقيان في حّبهما 
للحيــوان ورأفتهمــا به، وفــي وفائهما 
لوالديهما، مع أنهما سبب وجودهما في 

الحياة التي يفركانها.
وعاود الحديث عن المعّري وشوبنهور 
مــرة أخــرى فــي كتابــه »رجعــة أبــي 
العاء«، مما يشي بإلحاح الفكرة عليه.

وفي مقال لــه بجريدة »الباغ« 7 يناير 
1924 يقارن بين المتنبي والفيلســوف 
األلمانــي نيتشــه فــي فلســفة القــّوة. 
ويعجــب العّقــاد لهــذا التشــابه فيقول: 
ر األلماني  »إن آراء شاعرنا وآراء المفكِّ
َتتَّفق في مســائل كثيرة اّتفاقًا توءميًا، 
ال نعلــم أعجــب منه اّتفاقــًا بين نابغين 
مفكِّريــن، ينتمــي كل منهمــا إلــى قــوم 
وعصر وحضارة ولغة غير التي ينتمي 
إليهــا اآلخر. تتَّفق في مقاييس الحياة، 
العبــارة،  األخــاق، وصرامــة  وقيــم 
وتفاصيــل جزئيــات شــتى ممــا يتفرَّع 
عــن هذه األصول، ووجهة النظر -على 
األقــل- مّتحدة في كل ما نظم الشــاعر، 
وَخــّط المفّكــر فــي المعانــي الخاصــة 
والعامــة. فمــن قــرأ المتنبــي، ثــم قرأ 
نيتشه ال بد أن تكّر الذاكرة به إلى كثير 

من أبيات المتنبي ووقائع حياته، كّلما 
َقلَّــَب الطــرف فــي صفحات نيتشــه من 
رأي إلــى رأي ومن خطرة إلى خطرة، 
وال بّد أن يشــعر وهو يتنقَّل من أحدهما 
إلــى اآلخــر أنــه ينتقَّــل فــي جــّو واحد 

وبيئة واحدة«.
د هذا الرأي المستشرق اإلسباني  وقد ردَّ
»غارثيــه غوميــث« فــي دراســته عــن 
المتنبــي التــي ترجمهــا إلــى العربيــة 
د. الطاهــر مكــي، مــن دون أن يشــير 
اإلسباني إلى رأي العّقاد، وما نظّنه إال 
آخذه عنه، إبان إقامته في القاهرة منذ 

سنة 1923، وهو طالب بعثة.
مــا قالــه العّقــاد منــذ ســنة 1916 هــو 
المدرســة األميركيــة،  ــرت بــه  مــا بشَّ
وشــايعها بعض الفرنســيين منذ ســنة 
نشــر  حيــن  »ويلــك«،  وكان   ،1949
العّقــاد آراءه، فــي الثالثــة عشــرة من 
عمــره، ولو كان كاتبنــا المصري يكتب 
بغيــر العربيــة لكان لكتابتــه أثر آخر، 
وَلَغــدا صاحب مدرســة ُتنســب إليه في 
األدب المقــارن، تقف بجانب المدرســة 
الفرنســية وال ُتلغيهــا، لكنهــا تحــّد من 
غلوائهــا في حصارها الشــديد، وتفتح 
اإلنســانية،  المعــارف  بيــن  المقارنــة 
كمــا حدث لــدى العّقاد حين قــارن بين 

شعراء، وفاسفة، وعلماء.
أمــا صــورة األّمة فــي أدب أّمة أخرى، 
فلــه فيهــا صفحــة باقيــة فــي تراثــه، 
وأمامنــا أربع دراســات - لم تنشــر من 
قبل - عن صورة مصر في أربعة كتب، 
وهي رحات واقعية أو خيالية: الكتاب 
األول هــو »صــوت من مصــر« وهو من 
رنــا بـ»واشــنطن  وحــي الخيــال، ويذكِّ
أرفينج« في كتابه عن الحمراء، وتناول 
العّقاد الكتاب ومؤلِّفه بالنقد والتحليل، 
ومواطــن اإلصابة في وصفه الخيالي، 
والــذي أثبتــت األيام واقعيتــه، ويختم 
كامــه بقوله: »وفــي كتاب »صوت من 
مصــر« أو هاتف من مصــر ذخر موفور 
للدارســين والماحظين، وذخر موفور 
لين، وال ســيما إذا  للمتخيِّلين والمـــتأمِّ
كانــوا من أبناء البــاد التي تدور عليها 

أحاديث الكتاب«.
والكتــاب الثاني: »وباء مصــر األخير« 
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ويتحــّدث عــن المخدِّرات.وهــو كتــاب 
حقيقــة ال خيــال، إال أن فيه توشــيات 
مثــل نــوادر شــرلوك هولمــز، كما فيه 
المجرميــن  لحقيقــة  جيــد  اســتعراض 

والمهرِّبين، ومطارداتهم.
والكتاب الثالث قصة للكاتب السويسري 
»جون نيتل« واسمها »الدكتور إبراهيم« 
وقد ُترِجم إلى اإلسبانية. ويحكي قصة 
طبيــب مــن الجيل الناشــئ فــي أواخر 
القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن 
رحلتــه  المؤلــف  ويتابــع  العشــرين، 
فــي أقاليــم مصــر، ورأيه فــي العادات 
والتقاليد، ومحاولة تفســيرها وتعقيب 

العّقاد عليها.
أمــا الكتاب األخيــر فهو رحلة إلى مصر 
قبــل نحو ســبعين ســنة - أو منذ كتب 
العّقاد دراســته فــي الثاثينيات - وهو 
»إيجييــن  الفرنســي  ر  المصــوِّ للكاتــب 
فرومتان«، ويــوازن العّقاد بين ملكاته 
رًا وكاتبًا، ورأيه في مشاهداته في  مصوِّ
رنا هذه القصــة أو الرحلة  مصــر. وتذكِّ
برحلــة »دومنجوباديــا« اإلســباني أو 
»علي بك العباســي« كما ســّمى نفســه 

في عصر محمد علي.
والرحــات عمومــًا مصــدر مــن مصادر 
كان  وإن  المقــارن،  األدب  دراســة 
بعــض ُكّتابها من الكّتــاب الهواة أو من 
الدرجــة الثانيــة، إال أن القارئ ال يعدم 
بعض اللمحات التــي تقع عليها األعين 

شوبنهورأبو العاء المعريفريدريك نيتشة

المغتربة قبل األعين األهلية.
كما حدَّد العّقــاد قضية التأثير والتأّثر، 
ومــدى أصالــة الكاتــب، حيــن تحــدَّث 
في شــعراء مصــر وبيئاتهم فــي الجيل 
الماضي عن مدرســته. يقول: »والواقع 
أن هذه المدرســة المصرية ليست مقلِّدة 
لــألدب اإلنجليــزي، ولكنهــا مســتفيدة 
منــه. ولها بعد ذلك رأيهــا في كل أديب 
مــن اإلنجليــز كمــا تقــدِّره هــي، ال كما 
يقــدِّره أبنــاء بلده، وهذا هــو المطلوب 
من الفائدة األدبية التي تســتحّق اســم 
الفائــدة. إذ ال جدوى هنــاك فيما يلغي 
اإلرادة، ويشــّل التمييــز، ويبطل حقك 
فــي الخطــأ والصــواب، وإنمــا الفائدة 
الحّقــة هي التي تهديك إلى نفســك، ثم 
تتركك لنفســك، تهتدي بها وحدها كما 
تريد، وألن تخطئ على هذا النمط خير 

من أن تصيب على نمط سواه.«.
ونعتقــد أن هذا من خير مــا قرأناه فيما 
يتعلَّق بالتأثير والتأّثر، وأصالة األديب 
الحق، ولـ»جيتي« كام مشــابه... لكن 

ليس فيه مثل هذا الحسم.
ولعل خير ختام لهذه الســطور العجلى 
مــا قاله العّقاد ينفــي الظّنة الببغاوية، 
بنفســها،  الواضحــة  أصالتــه  ــد  ويؤكِّ
وتثبت ســبقه، وهو قولــه: »ولقد يرى 
بعــض الناقديــن أننــي أتأثــر بمــا أقرأ 
فيمــا أكتب، وأنني أنحو هــذا النحو أو 
ذاك ممــا أعجب بــه مــن آراء المفكِّرين 

وأنماط التفكير، فليس لي أن أقول في 
هــذا الــرأي إال أنني أعلم غيــر ذلك من 
شأني، وإنني ال أحسب تفكير اإلنسان 
إال جزءًا من الحياة، ونوعًا من األبوة، 
فليس يسّرني أن تنمى إلّي أفكار كل من 
َأَقلَّْتهم هذه األرض من األدباء والحكماء 
والعلمــاء إذا كانت غريبــة عني. بعيدة 
النســب من نفسي، كما ليس يسّرني أن 
ينــزل لي كل من في األرض عن أبنائهم 
وبناتهم، ولو كانوا أبناء سادة وذّرّية 
ملوك، أقول ذلك وال أجد فيه ادِّعاًء وال 
عجبــًا، ولكني أقرِّر بــه حقيقة، وأبيِّن 
مذهبًا، فمن شــاء أن يعــّده من االّدعاء 
والعجب، فله مشــيئته، وليس عليَّ أنا 

أن أنازعه فهمه وتفسيره..
ولــو أن للخواطــر يــوم بعث ُتــَرّد فيه 
إلى مناشــئها، َلخْلُت أن ســتبعث معي 
في جســد واحد يــوم ُينَفخ فــي الصور 
الموعود، أو لعادت معي إلى حيث كنا 
في الحياة، ولو كان لها ألف شبه بآراء 

المرتئين وكتابات الكاتبين«.
وشــهادة المرء لنفســه تبيــح األخذ بها 
حيــن ننظــر بعيــون آدميــة ال بعيــون 
الزجــاج الممســوخ، حين نجــد دالئلها 
شــاخصة فيما خّطته يراعة العقاد رائد 
اتجاه في األدب المقارن، قبل المدرسة 
األميركيــة، وهــو فــي غنــى، بســبقه 
وأصالتــه، عن أي نافلة مــن اإلعجاب 

أو الثناء.
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حضرات السادة والسيدات..
من حّق مصر أن تحضر في أذهان العالم 
ومســامعه، ســواء أكان عالــم الكتب أو 
عالــم األعمال. فإن األمــة التي ال تذكرها 
األمم في أيامها هي أّمة ماضية وليســت 
بحاضرة، وهي أّمة ُتقاد في ركب الثقافة 
وليســت تقود، وتلك منزلــة ال يرضاها 

لبادهم أبناء وطن من األوطان.
ومصــر ُتذَكــر كثيــرًا فــي كتــب التاريخ 
والسياســة والرحات ومــا إليها، ولكن 
ال أعنــي أمثــال هــذه الكتب فيما أشــرُت 
إليــه، ألن األّمة قد ُتذَكر في كتب التاريخ 
والسياســة والرحات وليس لها اختيار 
وال فضــٌل في ذكرهــا: كل أّمة لها تاريخ 

ماٍض يكتب فيه بعض الكاتبين، ويقرأه 
بعــض القارئين، ولو من غيــر أبنائها، 
وكّل بلــد قــد تجعــل السياســة الدوليــة 
والمغــارب، وهــو ال  المشــارق  حديــث 
يشــترك بعمــل مجيد فــي هــذا الحديث، 
فيــه  للرحلــة  يصلــح  قــد  إقليــم  وكّل 
والكتابة عن مشــاهداته وآثــاره أيًا كان 
نصيــب أبنائــه فــي حياتهــم الحاضرة، 
وليــس هذا الــذي نعنيه حيــن نتمنى أن 
تحُضر مصر في أذهان العالم ومســامعه 
علــى مدى األيــام. إنما نتمّنــى أن تكون 
الدراســة،  موضــوع  ال  الدارســة  هــي 
وأن تكــون هــي المســاهمة فــي ثــروة 
الحضارة والثقافة ال أن تكون هي حصًة 
للمســاهمين الباحثين، وأن تكون الكتب 
لهــا ومــن صنعهــا، وال يكفــي أن تكون 
عنهــا ومن صنــع غيرهــا، وأن ينقضي 
العام بعد العام وفي سجات كل عام من 
هــذه األعوام أثر مذكــور لمصر في فتوح 
العلم واألدب والصناعة، كاألثر المذكور 

لجميع أمم الحضارة والتقدُّم واإلنشاء.
هكــذا نــوّد أن يكــون حضــور مصــر في 
األذهــان واآلذان. وهكــذا نــوّد أن تكون 
الكتــب والــدرس  مســاهمتها فــي عالــم 
والثقافة. ونحن نغتبط -وال شــك- كلما 
رأينــا مصــر مذكــورة أي ذكر فــي عالم 
نغتبــط  ولكننــا  والتصنيــف،  التأليــف 
أضعــاف ذلــك حيــن نراهــا ُتذكــر بمــا 
أضافت هي، وأنشأت هي، وأبدعت هي 
فــي ذلك العالم الرحيب. والكتب األربعة 
التي جعلناها موضــوع هذا الحديث هي 
كتــب ندرســها كمــا درســتنا، ونعالــج 
الــكام فيهــا كمــا عالجــت الــكام فينا، 
وذلك حّق لها يساوي مؤنة استعراضها 
منهــا  ونخــرج  بأغراضهــا،  واإللمــام 
مستعِرضين ومستعَرضين، فنحن على 
حدود المســاواة حتى ُيتاح لنا أن نرتفع 
بالميــزان إلــى مــا فــوق المســاواة: إلى 

الفضل والرجحان!

***
حضرات السادة والسيدات...

وصلْت إلينا -أخيرًا- هذه الكتب األربعة 
عــن مصــر أو عــن الشــؤون المصرّيــة، 
فأحببنــا أن ُندير عليهــا الحديث في هذه 

مرص يف كتب أربعة )1( 
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الليلة، ألنها تعنينا، وتســتحّق 
عنايتنا، ولو لم يكن في التحدُّث 
بهــا إال أن نتابع مــا يذكره الناس 
عنــا لــكان ذلك ســببًا لإللمــام بها 
واإلشــارة إليهــا، فإن الرجــل الذي 
اليعرف أنه مذكوٌر هو منسّي بعض 

النسيان، وإن لم ينَسه الناس.
كل هــذه الكتب مّما يّتصل بالحاضر أو 
بالدراســات الحاضرة وان كان ظاهره 
التاريــخ ووصــف اآلثار: أحدها اســمه 
»صــوت فــي مصــر«، والثانــي اســمه 
»وبــاء مصــر األخيــر«.. والثالث اســمه 
»الدكتــور إبراهيــم«.. والرابــع 
فــي  »ســياحة  اســمه 
مصر« ُتسَتأَنف أو ُتعاد 

طبعتها في هذه األيام.
أن  الميســور  مــن  وليــس 
نســتعرضها كلها هذه الليلة، 
فنحن نجتزئ اآلن بالكام على 
اثنين منهــا، ونرجئ الكام على 

االثنين اآلخرين إلى ليلة أخرى.
                     

*** 
فأّمــا كتاب »صوت في مصر« فهو أحرى 
أن ُيحَســب مــن وحي الخيــال، وإن كان 

موضوعه التاريخ ودراسة اآلثار.
نعــم هو أحــرى أن يحســب مــن »وحي 
الخيال« ألن صاحبه يخاطبنا من ناحية 
الخيــال أو هو يتطلَّب منا خيااًل واســعًا 
لكــي نؤمــن بصدق مــا يقــول، وليس 
يتطلــب مــن القــارئ علمــًا وتمحيصــًا 
بمقــدار مــا يتطلَّب منه، حســن اإلصغاء 

إلى حديث التخيُّل واإللهام.
مؤلِّــف »صوت من مصــر« أو »هاتف من 
مصر« هو طّيار إنجليزي اســمه »راندال 
ســتيفن« من الذين اشــتركوا في الحرب 
العظمــى، ولــم ُيعــرف عنهم االشــتغال 
بالمصريــات وال رؤية مصر نفســها قبل 
صــدور تواليفــه العجيبــة فــي التاريخ 
المصري واآلثــار المصريــة. وهو واحد 
مــن أولئــك الذيــن تعتريهــم الهواتــف، 
ويســتمعون إلــى أصــوات مــن الغيــب 
تتحدث إليهــم بأنباء الماضي الســحيق 
والمستقبل البعيد.. وقد استشهد بأناٍس 
مــن الناشــرين واألطباء علــى كتابة ما 

كتــب، قبل ظهور المحفــورات التي تؤيِّد 
بعــض ما يقول.. ومن المحقَّق أن بعضًا 
مــن كتبه قد صدر، وتناولته أيدي القراء 
قبل ظهور المحظورات التي أشار إليها، 
ولكــن من المحقَّــق -أيضــًا- أن التطابق 
بيــن أنبائــه الســابقة وبين مــا لحق بها 
مــن المكتشــفات األثريــة ليــس بالدليــل 
القاطع على صّحــة الهواتف والغيبيات 
التي يتلّقى عنها أنباءه. ألن االهتداء إلى 
أمثــال تلك األنباء بغير الهواتف ال يدخل 

في حيِّز المستحيل.
يقــول لنــا الضابــط صاحــب الهواتــف 
إن موســى عليه الســام قد تحــدَّث إليه 
باســم »أوزيــراس«، ألنــه هــو االســم 
الــذي كان معروفــًا به بيــن المصريين، 
وقــال له إنه كان أميرًا من ســالة البيت 
ــه إلى قبيلة  المالــك ينتمي من ناحية أمِّ
آســيوية، وأنه غضب لما أصــاب أبناَء 
خؤلته من الظلم والضنك، فتشّفع لهم، 
فلم ُتغِن عنه الشفاعة، وَعرَّضته لغضب 
الملك ودســائس الكّهان، فجا بالقبائل 
اآلســيوية إلــى أرض ســيناء، وتبعــه 
هنالــك فريق من حّراس الحدود، وأغلق 
البقيــة على أنفســهم أبــواب حصونهم، 
قوه. ألنهم أشفقوا أن يكافحوه، أو يعوِّ

يقــول »جارفــس بــك« محافظ ســيناء، 
آثــار  فــي  القّيمــة  ببحوثــه  المشــهور 
الصحــراء الشــرقية: »لقــد ُلِفــت نظــري 
إلى كتــاب عن مصر يقــال إنه من وحي 
األصوات والهواتف، كتبه ضابط سابق 
في ســاح الطيــران الملكي، لم يشــاهد 
مصر قــط، ولم يعلم شــيئًا من تاريخها 
القديــم. والكتاب جدير بالنظــر ألنه ينّم 
علــى معرفــة دقيقــة بتاريخ هــذا القطر 
يصعب تعليلهــا عندما يخطر لنا أنها من 
قلم رجــل ال درايــة له بموضوعــه. وقد 
نقض طائفًة من اآلراء كانت مقبولة عند 
علماء المصريــات، وجاء فيه عن هجرة 

اإلسرائيليين ما يأتي:
»وهنــا نقل جارفس بــك رواية الضابط 
الطيــار عــن الخطــة التــي ســار عليهــا 
موســى عليه الساُم، وســيَّر بها أتباعه 
المهاجريــن. ثــم عّقب جارفــس بك على 
تلــك الرواية بتأييدها فــي جوهرها، ثم 

قال:
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»لــم يخطــر قــّط للذيــن كتبــوا الفصول 
الكثيرة في تيه بني إسرائيل أن يسألوا: 
كيــف كان مســلك الحاميــات المصريــة 
علــى الحــدود؟ وهــي الحاميــات التي ال 
شــك في وجودها يومئــذ، كما تدل على 
ذلك أطــال المعاقل الباقية إلى شــرقّي 
القنطرة واإلســماعيلية.. فقد كانت مصر 
يومئــذ على خصومة دائمــٍة مع جيرانها 
الشــرقيين، وكان الُبــدَّ لها مــن حاميات 
قويــة على تخومها لتصــّد الغارة األولى 
مــن الجيــوش الداهمة، وتحــرس الباد 
المطمئنة من سطو البدو عليها في سائر 
األوقــات األخرى، وأن كلمــة البدو لتقع 
في األذهان موقع النغم الحديث، ولكننا 
ال نرى من ســبٍب يســّوغ لنا أن نظن أن 
بّريــة كســيناء يســكنها من قديــم الزمن 
أنــاس غيــر أهــل البــداوة. وادُعُهم بأي 
اســم دعــوَت، فأحوال المعيشــة هنالك 
توجــب أن ال يكــون لســيناء ســّكاٌن من 
طراز غير طراز سّكانها اليوم. والراجح 
جــدًا أن بــدويَّ اليــوم وســلفه »العانّي«  
قبل خمســة آالف سنة هما عنصر واحد. 
وفيمــا عــدا »البندقيــة«، وهــي ســاحه 
الحديث الذي اســتعاره فــي األوروبيين 
لن ترى في معيشــة البدوي اليوم أو في 
مسكنه وأدواته شــيئًا تغيّر على تعاقب 

األدهار«.
قــال جارفس بــك: »فلما ُمنيــت حاميات 
الحــدود بجمــٍع كبيــر مــن المستبســلين 
المســتميتين يفوقونهم عــددًا لم يكن لهم 
محيــٌص - أغلــب الظــن - إال أن يســلكوا 
المســلك الــذي أنبــأ بــه صاحــب كتــاب 
»سجات أوزيريس«.. وهو أن يوصدوا 
على أنفســهم أبوابهــم أو يلحقوا بقبائل 

المهاجرين.
ذلــك مثــٌل من أمثلــة األنبــاء أو الهتفات 
المســطورة في كتــب الضابــط الطّيار.. 
والمطابقــة هنــا بين النبــأ وبين 
الواقــع المفــروض 
مــر  أ

ال يتعــذَّر على التقدير والتخمين، ولكْن، 
، ما فــي األمر أن الكتــاب صدر قبل  أقــلُّ
أن يقــرأه جارفس بــك، وأنه إذا ثبت أن 
الضابط الطيار لــم يدرس تاريخ مصر، 
كمــا ثبــت أنــه لــم يشــهدها رأي العين، 
فالغرابــة الكبــرى هــي أن يؤلِّــف كتابًا 

كذلك الكتاب.

***
ومثــل آخر مــن نبوءاته أنه أنبأ برســم 
الســراديب الخفيــة تحت األهــرام، فجاء 
الرســم قريبــًا ممــا أظهرتــه المحفورات 
األخيــرة، قــال: »ذات ليلــة فــي شــهر 
مايــو ســنة 1926 ذهبــُت فــي النــوم، 
بعــد رقادي،  إلى أبي الهــول.. ومازلت 
أحــوم هناك حتى وجدُتنــي في ضريح 
لرئيــس  الضريــح  أن  وفهمــت  قديــم، 
كهنة األســرار الــذي اســمه هيلومور أو 
هليووير، ورأيت التابوت وأدوات شّتى 
مــن معّدات المدافــن.. وُعنيت بتدوين ما 
رأيــت فــي الصبــاح التالي بمحضــٍر من 
منهــم  أقــدار،  ذوي  وأنــاس  ناشــرّي، 
الدكتــور بيتر مايلز الــذي وقع الوثيقة، 
وكتــب المقدمتين لكتابين من مؤّلفاتي.. 
وفــي فبراير ســنة 1930 نشــرت الديلي 
ميل صورة شمسية ألبي الهول وصورة 
لذلــك الضريح الذي انجاب عنه التراب، 
وذَكــَرْت أن الحفــر بجوار أبــي الهول قد 
أظهــر ضريــح »رع ويــر«.. ولــم أنتبــه 
إلى االســم حتى ُنّبهت إلى أن »رع وير« 
و»هليــو ويــر« اســمان لمســّمى واحــد، 
وأن »هليوويــس« هي الكلمــة اليونانية 
المراوغة لكلمة »رع وير«، ألن الشــمس 
تســمى »رع« باللغة المصريــة و»هليو« 

باللغة اليونانية.
ومثــٌل غير ما تقدَّم من أمثلة نبوءاته أنه 
أنبأ بوجود هيــكل ألخناتون في طيبة، 
فســخر منه بعض كّتاب المصريات، لما 
هو معلوم مــن أن أخناتون بمعبد طيبة 
ْيبيين فلم يمــِض عام حتى  والكهنــة الطِّ
ظهــرت تماثيــُل ألخناتــون وظهــر 
هيكل له في الكرنك أي في 
طيبــة.. كما قــال، وكذلك 
أنكــر أن تكــون الجثة التي 
ُعرفت باســم اخناتون جثة 

ذلك الملك، قبل أن يوافقه على شــكوكه 
بعــض األثرييــن المشــهورين، وال يزال 
ينكرها بعد فصل الثقاة في هذا الخاف.

والنبــوءات مــن هــذا القبيــل تتكــرَّر في 
صفحــات الكتــاب. لكــْن، البــد أن يلفت 
النظر ذكُره اســَم الخرطــوم في نبوءات 
الهواتــف األقدميــن، وزعــم أنهــا كانــت 
البائــد »خاتــوم« ال  العهــد  فــي  ُتســّمى 
الخرطوم، فهل هو تصحيف في الهواتف 
أم هو جهٌل منها بحقيقة االسم الحديث؟؟ 
إن الخرطــوم مدينــة حديثة ُســمِّيت بهذا 
االســم لوقوعهــا فــي النيــل فــي مــكان 
يشــبه خرطوم الفيــل، فمن أيــن جاءت 
»خاتوم« هذه قبل أن ُتوجد مصر القديمة 
والسودان القديم؟ كذلك يذكر »العمارنة« 
بلســان الهواتــف القديمــة، وهــي -كمــا 
نعلم- منسوبة إلى قبيلة عربية حديثة، 
فهل كان الهواتف يجهلون اسمها الغابر، 
لــون عليه االســم الجديد؟ ولذلك  أم يفضِّ
يذكر الضابط أســماء في القــارة البائدة 
مســبوقة بأداة التعريــف العربية.. فهل 
أداة  يعرفــون  القــاّرة  تلــك  أبنــاء  كان 
التعريــف العربيــة قبل عشــرات اآللوف 
من الســنين؟ وحديث القــارة البائدة هذا 
الحديــث عجيــب طريــف، ألن صاحــب 
الهواتف يقول إنها قد انبأته بتاريخ تلك 
القارة التي كانت إلى الجانب الغربي من 
القــارة اإلفريقية، وكانــت على حضارة 
تفــوق الحضــارة األوروبيــة الحديثــة، 
ثم طغت وفســدت فدّمرهــا اهلل، وأوصى 
بضعًة من حكمائها أن يرحل فريق منهم 
إلــى الشــرق، وفريق آخر إلــى الغرب، 
فكانــت حضارة مصر القديمة، وحضارة 
أميــركا القديمــة، وهمــا تتشــابهان فــي 

الشعائر واآلثار.
والدنيــا في رأي صاحــب الكتاب عرضّة 
للنكبات العظمى التي تشبه نكبة القارة 
البائــدة - مــرة في كل خمس وعشــرين 
ل  ألف ســنة، وهي المّدة الكافيــة للتحوُّ
التــام في محــور الكــرة األرضية، وهذه 
المّدة تنقســم إلى أجزاء كٌل منها يقع في 
نحو ألفين وثاث وثمانين من السنين، 
وكل منهــا شــوط من أشــواط الحضارة 
وخصائصــه  عاماتــه  لــه  اإلنســانية، 
ومميزاتــه، ونحــن اآلن علــى مقربة من 
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نهايــة الدورة الكبرى التي يقضي بعدها 
اهلل ما يشاء في مصير هذه الدنيا ومصير 

هذه الحضارة.

***
حضرات السادة والسيدات..

لقــد صبرُت على قراءة هذا الكتاب ألنني 
لــت -من البداية- أن أحســبه من كتب  َعوَّ

الخيال، وال خسارة علّي في ذاك.
فإذا نحن اســتعرضناه على هذا االعتبار 
ففيه متعٌة فكرية، وفيه دراســة نفسية، 
وليس من اإلنصاف أن نمحوه محوًا، أو 
نطويــه طّيًا، ألننــا ال نصدِّق كل ما فيه، 
فليس الشرط األول في القراءة التصديق 
والموافقــة، ولكنمــا الشــرط األول هــو 
مادة الدراســة والماحظــة، وفي كتاب 
»الهاتف في مصر« ذخٌر موفور للدارسين 
والماحظين، وذخر موفــور للمتخيِّلين 
لين، والســيما إذا كانوا من أبناء  والمتأمِّ

الباد التي تدور عليها أحاديث الكتاب.
أما الكتاب اآلخر الذي سنتكلم عنه الليلة 
فهــو كتــاُب حقيقة ال كتــاب خيال.. وإن 
كان موضوعــه المخــدِّرات والُمصابيــن 

بسموم العقاقير.
وربمــا كان أقــرب مــا فــي الكتــاب إلــى 
الحقيقــة وأبعــده فــي الخيــال عنوانــه 
الــذي اختــاره المؤلِّف وهــو »وباء مصر 
األخيــر«.. مشــيرًا إلى الضربات العشــر 
إلى أصابت المصريين في زمان موســى 
عليــه الســام. فإن وبــاء المخــدِّرات لم 
يكــن ليقــّل فــي خطــره وبائه وســعة 
انتشــاره ووخامة عقباه عن جميع تلك 
األوبئة والضربــات مجتمعات. وقد كان 
أشــبه بالجائحــة الوبائيــة منــه باآلفة 
االجتماعية، ألنه ســرى سريان المرض 
الذي يصيب بالمســاس والمجاورة. ولم 
َيْســِر ســريان اآلفــات االجتماعيــة التي 

تشيع حسبما يشيع لها من أسباب.
قــال المؤلف بعد بيانــه لقواعد اإلحصاء 
المصابيــن  نســبة  بهــا  ُعرفــت  التــي 

بالمخدِّرات إلى نسبة السّكان:
»لقــد تبيــن أنــه مــن ثاثــة وثمانية من 
كانــوا  المئــة  فــي  أربعــة  إلــى  عشــرة 
مصابيــن بعدوى المخدِّرات، وهذا معناه 
أن خمســمئة ألف في أربعة عشر مليونًا 

كانوا يدمنون هذه السموم.
»لكن هذه المايين تشمل الرجال والنساء 
واألطفال، والمعلوم أن تعاطي السموم 
محصور -على األغلــب- في الذكور دون 
دها الرجال فيما  النساء، وأنه عادة يتعوَّ

بين ِسّن العشرين وِسّن األربعين.
»فعلينا -إذًا- أن نضرب النســبة المئوية 
في اثنيــن لنعرف عدد الرجال المصابين 
بالوباء. وإذا قدَّرنا أن العشرين سنة هي 
على الجملة ثلث العمر المقدور لإلنســان 
فلنضرب النســبة المئوية مرة أخرى في 
ثاثــة، وتكــون النتيجــة أن نحو أربعة 
وعشــرين في المائة من زهــرة الرجولة 
المصريــة، في إبــان عمر العمــل، كانوا 
عاكفين على تسميم أنفسهم بالمخدِّرات، 
أي واحــدًا مــن كل أربعــة رجــال، وهي 

عة با مراء«. حالة مروِّ
وقــد طــرق المؤلِّــف أبوابــًا مختلفــة في 
موضوع هذه العقاقير. ففي الكتاب بيان 
نشــأتها واشــتغال العلماء بتحضيرها، 
واشــتغال المصلحيــن بمنــع أضرارها، 
وأساليب المهرِّبين في نقلها وترويجها، 
وأفانيــن الشــرطة التــي يلجــأون إليهــا 
فــي  وإيقاعهــم  بيــن  المهرِّ القتنــاص 
التــي  الدوليــة  والقوانيــن  ــَباك،  الشِّ
ُوضعْت لتقييد المعامل الكيمية بالمقادير 
الضرورية لألغراض النافعة، وإلزام كل 
دولة بحصــر المقادير التي تســتخرجها 
فــي بادها والمقاديــر التي تصدِّرها إلى 
غيرهــا حســب حاجياتها، مما اســتغرق 
الجهــود واألعوام حتى تســّنى للقائمين 
بــه النجــاح في إقنــاع الــدول باإلصغاء 

إليه والموافقة عليه.
وقد ُعنــي المؤلف عنايــة خاّصة بإبراز 
الفضل الذي يرجع إلــى مكتب المخدِّرات 
- وعلى رأسه رسل باشا - في الوصول 
إلى هذه المأثرة اإلنســانية الُجّلى، وهو 
فــي واقــع األمر فضل ٌيصغــر إلى جانبه 
كل ثناء، ويســتحق مــن المحّبين لمصر 

كل تبجيل ووفاء.

***
حضرات السادة والسيدات..

قلــت لحضراتكــم إن كتــاب »وبــاء مصر 
األخيــر« كتــاُب حقيقــة وليــس بكتــاب 

خيــال، لكني أقول- مع هــذا- إن القارئ 
ليجــد فيه من القصص ما يشــبه روايات 
كونان وويــل، ونوادر شــرلوك هولمز 
بطلــه المشــهور، ألن شــرلوك هولمــز 
الخيالي لم يصنع في مطاردة المجرمين 
أكثــر وال أغــرب مما صنعــه المطاردون 
األحيــاء الحقيقيون لعصابــات المهرِّبين 
وتّجــار الســموم. ومــن عــرف أن أعمال 
التهريــب كانــت تمتــّد مــن الصيــن إلــى 
األميركيتيــن، إلــى ألمانيــا، إلــى الباد 
التركيــة، إلــى مصــر ومــا جاورهــا في 
األقطــار، عــرف كيــف تكــون الماحقــة 
واالســتطاع واختــراع الحيل وإحباطها 
مــن الجانبيــن: جانــب الشــرطة وجانب 
العصابــات، ومن عــرف أن التجارة في 
المخــدِّرات مورٌد ُيدّر على أصحابه مئات 
األلوف في مدى الشهور واألعوام، عرف 
كيــف يحمــي القتال والطــراد بين طّاب 
الغنيمــة وُحمــاة القانــون، وكاهمــا ال 
تعــوزه الفطنــة، وال تعــوزه المغامرة، 
وال تعوزه البواعــث التي تغري بالدفاع 
روايــات  مــن  روايــة  وأّي  والهجــوم. 
شرلوك هولمز تقوم على عناصر أغرب 
من هذه العناصر، وتحتوي من وســائل 
التشــويق أمتــع مــن هــذه الوســائل؟.. 
فالذين يلتمسون الحقيقة ال يفقدون متعة 
الخيــال في أطــواء هذا الكتــاب، ولعلهم 
يرون على أسلوب مؤلِّفه من الطاوة ما 
يقّرب المسافة بين كتابه وبين الروايات 
واألقاصيص، والمؤلِّف بعُد غير مجهول 
بيــن المصرييــن فــي البيئــات العلميــة 
والفنيــة، ألنــه هــو البــارودن »هــاري 
دارلنجيــه« صاحــب البحــوث المعروفة 
في الموسيقى واآلثار والمشرقيات على 

العموم.
ظهــر كتابــه هــذا فــي وقــت اتجهــت فيه 
العناية إلى مسألة المخدرات من نواحيها 
بالرقابــة  االهتمــام  الدوليــة، وتعاظــم 
عليهــا فــي كل مــكان يمتّد إليه ســلطان 
الحضارة والنظام. ففي األيام التي صدر 
فيهــا كتــاب »وبــاء مصر األخيــر« صدر 
كتاب آخر باســم »الغــارة على العقاقير 
الساّمة« لاستاذ بيلي »Bailey« مدرِّس 
العاقــات الدولية في مدرســة االقتصاد 
بالعاصمة اإلنجليزية، وغايته من كتابه 
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هذا هي الدراسة القانونية والعلمية قبل 
الدراســة االجتماعية، فهــو يكثر فيه من 
نصــوص المعاهدات والوثائــق، ويكثر 
فيه من تفصيل أنواع الســموم وتحضير 
الكيميين ألجزاء كل نوع من هذه األنواع، 
الشــخصية  بالناحيــة  ولكنــه ال يحفــل 
أو الناحيــة النفســية التي تجتــذب إليها 
القــّراء من غيــر األخّصائييــن، وخير ما 
ُيوَصف به درســه لمسألة المخّدرات أنه 
وصفة كيمي، أو مذكرة فقيه، أو تذكرة 
طبيب، وهو درس ال غنى عنه للباحثين 
والمصلحين، ولكّن القّراء، في جملتهم، 

قلَّما يأنسون به، أو يحتاجونه.

***
حضرات السادة والسيدات..

إن المهرِّبين وتّجــار المخدِّرات طبقة من 
المجرميــن ال تقّل في ضراوتها وشــّرها 
عن طبقــة الســّفاحين وقّطــاع الطريق: 
وتصيــب  اآللــوف،  تتنــاول  جنايتهــا 
فرائســها في العقول واألجســام، وُتنزل 
وبالحاضــر  واألفــراد  باألمــم  البــاء 
والمصيــر، وجزاؤهــا فــي بعــض األمم 

اإلعــدام، وهــو جــزاء ال ظلــم فيــه، وال 
غلــّو فــي تقديره. ومــع هذا ُيَخيَّــل إلينا 
أن الفضائــل اإلنســانية ال ُتعــَرف علــى 
حقيقتهــا ما لــم ُتدرس في نفــوس كهذه 
النفــوس، كمــا أن الطــب ال ُيــدرس على 
ُيــدرس فــي األجســام  حقيقتــه مــا لــم 
المريضة واألعضاء السقيمة، ولقد لقيُت 
في الســجن أناســًا من كبار المهرِّبين في 
حالة أقــرب إلى العظــة والتوبة وأقرب 
-في الوقت نفسه- إلى السخط والنقمة، 
فــكان يعنيني أن أســتطلع منهم آراءهم 
في أنفســهم وأعذارهم أمــام ضمائرهم: 
هــل هم ُمَســّلمون، في قرارة نفوســهم، 
بأنهم مجروم آثمون أعداء لبني اإلنسان 
بغيــر عــذر وال تعليل؟ أم هــم مغالطون 
ألنفســهم وللناس متعلِّلــون في التماس 
الحجــج والمعاذير؟ والــذي تبّين لي في 
جميــع من رأيت أنــه ال ُتوجد في طبقات 
المجرمين نفٌس ُتَسلِّم هذا التسليم بالغًة 
ما بلغت من الصنعة والفســاد والنزول: 
كّلهم مضطّر، وكّلهم مجنّي عليه، وكّلهم 
معــذور في نظــر نفســه، وكّلهــم يتعلَّل 
بأنه ال يســيء إلى المدمنيــن، وإنما هم 

المســيئون المســتحّقون لما هــم فيه من 
فاقــة وبــاء.. وقــد أعجبنــي فــي كتاب 
»وبــاء مصــر اآلخر« أنه أحســن تصوير 
هــذا الخلق من أخــاق النفس البشــرية 
فــي الحديــث الــذي دار بيــن الصحافــي 
والمهــرِّب بمدينــة جنيف. فهــذا المهرِّب، 
إذا حكمت عليه من حديثه، رجل مسكين 
مسوق إلى التهريب، ألنه ضحية الحرب 
واألزمــة وســوء التشــريع، أتقــول لــه 
إنــك عــدّو القانون؟ نعم. ولكــن ألم يكن 
شــاربو الخمــر فــي الواليــات المتحــدة 
أعداء القانون حتى ظهر للقانون خطؤه 

فأصبحوا أناسًا كسائر الناس؟
أتقــول إن المهــّرب يعيــش مــن اإلضرار 
إن  قــال  مــن  باألبريــاء؟ نعــم. ولكــن، 
القانون يحمي هؤالء الضعفاء من الضرر 
الذي هم مستحّقوه وهم الُبدَّ ُماقوه؟ كل 
مــا في األمــر أن القانون يجعــل التهريب 
مجازفة مســّلية للنفوس المطبوعة على 

اإلقدام واالقتحام.
وهكــذا، وهكــذا يغالــط المجــرم األثيــم 
األثيــم،  المجــرم  ألنــه، حتــى  نفســه، 
ال يطيــق االعتــراف بالشــّر بيــن يــدي 
ضميــره، وال غنى له عــن الِتماس الحق 
فــي تصويب ُجرمــه. فإن لم يجــد الحق 
الصحيح، اســتبدل بــه صورة من الحق 
المزيَّــف المكــذوب. فهــو كالفقيــر الــذي 
يحــّب زينــة الجواهــر، وال يقــدر علــى 
ثمن الجواهــر، فيرضى -آخر األمر- من 

الجوهر بالزجاج والبريق.
كذلــك فقراء الروح وأغنياء الروح، كّلهم 
يحبــّون الحّق في جاله وجماله، وكّلهم 
يحّبون البراءة في نقائها وجائها، ولكن 
الثــروة الروحية ال تســعفهم جميعًا، فا 
هم يستغنون عن الحق، وال هم يقدرون 
علــى اقتنائــه، فا يســتريحون من هذه 
الحيــرة إال أن يقنعــوا بالحليــة المزيفة 

والجوهر المكذوب.
والعبرة من جميع ذلك أننا إذا استطعنا 
بالتربيــة واإلصاح وحســن الوقاية أن 
نوّفر ثروة النفوس كســدت سوق الحّق 
المزيَّــف، ولــم يبق إال الحــّق الصحيح، 
وَكُثــر  المفســدون،  المجرمــون  وَقــلَّ 

العاملون المصلحون.
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حضرات السّيدات والسادة..
موضــوع الحديث الليلة »مصر في كتب 
أربعــة«.. أو علــى األصــح مصــر فــي 
كتابين اثنيــن ألننا تكلَّمنــا عن كتابين 
فــي ليلة ماضية، وهمــا كتاب »الهاتف 
في مصر«، وكتاب »وباء مصر األخير«.

أمــا الكتابــان الباقيــان فأحدهمــا قّصة 
للكاتــب السويســري جون نيتل اســمه 
»الدكتــور إبراهيــم«، والكتــاب اآلخــر 
»رحلــة فــي مصر« قبــل نحو ســبعين 
ر الفرنسي األستاذ  ســنة للكاتب المصوِّ
»إيجيــن فرومنتــان« نفــدت طبعته منذ 
ســنين، وأعيــد طبعهــا، اليــوم، فــي 
مجموعــة النــوادر والمخطوطات التي 

يعاد طبعها هذه األيام في باريس.
***

قصــة »الدكتــور إبراهيــم« هــي قصــة 
طبيــب مصري مــن الجيل الناشــئ في 

مرص يف كتب أربعة )2(

أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل 
القــرن العشــرين. يصفــه المؤلِّــف في 
صبــاه، حيث نشــأ في مدينة أســيوط 
فــي الصعيــد، ويصفه وهــو ينتقَّل من 
أسيوط إلى القاهرة في سفينة يقاطعها 
الَحْجــر الصحــي أيــام انتشــار الهــواء 
األصفــر، فُيضطــّر الفتــى إلــى اإلقامة 
ببعض القرى ريثما ُيتاح له اســتئناف 
السفر إلى القاهرة، ويصفه وهو طالب 
في مدرسة الطّب، ثم يصفه وهو طبيب 
فــي دمنهــور، وطبيــب بعــد ذلــك فــي 
أدفــو، مغضوب عليه أنه أبلغ مصلحة 
الصحــة عــن إهمــال رئيســه وخياناته 
وهــو رئيس مقّرب من ذوي النفوذ، ثم 
يصفه وهو مســتقيٌل ومسافٌر إلى لندن 
إلتمام تجاربه ودروسه، ويصفه وهو 
في باريس يلتقي بالفتاة الفاحة التي 
أحبَّها في أثناء رحلته من أســيوط إلى 

القاهرة، ثم أغواها ابن سّيدها، ونبذها 
بعد ظهور أثــر الغواية، فمازالت األيام 
بهــا حتــى احترفــت الرقــص، وانتقلت 
إلــى باريــس لتعرض هنــاك صناعتها 

الشرقية.
فالمجــال واســع فــي القّصــة لوصــف 
الحيــاة المصريــة فــي جميــع األحوال 
واألطــوار: فــي الريــف والحضر، وفي 
الغنى والفاقــة، وفي البيت والمزرعة، 
وفــي  والمستشــفى،  المدرســة  وفــي 
مصــر والخــارج، وفي كل مــا بين ذلك 
مــن عاقات اجتماعيــة أو اقتصادية أو 
فكريــة تنتظــم المصرييــن جميعــًا في 

الحياة الخاصة أو في الحياة العامة.
والحــق أننــا لم نكــن ننتظر مــن كاتب 
أجنبي معرفة للشــؤون المصرية كهذه 
كهــذا  للمصرييــن  فهمــًا  وال  المعرفــة، 
الفهــم، وال صدقــًا فــي التصويــر كهــذا 
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الصــدق، وال عطفــًا على وجهــة النظر 
المصرية كهــذا العطف، وال اســتقصاًء 
للنواحي التي تعــّرض لها المؤّلف كهذا 

االستقصاء.
ألن المؤلِّــف قــد يخطــئ هنــا وهنــاك، 
وقــد يلتبــس عليــه األمــر فــي بعــض 
التفضيــات، ولكنــه الخطــأ الــذي قــد 
يقــع فيــه الروائــي المصري لــو عالج 
الــذي ال  الموضــوع، وااللتبــاس  هــذا 
يأتي من ســوء النية أو من قّلة العطف 
علــى الغربــاء. وليــس لنــا أن نطلــب 
مــن المؤلِّفيــن األجانــب أو المصرييــن 
أكثــر مــن ذاك، فــإن اجتنــاب الخطــأ 
مســتحيل.. ولكــن اجتناب ســوء النّية 

هو المستطاع، وهو المطلوب.
وال ُأحصــي على المؤلِّــف غلطة بارزة 
إال غلطــة واحــدة في تفســير اســم من 
األســماء، وهــو مــن المصادفــة اســم 
محّدثكــم الليلة عن هــذا الكتاب، أو هو 

اسم عباس.
فالمؤلــف يقــول َعَرضــًا إن »عبــاس« 
معناه أســوُد شديُد السواد.. أو »إسود 
خالص« كما وضعها بين قوســين! وال 
شّك أنه سأل فيها بعض العامة فأجابه 

بما يفهم في هذا االســم، وهو العبوس 
واالكفهــرار، ولم يســتطع أن يفّســر له 
المعنــى بغير الســواد واإلظام، وهي 
غلطــة لغويــة مغتَفرة هي فــي الواقع 
ــر ال غلطــة المؤلِّف، ويدّل  غلطة المفسِّ
انفرادها على أن الصواب في هذا الصدد 
أكثر مــن المنتظر من كاتب أجنبي ومن 
كاتب مصــري إذا أردنا اإلنصاف.. وإال 
فكم بيننا نحن مــن يعلن أن »العباس« 
اســم من أسماء األســد، وأنه لهذا بدأت 
التســمية به بين العرب، ثم انتقلت إلى 
المصرييــن؟ وبطــل الرواية كمــا علمنا 
طبيــب زاول صناعته في مستشــفيات 
القاهــرة واألقاليم، فــا عجب أن تكون 
الناحيــُة الطبيــة - أو ناحيــُة العاج - 
َأْوَفــى نواحــي الروايــة، وأقربهــا إلى 

التمحيص واإلتقان.
فالمستشــفيات فــي الجيــل الماضــي، 
كمــا وصفهــا الكاتب السويســري، هي 
المستشــفيات التي يعهدهــا كل مصري 
عارٍف بها في ذلك الحين: جهٌل وإهماٌل 
وقســوٌة واســتغاٌل للمــرض يتواطــأ 
عليه أحيانــًا الخدم والرؤســاء.. وهنا 

يبــدو لنا، كما يبــدو في كل معرض من 
معــارض اإلصاح، أن الجبــن والرياء 
هماالبــاء الذي يجب علينــا أن نحاربه 
قبل كل باء، وأن الشجاعة والصراحة 
همــا اإلصــاح الــذي يجــب علينــا أن 
نعتمــده قبــل كل إصاح. فمــا من حال 
وصفهــا الكاتب في مستشــفيات الجيل 
الماضــي إال كان الــداء األكبــر فيهــا هو 
الُجبــن، والعاج األكبــر فيها هو القول 
الصريــح أو الشــجاعة في إبــداء القول 
الصريــح، مثــاُل ذلك مريــٌض يضربه 
الخــادم الممرِّض، ويهينه ألنه ال يؤّدي 
له الرشــوة التي يفرضهــا عليه وعلى 
زمائــه عانية بــا تورُّع وال مــداراة. 
فمــاذا تكــون النتيجة؟ َيْبلــغ الخبر إلى 
الطبيــب فيشــرع في التحقيــق، فيكون 
المريــض المضروب هو أول المنِكرين، 
للممــرِّض  الشــاهدين  أول  وهــذا 
باإلحســان، والصامتيــن عن مســاوئه 
وخفايــاه... فأي داٍء هنا أولى بالعاج 
مــن داء الجبن والخشــية؟ وأي إصاح 
هنا ترجوه قبل إصاح الخُلق الضعيف؟ 
ومــن منا لــم يَر مثااًل كهــذا المثال، ولم 
يشــاهد في حياتــه كيف تكــون العقبة 

 األعمال الفنية Eugène Fromentin- فرنسا 
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فــي طريــق الخيــر هــي هــي المصــاب 
المنتفــع قبــل غيــره بالخيــر والفــارق 
قبــل غيره فــي الشــرور؟. والراوية من 
بدايتهــا إلى نهايتها تفيــض بالحوادث 
والوقائــع التــي تبســط لقارئها وجوه 
اإلصــاح ومواضع الماحظــة والتدبُّر 
تبســطها ال كما يبسطها الواعظ وال كما 
َيبســطها جماعــة اإلحصــاء. ولكن كما 
يبســطها الناظــر المتفــرِّج الــذي تأتيه 
الدراســة من طريق النظر والمشــاهدة. 
فإن شــاء اتَّخذها تســليًة وفرجًة، وإن 
شــاء اتَّخذهــا معرفــة وعلمــًا، وذلــك 
أسلوٌب حسٌن يجمع بين أصحاب الفّن 
الذيــن يقصرون الروايات على الوصف 
واالســتعراض، وبين أصحاب الدعوة 
االجتماعية الذين يفرضون على الكاتب 
غرضــًا يرمي إليه، وينّبــه القارئ إلى 

مغزاه.
***

ولعلنــا نقــّرب الداللــة علــى أســلوب 
الكاتــب في روايــة »الدكتــور إبراهيم« 
إذا نحــن قّســمنا كّتــاب الروايــات إلى 
فئتين: فئة تصّور األشياء على طريقة 
رهــا  الصــورة الشمســية، وفئــة تصوِّ
على طريقة الصــورة الفنية، وأنت إذا 
جمعت عندك مئة صورة شمســية لبلٍد 
مــن البلدان فقــد عرفته علــى حقيقته، 
وعرفت ما فيه من المحاسن والنقائص 

ومواضع التقدُّم ومواضع اإلصاح.
ولكنك تعرفه علــى نحٍو آخر، إذا أنت 
جمعــت من مناظره مئة صــورة فنية، 
يمزجها المصــّور بخوالجــه وأحامه، 
وُيضفــي عليهــا مــا شــاء مــن قريحته 
وخيالــه، ويمّثــل لك مــا تمثِّله الصور 
الشمســية علــى تمامه، ثم يزيــد عليه 
ألــوان نفســه وقوالب بديهتــه وفكره، 
وكاهما، على طريقته، َحَســُن الرؤية 

َحَسن األداء.
وأســلوب الكاتــب في روايــة »الدكتور 
إبراهيــم« أقرب إلى الطريقة الشمســية 
منــه إلى الطريقــة الفنية، تعلــُم دائمًا 
أنك تقــرأه بموافقة وارتياح، وال تعلم 
دائمــًا أنــك تقرأه بشــغف وحماســة، 
ولك منــه حيثمــا أبصرَت حــّظ الناقل 
األمين، ولكن ليــس لك حيثما ابصرَت 

حــّظ التصّرف الذي يجمــع إلى األمانة 
صبغة القريحة الشخصية، وهو سجّل 
حســن للوقائع والمشاهدات، ولكنه ال 
يحمل في أطوائه جزءًا من حياة الكاتب 

َل الوقائع والمشاهدات. الذي سجَّ
مــن روح  تخلــو  ال  الروايــة  أن  علــى 
الفكاهــة التــي هــي -وال شــك- مزيــة 
شــخصية فــي الكاتب، وليســت بمزية 

النقل أو بمزية الموضوع.
وأحســبه علــى أحســن مــا يكــون في 
فكاهته حين يصّور لنا شــّح األشــّحاء 
الذيــن ال ينظــرون إلــى غيــر المال في 
جميــع األشــياء، وهو يــزّج بواحد من 
هؤالء في سياق الحديث، كلما عرضت 
له المناســبة، وسمح المقام. فقد رأينا 
واحــدًا منهم علــى بــاب دار اآلثار يوم 
اقتحمهــا القــرد المــارد الــذي اصطاده 
أمير مــن المولعين بالصيد والفخورين 
برعايتهم للتجارب العلمية في أجســام 
الحيــوان. فالقــرد المــارد عزيــٌز نــادر 
المثــال، وقــد جــاء بــه عاِلٌم مــن كبار 
علمــاء الحيــوان إلــى بعــض األنديــة 
العلميــة، وطفق يعرض علــى الكبراء 
ينجــح  كيــف  والباحثيــن  والفضــاء 
التلقيح بالغدد اإلنســانية في ترويض 
هــذا المارد الفّتاك، وما هو إال أن خرج 
المــارد من قفصه فــي أثنــاء الطريق، 
واقتحم دار اآلثار حتى اضطربت الدار، 

واضطربت المدينــة، واضطرب رجال 
األمــن ال يدرون ماذا يصنعون وال كيف 
يضمنــون الســامة لآلثار أو الســامة 
لــألرواح. أيقتلونه؟ نعم ذلك أمر ليس 
بالعســير، ولكن األميــر والعاِلم الكبير 
واقفان هنــاك، ال يرضيان بضياع هذا 
الكنــز الثميــن. أيتركونــه؟ إذًا، يعيــث 
مها  َحــف والموميات، يحطِّ القرد في التُّ
حطمــًا، ويخــرب الــدار على مــا فيها، 

وكل ما فيها كنٌز ثمين.
ال  الحيــرة  هــذه  لفــي  القــوم  وإن 
يســتطيعون  وال  عمــًا،  يســتطيعون 
الشــحيح  بصاحبنــا  وإذا  ســكوتًا، 
يعجــب لحيــرة الحائريــن واضطــراب 
إال  لــه  يخطــر  ال  ثــم  المضطربيــن، 
أنها حســبة ماليــة رابحــة، وأن القرد 
محســوٌب على أصحابه بثمــٍن جزيل، 
فيسأل، وهو ال يشك في صدق فراسته 
وحســن تقديــره: هل أّمنــوا على حياة 

هذا الحيوان بمبلغ كبير؟
وواحــد آخر من هؤالء األشــّحاء يدخل 
على صاحٍب له وهو مشدوه مفجوع ال 

يدري ماذا يقول، وال كيف يقول:
- ما لك يا فان؟

- خطٌب جسيم أيها الصديق.
- مــاذا عــراك؟؟ أال أســتطيع أن أعلــم 
بعض العلم، أو أفيد بعض الفائدة فيما 

عراك؟
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- نعــم. وإذا بفان يقّص على صاحبه 
أنه فاجأ زوجه وكاتبه في منظٍر مريٍب، 
وأنه كــره الحيــاة، وســئم التجارب، 

ل على فراق األلى والديار. وَعوَّ
وتمضي أيام وإذا بفاٍن هادئ مستكيٌن 
ال يزال في المدينــة وفي التجارة حيث 

كان..
- مــاذا صنعت يا فــان؟  وكيف جزيت 

المرأة والكاتب على ما اقترفاه؟
قال فــان: أما الزوجة فغّريرٌة جاهلة، 
ولعلها تندم، وأما الكاتب فشاٌب نافع، 

ولعله ال يعود...
إذًا، ماذا يافان؟

قــال فان: بعُت األريكة - الكنبة - التي 
رأيتهما عليها، وأنا اآلن مستريح.

***
ويتخلَّــل الروايــة، حينــًا بعــد حيــن، 
م الســائغ يستريح  لذعات من هذا التهكُّ
إليها القارئ من وقع الحوادث وســرد 
الحقائــق، فهــي متعة طريفة يشــكرها 
القّراء، ويشــكرها المصريــون خاصًة 
قبل غيرهم من القّراء، ألنهم يشــكرون 
فيهــا القلم الصــادق، والنّيــة الطّيبة، 

والقلب العطوف.
***

وننتقــل فــي هــذه القصــة إلــى رحلــة 
عصريــة وقعت قبلها فــي الزمان بجيل 
آخــر. ألنهــا وقعــت فــي ســنة 1869 

عنــد االحتفال بافتتاح قناة الســويس.
فليســت هــي -إذًا- بالتاريــخ الغابــر، 
وليست هي بالتاريخ الحاضر، ولكنها 
رجعــة قريبــة إلى مصــر الحديثــة كما 
رآهــا الشــيوخ الكبــار، أو كمــا رآهــا 

آباؤنا األقربون.
والشــعور بقراءة التاريــخ القديم غير 
الشــعور بقــراءة هــذه الرحــات التي 
تحدِّثنــا عــن بادنا في زمــٍن قريب من 
الزمــن الذي نحــن فيه. فهما شــعوران 

مختلفان، وقّلما يتشابهان.
عندمــا أقــرأ كتابــًا فــي تاريــخ بادي 
القديم أشــعر كأننــي رجعُت إلــى بيٍت 
مهجوٍر كان يسكنه األجداد واألساف، 
فأمــا حيــن أقــرأ الرحــات عــن مصــر 
الحديثــة فشــعوري بمــا أقرأ كشــعور 
الرجــل الــذي يعود إلى منــزل الطفولة 
ليســتعيد فيه ذكريــات صباه، فهو هو 
المنــزل كما كان أيــام الطفولة األولى. 
مــع تجديــد قليل فــي البنــاء أو تنويٍع 

يسيٍر في الطاء.
مصــر التــي وصفهــا »فرومنتان«-عند 
حضــوره مــع اإلمبراطــورة أوجينــي 
لحفلــة القناة - هي مصــر التي نعيش 
مــن  أخبارهــا  ونســمع  اآلن،  فيهــا 
األحيــاء، لم تتبدَّل فيها أســماء مدائنها 
أن  إال  وهواهــا:  ومعالمهــا  وقراهــا 
تكون مدينٌة واســعة قــد أصبحت قرية 

صغيــرة، أو قريٌة صغيرة قد أصبحت 
مدينــة واســعة، والعنوان واحــد قلَّما 

طرأ عليه تحريف أو تصحيف.
كان »فرومنتــان« صاحُب هــذه الرحلة 
رًا كاتبًا، مــن المغرمين باألقطار  مصــوِّ
العربية في إفريقيا الشمالية، صّورها، 
وكتب عنها، وشــغل بها ريشته وقلمه 
فاختلــف فيه النّقاد: أهو كاتب أكبر من 
ر أكبــر من كاتب؟  ر؟ أم هو مصوِّ مصــوِّ
ر على  واتَّفقــوا علــى أنه كاتــب ومصوِّ

نحو من األنحاء ودرجة من الدرجات.
يقول سان بيف: »إنه فنان له عروسان 
مــن الوحــي ال عــروس واحــدة. إنــه 
مصّور لــه لغتان، إنه لــم يكن هاويًا، 
ولكنــه كان فنانًا حّقًا يجمــع بين الجّد 

واللطافة في كا الفنَّين«.
والذيــن يقارنون بينه وبيــن »تيوفيل 
المشــهور،  اللبــق  الكاتــب  جوتليــه« 
يقولون إن جوتييه كان رّسامًا فأصبح 
كاتبــًا، وهــو مصيــب، وإن فرومنتان 
كان كاتبًا فأصبح رّسامًا وهو مخطئ، 
فهو وتيوفيل جوتييه من حيث الملكات 
نّدان متســاويان، وإنك لتقرأ تدويناته 
الموجزة في هــذه الرحلة فكأنك تفتح 
ريــن، ُيحّضر  دفتــرًا مــن دفاتــر المصوِّ
واألشــكال  الخطــوط  صاحــب  فيــه 
واأللوان الســتكمال الصــور بعد حين: 
هنا إشــارة، وهناك لمحــة، وهنا رمز 

دياكرواتيوفل جوتيهإجين فرومنتان
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د بذلك  وهناك كلمة مقتضبة، والمقصوِّ
كله هو التذكير واالســتحضار، ولكنهما 
تذكير واستحضار كانا أوفى وأهدى في 
بعض األحيان من اإلفاضة واإلسهاب. 

جاء إلــى مصر في حاشــية اإلمبراطور 
واإلمبراطــورة مع رهــط من رجال الفن 
والعلم مشــغولين برؤية اآلثار أو بنقل 
اآلثــار أو بمشــاهدة اآلثــار. وأوشــكت 
مصر أن تفقد آثارها كّلها في تلك السنة 
المشــهودة. فإن اإلمبراطــورة أوجيني 
نظــرت إلــى التــراث الخالد فــي متحف 
بوالق، فتمنَّت على الخديوي إســماعيل 
لــو يهدي إليهــا ذلك التــراث لننقله إلى 
باريس. وماذا يصنع الخديوي إسماعيل 
في هــذا الطلب العجيب؟ إنــه ال يريد أن 
يفّرط في مجد باده، وال يريد أن يجابه 
الجــارح.  بالرفــض  العظيمــة  الضيفــة 
فعمد إلى السياســة فــي الجواب، وقال 
لهــا: عليــك -أيتهــا المليكة- باألســتاذ 

مارييــت... فــإن في بــوالق رجًا أقوى 
مني وهو ذلك األســتاذ.. فإليه ارجعي 

بالطلب إن شاء«.
ولم يشأ مارييت الفرنسي إال أمرًا واحدًا 
أمام رجاء المليكــة الفاتنة المطاعة: لم 
يشــأ إال اإلخــاص آلثار مصــر والوفاء 
بأمانتــه الفنيــة، وكان عنــد ظــّن أمير 
النيــل، فبقيت اآلثار لمصــر بفضل ذلك 

اإلخاص، وذلك الوفاء.
ر  في عــام القناة حضــر الكاتــب المصوِّ
مع من حضر من نوابغ الفرنســيين إلى 
هذه الديــار، وكان اهتمامه بالمشــاهدة 
أكثــر من اهتمامــه بالكتابــة، واهتمامه 
بالكتابــة أكثر من اهتمامــه بالتصوير، 
ومع هذا جرت ريشــته الســخية بنخبة 
مــن أجمــل صــوره عــن ســواقي النيل 
وقــرى  النيــل  ونســاء  النيــل  وزوارق 
النيل، والسيما »اسنا« في الصعيد التي 

أعجبته يومئذ أيَّما اعجاب.
وأمامــي اآلن - وأنــا أدّون هذه الكلمات 
- نســخ قليلة من صــوره الجميلة التي 
نقلهــا مــن مناظــر بادنــا إلــى البــاد 
الفرنســية عوضــًا من اآلثــار المصرية. 
أنظر إليها فأرى فيها محاســن المدرسة 
ريــن  المصوِّ مــدارس  مــن  الشــرقية 
وســذاجة  ســاطع،  نــوٌر  الفرنســيين: 
مرموقة ورســٌم متقن، وطاقٌة ســهلة، 
وقبــٌس مبتكــر مــن أســتاذه الكبير في 
 »Delacroix فن التصويــر »دياكــروا
المعروف بابتكار أســلوب المشرقيين، 
أسلوب الشــغف بالشمس الساطعة في 
مراكــش وغيرهــا مــن ســواحل أفريقيا 
الشــمالية، وهو مع خروجه على قيود 
وولعــه  األقدميــن  والرومــان  اليونــان 
بالصناعــة الزخرفيــة ال ينســى أمانــة 
ــف  التعسُّ وراء  يندفــع  وال  الرســم، 
والشــذوذ، وعجيٌب أن يكون العهد الذي 



95

ُفِتحــت فيه قناة الســويس للتقريب بين 
المغرب والمشرق، هو العهد الذي فتحت 
وفرومانتــان،  دياكــروا  فيــه طريقــة 
رون علــى اإلعجاب  وأقبــل فيه المصــوِّ
بالنور الساطع وسحر المناظر الشرقية 
واســتقبال الشــرق باألنظار واألحام، 
وإنشــاء مدرســة جديدة ُتعــرف عندهم 

-كما أسلفنا- بمدرسة المشرقيين.
نعــم عجيــٌب أن يتَّفق اتِّصــال األرضين 
والبحــار فــي الوقــت الــذي نجــم فيــه 
واألرواح،  بــاألذواق  االّتصــال  هــذا 
ولكــّن األوروبييــن كانــوا قــد ســئموا 
معهــا  وســئموا  االجتماعيــة،  القيــود 
رون على  د المصوِّ القيــود الفنية، فتمــرَّ
موضوعات اليونان والرومان والقرون 
الوســطى فــي نقــش الصــور وســبك 
إلــى موضوعــات  التماثيــل، ونظــروا 
جديدة يتَّســع لهــم فيها التصــرُّف حينًا 

والتمــرُّد أحاييــن.. وأي مجــاٍل أوســع 
في هذه الحاالت من مجال الشــرق الذي 
ُفِتحــت أبوابــه للســائحين والحالميــن 
وطــّاب  والنــور،  الشــمس  وطــّاب 

األرض والمال؟!
ذلــك مجــال ال يضيــق بالعامليــن، وال 

يضيق بالحالمين.
وإنــي ألنظر إلى نماذج فرومنتان فأرى 
هــذا، وأســتعيد ذكــراه، ثــم أرى فــي 
النماذج مصداق رأي القائلين إن اإلنسان 
َليعبِّــر عن حّبه بالصــور كما يعبِّر عنها 
بالقصائــد واألنغــام.. وأّي عين ال ترى 
األنــس بالشــرق واالرتيــاح إلــى أهلــه 
حين تقّلب النظر فــي نماذج فرومنتان؟ 
كالحمائــم  الفّاحــات  الفتيــات  هــؤالء 
المتشــرِّقة على ضفاف النيــل... وهذه 
الزوارق التي تسبح في لّجتين من الماء 
والضيــاء، وفي ســكونين مــن صفحة 
النيــل الهادئــة وفضــاء النيــل القرير.. 

وهذه األشــجار، وهذه المــروج، وهذه 
األكــواخ... مــن الــذي يراهــا وال يلمس 
فيهــا حنين المصّور إليها قبل أن يراها، 
ر فيها بعــد أن رآها  واســتغراق المصــوِّ
بعينيــه، واحتواهــا بخيالــه وحّســه، 
واحتوته بما فيها من ســهولة وبساطة 

ورخاء وجمال؟ 
رات التــي دّونها فــي رحلته،  أمــا المذكِّ
فلســُت أحــاول أن أنقل إلــى حضراتكم 
نمــاذج منهــا ألنها علــى أكثر مــا تكون 
وتعليقــات،  وتوجيهــات  إشــارات 
وبعضها عبارة عن زفرات وآهات حين 
يشــكو الَحــّر وهــو فــي إبــان الخريف: 
كقوله حينًا بعد حين »َحّر شديد خانق. 
ال فائــدة مــن الحركــة وال فائــدة حتــى 
مــن كتابة مذكــرات«.. أو كقولــه »نهار 
ضائع« حين يذهــب إلى رحلة تفرضها 

عليه الرسميات.
وخيــٌر من نقل العبارات بنّصها أن أنقل 
إلى حضراتكم شــعوري بما قرأُت، وما 
رأيــت، وأنــا أصاحــب فرومنتــان فــي 

مراحل هذا الكتاب.
إننــي لــم أَر المدائــن المصريــة جميعًا، 
رأيــت  الكثيــر:  منهــا  رأيــت  ولكنــي 
اإلســكندرية وطنطا وبنها والزقازيق، 
كمــا رأيــت أكثر مــدن الصعيــد وغيرها 
مــن المناظــر التــي َعَبَر بهــا فرومنتان. 
فشــعوري بمــا قــرأُت ومــا رأيــُت هــو 
تلــك  صاحــب  أنــا  كأننــي  شــعوري 
الماحظــات والتعليقــات، وكأننــي أنا 
أســتعيد رؤيتهــا وذكراهــا اآلن: َمْغَنــٌم 
حســن، وربح معــدود، ألنــه يعطيني 
من الحياة عشــرين ســنة قبــل ظهوري 
ر  في الحياة، وسيعطي كّل قارئ ومتذكِّ
مثــل هــذا العطــاء حين يقلِّــب صفحات 
الكتــاب، ويقّلب فــي ذكرياته صفحات 

الباد.
وقــد انتهيت مــن الرحلة كمــا أنتهي من 

محاضرتي اآلن.
انتهيــت منهــا وأنــا مغتبــط بمــا غنمت 
قبــل مولــدي، مغتبــط بمــا أرجــوه في 
المستقبل لهذه الباد، وأفضل ما أرجوه 
لها أن تتقدَّم -بعد ســبع وســتين سنة- 
أضعاف ما تقّدمته من يوم »فرومنتان« 

إلى اآلن.
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الضّحاك

هايرنيش بول

ترجمة سمر جرب

عندما يسألني أحدهم عن وظيفتي أقع في الحيرة، تعتلي 
وجهي حمرة الخجل، أتلعثم على الرغم من أنني معروف 

بين الناس بثقتي في نفسي.
أحسد اآلخرين القادرين على القول: أنا أعمل َبّناًء، كذلك 

الحاقين، المحاسبين، والكّتاب.
أحســدهم ألن كل هــذه المهــن تشــرح نفســها، وال تحتاج 

تفسيرات طويلة عريضة.
أجد نفســي مضطرًا للرّد على هذا الســؤال بـ: أنا ُمضِحك. 
وهــذه المعلومة تســتلزم بالضرورة الســؤال الثاني: هل 
تعيــش من هــذه الوظيفة؟. أجيــب: نعم. وهــذا بمقتضى 

الحقيقة. 
فــي الواقــع، فأنا أعيش من ضحكتــي وأعيش جيدًا؛ ألن 
ضحكتي -كما يقال تجاريــًا- مطلوبة. فأنا ُمضِحك جيِّد، 
مضحــك متعلِّم. ال أحــد يقوم باإلضحاك مثلي، أو يمتلك 

المهارات الدقيقة لهذا الفن، مثلما أمتلكها أنا. 
ظللــت، لوقت طويــل، أصف نفســي بأني ممثِّــل، وذلك 
لإلفــات مــن الشــرح المزعــج لطبيعــة وظيفتــي، ولكن 
قدراتــي اللغوية وتعبيــرات وجهي ضئيلة للغاية، بحيث 

ال يمكن اعتبار هذه التسمية صحيحة.
أنا أحّب الحقيقة، والحقيقة هي أنني أعمل ُمضِحكًا. لست 
مهرِّجــًا وال كوميديانــًا. ال أبهــج الناس، أو أســّليهم، بل 
د لهم البهجة، أقوم بالضحك مثل إمبراطور روماني،  أجسِّ
أو ِبِرّقــة طالــب ثانــوي، ضحكات القرن الســابع عشــر، 
وحتى ضحكات القرن التاســع عشر مألوفة لدّي. وعندما 
يتطلَّــب األمــر أضحك ضحكات كل القــرون، كل الطبقات 
االجتماعيــة، ضحــكات جميــع األعمــار. لقــد تعلَّمت هذه 
المهنــة تمامًا كمــا يتعلَّم المرء تصليــح األحذية. الضحكة 
األميركيــة تهدأ في صدري، الضحكــة اإلفريقية، الضحك 

األبيــض، األحمــر، األصفــر، ومقابــل أجر مناســب ترّن 
ضحكتي كما يريد المخرج.

لــم يعــد ممكنــًا االســتغناء عني، يتــّم تســجيل ضحكتي 
على األســطوانات والشــرائط. يقيم مخرجو المسرحيات 
اإلذاعيــة لي ألف حســاب. فكنت أثير الضحكــة الحزينة، 
المعتدلة والهستيرية. أضحك مثل كمساري الترام أو مثل 
الصبي بقســم المواد الغذائية، أضحــك ضحكة الصباح، 
الفجــر.  ضحكــة  الليليــة،  الضحكــة  المســاء،  ضحكــة 
باختصــار: حيثما يكون الضحك، وكيفما يكون، أقوم به 

أنا.
ســوف تصدِّقونــي عندمــا أقــول إن هــذه المهنة شــاّقة، 
خاّصة أنــي -وهذا اختصاصي- أتقــن الضحكة الُمعدية. 
ولــذا أصبحــت ال غنى عنــي لكوميديانات الدرجــة الثالثة 
والرابعة الذين يرتعشــون في أثنــاء إلقاء نكاتهم. أجلس 
كل مســاء فــي صالــة المســرح كالمصّفقين المســتأجرين 
للمشــاركة في نقاط الضعف بالبرنامج بالضحك الُمعدي. 
تلزم هنا الدّقة، فالضحكة القلبية البريئة ال ينبغي أن تأتي 
قبــل أوانها، ويجــب أال يكون أوانها قد فات. يجب فقط أن 
تأتي في اللحظة المناســبة، وعندهــا أنفجر أنا بالضحك 
وفقــًا للبرنامج، ومعي الجمع الغفير من الجمهور، وهكذا 

يتّم إنقاذ النكتة.
أتســلَّل بعدها ُمنهــكًا إلى خزانة المابــس. ألبس معطفي 
َفِرحــًا بأني ســأحصل على راحتــي اليومية. فــي المنزل 
توجــد العديــد مــن البرقيــات لــي »نحــن بحاجــة ملّحــة 
لضحكتك، التســجيل الثاثاء«. وأجلس بعدها بســاعات 

قليلة في قطار)د( الدافئ، أشكو قدري.
ــم الجميــع أننــي، بعــد انتهاء عملــي، أو فــي أثناء  يتفهَّ
اإلجازة، ال أشــعر بــأي ميل للضحك. فمــن يحلب البقرة 

ترجمات
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يكون ســعيدًا عندما ينســى بقرتــه، وكذلك الَبّنــاء عندما 
ينســى المؤونــة. أما النجارون فعادة مــا توجد لديهم في 
منازلهــم، العديــد مــن األبــواب التي ال تعمــل، أو األدراج 
التي ال يمكن فتحها إال بصعوبة، وصانعو كعك الزنجبيل 
يحّبــون الخيار المخلَّل، والجــّزارون يحّبون حلوى اللوز 
بالســكر، والخّبازون يفّضلون السجق، مصارعو الثيران 
يحّبون التعامل مع الحمام، الماكمون يعتريهم الشحوب 
عندمــا ُيصاب أطفالهــم بنزيف األنف. أفهــم كل هذا. لذا ال 
أضحــك أبدًا بعد العمل، فأنا رجل شــديد الجّدّية، ويعتقد 

الناس-وربما معهم حق -أنني متشائم.
فــي الســنوات األولى من زواجنا كانــت زوجتي تقول لي 
أحيانــًا كثيرة: اضحك. ولكن، وبعد مرور الســنوات، بدا 
واضحــًا لها أنني ال أســتطيع تحقيق هــذه الرغبة. أكون 
ســعيدًا عندما تســترخي عضات وجهــي المجهدة، عندما 
يســتريح ذهنــي بالجّدّيــة الشــديدة. نعــم، حتى ضحك 

رني بالكثير في حياتي  اآلخريــن يجعلني عصبيًا ألنه يذكِّ
المهنية.

لــذا أنا وزوجتي نعيش زواجًا هادئًا وســلميًا، وذلك ألن 
زوجتي أيضًا قد نسيت الضحك.

لم معًا  أضبطها أحيانًا وهي تبتسم، فأبتسم أنا أيضًا. نتكَّ
بهدوء ألنني أكره الضجيج الذي يغلِّف المسارح، ويسود 

في حجرات التسجيل.
َمْن ال يعرفوني يعتبروني شخصًا منغلقًا. وربما أكون أنا 

كذلك بالفعل، ألنني ال أفتح فمي غالبًا إال للضحك.
بمامــح وجــه جامــدة أعيــش حياتــي الخاّصة، أســمح 
ر أحيانًا  لنفســي، بين وقت وأخر، بضحكة رقيقــة، وأفكِّ
كثيــرة، مــا إذا كنــت ضحكت بالفعــل ضحكة مــن القلب. 
أعتقــد ال. إخوتي يــروون عني أنني كنــت، دائمًا، صبيًا 

شديد الجّدّية.
عة ومتعدِّدة، ولكن ضحكتي  وهكذا أضحك أنا بطرق متنوِّ

الخاّصة ال أعرفها.

األعمال الفنية: adolph gottlieb-أميركا
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يف رحلة َشْهر الَعَسل

خابيري مارّياس

ترجمة: كامريان حاج محمود

ٍك، فُعدنا ُمستعجَلْين إلى غرفتنا  كانت زوجتي قد شــعرت بتوعُّ
فــي الفندق، حيث رقدت وهــي تعاني من قشــعريرة برٍد وقليٍل 
مــن الغثيان والحمى. لم نرغــب في االتِّصال بطبيٍب على الفور، 
تريَّثنا آمَلْين بأن يزول العاِرض بعد حين، فُكّنا في رحلة شــهر 
ــل غريٍب، حّتى وإن  العســل، وفي هذه الرحلة ال ُيســتطاُب تدخُّ
كان األمــر لغرض الكشــف الطبّي. كانت الحالــة، على األرجح، 
ُدوارًا خفيفًا، أو )قولونجًا(، أو أيَّ شيٍء من هذا القبيل. كّنا في 
إشــبيلية، ننزل في فندٍق كان معــزواًل عن صخب المرور بفضِل 
ُرقعة أرٍض فســيحة أبَقْتــه على َمبعدٍة من الشــارع. بينما كانت 
زوجتــي تغطُّ فــي النوم )بدا أنهــا نامت بمجــّرد أن مدَّدُتها على 
الســرير ودّثرتهــا(، قّررُت أن أبقى هادئــًا، وأفضل طريقٍة لعمل 
ذلك، وكي ال أجد نفســي ُمسَتدَرجًا إلحداث ضوضاَء، أو للتكلُّم 
رفة ومشاهدة الناس وهم  إليها بدافِع الملل، كانت اإلطال من الشُّ
ل اإلشــبيلّيين، كيف يمشــون، ويرتــدون الثياب،  يعبرون؛ تأمُّ
وكيــف يتحدَّثــون، مــع أّنه بســبب ُبعِد الشــارع الكبيِر نســبّيًا، 
وبســبب ضجيــج المركبــات، لــم تكن ُتســمُع ســوى تمتماُتهم. 
جعلــُت أنظُر دون أن أرى شــيئًا، كما ينظُر َمــن يصل إلى حفلٍة 
يعرُف فيها أّن المرأة الوحيدة التي يهمُّه أمُرها، لن تكون هناك، 
ألّنهــا قد مكثت فــي البيت مع زوجها. هذه المــرأُة الوحيدة كانت 
معي، خلَف ظهري، ُمحاطًة بعناية زوجها. استغرقُت في النظر 
نحو الخارج مع أّنني بقيُت مشغول الفكر بما يجري في الداخل، 

إلى أن لفَت نظري، فجأًة، أحُد األشخاص، وحصل ذلك ألّن هذا 
الشخص، على خاف بقيَّة الناس الذين كانوا يعبرون في ُبرهٍة 
قصيــرٍة ويختفــون، كان يقُف ســاكنًا في مكانه. كان الشــخُص 
إمــرأًة فــي الثاثين تقريبــًا، كما بدت مــن بعيٍد، ترتــدي بلوزًة 
زرقــاء تــكاد تكون با أكمــام، وتّنــورًة بيضــاَء، وتنتعل حذاًء 
ذا كعبيــن، أبيــض أيضًا. ال بّد أّنها كانت واقفــًة تنتظر أحدًا ّما، 
ُتهــا، كانت تدلُّ على انتظاٍر ال لْبس فيه؛ حيث إّنها، بين  فوضِعيَّ
الَفينــة واألخرى، كانت تخطو نحو اليمين أو اليســار خطوتين 
أو ثــاث، وفي الخطوة األخيرة كانت تجرُّ، قليًا، كعَب حذائها 
الحــاّد في تلــك الِرجل أو األخرى؛ حركٌة ُتفِصــح عن نفاد صبٍر 
مكظــوم. كانــت تحمل حقيبًة كبيــرة ُمعّلقة إلــى ذراعها، كالتي 
كانــت تحملهــا األّمهــات في أّيام طفولتــي، ومنهّن ُأّمــي. حقيبُة 
يــٍد ســوداَء وضخمٍة، تتدّلى من ذراعها بطريقــٍة َبُطل ِزيُّها، فلم 
تكــن معّلقًة إلــى الكتف كما تحملها النســاء هذه األّيــام. كان لها 
ٍة ُتعاودان  يتان، تنغرسان ُصلبَتين في األرض ُكلَّ مرَّ ساقان قوِّ
فيهــا التوّقــف في الرقعــة التي كانــت تختارها من أجــل متابعة 
انتظارهــا، عِقب االنزياح المحدود بخطوتيها االثنتين أو الثاث 
مع انســحاب الكعب في آخر خطوة. كانتا متينَتين لدرجِة أّنهما 
كانتا ُتلِغيان الكعَبين، أو تنصهران معهما، إذ تبدوان ُهما اللتان 
تنغرســان في باط الرصيف، كَنْصلين في قطعة خشــٍب ُمبّللٍة. 
أحيانــًا، كانــت َتثنــي إحدى ســاَقيها لتنظر إلى الــوراء وُتملِّس 
تّنورتها، كما لو أّنها كانت تخشــى أن ُتعيــَب َطّيٌة، من الُمحتمل 

أن تكون قد نشبْت فيها، مظهَر أناقتها.
، وانحســاُر الضــوِء التدرجيِّ جعلنــي، في كلِّ  بــدأ المســاء يحلُّ
مرَّة، أراها أكثر وحــدًة، وأكثر ُعزلًة، ومحكومًة أكثر باالنتظار 
با جدوى. فموعُدها لن يأتي. كانت تقف في وســط الشــارع، ال 
تســتند إلى الحائط، كما يفعل عادًة َمــْن ينتظُر فا ُيعيُق أولئك 
الذيــن يمــرُّون وال ينتظرون أحــدًا. لهذا كانت ُتواجــه صعوباٍت 
ة. أحُدهم قال لها شــيئًا، فــكان أن ردَّت عليه  فــي تحاشــي المارَّ
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دْتُه راِفعًة حقيبتها الضخمة في وجهه. بسخٍط، وتوعَّ
فجــأًة، رفَعْت بصرها نحو الطابق الثالــث، الذي ُكنُت فيه، وبدا 
ل مــرَّة، أّنها كانت تحــدُّق بي. دّققِت النظــر كما لو أّنها  لــي، ألوَّ
كانت َحســيرَة البصر، أو كانت تضُع عدســاٍت الِصقة ُمتَّســخة، 
ثــم أخذت ُتْطِرُف بعينيها قليــًا ُمحاِولًة أن ترى بصورٍة أفضل. 
تبدَّى لي أّنها كانت تنظر إليَّ بالتحديد. لكّني لم أكن أعرف أحدًا 
في إشبيلية، بل أكثر من هذا، فهي المرَّة األولى التي أزور فيها 
المدينة، في شــهر العســل، مع زوجتي حديثــِة الَعهد، المريضة 
خلــف ظهــري؛ أرجــو أال يكون ما أصابها أمرًا عســيرًا. ســمعُت 
همهمــًة آتيــًة مــن ناحيِة الســرير، غير أّنــي لم ألتفــْت، فقد كان 
الصــوُت أنينــًا قادمًا من الُحلم فــي نومها. يتعلَُّم المرء بســرعٍة 
تمييــز األصوات التي ُيصدرها، في أثناء النوم، الشــخُص الذي 
يرقــد معه فــي الفــراش. كانت المرأة قد ســارت بضــع خطواٍت 
باّتجاهَي اآلن، وبدون أن تبحث عن إشــارة مروٍر، راحت تقطع 
الشارع وهي ُتراِوغ وتتفادى عبور السيارات، كما لو أّنها كانت 
تريــُد االقتراب بعجلًة، كــي تتحّقق وتراني بوضــوٍح أكبر وأنا 
ُمطلٌّ من ُشــرفتي. مع ذلك، فقد كانت تتقّدم بصعوبٍة وُبطٍء كما 
لو أّنها لم تعتد انتعاَل حذاَءين بكعبين ُمرتفعين، أو أّن ســاَقيها 
الافتتيــن لألنظــار لم تكونــا مصنوعتين لذلــك، أو أّن حقيبتها 
كانــت ُتفِقدهــا توازَنها، أو أّنها كانت داِئخًة. كانت تمشــي مثلما 
مشــْت زوجتي حيــن دخلْت إلــى الغرفة إثَر إصابتهــا بالَوْعكة؛ 
كنــُت قد ســاعدتها لتخلَع مابســها وتســتلقَي على الســرير، ثّم 
غّطيُتهــا. أتمَّت المرأة اجتياز الشــارع، وصارت اآلن أكثر ُقربًا، 
َبيــد أّنهــا، كانت مــا تزال على مســافٍة من الفنــدق، تفصلها عنُه 
قطعــُة األرض التــي كانــت تجعُلــُه بمنــأًى عن صخب الشــارع. 
تابعــْت ونظراُتهــا ُمّتجهٌة نحو األعلى، ُتلقــي بها نحوي أو نحو 
ارتفاعــي؛ ارتفــاع الطابق الــذي كنُت فيــه. عندئٍذ فعلــْت حركًة 
ب، أقصُد التقرُّب  بذراعها لم تكن إلقاَء تحّيٍة أو إيماءًة ُبغيَة التقرُّ
، كما لو  ِفها إليَّ من غريٍب، إّنما حركٌة تنمُّ عن استئثاٍر وعن تعرُّ
كنُت أنا الشخَص الذي كانت تنتظره وموعُدها كان معي. كما لو 
امٍة ســريعٍة صنعتها األصابُع،  جة بدوَّ أّنها بحركِة ذراعها الُمتوَّ
أرادت أن تقبــَض علــيَّ وتقــول: »أنت! تعاَل ُهنــا« أو »أنت ُملٌك 
لي«. في الوقت نفســه، صاحت بشيٍء لم أستطع سماعه، ومن 
حركــة شــفتيها فهمُت الكلمــة األولى فقــط: »هيه!« قاِئلــًة إّياها 
بنقمــٍة، كبقيــة الجملة التي لم تبلْغ َمســمعي. واصلــْت تقدُّمها، 
ــٍة اآلن، إذ بدا أّن  ــدت تّنورتهــا من الخلف بباعــٍث أكثر جديَّ ومسَّ
الشخص الذي سيحكم على هيئتها قد أصبح أمامها؛ الرجُل الذي 
انتظرتــه، يســتطيُع، اآلن، أن ُيقدِّر مدى انســدال تّنورتها تلك. 
وحينها اســتطعُت ســماع ما كانت تقوله: »هيــه! لكْن ماذا تفعل 
هناك؟«. صرَخُتها اآلن غدت مســموعًة جّيدًا، كما إّني تمّكنُت من 
رؤيتها بشكٍل أفضل. لعّل عمرها كان يزيد على الثاثين. عيناها 
كانتا ما تــزاالن تْطِرفان، وبدتا لي زاهيَتي اللوِن، رمادّيَتين أو 
بلوِن الخوخ، وكانت شــفتاها غليظتيــن، وأنُفها عريضًا بعض 
الشــيء، جناحاُه ُمتهيِّجان بحدٍَّة من تأثير الغضب. البدَّ أّن وقتًا 
طويــًا مرَّ وهي تنتظر؛ أطوَل من الوقــت الذي مضى ُمذ انتبهُت 
إليهــا. كانت تترنَّــح في مشــيتها عندما تعثَّرْت وســقطت أرضًا 

خًة- في الحــال- تّنورتها البيضاء،  في الُفســحة الفاصلة، ُملطِّ
وفاِقــدًة إحدىفردَتْي  حذائها. نهضْت جاهدًة، ال تريد أن تلمس 
األرض بقدمها الحافية، كما لو أّنها كانت تخشى اّتساخ باطنها 
أيضــًا، اآلن وقد حان موعدها! اآلن حيث يجب أن تكون قدماها 
نظيفتيــن إذا مــا رآُهما الرجــل الذي تواعدت علــى اللقاء معه! 
تمّكنــْت من انتعــال الحــذاء دون أن تضع قدمهــا على األرض، 
ثــّم نفضــت تّنورتهــا وصرخت: »لكن مــاذا تفعل هنــاك؟ لماذا 
لــم تخبرنــي بأّنك صعدت مــن قبل؟ ألم تَر أّنــه مضى أكثر من 
ســاعٍة وأنــا أنتظرك؟«. )قالتهــا بلهجٍة إشــبيلّية جليَّة، تنطُق 
السين بداًل من الثاء(. وخال الوقت الذي قالت فيه ذلك، عادت 
؛ ضربٌة جامدٌة من ذراعها العارية في  تكــرِّر حركة القبض عليَّ
الهــواء، والتفاُف األصابع الســريعة الُمرافق لهــا. بدت وكأّنها 
تقول: »أنت لي« أو »ســأقتلك«، وبحركتها كانت تســتطيُع أن 
، ثــّم تجرَّني، كضربة ِمخلٍب. هــذه المرَّة صرخْت  تقبــَض عليَّ
بشدٍَّة، وقد صارت قريبًة للغاية، حتى ِخْفُت أن ُتوقَظ زوجتي 

الراقدة في الفراش.
- »مــاذا هنــاك؟«- قالت زوجتــي واِهنًة. التفــتُّ نحوها، كانت 
جالسًة في السرير، عيناها َيْعروُهما فزٌع كعيَني مريضٍة أفاقْت 
وهي ال ترى بعُد، وال حّتى تعرف أين هي، وال ِلَم تشــعر بكلِّ 
هــذا االضطــراب. كان ضوء الغرفــة ُمطفًأ. في تلــك اللحظات 

كانت مريضًة بالفعل.
- »ال شــيء. ُعــودي إلى النوم«- أجبُتها. لكّنــي لم أقترب منها 
أُلداعب شــعرها أو أهدِّئها كما ُكنت أفعل في ظروف أخرى، إذ 
لــم يكن بمقــدوري االبتعاد عــن حافَّة الشــرفة، وبالكاد أزحُت 
بصري عن تلك المرأة التي كانت واثقًة من أّنها واعَدتني. اآلن 
باتــت ترانــي جّيدًا، وكان غير قابٍل للشــّك أّنَي الشــخُص الذي 
كانت على موعٍد مهمٍّ معه؛ الشــخُص الذي جعلها تعاني بسبب 
ل. »ألْم  االنتظــار، والذي جرح شــعورها بســبب غيابه الُمطــوَّ
ترني منذ ساعٍة أنتظرك هناك؟ لماذا لم تقل لي شيئًا؟«. راحت 
تزعُق حاِنقًة، تقُف اآلن أمام الفندق، تحت ُشرفتي. »سأجعلك 
ترى ما ســأفعل! ســأقتلك!« صرخت. ومن جديد، نفَّذْت حركة 

الذراع واألصابع ذاتها؛ حركة اإلمساك بي.
- »لكن ما الذي يحدث؟«- عاودت زوجتي الســؤال من سريرها 

ُمتبْلِبلًة.
في تلك اللحظة، انكفأُت إلى الوراء، وَرَدْدُت باب الشرفة تاركًا 
ِمصراَعيــه ُمواَربْيــن. لكن قبــل أن أفعل ذلك، اســتطعُت رؤية 
المرأة التي في الشــارع، تختفي مــن مجالَي البصرّي بحقيبتها 
الضخمِةقديمِة الِطراز، وحذائها ذي الكعبين الُمدبَّبين كإبرتين، 
وســاقيها المتينتين، ومشــيتها المترنِّحة؛ ألّنها، حينئٍذ، كانت 
ًة للصعود كــي تجدني ُمحقِّقــًة ُحلوَل  تدخــل الفنــدق، ُمســتعدَّ
الموعــد. شــعرُت بفراٍغ آَن فكــرُت فيما ُيمكننــي قوله لزوجتي 
َل الُموِشك على الوقوع. ُكّنا في  المريضة كي أشرح لها هذا التدخُّ
ل شخٍص  رحلة شهر العسل، وفي هذه الرحلة ال ُيستطاُب تدخُّ
، أّني لم أكن غريبًا بالنســبة للمرأة التي  غريٍب، مع أّنني أظنُّ
كانت تصعد السالم في تلك األثناء. شعرُت بفراٍغ في أعماقي، 

وأغلقُت الّشرفة. رحُت ُأهيِّئ نفسي كي أفتح الباب.
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ْعر ملاذا ال زلُت أكتب الشِّ

تشارلز سيميك

ترجمة أماين الزار

عندمــا كانــت أمــي عجــوزًا طاعنــة فــي الســن وفــي دار 
للرعايــة، فاجأتني في يوم من آخر أيام حياتها بســؤالها 
لــي عمــا إذا ال زلت أكتــب الشــعر. عندما أجبتهــا متعجًا 
بأنــي ال زلت أفعــل، حملقت بي كناية عن عدم الفهم. كان 
علــيَّ إعادة ما قلتــه، إلى أن تنهدت وَهزَّت رأســها، ربما 
تفّكر بينها وبين نفسها بأن ولدي هذا لطالما كان مجنونا 
صغيرًا. اآلن وأنا في السبعينيات من عمري، ُيطَرح عليَّ 
هذا السؤال بين الحين واآلخر من ِقَبل أناس ال يعرفونني 
تمام المعرفة. يتمنى العديد منهم، كما ُيخيَّل إلي، سماعي 
قائــًا إنــي أدركــُت صوابــي، وتخليــُت عن ذلك الشــغف 
األحمــق الذي كان لي في شــبابي وهم يتفاجؤون بشــكل 
ملحوظ لســماعهم اعترافي بأني لم أفعــل بعد. يبدو أنهم 
يفكرون أن هناك شــيئًا ما مؤذيًا تمامًا وحتى صادمًا في 
ذلــك، كما لو كنــت أواعد فتاة في المرحلــة الثانوية، في 

عمري هذا، وذاهب للتزحلق معها تلك الليلة.
ُيطُرح ســؤال آخر نموذجي على الشعراء الكبار والشبان 
في اللقاءات، هو متى ولماذا قرروا أن يصبحوا شــعراء. 
بافتراض وجود لحظة وصلوا فيها إلى إدراك أنه ال يمكن 
أن يكون من مصير آخر لهم ســوى كتابة الشــعر، متبوع 
بإعــان لعوائلهــم حيــث تهتــف أمهاتهم: »أوه يــا اهلل، ما 
الذي ارتكبناه لنســتحق هــذا؟« في حين أن آباءهم يفكون 
أحزمتهــم ويطاردونهــم حول الغرفة. كنــت كثيرًا ما أميل 
إلخبــار الصحافــي الذي يجري المقابلــة معي بوجه جامد 

بأني اخترت الشــعر ألضع يدي على مال الجوائز الكبرى 
كلــه المرمي هنا وهنــاك. طالما أن إباغهــم بأنه لم يكن 
هنــاك أي قرار مثــل ذلك في حالتي ســيخيبهم حتمًا. هم 
أرادوا سماع شيء ما بطولّي وشعرّي، وأنا أخبرهم بأني 
كنــت مجــرد ولد في المرحلــة الثانوية كتــب قصائد رغبة 
فــي نيل إعجاب الفتيات، لكن بــدون طموح آخر يتجاوز 
ذلك. وبســبب أن اإلنجليزية لم تكن لغتي األم، هم أيضًا 
يســألوني عن ســبب عدم كتابتي لقصائــدي بالصربية ، 
ويتعجبون كيف توصلت إلى قرار ترك لغتي األم. ثانية، 
يبدو جوابي عابثًا بالنســبة لهم، عندما أبين أنه بالنسبة 
الســتعمال الشــعر كآلة لإلغــواء، أول مــا يتطلبه هو أن 
يكــون مفهومــًا. ما من فتــاة اميركية كان مــن المحتمل أن 
تقــع في حب فتى يقــرأ لها قصائد الحــب بالصربية وهما 

يرشفان الكوكا.
الغمــوض بالنســبة لــي هو أنــي واصلــت كتابة الشــعر 
طويًا بعدما لم يعد هناك أي حاجة لذلك. كانت قصائدي 
المبكــرة ســيئة بشــكل محــرج، والقصائــد التــي أتت في 
مــا بعد، ليســت أفضــل بكثير. عرفت في حياتــي عددًا من 
شــعراء شــبان يملكــون مواهــب هائلة تخلوا عن الشــعر 
حتى بعد أن قيل لهم بأنهم كانوا عباقرة. ما من واحد أبدًا 
ارتكــب ذلــك الخطأ معي، ومع ذلك واصلــت المضي. أنا 
ر،  اآلن نادم على تدمير قصائدي األولى، ألني لم أعد أتذكَّ
كيف كانت ستتشكل فيما بعد. في الوقت الذي كتبتها فيه، 
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كنــت أقــرأ غالبًا فن القــّص وكان لدي القليل مــن المعرفة 

بالشــعر المعاصر والشــعراء الحداثييــن. كانت المجاهرة 

المســتفيضة الوحيدة بأنه كان لدي شــعر في السنة التي 

ذهبــت فيهــا إلى المدرســة فــي باريــس قبل القــدوم إلى 

اميــركا. هم لم يجعلونا نقــرأ المارتين، هوجو، بودلير، 

رامبــو وفيرلين فقــط، لكنهم جعلونا نحفــظ غيبًا قصائد 

محــددة لهــم ونلقيها أمام طاب الصف. هذا كان كابوســًا 

بالنسبة لي كمتحدث مبتدئ بالفرنسية-والتسلية ضمنت 

لزمائــي، الذين »فرطوا من الضحــك« على الطريقة التي 

أخطأت بها في لفظ بعض من أجمل وأشــهر أبيات الشعر 

في األدب الفرنسي-ولم أستطع لسنوات تلت حمل نفسي 

على تقييم ما تعلمته في ذلك الصف. اليوم، من الواضح- 
بالنسبة لي- أن حبي للشعر أتى من تلك القراءات وردود 

األفعال، التي تركت أثرًا أعمق مما أدركته في شبابي.
هناك شيء آخر في ماضّي لم أدركه إال مؤخرًا ساهم في 
مثابرتي على كتابة القصائد، وهو حبي للشــطرنج. كنت 
قــد تعلمــت اللعبة في بلغــراد أيام الحرب من ِقَبل أســتاذ 
متقاعد في علم الفلك عندما كنت في السادسة من عمري، 
وبعــد عدة ســنوات أصبحت جيدًا بمــا يكفي ألهزم، ليس 
فقط كل األوالد الذين في عمري، لكن الكثير من الكبار في 
قة األولى، كانت بســبب األلعاب  ر ليالّي المؤرِّ الحــي. أتذكَّ
التي خسرتها واستعدتها في رأسي. جعل الشطرنج مني 
متوتِّــرًا وعنيدًا. ثم -بالفعل- لم يكن بإمكاني نســيان كل 
نقلــة خاطئــة، وكل هزيمــة مخزية. عشــقت ألعابًا يكون 
الطرفــان فيهــا عبــارة عــن أحجار-وفــي كل نقلــة مفردة 
خطــورة ذات شــأن. حتــى اليوم، وخصمي هــو برنامج 
حاســوبي الذي يخاتلني تســعًا من عشــر مرات، أنا لست 
فقط في خشــية من ذكائــه المتفوق، لكن أجد خســاراتي 
أكثــر إمتاعًا بكثير بالنســبة لي من مــرات فوزي النادرة. 
أنواع القصائد التي أكتبها غالبًا ما تكون قصيرة وتتطلب 
تنقيحــًا ال نهائيًا-تذكرنــي غالبًا بألعاب الشــطرنج. إنها 
تعتمد في نجاحها على كلمة وصورة موضوعة في نظام 
مناسب ونهاياتها ال بد أن يكون لها حتمية ومفاجأة »كش 

ملك« ُمَنفَّذة بأناقة.
بالطبع، من السهل قول كل هذا اآلن. عندما كنت في الثامنة 
عشرة من عمري، كان لديَّ مشاغل أخرى. انفصل والداي، 
وكنــت لوحــدي، أعمل فــي مكتب في شــيكاجو، وأحضر 
صفــوف الجامعــة ليًا. فيما بعد، في عــام 1985، عندما 
انتقلت إلى نيويورك، عشت حياة من النوع نفسه. كتبت 
القصائد ونشــرت بعضًا منها في مجــات أدبية، لكني لم 
أتوقَّع أن أّيًا من ذلك النشاط سيبلغ الكثير. الناس الذين 
عملــت معهــم وأصدقاء لــم يكن يعنيهم أني كنت شــاعرا. 
كذلك رسمت قليًا ووجدت أنه من األسهل االعتراف بذلك 
االهتمام الغريب. كل ما عرفته حول قصائدي بحق هو أنها 
لم تكن جيدة كما أردت لها أن تكون، وبأني كنت مصّممًا، 
مــن أجل راحة بالي، على كتابة شــيء ما لم أكن محرجًا 
مــن إظهاره ألصدقائــي الحقيقيين. في غضون ذلك، كان 
هناك أشــياء أكثــر إلحاحًا تجب معالجتهــا، مثل الزواج، 
دفــع االيجــار، ارتياد الحانات ونوادي الجــاز، وكل ليلة 
قبل الذهاب إلى السرير وضع الطعوم لمصائد الفئران في 

شقتي الواقعة شرق شارع 13، من زبدة الفستق.
 

• عن نيويورك ريفيو أوف بوكس
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ماهر جّمو

أربع قصائد

سيف الرحيق

ريُح القسوة إْن هبَّت

اّتِخْذ قلبك حصانًا وامِض.

خذ سيفًا من الّرحيق 

واطعن به روحك

إْن هّبت ريُح الحّب عليك.

ريُح الّصمت إن هّبت

افتْح كتابًا بدون كتابٍة

واقرأه بلسان الحروف،

وإْن هّبت ريُح الحيرة عليك

فخذ جناَحْي سنونّوٍة 

وحّلْق بهما عاليًا في ظالم نفسك..

أوقْد نارًا صغيرًة

 لغصٍن وغِنّ

 ريُح الموت عليك. آن تهبُّ

الّدرجاُت اللعينُة

تتسّلُل كأفاٍع جريحٍة إلى نومي..

كّل ليلٍة تقودني إلى أماكن موحشٍة رهيبة..

قلبي يضطرُب 

اٍش أعمى. وروحي تحّلُق كخفَّ

الطفولة

كلٌب أبيُض تِعٌب

َعَبَر دروبًا طويلة ًموحشة..   

مرَّ بودياٍن وكروٍم بعيدة..

جاَء ُمنهكًا ملّطَخًا بوحِل البراري،

كّل ليلة أسمُع أنينه يعلو

امي بابي.. وهو يضرُب بجسمه الدَّ

في الفجر

حافيًة كنِت تسيرين فوق العشب

و كان الّندى يوخُز قدميِك 

كالحجارة.. 

ظالل

في هذه الّظهيرة الخريفّية

أدّوُن على دفتٍر صغيٍر أشعار سافو العذبة..

نصوص
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نافذة غرفتي مغلقٌة وستارٌة بيضاء مسدلٌة فوقها
وال شيء ُيرى في الخارج.

نوٌر وامٌض يسطُع فجأًة خلل الّنافذة:

ظالٌل رقيقٌة ألوراق شجرة المشمش

تتمايُل بنعومٍة فوق يدي.

مثل مياٍه صافية

تغفو طفولتنا في أعماقنا..

حجارُة الُعمر
قوّيًة وثقيلًة تهوي.

 نورٌ في الغرفة

مدرارًا هطل المطُر هذه الليلة..
نجوٌم خاطفٌة تلوُح خلل الغيوم

وتتوارى..
أوصالي ترتخي 

في خدٍر عذب..

الّنافذة مفتوحٌة

وضوُع نيسان يماُل الليل..

رويدًا
أصفو وأهدأ

مثل مرآٍة في الظالم..
جفناي مثقالن برحيق الّنوم..

خلل الغشاوة العذبة
ُابصُر نورًا صغيرًا 
يتوّهُج بين الكتِب

الُملقاة على أرض الغرفة،

إّنه نسيُم الفجر
يقّلُب أوراقًا

من ديوان »حافظ«. ية
ور

س
- 

ي
عل

ى 
طف

ص
 م

م:
سو

لر
ا



104

غرفة أعىل البناية

العمر،  من  تمتّص  يومية  وتفاهات  وصخب  زحــام 
ًا، تجعله يمّر سريعًا وبا  وتجعل مرور الزمن أمرًا مقضيًّ
وهي  رة  المتبخِّ الساعات  فيها  تتشابه  صيرورة  في  ثمن 
تتضافر بكل ما هو سخيف وسطحي، هي أشياء كابية، 
إحباطات ال حصر لها قلَّصت لديه مساحة األمل، وجعلته 
من  لحظات  داخله  يعيش  إليه،  يــأوي  ركن  عن  يبحث 
تحت  المطمور  الجوهر  إلى  الداخل،  إلى  والنظر  ل  التأمُّ
ركام من التفاصيل، يريد أن ينجو من هذا الجو الذي ال يدع 
له فرصة اللتقاط أنفاسه، الهروب من الضجيج المحبَّب 
لألبناء، وثرثرات األصدقاء التي تمتّد ساعات عبر الهاتف 
والعمل والمقاهي، ثرثرات ال تجدي نفعًا، وال طائل من 

ورائها.

ال غرابة -إذًا- في رغبته الملّحة في االنفراد بالشخص 
الوحيد الذي يعرفه جيدًا، ويقاسمه أفكاره، ويعيش معه 
لحظات مسكونة بالهدوء والظل، الرغبة الملّحة في نسيان 

العالم قليًا وإعطاء ظهره له بعض الوقت.

التي  البناية  صاحب  إلى  اللجوء  ر  قــرَّ ذلك  أجل  من 
تعلوها،  التي  الصغيرة  الغرفة  تأجيره  طالبًا  يقطنها؛ 
له  يتيح  إلى مكتب صغير  َحدَّثه عن رغبته في تحويلها 

العمل في جّو هادىء ومريح.

على  القلق  شاَبُه  طويل،  حديث  في  االسترسال  بعد 
مجريات األمور واالشتراك في الهموم نفسها تقريبًا. وافق 
مثقَّف  فهو  عليها؛  فكرته ومثنيًا  مؤيِّدًا  الفور  المالك على 
مواصلة  عن  التجارية  واألعمال  الظروف  شغلته  قديم 

قراءاته.

قال الرجل:

وتشابكت  وعنيفة،  حاّدة  أصبحت  الحياة  معك حق، 
فيها األمور، وصارت أكثر تعقيدًا.

صابر رشدي
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إلى  عميق  بحنين  تشي  رة  متحسِّ بنبرة  أضــاف  ثم 
الماضي:

هي لك.

لديه  ــذي  ال الوحيَد  الساكَن  صــار  اللحظة  هــذه  عند 
والثاني  البناية،  سطح  لباب  األول  إضافيان:  مفتاحان 

للغرفة الوحيدة فيه.

وتأثيثها  وطائها  الغرفة  بتنظيف  الحال  في  قــام 
ببعض األشياء البسيطة: مكتب صغير، وكرسي وحيد، 
وسرير يسع شخصًا واحدًا، ومكتبة ال تحتوي إال بعض 
كان  الحديثة.  األجهزة  من  آخر  شيء  وال  المهّمة،  الكتب 
ممكنة،  نقطة  أعلى  في  يريدها خلوة صغيرة، صومعة 
وطابعه  المعيش  بالواقع  الكثيف  االهتمام  عن  به  تبتعد 
الذي لم يعد ُيحَتَمل، بعد انهيار الجمالي وإضراب البهجة 
الملكوت  في  الروح  انطاق  إلى  يتطلعَّ  كان  العمل،  عن 
وانفصال العقلي عن الواقعي قليًا؛ حتى يسترّد ما تبّقى 

من إنسانيته قبل انطفاء هذه الروح إلى األبد.

التي  لة  المؤجَّ استكمال مشروعاته  في  انخرط سريعًا 
توشك على النسيان، نافضًا الغبار عن كثير من أحامه 

القديمة ومستعيدًا بعض الموضوعات الُمَحبَّبة إلى قلبه.

كان يشعر بالخّفة وسعة الصدر كلما استغرق في العمل 
بعد أن قام بتخصيص ساعات كاملة للصعود، كانت تزداد 

يومًا بعد يوم.

كانت مساحة الفراغ أمام الغرفة هائلة وكبيرة االّتساع، 
فهي بحجم البناية، فراغ كان يقوم بتشكيله بمزاج رائق 
وخيال سخّي. تارة يتخّيله حديقة وارفة الظال، تترامى 
ن،  أمام عينيه وهي تغّص بالزهر والياسمين والورد الملوَّ
ل نقوشها،  أو سّجادة خضراء تغّطي السطح بأكمله، يتأمَّ
وهو يكاد يسمع هسيس المصّلين فوقها وصدى الترتيل، 
السماء،  لون  تعكس  صافية  مياه  صفحة  يرى  أحيانًا 
وشوشة  لها  هـــادرة،  أمــواج  غير  من  أمامه  وتنبسط 
خفيضة، ويعلوها زبد أبيض، بحيرة صغيرة ال ينقصها 
والحّب  بالسعادة  مفعمين  قلبين  يحمل  غير زورق جميل 

الجارف.

كان يشعر عند هبوطه عائدًا إلى الفوضى والضجيج 
أن ما يجب عمله حقًا هو مكوثه في الغرفة واالندماج في 
الفريد كبديل نوراني يمنحه لحظات موسومة  العالم  هذا 
بالرضا والسكون، لقد أمضى شهورًا طويلة مستغرقًا في 
انقطع  أفكار جديدة مستمتعًا وراضيًا عن أحامه؛ حتى 
بعد  يومًا  الصعود  عن  متكاسًا  مقدِّمات،  وبــا  فجأة 
ته إلى أن جاء يوم قام ابنه الصغير  يوم، مهمًا األمر برمَّ

بتذكيره بهذا االنقطاع:

بابا لماذا توقَّفت عن الصعود؟

  لم يحر جوابًا أمام هذا السؤال، ظل ساكنًا يفتِّش عن 
األسباب.

- بابا أريد رؤية الغرفة.

  رّد ضاحكًا:

لماذا؟

- ألرى أصدقائي.

قال متعّجبًا:

اليوجد أحد في هذا المكان.

  قال الصبي بلهجة جادة :

إنهم في الغرفة ينتظرون صعودي.

اضطر  الواثقة؛  والنبرة  الطفولي  اإلصرار  هذا  أمام    
إلى االستجابة والصعود معه.

وهــواؤهــا  الغرفة  نظافة  أذهلته  ــى،  األولـ للوهلة 
بهذا  تكن  لم  فهي  البسيطة،  أشيائها  بريق  أذهله  النقي، 
األلق الرائع من قبل، كان يتوقَّع ركامًا من الغبار يغّطي 
معالمها، ويفترش أرضيَّتها المهملة؛ لكنه وجد شيئًا آخر 
خارج توقُّعاته؛ غرفة أخرى، تتألأل جدرانها ويضّوي كل 

شيء فيها، تطلَّع إلى الصبي؛ وجده سعيدًا ومبتهجًا.

- إنهم يقومون بتنظيفها كل يوم تقريبًا.

  كان يخاطب أباه دون أن ينظر إليه.

  تابع الرجل نظرات السعادة في عينيه، ثم قال مازحًا:

هل لدى أصدقائك عطر جميل؟

- أكيد.

الغرفة،  جّو  في  المفضل  عطره  تناثر  قليلة  ثواٍن  في 
ولكن بلمسة مائكية هذه المرة.

- هل تريد المزيد؟.

محمَّلة  صغيرة  حقيبة  يفتح  ــو  وه الصبي  قالها 
بالبسكويت والشوكوالتة والمياه المثلَّجة كان قد أحضرها 

معه، ثم واصل كامه:

أريد إطعامهم.

قال األب في دهشة:

أين هم؟

 استغرق الولد في ضحك بريء.

في  قليًا  والمكوث  الــخــروج  منك  يطلبون  إنهم   -
الحديقة.
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- أي حديقة؟

- حديقتك.

  كانت لحظات عصيبة جعلته يشعر بالرهبة، ويحدِّق 
في ابنه طويًا، كأنه يراه للمرة األولى، كان الولد يزداد 

بهاًء وهو مستغرق في شؤونه.

- لحظات قليلة، ثم ُعْد.

وضيئة؛  بابتسامة  يأمره  وهو  إليه  استمع  بالكاد 
ومشاعر  إرادي  ال  بصمت  مــأخــوذًا  الحال  في  فانسحب 
هناك  يكن  لم  الــخــروج،  عند  الخضرة  داهمته  مبهمة، 
سطوح؛ بل حديقة يانعة وُمَنّداة؛ تحمل العبير نفسه الذي 

َخلَّفه وراءه منذ ثواٍن قليلة.

ط  تتوسَّ خشبية  أريكة  فوجد  خطوات؛  بضع  تقدَّم 
حوضًا من الورد، اتَّجه إليها قاصدًا الجلوس برأٍس تموُر 
في  جارفة  رغبة  تتملَّكه  التردُّد،  رهين  كان  بالتفكير، 
الفضول  وراء  االنسياق  خطورة  يخشى  ولكنه  العودة، 
المجهول  الكتشاف  الميتافيزيقية  اإلرادة  هــذه  ووراء 
النهاية ترك  الولد، ولكنه في  قلقًا على  كان  والامرئي، 
لاستكانة  صيغة  أفضل  عــن  وبحث  تمضي،  األمـــور 

والهدوء حتى تمّر هذه اللحظات با قلق.

- بابا.

انتبه على الصوت، كان الصغير ينتظره أمام الغرفة، 
فنهض إليه مسرعًا، تناول الصبي يده وأشار إلى المكتب.

- ما رأيك؟

كانت هناك يمامتان بيضاوان تضّويان على نحو غير 
قليًا بجانبي رأسيهما، ثم أخذتا  إليه  مألوف، تتطلَّعان 

تستكمان التقاط طعامهما في هدوء وتناغم مذهلين.

- ما أجملهما!

  قالها في نفسه، ثم خاطب ابنه بعدها:

الشوكوالتة  تأكل  التي  الطيور  بهذه  جئت  أيــن  من 
والبسكويت، وتشرب ماًء مثلَّجًا؟

بًا:   ردَّ الصبي متعجِّ

بابا.. أين هذه الطيور؟ 

  ثم أردف بنبرة صادقة:

- إنهما صديقاي، وهما يحّبان المابس البيضاء.

 ثم ذكر له أجمل اسمين يمكن إطاقهما على ولد وبنت.

في هذه اللحظة، بدأ الرجل يربط بين كثير من األفكار 
يحاول  فلم  الحقيقة؛  بعين  اآلن  يراه  ما  وبين  الشاردة 
خاله  من  ليستطلع  شفاهي  اختبار  إلى  ولده  استدراج 
أي درجة وصل إليها في هذه المعارف البعيدة واألشياء 
غير المدركة، بل دارت في ذهنه عوالم أخرى وقليل من 
غير  أمامه  يجد  فلم  بها،  سمع  التي  الشبيهة  التفاصيل 
ال  حتى  البشر؛  عن  وكتمانه  ًا،  ســرًّ يجري  بما  االحتفاظ 
يخبو هذا النور الساطع، وتختفي من حياتهم اإلشراقات 

البهّية إلى األبد.
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صادق الطريحي

إنانا يف البيت

ببيٍت على ضّفِة اللِه ..

             قرَب شغاِف الفرات

بثوِب الّصباِح الّطويل ، 

بشعٍر ُمحّنى ، 

                              بأغنّيٍة سومرّية ...

إنانا ...

تعّد الفطوَر ألبنائها ..

إّنـهْم يذهبون إلى الحقل في كل يوم. 

إنانا ...

ُتِعّد الحليَب ،

ُتِعّد إناًء من القيمر العربي

وتخبُز خبزًا لذيذًا ...

ُق للطير وللجار كي يرجع الغائبون تفّرِ

وتوقُظ أبناءها واحدًا ، واحدا ..

في الظهيرِة ..

               تجلُس مفردًة كالجريح

تهّيئ مائدًة في الفناء ...

فأبناؤها لم يعودوا من الحرِب بعُد

ورائحُة الرّز تمأل هذا الفناء ...

وتجتازُه للبيوت القريبِة ..

ُه .. ،  كّل البيوت تشمُّ

وإنانا تقيم الصالَة

وتنطرهْم واحدًا ، واحدا .

ببيٍت على ضّفة األرض ، وْسَط الّسواد

بثوِب الّسواد الطويل ،

برائحِة الحّنة البابلية ،

بترنيمٍة ما تزاُل ترّدُد منُذ الصباح

إنانا ...

تعّد العشاء ألبنائها ..

وُتِعّد ااَلِسّرَة ، تفرُش أجمَل أغطيٍة ...

إّنهْم متعبون من الموِت في كل يوم.
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مؤمن سمري

مطُر األسالف

اإلقطاعيُّ

يرسُم الغابَة

ثم يهيُم..

يفّوُت الخدَم والذهَب والموسيقى

وُيغمِغُم.. تحفظني حيواناتي..

وبعدما طاَلت الرقصُة 

في َمراَيا البهِو،

ت المخالُب الشكَّ َشدَّ

وقالت موتًا تموُت....

    من الِظِلّ

  المجدوِل،  

  َيسحُب حفرًة  

  وَيْعَلُق بالرائحِة..

يخلُع الريَش وساَقْيِه 

 الندُم رجاَءُه.. وساعَة َعضَّ

ينهُش بصيرَتُه 

َكْيال ُيضَطرَّ راكبًا روَحُه 

األخرى،

ِة.. َم في الَمَحفَّ أن ُيَرِنّ

ِللَّتي ظلت سنين الرعشِة 

 على الغديِر....  َتِرفُّ

ساقي العجوز

ابنة الُحَفِر الخاسرِة

والتي نسيتها آخَر األمِر-

اختارها العنكبوُت

لتكوَن أوَل الدنيا.

ِة والجداوِل واألسراِر مسافَة الَخطيَّ

َنَسَج من أعصابِه شوارَع

وَثبََّت أسوارًا مضيئًة

َوَربََّت على المملكِة

وابتسَم.....

........

قاَل َاحِيُك لألشباِح

الذين َشرَّعوا تحتنا المراثي 

ثيابًا َنِهَمًة،



109

وخفيفًة..

كأنها مطُر األسالِف.. 

َارِسُم في جيوِبها المخفّيِة

  مقداَر ُفٍصّ

من 

اللطِف....

ليوَم نعدو بساٍق مكتنزٍة 

... وال َيْحِجل فينا الِظلُّ

عندي ِحزاٌم لُه لساٌن..

ُاِسيُء لسيَرِتِه

فأضرب بِه األصواَت 

وأربط النحَل والذئاَب 

ا يجوُس   َلمَّ وأخنق الِظلَّ

في الجواِر.

في المساِء

ًة... ُتْنِشُد..  يصيُر َحيَّ

تبتلُع البيَض بأفراخِه 

في الذكرياِت

ًا في ماِء العيوِن. وَتْنُفُث ُسمَّ

تلَدُغ كَل الذيَن عاشوا

يسندوَن البكوَر بخوِفِهم

ليناموا طوياًل 

ويتصاَدقوا مع الُظْلَمِة،

في الُجْحِر الدافِئ..

في الردهِة

تتسلَُّل وتصنُع ُحْلمًا

أو ُحلمْيِن....

 في الرياِح ُتِحسُّ

 شعبها والمراعي  أنَّ

يتزاوروَن فتدمع..

الجميلُة 

ِة تنسى الخطواِت الَبِهيَّ

وتقول » حالي ال َيُسرُّ أحدًا«.

تنتحُر..

بأن َتْبَلَع

ريَقَك.......

 عندي حزاٌم 

عجوٌز،

كلما رميناُه 

َوال شلناُه فينا -

،.. يعـوُد للَتِلّ

ويرِسُم

َة.. الَخِطيَّ



110

كتب

ُيهدينــا عبــد الواحد منتصــر، المهندس 
ــدن  ــاب »الم ــي كت ــاري المغربــي، ف المعم
الضواحــي« )دار توبقال، المغــرب( نّصًا 
ــأْت  ــه تهّي ــه ونمــط تأليف ــدًا فــي ِجْنِس فري
لــه مناســبُة تأليفــه فــي أثنــاء أســفاٍر 

ــى  ــا عل ــاَم به رة َق ــرِّ ــٍة متك َلْيلّي
َمْتــِن ِقطــاِر الــدار البيضــاء - 
وجــدة، ذهابــًا وإيابــًا. ففــي 
غرفــة مســتقّلة مــزّودة بــكّل 
مــا يلــزم لتمضيــة الليلــة علــى 
انفــراٍد، قــام منتصــر بأســفار 
مجازيــة عديــدة ومتزامنــٍة في 
أثنــاء ســفره الليلــي الفعلــي. 
أسفاٌر ممتّدة في داخله، كانت 
ــي أكثر من  تتوالد، وتتداخل ف

اّتجــاه كمــا ســنرى.
ــٌل  عبــد الواحــد منتصــر َرُج

يل فــي الليــل والنهــار، فــي  ِشــغِّ
حو والمنــام. َدْيَدُنه التقليُب المســتمرُّ  الصَّ
ِلَمــا َيِجــدُّ علــى ذْهنــه ومخّيلتــه مــن أفكار 
ومشاريع، رؤى، َخَطرات تخصُّ العمراَن 
، علم  والمعمار مثلما تّتصل بمسائل الفنِّ
الجمال، فنِّ الحياة، الميتافيزيقا، الحياة 

ــاة الّايومية الباطنية. اليوميَّة، والحي
في تقديمي الوجيز لـ »المدن الضواحي« 
قلت إنه »رجــل بيســوي المزاج« اســتنادًا 
إلــى ماحظــة نافــذة لصديقنــا المشــترك 
خليل غريب. بيسوي المزاج عن أصالة. 
فالليل هــو الوقــت المفّضــُل لديه للنشــاط 
الذهني، إذ يكتــب: »النهار لغيري. وحده 
الليــل لــي«. ُيَعــدُّ الليــُل ،بالنســبة إلــى 
منتصر، قادَح شــرارات إلهامه، أحامه، 
أســفاره، قراءاته، خطاطات أعماله. إّما 
على صوت موسيقى فاغنر، أو برامس. 
وإما على صــوت أم كلثــوم. وغالبًا على 
إيقاع مواســيق مــن َداخٍل ال ُيســمعها إاله 

فــي آخــر الليل.
ــفرين  ــي س ــه ف ــُت بمرافقت ــد حظي ولق
ْيــن ِمــْن تلــك األســفار مــن الربــاط  ليليَّ
إلى وجــدة، ذهابــًا وإيابــًا، وَجــَرْت بيننا 

مناقشات وَمَراجعات طويلة ألفكاٍر حول 
نصوص قادمٍة مشتركٍة عن الكتابة والفّن 
ــا  ومســائل أخــرى كبــرى، كانــت تتخّلله
لحظاٌت غيُر قصيرٍة يختلي فيها ُكّل واحٍد 
ــود  ــا بذاتــه فــي غرفتــه المســتقّلة لنُع منَّ
إلى مواصلة الحوار ُقبيل 
انباج الفجر، ونحن على 
عتبــة الوصــول إّمــا إلــى 
وجــدة أو إلــى الربــاط. 
الَحْظُت أن منتصر لم َيُكن 
ينــام تقريبــًا إالَّ لفتــرات 
قصيــرة جــّدًا ومتقّطعــة 
فــي أحســن  ال تتجــاوز 
األحــوال الســاعتين مــن 
ــه  ُت ــذي ُمدَّ ــفر ال ــن الس زم
تسُع ساعاٍت على األقل.

كان عبد الواحد منتصر 
يقضي معظــم زمن الرحلة 
في أعمــال متعــّددة: يقــرأ، يراجع بعض 
المشــاريع والتصميمــات. ُينصــت إلــى 
الموســيقى. وفــي الوقــت نفســه يظــلُّ 
على ِصَلٍة بحاسوبه الخاّص من غير أن 
يتخّلى عن الماحقة البصرية ِلَما تْكشفه 
األضــواء المتباعــدة الهاربــة مــن النافــذة 
ــات  ــْن محّط ــان القطــار ِم ــاء جري ــي أثن ف
صغيرة ال يتوقَّف بها أحٌد. مساكُن فقيرة 
متناثــرة تــُدّل علــى َمَعالــم َحيــاة خابيــة. 
يقــول لــي: »أحــاول أن أجــد ذلــك الخيــَط 
مــا ِمــْن ُكّل مــن هو في  المنفلــت ِمّنــي، لربَّ
وضعــي اآلن، ذلــك الخيط الواصــَل بين 
أحاسيســي اللحظية الفوريــة اآلن وبين 
ــر الصــور  ــيِّ للزمــن عب االنســياب الزئبق
المنطبعــِة مثــل َســَراب وّهــاج وُمْعــٍش 
فــي خبيئة نفســي«.ال فائــدة - يقــول - ال 
فائدة مــن المحاولــة. ال بّد مــن المحاولة. 
ــن  ــا يْنســرب مــن بي ــُل وحــده م ــه الرم إن

األصابــع.
هكذا جــاءت »يوميــات ) منتصر ( عبر 
لًة من أحاسيَس وانطباعات  القطار«، ُمشكَّ
شــتَّى متماثلٍة، متعارضٍة، من تأّمات، 

»المــدن  حــول  ماحظــات  مشــاهدات، 
الضواحــي«. حــول الخــاءات والعتمات. 
ومعهــا  فالفجريــِة.  الغســقّية  المشــاهد 
استرجاعاٌت محّددة لتجارب أو نصوص. 
استئناٌس بأشعار عالية اإليحاء. مشاهد 
حلمّيٌة َيَقِظّيٌة أو منامية إلخ. هكذا -أيضًا- 
ســيبُرز، وبأكثــر مــن صيغــة وأســلوب، 
اإلحســاُس اللحظــيُّ بالّضجــر والعزلــة 
والكآبة. ذلك ما تقوله مثًا »الشــذرة7«: 
»يعاودني اإلحساُس بالكآبة، / إحساٌس 
ما من هذه الرتابة./ أشعر كأنني  نابع ربَّ
ــكان«،  موجــود خــارج الزمن/خــارج الم
ــى  ــَن عل ــاس ليهيم ــذا اإلحس ــود ه ــم يع ث
ــا اآلن فــي مقصورتــي  »الشــذرة 17«: »أن
 /، مّفــرَّ المنفردة/مقيــم، مستســلم، ال 
ــا، وبما تبعثه  لعزلتي الليلية/بحميميَّته
ــى ذاتــي  ــاب وانكباب/عل فــيَّ /مــن اكتئ
ولحظــات ُســهاِدي«. بــل إن اإلحســاس 
بالرتابة والعزلة يتفاقم، يزداد تجريدّية 
ووحشًة: »َعْبر هذه الخاءات المتتالية/
تبــدو لي الحيــاُة مــن القطار فــي عبوره/

الهــادر الرتيــب أشــبه/بَنْهر ال يتوقَّف عن 
الجريان/بــدون أن يخّلــف آثــارًا.«.

ال ريــب فــي أن هــذا اإلْحســاس عميــُق 
ــي  ــب، وال شــك ف ــي نفــس الكات ــْوِر ف الَغ
ــق  ــاَس الكاتــب فــي المــكان الَضّي أنَّ انحب
المعزول: »غرفة القطار المنفردة« له دور 
فيمــا تمنحــه الغرفة مــن شــعور بالمنفى. 
غيــر أن اإلحســاس ســيتغير في »الشــذرة 
23« حيث نجد الغرفة وقد أصبحت مكانًا 
يوحــي باأللفــة. َبــْل إن حالــَة انعتــاق، 
مفاجئــة، مــن حــدود الزمــن والمــكان َعْبر 
الســفر ُتحّلُق بالذات في عالم الاَمحدود: 
»َلَكْم هي ضّيقٌة/مساحة هذه المقصورة!/

ومع ذلــك يتمّلُكنــي فيها شــعوٌر/باألمان 
واالمتنان/إلى درجة أنني أرغب )أحيانًا(/ 
في أالَّ يتوقَّف/ القطار أبدًا ال في وجدة وال 
في وهران/ وال حتَّى في هونغ كونغ/ بل 
أتمّنى أال َيِصل/ إلى أيِّ مكان«. عَلْيَنا أْن 
ْذرة.  َنْنَتبه إَلى َكلمة »أحيانًا« ِفي َهِذه الشَّ

َسَفر الليل

املهدي أخريف
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فهــي داّلــة علــى أنَّ لحظــة االنعتــاق تلــك 
هي لحظــٌة اســتثنائية من التســامي على 
الراهن المحدود. غيــر أنها موصولة -في 
اآلن نفســه- بَراِهِنّيــِة الديمومة المســتقلِة 
د  للكتابة بصفتها كتابًة تســمو علــى مجرَّ
االنطباع السريع أو التعليق المحض على 

ــر المرئّي. المرئيّ  وغي
لكّن ذلك اإلحساَس بالرتابة والضجر 
ال يلبــث أن يعود مــن جديد. بما يــدّل على 
تغلغلــه في الــذات طــوال لحظات الســفر: 
ــدا/  ــى، ماع ــا مض ــبه م ــيأتي يش ــا س »م
إيقــاع القطــار / إيقــاع أليــف يمتــّص، 
شــيئًا فشــيئًا، تعبي/ ُيدخلني في عوالم 

نعــاٍس/ منفصــل عــن عالــم اليقظة«.
وفــي هــذا النعــاس ســيقوم منتصــر 
، والثاني  بسَفَرْين حلميَّْين: أَحُدُهما َمَناِميٌّ
ِشْبُه َيقظّي ِشبُه َمنامّي. األول َتْسُرده لنا 
»الشذرة 15« بعنوان »تسونامي«؛ هو في 
حقيقــة أْمره كابــوس َيَضــُع الســارد أمام 
إعصار عماق يهجــم بأمواجه المتاطمة 
على األبراج العاليــة المحيطة بمكتبه في 
ــارة »لوكولومبيــي«، والثانــي أقــرب  عم
إلى أن يكــون رؤيا منه إلى حلــم: »أخيرًا 
أرى مــا كان حلمــًا َبِعيــَد/ المنــال يصبــح 
واقعــًا ماثــًا للعيــان/ أمامــي: »مشــروع 
أبي رقــراق«/ مكتمــل البنيان. المشــروع 
الذي / اشتغلُت با كلل سنوات/ طويلًة 
إلى خاتمتــه الســعيدة«. والواقــع أنَّ هذه 
الرؤيــا الحلمّيــَة تقتــرب أكثر فأكثــر، عبر 
الخطــوات المتقّدمــِة لــألوراش، مــن تلــك 
ــي أن  ــا يعن ــة الســعيدة بالفعــل مم النهاي
الرؤيا متحقِّقة، ال محالة، عاجًا أم آجًا. 
لــة  الصِّ واســتعادة  الضجــر  وِلقهــر 
فكير الُمَعْقَلن يلجأ عبد الواحد منتصر  بالتَّ
غير مّرة إلى حاسوبه الخاّص. هذه المرة 
نجــده يختــار مشــاهدة فيلــٍم وثائقــي عــن 
المهندس المعماري األمريكي الفّذ »لويس 
كان« ربما للمرة الثالثة. من خاله يستعيد 
بالكتابة أبرز مامح عبقرّيته وإنجازاته 

البارزة في ميــدان العمــارة والمعمار : 

ــد  »إن عظمــة لويــس كاْن عنــدي تتجسَّ
في كونه َخَلق/ الهندسة المعمارية َخْلقًا 
ــون  ــل األثينّي ــا َفَع ــى نحــو / م جديدًا،عل
والفراعنــة؛ بل/ إنه أعــاد َخْلَق الفلســفة 
نفســها مــن خــال رؤيتــه/ المعماريــة 
ــى حــدِّ أننــي أرى  ــة./ إل ــدة األصيل الفري
ُف أو االعتــراُف /  َفاَتــُه التعــرُّ َمــْن  أنَّ 
ــى  ــة عل ــدِّم الحجَّ ــل يق ج ــذا الرَّ ــال ه بأعم
َوجــود خلــل معيــب وبنيــوي فــي / فهمه 

ــة ككل«. ــة المعماري للهندس
وال تغيــب عــن هــذه اليوميــات بعــض 
االستئناســات الشــعرية العاليــة الداللــة. 
َنَفــس  لمنــح  منتصــر  بهــا  يســتعين 
جمالــيٍّ خــاّص ُيغنــي الشــذرات، وُيبِحــر 
باألحاســيس في عالم آخر، بما يتناسب 
مــع الطبيعة الشــعورية لــُكلِّ شــذرة. كما 
في »الشذرة 8« المتضّمنة ألبيات ريلكه، 
أو هــذه الشــذرة التــي يعلــو فيهــا صــوت 
تها  هولدرلين مســتعطفًا: »آه، خذينــي أيَّ
الغيــوم/ األرجوانيــُة/ وْلُتذيبــي، فــي 

األثيــر/ وفــي الضيــاء، اكتئابــي«.
طوال مراحل السفر لم يتوقَّف منتصر 
- كمــا ذكــرُت - عــن مراقبــة َمــا تكشــفه 
عتمــات الخــاء عبــر القطــار مــن مشــاهد 
ــة ســفري  ــة: »تجرب ــر مرئي ــة أو غي مرئي
الليليــة/ وأنــا أرى المدينة عبــر القطار/ 
ــاس بأنني أكتشف/ أرى  تمنحني اإلحس
الواجهــة الخلفيــة للمدينــة، التــي/ نراها 
وال نراها في النهار«. ويتغيَّر المشــهد في 
»الشــذرة 20« بالدنــوِّ مــن المــدن الكبيرة: 
»...ويتغير شــكل البنايات/ إالَّ الســاكنة 
تبقى على ماهي/ عليه/ بفقرها وبؤسها 
المكشوفين للعيان...«.غير أنه في ختام 
ــى وجــدة  ــل الوصــول إل انطباعــه، وقبي
يفاجئنــا بموقــف إيجابي متفائــل ومغاير 
تمامًا لما سبقه. وألهميته وعمقه أسوقه 
كامًا:»بينما أتأّمل وأرى المشاهد العابرة 
فــي الليــل وفــي النهــار / أالحــظ، بمعزل 
عــن عــدم وجــود مرافــق اجتماعيــة،/ 
وبالرغم من عدم اكتمال البنايات القائمة 

أمامــي،/أن ثّمــة شــيئًا مــا/ يمنــح ُبعــًدا 
إنســانيًا حّقا لهذه الُمجّمعات الســكنية./ 
ثّمــة شــيء هــاّم وحيــوي يمنحهــا روحــًا 
من التعاُضــد/ يمنحهــا الحميمّية عبر هذا 
ني  التعايش والتســاكن./وهذا األمر يسرُّ
ــاح بالنســبة  ــام وارتي ــدو مصــدر إله ويغ
إلي/ فأعاود رؤيتها بعين جديدة:/ هذه 
المباني غير المكتملة، إذًا، لم تعد مرادفًا 
للفقر والتعاســة. / ذلك أن عدم اكتمالها 
يمنح االنطباع بأن هؤالء الناس / يحيون 
علــى األمــل، األمل فــي أن تكتمل األشــياء 
علــى نحو مــن األنحــاء،/ ُرّبما بعيــدًا عن 
هــذا الواقــع الــذي َيَهــُب/ القليــل جــّدًا مــن 
األمل للفقراء والمهّمشــين./ هكذا أمتلئ، 
اللحظــَة، بالشــعور بــأن هــؤالء النــاس/ 
لرّبما هم ســعداء رغم ظروفهم الصعبة/ 
ورغم القطــار الــذي يقــضُّ مضاجعهم كّل 
يوم بمــروره اليومــي بمســاكنهم؛/ إذ ما 
الــذي يمنع مــن أن تجــد الســعادُة ضاّلَتها 
في هذه األحياء المهمَّشة/ التي ال تعترف 

ــاة... « بأي قواعــد أو قوانين ُمْم
هكــذا، إذًا، نــرى فــي هــذه الشــذرات 
ــى  ــْت عل ــا ُبني ــف أنه ــة كي الســفرية الليلي
التكثيف التعبيري وعلى تعدُّد المنظورات 
نْت - وهنا تكمن  واالنطباعات. شذرات ُدوِّ
قوتها وفرادتهــا - لحظَة انبثاقهــا الفوريِّ 
فــي ذهــن كاتبهــا فــي لحظــات الســفر، 
ــًا، علــى غــرار مــا يفعــل  ــْب َبْعِدّي ولــم ُتْكَت
أغلب ُكّتــاب اليوميــات أو الليليــات. ومن 
هنــا يأتــي غناهــا الداللــي المنغــرس فــي 
لحظــات الســفر الليليــة بما ينطــوي عليه 

مــن كشــوف.
وهــي، إلــى ذلــك كلــه، ال ُتَمّثــل إال 
مختارات محدودًة انتقاها منتصر بعنايٍة 
ا يناهز ثمانين صفحًة ُكِتبْت على مدى  ممَّ
عام ونصــف عام ما بيــن الــدار البيضاء - 

وجــدة / وجــدة - الــدار البيضاء.
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مــا جــرى للعــراق مــن خــال االحتال 
األميركي لــه العام 2003، مّثــل »حالة ال 
تاريخية« طائشة طالت كل شيء في هذا 
البلد الحضاري بالمســخ والتشــويه، بما 
فــي ذلــك أرواح بعــض البشــر ونفوســهم 
ــو  ــدي ه ــامي مه ــاعر س ــم. والش وعقوله
مــن القلــة الذيــن تواصلــوا، ومــن موقــف 
واضــح، مــع واقــع مــا بعــد االحتــال: 

ــن  ــر، وُيعّي ــد، ويؤّش يرص
المســافات، ويدين ما حدث 
ــي  ــا ه ــة كم ــق الحقيق بمنط
علــى أرض الواقــع.. أو كما 
ــه الشــعري  ــا فــي عمل تمّثله
الجديــد »يحــدث دائمــًا« )دار 

ميزوبوتاميــا، بغــداد(...
تميــل معظــم نصــوص 
العمل إلى »اللقطة« و»تكثيف 
التعبيــر«، وتنــزع نزوعــًا 
إيجازيًا فــي القول، وذلك، 

بحســب ما نــرى، ألن طبيعة 
الحــاالت التــي يرصدهــا تتعّين عنــده في 
من خال رؤية شعرية ترّكز على الواقع، 
ومــا يتعّيــن للرائــي فيــه مــن رؤيــة تقع- 
أحيانــًا- علــى نحــو مباشــر، فــإن اكتنــف 
ــا  ــًا م ــإن التشــبيه غالب ــا المجــاز ف بعضه
يأتــي متماثــًا والواقع الــذي يضّمهــا إلى 
عالمــه، فــا تخــرج معانيــه عــن معانــي 
»العالــم المأســور« لغيــر حالة اســتاب، 
وهو الــذي فــي دمــه »يتخّمــر التاريــُخ،/ 
واألشياء تستقصي باغتها لتقول«.. وما 
يقال إن هو إال مواجهة لهذا الواقع ببعده 
المتعّين، وبما له من مغزى زماني في ما 
هو مكاني. فالمدينة التي تمزَّقت، وجودًا 
وحاالت إنسانية، بفعل االحتال، وانهار 
كثير ِمــن ُبناهــا، الزمانيــة والمكانية، قد 
تداخلت في تعيين طبيعة هذا العمل الذي 
تمتــّد نصوصــه تدوينــًا، فــي تاريخيتهــا 

الزمانية، بين العام 2008 والعام 2013.
منحــى المواجهــة هــذا يقتــرب، إلــى 
ــا  ــي«، بم ــع اليوم ــن »الواق ــر، م ــّد كبي َح
يمكــن تســميته»قصيدة الهمــوم اليوميــة« 
بُبعدهــا اإلنســاني الواضــح. فنحــن هنــا 
مــع نصــوص )ومنهــا مــا هــو أقــرب إلــى 
الشذرات الشعرية( تستمّد كلمات التكوين 
ــا  ــال، وم ــع االحت ــن واق ــا م ــوي له اللغ
فــرض علــى هــذا الواقــع من 
»شــروط« الدمــار والمــوت، 
وما أوجد من روح المقاومة. 
فـ»هنــا نحــن ُنجَتــّث عــودًا 
ســوف  ولكننــا  فعــودًا،/ 
ــم  ــورق ثانيــًة/ شــاء أم ل ُن

يشــأ منجــل الغربــاء«.
وأمــا الصــورة الشــعرية 
أو  لفكــرة،  حاملــة  فهــي 
لة مــن خــال رؤيــة  متشــكِّ
ناتهــا التــي هي  تمــوج بمكوِّ

نــات معنــى«: »مكوِّ
ـ»هنا نحن ننسج أحامنا/ وُنطّرزها 
 ، بنجوم الســماء/ فا بّد من ُحلٍم بشــريٍّ
ومــن حالمين/ لنرّتــق أشــاءنا، ونطّهَر 

هــذا الهواء«.
وما ُياحظ، هنا، أن صوره الشعرية، 
وإن تكاثفت وتقاربت حالًة، فهي ال تتكرَّر. 
فهو يحلم، وإن كره »اآلخرون« الحالمون، 
ــًا«.  ــًا قات ــم ُلغم ــي »الحل ــبين أن ف متحّس
لكن الشاعر، وبصوت جمعي، يواجههم 
ــدًا،  ــا«، مؤكِّ ــا ســنظل هن ــًا: »لكنن متحدِّي
وبالصوت الجمعــي ذاته: »نحــُن ال نحيا 
با حلم«. أما حين يجدهم ُيعلون األسوار 
)وقــد أعلوهــا داخــل المــدن!(، فيواجههــم 
بصوت التحــّدي ذاته: »لكننا ســنظل هنا 
أعلى منهــا...« متمثًِّا »رموز« هــذا العلّو 
في مــن يدعوهــم »زّوارًا«: »يفــدون علينا 
كل نهار: من شمس، ورياح،/ وغيوٍم، 

وطيوٍر،/ وتظّل األشجار/ ُتعطينا ثمرًا 
وظااًل/ وميــاه األمطار/ تغســُل جدراَن 
منازلنــا/ مــن كّل غبار للمــوِت...«، على 

الرغم مــن أن »الجفاف يهــرس الحجر«.
ــع،  ــع الواق ــون إلدارة الصــراع م ويك
الــذي يســتأثر ببعــض نصــوص العمــل، 
بما يجعل منها نصوصًا واضحة التكوين 
ــدة التركيب.. تتحرَّك  والتوّجه، غير معقَّ
حركة َحّية، ولكنها غالبًا ما تكون عالية 
التكثيــف. وأمــا ناســه فالهمــوم »بدايــات 
أيامهــم ونهاياتهــا«، ولذلك نجدهــم، كما 
يجدهــم الشــاعر، يعمــدون إلــى »تأجيــل 
أحامهــم«. وهــم ليســوا أفــرادًا عــددًا، بل 
هــم المايين التي »تشــقى/ وتحلــُم، من 
بؤســها، مــرًة أخــرى،/ بميــاِد عصــٍر 

جديــد«.
أما »اآلخر«، خصم أيامه وعدّو أحام 
ناســه، فهــو مــن »ُيزّيــف صورتــه«، »أو 
ُيغلفها بقناع« بطٍل »أو رســوٍل جديد«... 
األمــر الــذي يدعــو الشــاعر إلــى التســاؤل 
عمــا يرتجيــه، ونرتجيــه معــه، »مــن 
زمان عليــل«.. فالــوالدة الجديــدة، إذا ما 
ــون إال »والدة مســٍخ  ــن تك انتظرناهــا، ل

هزيــل«.
أمــا الواقــع، الــذي يفــرز هــذا كّلــه، 
ويحتويــه، فهو علــى صورتيــن: صورة 
الفــراغ، إذ إنــه كمــا »فنــدق المصطفــى/ 
كل شــيء مضى في حينــه واختفى«، أو 
هــو صــورة المقبــرة التــي نــوّدع عندهــا 
»آخر أيامنا فــي الحيــاة«. فالواقع، على 
الرغم مما اعتاه من أسوار، ال درب فيها 
ــا«، نجــد الشــاعر  ــدَّدوه لن ــذي َح ــر ال »غي
يكابر بإنسانه أمامها، مواجهًا من أقامها 
بالقــول/ اإلصــرار: »ســنظّل هنــا أعلــى 
منها«، موقنــًا أنهــا في غــٍد تنهــار بانهيار 
ُبناتهــا، كما »كل بنــاء من خــوف« ينهار.

واألرض الجامعــة لهذا كّلــه، هي، كما 

الرؤية وفراغ الوجود

ماجـد صالح السـامرايئ



113

غــدت، »دخــان ورمــاد، ال آفــاق للخيــال 
ــا  ــا »كلم ــاعر عليه ــه«، والش ــة في مفتوح
أطلــَق خيالــه/ أعــاده عقُلــه مقّيــدًا،/ 
كابيــًا مثــل نجمــة مطفــأة«. فــإذا مــا أطــّل 
مــن عــٍل عليهــا لــم يــَر ســوى »دخــان هنا 
ودخــان هناك/ ســطوح خامــدة/ جذور 
تبدو مائلة/ مساحات من خضرة مغبّرٍة/ 
شــوارع جــرداء...«، أمــا إذا امتــدَّ بنظره 
في أرض الواقــع فلن يجــد إال »ليــل داٍج« 
كل مــا يــرى فيــه/ وأصبــح منه: »شــجر 
محتــرق فــي أقصــى الشــارع،/ أشــتات 
وخــان وروائــح شــّتى،/ بيــت مهجور/ 
مصبــاح فــي أعلــى شــرفته لــم ُيطفــأ،/ 

ورذاذ مــن ضــوء يتناثــر مــن مقلتــه«.
إال أنــه ال يبــدو فاقــد األمــل، وكأنــه 
ــًا  ــس روح »عشــتار«، مؤمِّ »تمــوز« يتلمَّ

ــد: ــاد جدي التجــدُّد مــن خــال مي
ـ»حين أهوي وُتهوين قد نبلغ القاَع،/ 
لكننــا، كميــاه الينابيــع، نصعــد ثانيــًة/ 
ذات فجٍر جديد«. ويرى في »كل األشياء/ 
أوتارًا نابضًة/ ولحونًا صافيًة/ وحناجَر 
عذراء«، فيغّني معها، فإن لم ُيلِف جديدًا 
ال ييأس، وال ينكســر، وإنما يظل يفتِّش 
»فــي هــذه الظلمــات/ عــن كــوًى،/ عــن 
طريق لتغيير شــكل الحيــاة«. منتقًا من 
م فيها واقعًا  هذا إلى »الحاالت« التي يترسَّ
بما يجتمــع فيه مــن وقائع، وأســماء لها 
حضور، فيرمز بها لـ»وجود دال« بنفسه 
على ما حوله، وفيــه، أو ما هو منه.. إذ 
يجــد أن الحنيــن، مهمــا بلغ، »ال يســتعيد 
الســنين«، وكذلــك »صــدى األغنيــات/ ال 
ُيرّمُم قلبًا كســيرًا/ وال يشــتري وطنًا في 
المزاد«. إال أن الشاعر، على فجائعية ما 
يــرى، وبه ُيحــّس ويشــعر، ال يفقد األمل 
فــي أن »نــورق ثانيــًة/ شــاء أم لــم يشــأ 
منجــل الغرباء«، وإن كان، هــذا المنجل، 

قــد اجتّثنا »عــودًا فعودًا«.

فــإذا مــا وجدنــاه يخلــص مــن هــذا كله 
ــز  إلــى األســئلة، فــإن أســئلته هــذه تتركَّ
ــف  ــدث، وكي ــا ح ــؤال عم ــى: أواًل الس عل
حدث، فأحدث فراغًا وجوديًا في الواقع، 
كما في إحســاس اإلنســان بهذا الواقع... 
وثانيــا الســؤال عن الخــاص، ومــن أين 
يبــدأ درُبــه. وثالثــًا الســؤال عّمــا تبّقــى، 
ِعــدادًا، »فــي االحتمــاالت«، وإن كان ال 
ــل«.. ــان علي ــن زم ــا يرجــوه »م يرجــو م

وهو فــي قلقــه الوجــودي هذا يجــد أن »ال 
ــن  ــرى م ــا ُي ــوى م ــواب س ــواب/ ال ج ج

ســواعَد مشــرعٍة/ ووجــوه ِغضــاب«.
وتتنــازع هــذا العمــل، شــعري الرؤية 
هات رؤوية يمكن تعيينها  والتكوين، توجُّ
في ُبعدين: المشــاهدة، والذاكرة، إذ نجد 
الشــاعر يلتفُت إلــى ما يقــع في نطــاق ما 
ــه تداعــي  ــرى ويســمع، أو يتداعــي إلي ي
تشابه وتماثل مع ما هو قائم، أوحاضر، 
في الذاكرة التي تكتنفها خاصية الكشف، 
ويأخذهــا موقــف الرفــض والتمــرُّد وهمــا 
يدفعان في طريق المغامرة، ليجد الشاعر 
نفســه أنه »ما يزال ُيغامر«، وإن برؤيته 
ومــن خــال رؤيــاه، مؤمنــًا، مــع الثــوار 
الذين يتَّخذ من طريقهم طريقًا له، ويقول 
ــورة بعــُد  ــون: إن »طريــق الث ــذي يقول ال

طويل«.
وإذا كنــا نجــد الشــاعر، فــي بعــٍض 
ــل  ــي بنق ــذا، يكتف ــه ه ــن نصــوص عمل م
ــه  ــا شــاهد ورأى، فإن ــة المشــاهد لم رؤي
فــي نصــوص أخــرى يدخــل دخــواًل حيــًا 
فــي الحالــة التــي تشــكِّل المشــهد، جاعــًا 
ــل  ــي عام ــا ه ــص«، كم ــور الن ــا »مح منه
ــر فــي بنائــه. أمــا »الداللــة« فمتعّينــة  مؤثِّ
فــي الحالــة، أو منطويــة فــي مــا للمشــهد 

ــر. ــة والتعبي ــن ســياقات الرؤي م
ولشــدة وقع بعض وقائع هــذا الواقع 
على ذات الشاعر، نجدها »تأسر« إمكاناته 

فــي »التعبيــر« عنهــا، فيأتــي أقــرب إلــى 
»حالــة انفعــال« بلحظــة، وان لــم يكــن 
في ســياق عابر، ال واقعيًا وال تاريخيًا، 
وليس هذا إال نتاج »التعّينات المباشرة« 
لهــا واقعــًا، وإن لم يُحــْل ذلــك دون بحث 
الشــاعر فــي دواخــل الواقــع فــي مــا يفرز 
مــن ظواهــر قــد يجدهــا هــذا الواقــع علــى 
نصيب مــن الغرابــة قياســًا على مــا أِلَف.

هل يعنــي هــذا أن نصوص هــذا العمل 
»نصوص تدوينية« من منظور شاعر؟ قد 
نجد البعض منها كذلك، وإن لم يخُل من 
»شــعرية القول«، و»موســيقى الكلمة«، 
و»إيقاعات الحالــة« المتمثََّلــة، فضًا عن 
»اللغة« التي جاءت لغة »قريبة المرمى« 
في ما تحمــل من قصــد. فلغة الشــاعر في 
نصــوص عملــه هــذا تميــل إلــى التكثيــف 
واإليجاز في القول، واعتماد اإلشارة، أو 
ما هو منها لإلشارة، وهي من خصائص 
قصيــدة الشــاعر، ومــا يعــّده، فــي نقــده، 
األقــرب إلــى روح الحداثة.. فهــي لغة لها 
معاييرهــا، بنــاًء وتعبيــرًا.. وهــي- كمــا 
ماُتــه  تتعّيــن تعبيــرًا- لغــٌة للعقــل تحكُّ

بعاقاتها.
إال أّنــه، حتى فــي ما يمكن أن ُيحســَب 
تدوينًا أو تدوينيًا، ال يتخّلى عن »الصنعة 
الشعرية«، مهتّمًا بالتقنّية، التي هي هنا 
تقنّية التعبير الشــعري بما يحكم نســيج 
النــص القائــم علــى »تكثيــف القــول« فــي 
حالة، و»إيجازه« في أخرى، معتمدًا أقّل 
ما يحتاجه إباغ الفكرة، المراد تبليغها، 
من كلمات. أما »الصورة الشعرية« فهي، 
وإن كانت ذات وظيفة بنائية، فإنها، هنا، 
قــد تكــون صــورة وصفيــة، أوذات ُبعــد 
رمــزي... وفي الحالتين تجعــل للقصيدة 
أفقها، بما عرفنا لقصيدته من غرار خاص 

ُيحَسب للشاعر ولقصيدته.
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»ليــل  روايــة  تنتمــي 
تشــيلي« )ت:عبــد الّســام 
باشا، دار التنوير، القاهرة( 
إلى أدب المنفى، حيث عكف 
»روبرتــو بوالنيــو« علــى 
ــان فتــرة إبعاده  إنجازها إّب
المكســيك،  إلــى  القســري 
ولقــد اســتطاع، ببراعــة َقلَّ 
نظيرها، أن يوثِّق )األوقات 
الصعبــة( التي مــّر بهــا بكل 

قسوتها واضطراباتها، وأن 
ــم  ــى »حل ــا إل ــاء تأليفه ــي أثن يستســلم ف
جنونــي، يتجــاوز الكوابيس ليصــل إلى 

نهايتهــا«.  
فــي مســتهّل الروايــة يعلــن البطــل 
والسارد الرئيسي، »سبســتيان أوروتيا 
الكــروا«، وهــو قــّس وناقد أدبي وشــاعر 
ــك  ــى وش ــه عل ــة، بأّن ــع الموهب متواض
المــوت، لكنــه، بالمقابــل، »لديــه أشــياء 
كثيرة لم يقلها بعد. إذ يجب إيضاح بعض 
النقاط. ســيبحث في ركــن الذكريــات عن 
 ، ــمَّ تلــك الوقائــع التــي تنصفــه، ومــن َث
تفضــح األكاذيب«. ومن خــال هذا البوح 
الذي ينــدرج ضمــن »اعترافــات النهاية«، 
يوّد تعرية المســكوت عنــه، والبحث عن 
ســام الروح بوصفهمــا »التزامــًا أخاقيًا 
بالمســؤولية عــن األفعــال، وأيضــًا عــن 

الكلمــات، وحّتــى عــن الصمــت«.
ــي  ــاق الضمن ــًا مــن هــذا الميث وانطاق
المعقــود بينــه وبيــن القــارئ المفترض، 
ســوف يشــرع، عبر قنــاة ضميــر المتكلم 
فــي  الباطنّيــة،  بالمناجــاة  ل  المتســوِّ
اســترجاع األحــداث الهاّمــة التــي َمــرَّت 
في حياته الحافلــة خال النصــف الثاني 
مــن القــرن العشــرين، حيــث فــي مجتمــع 
تقليدي محافظ يفوز االشتراكي سلفادور 

أليندي برئاسة الجمهورية، 
انتصــارًا  فــوزه  ويشــّكل 
للديموقراطيــة،  باهــرًا 
ــر  ــة والتغيي ــًا بالحداث وأم
فــي تشــيلي. لكــن االنقاب 
العســكري الــذي قــام بــه 
الجنرال أغوستو بينوتشي 
على قصر »المونيــدا« يعيد 
المجتمــع مجــدَّدًا إلــى نفــق 

الديكتاتوريــة. 
»أوروتيــا« عبر موشــور 
ذاكرتــه المكتّظــة، وأســفاره المتعــدِّدة 
عبــر الجغرافيــا، وعاقاتــه الشــخصية 
المتشــابكة، ومنصبه الحّساس ككاهن، 
يقّدم من زاوية »الشاهد والشهيد« صورة 
متعدِّدة األطياف عن تلك الفترة الرمادية 
والمؤلمــة مــن تاريــخ تشــيلي الحديــث : 
مجتمــع المثقَّفيــن الاعبيــن علــى شــّتى 
الحبــال، طغمــة الســلطة الغارقــة فــي 
سة الكنيسة  وحل العنف والفساد، مؤسَّ
المتلِّفعة بلبوس محايد، يوّشيه النفاق، 
في انتظار أن ترجح كّفة أحد المعسكرين 
المتصارعين على سّدة الحكم، وحشود 
المواطنيــن الميالّيــن إلى الريبــة العميقة 
في كّل شــيء، لدرجة أّن »ما من تشــيلّي 
يصــدِّق أّن غــدًا الثاثــاء« على َحــّد تعبير 
ــي  ــز ف ــيا ماركي ــل غارس ــل غابريي الراح

واحــدة مــن مقاالته. 
صورة بالغة التشّظي، تلوح للوهلة 
رة »تتطلَّب نظرًا  األولى مثل مناظر مصغَّ
ــا  ــرعان م ــا س ــد أّنه ــق«، بي ــر الوش كنظ
تتضــح مثــل لوحــة مكتملــة األركان عنــد 
تجميــع مقاطعهــا، فتســفر، عندئــذ، عــن 
»مفاجآت غير ساّرة مثل توابيت، مدافن 
علــى متــن طيــور محّلقــة، مــدن خاوية، 
الهاوية والدوار، ضآلة اإلنسان وإرادته 

الضعيفة«.
ــه  ــة وحسِّ ــو بســخريته المبّطن بوالني
التراجيــدي، يرســم تلك الّلوحة بفرشــاٍة 
ــى قماشــتها يحــّرك  ــا قاتمــة، وعل ألوانه
الشــخصيات والمصائــر مثل بيــادق فوق 
ــة اســمها  ــة شــطرنج هائل ــات رقع مربع
الوطــن الجريــح، بهــدف إدانــة مــا أطلــق 
عليه »سلســلة األخطاء التــي تقودنا إلى 

الحقيقــة النهائيــة، الحقيقــة الوحيــدة«.
ومطلــب »الحقيقــة الوحيــدة«، الملمع 
إليــه، ال يســتند عنــد روبرتــو بوالنيــو 
التســجيل  أو  الخّطــي  التأريــخ  إلــى 
الفوتوغرافــي أو الصــراخ اإليديولوجي، 
وإّنمــا إلــى الَتمــاس مــع مــا هــو يومــي، 
ومزجه وتضفيره بعالم فنــي مدهش من 
ابتــداع المؤلِّف، يوازي الواقــع واألحداث 
السياســية الفعليــة. عالــم كأّنــه نهــر مــن 
المشاعر الفّياضة، يعّج بالتأمُّات الثاقبة، 
وينهض علــى خيال آســر وّثــاب، لدرجة 
أننا ال نلفــي فصواًل بالمعنى الكاســيكي 
فــي الروايــة، أو وقفــات أســلوبية تشــي 
ــرات طباعية  بتغيُّر المنظورات، أو مؤشِّ
تحدِّد االنتقاالت في الحبكة، بل ثّمة تدفُّق 
جهنمــي للحكــي، مثلمــا لــو أّن التفاصيل 
مســتنقعية  بحّمــى  مصابــة  والوقائــع 
حــاّدة، ينتــج عنها منــاخ كابوســي يرفل 
بالتناقــض واالزدواج، بتداخــل الواقــع 
المــادّي بافتراضــات الوهــم، وباختــاق 
شــخوص ال وجود لها أصــًا، أو بتلفيق 
ِسَير مزيَّفة، على الطريقة البورخيسية، 
للشــخوص المعروفة مثــل الشــاعر بابلو 
نيرودا، والدكتاتور بينوتشي، والرئيس 

ألينــدي.

مدافن لطيور ُمَحِلّقة

أنيس الرافعي 
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أوراس زيباوي

ـــاب  ـــوان الكت ـــي« عن ـــدّو مثال ـــام ع »اإلس
ــي  ــا األميركـ ــم األنثروبولوجيـ ــد لعاِلـ الجديـ
ص  واألســـتاذ في جامعـــة واشـــنطن المتخصِّ
باإلسام األندونيسي وبشؤون المجتمعات 
اإلسامية المعاصرة »جون بووين« )ألبين 
ميشـــال، باريس(. يعتقد بووين أّن اإلسام 
ـــرة،  ـــباب كثي ـــرب ألس ـــي للغ ـــدّو مثال ـــو ع ه
قديمة وحديثة، منها كونه دينًا غير معروف 
فـــي المجتمعـــات الغربية، هكـــذا فـــإّن القارئ 
األوروبـــي الـــذي يريـــد أن يتعـــرَّف باإلســـام 
فـــي المجتمعـــات الغربيـــة اليـــوم، ســـيعثر 
علـــى كتـــب كثيـــرة ترّكـــز علـــى المواضيـــع 
ـــائل  ـــي وس ـــادة ف ـــا ع ـــي تطالعن ـــرة الت المثي
اإلعـــام الغربيـــة. وهـــذه الكتـــب، بغالبيتها، 
ـــل  ـــاد واإلرهـــاب، أو تجع تتحـــدَّث عـــن الجه
مـــن موضـــوع المـــرأة عنوانـــًا لهـــا. تحكي عن 
النســـاء ضحايـــا العنـــف األســـري، والفتيـــات 
اللواتي يعدن إلى أوطانهن األصلية فُيْرَغمن 
علـــى الـــزواج وهـــّن قاصـــرات. ولـــن يقـــع 
ـــة،  ـــاالت قليل ـــي ح ـــي، إاّل ف ـــارئ األوروب الق
على كتب لها توّجه آخر، وُتظهر المســـلمين 
في حياتهـــم اليومية كبشـــر عادييـــن يريدون 
أن يعيشوا، ويعملوا بسام، ويؤّمنوا حياة 
كريمـــة ألطفالهم مـــع ممارســـتهم لشـــعائرهم 

الدينيـــة فـــي بيئـــة معاديـــة لهـــم. 
ويشـــير المؤلف أّن فرنســـا تناوبت عليها 
موجات كثيرة من المهاجريـــن، كاإليطاليين 
ــم  ــروس، وهـ ــن والـ ــبان والبولندييـ واإلسـ
ــن  ــن مـ ــن القادميـ ــن المهاجريـ ــون عـ يختلفـ
إفريقيا السوداء ومن دول المغرب العربي، 
فهـــؤالء أبنـــاء ثقافـــات غيـــر أوروبيـــة، وهـــذا 
مـــا يزيـــد الهـــّوة بينهـــم وبيـــن اآلخريـــن. غيـــر 
أّن مراجعة تاريخية لتاريخ الهجرة تبّين أّن 
ـــات الجديدة،  اندماج المهاجرين في المجتمع
ومهمـــا اختلفـــت أصولهـــم، يحتـــاج الـــى وقت 
وال يحـــدث بين ليلة وضحاهـــا. ينطبق ذلك 
على الجميـــع، ومنهـــم الكاثوليـــك المؤمنون 
والملتزمـــون بدينهـــم، والذيـــن احتاجـــوا إلـــى 
سنوات طويلة امتّدت قرنين من الزمن حتى 

يتفَّقـــوا ويتآلفـــوا مـــع النُُّظـــم 
ـــة  ـــدول الغربي ـــتها ال ـــي أرس الت
الحديثـــة، ومنهـــا الجمهوريـــة 

الفرنســـية العلمانيـــة. 
جـــون  الباحـــث  يتوقَّـــف 
بوويـــن في كتابـــه عند عـــدد من 
األفكار الشـــائعة المغلوطة عن 
اإلســــام والمنتشرة اليـــوم في 
اإلعـــام. من هذه األفـــكار، على 
ســـبيل المثـــال، أّن المســـلمين 
يريدون تطبيق مبادئ الشريعة 

اإلسامية في أوروبا، وهذه فكرة ال أساس 
ـــة  ـــن جه ـــى اإلطـــاق. م ـــن الصحـــة عل ـــا م له
ـــق  ـــب أّن موضـــوع تطبي ـــر الكات ـــة، يذك ثاني
ـــال  ـــاض وحّم ـــو موضـــوع فضف الشـــريعة ه
ــامية  ــدول اإلسـ ــي الـ ــرة فـ ــات كثيـ لتأويـ
نفســـها حيـــث نجـــد أّن لـــكل دولـــة قراءتهـــا 
الخاصـــة لهـــذا الموضـــوع بســـبب تنـــّوع 
المذاهب الفقهية السنية والشيعية المعتمدة 
ـــن األحـــوال الشـــخصية، وبســـبب  فـــي قواني
اعتمـــاد الـــدول اإلســـامية، علـــى العديـــد مـــن 
النُظم المســـتوحاة مـــن الدســـاتير والقوانين 
الغربية الحديثة، ومنها الفرنســـية، كما في 
أندونيســـيا مثًا، وهي أكبر دولة إسامية، 
ـــون  ـــي 250 ملي ـــكانها حوال ـــداد س ـــغ تع يبل
نســـمة. ويشـــير جـــون بوويـــن، فـــي ســـياق 
حديثه عـــن تطبيق الشـــريعة اإلســـامية في 
أوروبـــا، إلى مـــا يحصـــل اليـــوم فـــي إنجلترا 
حيـــث توجـــد محاكـــم إســـامية فـــي المســـاجد 
والمـــدارس والمراكز الدينية التـــي يلجأ إليها 
المسلمون لفّض بعض النزاعات والمسائل، 
ومنهـــا قضايـــا الـــزواج والطـــاق. غيـــر أّن 
ـــم ال  ـــذه المحاك ـــي تصـــدر عـــن ه األحـــكام الت
تربطها صلة بالقوانين البريطانية، ولذلك 
ال ُتَعّد قانونية من الناحية الفعلية، وليست 
ملزمة إاّل لمـــن يريد االلتزام بهـــا. والهدف من 
هـــذه المحاكم فـــي إنجلتـــرا هو تســـهيل حياة 
ألـــوف المواطنيـــن المهاجرين الذيـــن يريدون 
-أيضًا- أن يسّجلوا معاماتهم، في ما يتعّلق 

مثـــًا بالـــزواج أو الطـــاق، في 
دولهـــم األصلية. وعلـــى الرغم 
من ذلـــك، نجـــد بعض وســـائل 
ـــات  س ـــض المؤسَّ ـــام وبع اإلع
الحقوقيـــة تتحدَّث عـــن تطبيق 

الشـــريعة فـــي بريطانيا. 
يبقـــى أّن أحوال المســـلمين 
في أوروبا والواليات المتحدة 
تتأّثـــر -بالتأكيـــد- بمـــا يحصـــل 
اليـــوم مـــن صراعـــات علـــى 
ـــذ  الســـاحة الدوليـــة خاصـــة من
أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، كمـــا 
تخضع لخصوصية كل بلد تعيش فيه أقّلية 
مســـلمة. فلـــكّل بلـــد غربـــي نهـــج مختلـــف فـــي 
التعامـــل مع موضـــوع التنـــّوع الثقافـــي ومع 
األقليـــات التي يحتضنهـــا، ومـــا الضجة التي 
ـــن  ـــي األماك ـــع الحجـــاب ف ـــة من ـــا قضي أثارته
الرســـمية في فرنســـا وصدور قانـــون حولها 
عام 2004 إاّل انعكاس لتلك الخصوصية في 
التعاطـــي مع قضايـــا الممارســـة الدينية. كما 
أّن الجاليـــات المســـلمة فـــي الغـــرب تتجاذبها 
عـــة بتنـــّوع  تيـــارات مختلفـــة، وهـــي متنوِّ
أصولها الجغرافية وخضوعها لمذاهب فقهية 
مختلفة. فاإلســـام األندونيســـي يختلف عن 
اإلســـام الباكستاني، كما اإلســـام المغربي 

عـــن اإلســـام التركـــي.
أهّمّيـــة كتـــاب »اإلســـام عـــدّو مثالـــي« أنه 
ـــة أنثروبولوجية في تناوله  ينطلق من رؤي
موضـــوع المســـلمين واإلســـام فـــي الـــدول 
ـــز بابتعـــاده عـــن المواضيع  الغربيـــة، ويتميَّ
الطاغيـــة فـــي عناويـــن الكتـــب التـــي تصدرها 
دور النشـــر الغربيـــة التـــي غالبـــًا مـــا ترّكـــز 
علـــى اإلرهـــاب والجهـــاد واحتقـــار المســـلمين 
للمـــرأة. ال يتمحـــور الكتـــاب حـــول انتشـــار 
ظاهـــرة معـــاداة اإلســـام بقـــدر ما يهـــدف إلى 
ـــن  ـــرة ع ـــة المنتش ـــكار الخاطئ ـــح األف تصحي

المســـلمين فـــي الغـــرب.
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ــرًا مجموعــة قصصيــة  صــدرت مؤخَّ
ــو«، )دار  ــاري لوكليزي ــان م ــدة لـ»ج جدي
غاليمــار، باريــس( بعنــوان »عاصفــة«، 
وهــي مؤّلفــة مــن قصتيــن: »عاصفــة« 
ــث تســتعرض  ــة«، حي ــا هوي ــرأة ب و»ام
القّصتان مسار فتاتين، وتشكَّان خرافتين 
معاصرتيــن اســتلهمهما لوكليزيــو مــن 
ــراءة  ــعر والب ــة بالش ــة مفعم ــن نائي أماك
باالنتمــاء.  للشــعور  العنيــد  والســعي 
الفتاتــان تســعيان معــًا لتضميــد جــراح 
الماضــي بخلــق أحــام جديــدة ونســج 

عاقات هّشة ومفتتنة بالبحر 
والضــوء والظــام واآلخــر. 
مــا يلفــت النظــر فــي القصتين 
ــيخهما إلغراء حتمي  معًا ترس
د مع الطبيعة  بضرورة التوحُّ
الستعادة الكينونة اإلنسانية 

والســعادة الضائعــة.
يكتــب لوكليزيــو، بصفــاء 
وعذريــة فريــدة كأنــه الكاتــب 
األول، أو الوحيد. شخصياته 
ــم  ــال: يمنحه ــًا مــن األطف غالب
األشــياء  تســمية  جــال 

واكتشــافها. المناظــر الطبيعيــة 
قاسية، قد تتشكَّل من الصخور والصحراء 
ــاة،  ــث مصــدر الحي أو البحــر. البحــر حي
وحيــث، ربمــا، يمكــن أن تولــد اللغــة 
مــن جديــد. هــو فضــاء لوكليزيــو األثيــر، 
حيــث التطهيــر الشــامل والجــذري، ولعّل 
هــذا مــا دفــع بطــل القصــة األولــى الســيد 
»كيــو« إلــى الذهــاب إلــى جزيــرة أودو 
ــر مــن جريمــة  الكوريــة. مــكان نــاٍء للتطهُّ
القتل التي ارتكبهــا، وللتخلُّص من ماٍض 
ــكل نهائي؛ ألن الهدف الرئيس  جسيم بش
ــل  ــن البط ــار. لك ــو االنتح ــة ه ــن الرحل م
ــاة ســكان هــذه  سيكتشــف أن جوهــر حي
الجزيــرة هو البحــر وعاقتهــم الوجودية 
بمائــه وكائناتــه. جزيرة يقضي ســكانها 
ــى البحــر  ســحابات نهارهــم ينظــرون إل
متدثِّرين بجاله وإلهامه. سيسمع أحاديث 

طفلة، فيتبلبل كيانه ووجوده وقناعاته.
يبحــث لوكليزيو عن جــذور الحكايات 
القديمــة وعمقهــا اإلنســاني البعيــد. لكــن 
ــن أجــل  ــى البحــر إال م ــأِت إل ــم ي ــه ل بطل
هاويته المظلمة. لهذا نجده يقول: »جئت 
إلــى هنــا مــن أجــل البحــر، لرؤيتــه وهــو 
يكشــف هواته، وشــقوقه، وســريره من 
الطحالــب الســوداء، ألنظــر إلــى أعماقــه 
الســفلية حيــث الغرقــى الذيــن الُتِهَمــت 
عيونهــم، وعمقــه الســحيق حيث يســتقّر 

ثلــج مــن عظــام الموتــى«. 
تــا لوكليزيــو  ــد قصَّ تجسِّ
-بنجــاح- الحيــاة النائيــة، 
بأدبية ســاحرة. حتى وإن 
ــر  ــًا، غي كان فضاؤهــا مغلق
الممتــد  البحــري  أفقهــا  أن 
ــل بنــا  والانهائــي، يتوغَّ
فــي اللغــة المحّلّيــة ولغــة 
النــاس  وعــادات  البحــر 
البسطاء وطقوسهم. قّصتان 
طويلتان، أو ما يطلق عليه 
»النوفيــا«،  اإليطاليــون 
د، وأحداثهما  فضاؤهما موحَّ
ــه  ــاوق بماضي ــوت يتس ــابه، والص تتش
الحزيــن وتطلُّعــه إلــى مســتقبل مشــرق. 
دان أيضًا في أسلوب سردي  قّصتان تتوحَّ
ــي  ــو ف ــاذ، أســلوب لوكليزي بســيط وأّخ
الكتابــة، البصمــة الســردية التــي يمكــن 
أن نتعــّرف إليهــا مــن الســطور األولــى.

القّصــة الثانيــة تــدور أحداثهــا مــا بين 
إفريقيا »غانا الغربية« وباريس. ستقودنا 
إلــى التعــرُّف إلــى »راشــيل« التــي يظهــر 
أنهــا بــا هويــة. ترعرعــت علــى ضفــاف 
بحر مدينة نيس، وسط أسرة ثرية. لكن 
ــرة وعنيفــة  العاقــة بيــن الزوجيــن متوتِّ
أحيانًا.بيد أن حياة الفتاة ستنهار حينما 
هــا الحقيقية  ســيصل إلــى مســامعها أن أمَّ
تخّلــت عنها، ومحــت وجودهــا نهائيًا من 
حياتهــا. هنا ســتدرك ســّر كراهية زوجة 
أبيهــا ونفــور األب أيضــًا منها. ســتجوب 

الفتــاة شــوارع باريــس باحثــة بجميــع 
الوســائل عن أثــر ألمهــا، لتجد نفســها في 
النهاية أمام خيارات يائسة. الواقع جحيم 
حقيقي، وليس من وسيلة للخاص منه 
إال االنتحــار، لكن األمــل ينبثق أخيــرًا من 

بين جنــون العاصفة. 
ــو الدائمــة فــي  ــل قــوة لوكليزي مــا يمثِّ
هاتين القصتين ال ينحصر في الموضوع، 
ــث  ــا حي ــة كتابتهم ــى طريق ــّداه إل ــل يتع ب
ــخصيات  نجد لغة لوكليزيو تلتصق بالش
ــة،  ــة لغوي ــًا، مانحــة إياهــم هوّي التصاق
يمنحهــا بســخاء وهــو الكاتــب الرّحالــة 
البــا هوّيــة أو انتمــاء. نحــّس فــي أثنــاء 
قــراءة »عاصفــة«، أننــا أمــام حــّكاء بارع 
يشــّد تابيــب القارئ منــذ الجملــة األولى، 
ساردًا عليه ما شاء من حكايات بساسة 
ــم فــي إيقــاع اإلبحــار مــن عالــم إلــى  تتحكَّ
عالــم آخــر. وكأننــا نمخــر البحــر رفقتــه، 
منسابين ِبدعة ساعَة هدوئه، ومرتجيـن 
بين بما  منفعلين ســاعة اضطرابــه، متأهِّ
يمدُّنــا به من عناصــر ومعلومــات واقعية 
وحقيقيــة عاشــها بنفســه فعليــًا، مجازفًا 
حينًا ومستســلمًا حينًا آخر، لنجد أنفسنا 
في النهايــة وقــد عبرنا حيوات مشــروخة 
مــّرت بعواصــف جارحــة، لكنهــا نجــت 
ــا آمنــت  مــن الهــاك المحتمــل، فقــط ألنه
بالشــرط اإلنســاني، فاإلنســان بالنســبة 
للوكليزيــو كان ينبغــي أن يكــون مــاكًا، 
وعالمــه فردوســًا، لكنه حــّول نفســه إلى 

شــيطان، وحياتــه إلــى جحيــم. 
ــن  ــآلداب حني ــل ل ــة صاحــب نوب كتاب
دائــم إلــى الجنــة المفقــودة، بصيغــة مــن 
الصيــغ يكتــب لوكليزيــو أنشــودة حنيــن 
إلى الطبيعة العــذراء والبراءة واإلنســان 
اإلنساني، وليس اإلنسان الغازي المعتدي 
والمخــرِّب الجانــي. لهــذا الســبب ســنحّب 
ــذه  ــن ه ــر ع ــا تعبِّ ــة« ألنه ــراءة »عاصف ق
الهشاشــة النفيســة التــي تتاشــى مــن 

عالمنــا بعيــدًا منــا.

أنشودة حنني إىل الطبيعة العذراء
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تواصل الشاعرة اللبنانّية رنيم ضاهر 
ــعرية الجديدة »أتثاءب  في مجموعتها الشِّ
في ُمخّيلة قّطة«، )دار الغاوون، بيروت(، 
احتفاءهــا بكائنــات ودمــى شــغلْت جانبــًا 
غرائبّيــًا وُمذهــًا فــي حياتنــا، تلــك التــي 
رافقت الطفولة، باألخص، وأصبحْت جزءًا 
ــة مــن  َس ــة المؤسِّ ــرًا فــي هــذه المرحل مؤثِّ
العمر، ومن ثــّم المراحــل العمرية األخرى 
بشــكل عام. ومــا لها مــن أحــام وذكريات 
حميمة، قامت الشاعرة بتوظيفها وتدويرها 
ــد هــذه  ــة فــي معظــم قصائ ــى مــادة حّي إل
المجموعــة. أي إّن البطولــة هنــا لِشــعرّيِة 
تلك الكائنــات الواقعية واألســطورّية في 

آٍن واحد.
فنجدها ُتخبئ »ســعال الثعلــب« تارًة، 
وتقف على مقربة من »شاطئ الساحف« 
تــارًة أخــرى، بينمــا »يتابــع العنكبــوت/ 
تأرجحــه/ علــى خيــط الوقــت«، بدورهــا 
ســاعة  حتــى  تخــرج  الحقــل/  »فئــران 
رة/ مــن أســاور جّدتــي«، و»البومُة  متأخِّ
عاتهــا/ عــن العالــم اآلخــر«،  تكتــب توقُّ
و»اللحظة سنجاٌب/ أوَرَث بّلوطته البنته/ 
ومضى جائعًا إلى السماء«، فيما »جرثومٌة 

مــا تخــّرب/ ســهرة الشــيطان«.
فــي حيــن نجدهــا تبدع فــي مقطــٍع آخر 
من المجموعة، تاركًة -هذه المّرة- القارئ 
أســير الدهشــة والمباغتة معًا، ُمســتعيدة 
تجربــة بافلــوف، حيــُث تقــول: »يجمــع 
نظــراِت الــكاب/ هامســًا لـ)بافلــوف(/ 

ــل«. اللُّعــاب وليــد التأمُّ

»الفكرة« كنقطة ارتكاز
تعمــد ضاهر فــي قصيدتها إلــى الذهاب 
أبعــد مــن ذلــك، بلغــة رشــيقة ومصقولــة 
بإتقــان، وبطاقاتهــا التعبيرّيــة المتعــدِّدة 
تستكشــف أبعــادًا جديــدة من حيــث القدرة 
الجمالّية واإليحائية، ومن حيث االشتغال 
على المخيــال الجمعي كفســحة داللّية في 

التوّغل إلى مكنونات وحياة هذه 
الكائنــات. منطلقــًة مــن »الفكرة« 
كنقطة ارتكاز لها: »سأنظر بعين 
فكــرة/ وأتحدَّث إليــه/ أنا أيضًا 
حشرة أيها العالم« كما تقول في 

المقاطع. أحد 
ورغم اعترافها: »رأسي عربة 
أفــكار/ تعّطلــت فراملهــا«، إال أنَّ 
قصيدتها تأتي- من جهٍة أخرى، 
ــة- مليئة  ــة اللغوّي من حيُث البني
بإيقاع الكلمات الخافت والمتناغم 

مــع بدائّية صورهــا الِشــعرّية، حيُث 
نجدها تقول: »الشتاء رجُل ثلج/ يخشى 
ابتسامَة الشمس/ حتى ال تذوب ذاكرُتُه/ 
ــر«،  ــا العصافي ــي ســاقيٍة/ تشــرب منه ف
ــَدف على  و»قنديــل الذكريــات/ تْقلبه الصُّ
ظهره/ كصرصــاٍر يحــرِّك جســده/ دون 

جدوى/ فــي كل اتجاه«.

الطفولة كفضاٍء لأللفة
أبرُز منابــِع ِشــعرّية رنيــم ضاهر هي 
الطبيعــة الريفّيــة بالدرجــة األولــى، كون 
»مــكان الطفولــة فضــاء األلفــة األولــى«، 
ورغم ميلها الشــديد لــكل ما هــو غرائبّي، 
ــة  ــة، أو التلقائّي إال أّن البســاطة والعفوّي
ــات  ــرز جمالّي ــا الواســع، مــن أب بمفهومه

اللغــة الِشــعرّية لديهــا.
ولعلــه مــن الممكــن أن نوجــز هــذه 
الجمالّيات في ســمتين أساســّيتين، هما: 
جدلّية العاقة بين المفردات داخل المقطع 
أو القصيدة الواحدة، ومن ثّم بين قصائد 
المجموعة كلها، مــن حيُث تداخل األجواء 
ــًا كاَن  ــا، تداخــًا ُكلّي ــا بينه ــم فيم والعوال
ــاء  ــي أثن ــة ف ــك الساس ــًا، وكذل أم جزئّي
ــمْت  االنتقــال مــن مقطــع آلخــر، حيــُث ُقسِّ
المجموعة إلى 88 مقطعًا، ُأِخَذت األرقام 
عناوين لها. إضافًة إلى خصوصّية المتن 
الِشــعرّي لديهــا، ومــا لــه مــن أثــر متبــادل 

مــع كل مــا هــو موجود 
فــي محيطهــا، ســواء 
الواقعــي منــه أو حتــى 
ُيمّهــُد  مــا  التخييلــي. 
لتشييد طريقة تعبيرّية 
أرض  فــي  ُمبتكــرة 
الخصبــة،  الِشــعرّية 
في محاولــٍة جلّيٍة منها 
الرتيــاد آفــاٍق غريبــٍة، 
وُمثيــرة،  إشــكالّيٍة 
تقــول:  نجدهــا  حيــُث 
»أصــل األنثــى فّزاعة حقــل«، و»أنــا أيضًا 
شــجرة/ تفقد أوراقها كل خريف/ مع كمٍّ 
من األسئلة«، و»عند شــاطئ الساحف/ 
الهدوء ووالده البطء/ يسيران على مهل/ 
يتابــع العنكبــوت تأرجحــه علــى خيــط 
الوقــت/ تنتظــر الحيــاة حادثــًا لــن يقع«.

مجموعــة »أتثــاءب فــي مخيلــة قطة«، 
ــم  ــة رني ــاعرة اللبنانّي ــة للش ــي الثاني وه
ضاهر )المولودة في منطقة بعلبك ســنة 
1978(، بعــد باكورتهــا »ســأقص علــى 
النسيان حكايات طويلة« )2009(، تعلن 
عن انتمائها إلى سريالّيٍة تخّصها وحدها، 
فيهــا مــن الغرائبــّي والبســيط معــًا، كــون 
قصيدتهــا مــرآة لعالــم الطفولــة المــرادف 
لهذا الثنائي المتناقض، واستنطاق كل ما 
هو حميمّي في خيال وذاكــرة ذلك العالم 
المثقــل بالحنيــن، وهــي بذلك تحــاول أن 
تبتعــد، قــدر المســتطاع، عّمــا هــو شــائع 
ــي فضــاٍء رحــٍب،  ــق ف ــرور، بالتحلي ومك
وإعادة »استكشاف دالالت مغايرة لسياق 

ــي المألوفة«. المعان
ل أكثر من عنايتها  قصائد ُتعنــى بالتأمُّ
بالقول، طالما: »من غير الُمجدي/ الهروُب 
من التأّمل/ بــاُب المقبرة مفتــوح/ آخرٌة 

ما/ ُتحدِّثنا بضمير الغائب«.

الكتابة بُمخّيلة ُمستعارة

عامد الدين موىس
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في إطــار احتفالهــا بالذكرى الخمســين 
لرحيــل عبــاس محمــود العّقــاد، أصــدرت 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة فــي مصــر 
كتاب »المرأة في أدب العّقاد« لمؤلِّفه أحمد 
ســيد محمــد. ينقســم الكتــاب إلــى مقدِّمــة 
ــوان »الحركــة النســائية فــي  ــد بعن وتمهي
ــة  مصر الحديثة وعوامل نهضتها« وخمس
فصول. يتناول الفصل األول مصادر آراء 
العّقاد في المرأة التي يرّدهــا الباحث إلى 
ثاثة مصادر: المصادر الثقافية )إسامية، 
عربيــة وشــرقية، أوروبيــة(، والبيئــة 
والميول النفســية، والتجارب والعاقات 
ْســوية. ويشــير الباحــث إلــى أن الديــن  النِّ
اإلســامي مــن أقــوى مصــادر التأثيــر فــي 
أدب العّقــاد عمومــًا، وفــي نصيــب المــرأة 

مــن هــذا األدب خصوصًا. 
ُوِلد العّقاد، ونشــأ في أسوان، أي في 
مجتمع متديِّن، له عاداتــه وتقاليده، بين 
أبوين محافظين، وشهد في طفولته بناء 
خــّزان أســوان وقــدوم الحملــة اإلنجليزية 
التي كانت ُمَعّدة لفتح السودان؛ مما أّدى 

إلى وجود جاليات أوروبية 
ــه  ــة، فوجــد أمام ــي المدين ف
أنموذجين للمرأة: األسوانية 
واألوروبيــة  المتحجبــة، 
الســافرة؛ مــا منحــه - كمــا 
تشــير د.نعمــات أحمــد فــؤاد 
- بسطة في األفق، وأعطاه 
بســعة  اإلحســاس  قابليــة 

الحيــاة.
ــه ذات األصول  وكان ألّم
فــي  األثــر  أبعــد  الكرديــة 

طــول  عنهــا  ورث  حياتــه، 
القامة وســمات الوجه، وحــّب العزلة كي 
ــل. أما عــن عاقاته  يقــرأ، ويكتــب، ويتأمَّ
النسائية فمنها ما لم يتجاوز حدود الموّدة 
كعاقاتــه بقريباتــه وزمياتــه وتلميذاتــه 

وصديقاتــه مــن األديبــات وغيرهــن. وقــد 
أحبَّ العّقاد أكثر مــن َمّرة مع اختاف في 
درجة الحّب وأثره عليه. وهناك اختاف 
حــول عــدد النســاء الاتــي أحبَّهن مــا بين 
ثــاث إلــى ســت نســاء، كمــا ذهــب أنيس 
ــة  ــادة، والممثل ــي زي ــن: م ــور، وه منص
ــن أســماها »ســارة«  مديحــة يســري، وم
فــي روايتــه الشــهيرة التــي تحمــل االســم 

نفســه. 
ــاد  يعــرض الفصــل الثانــي لــرأي العّق
في طبيعــة المرأة وخصائصها الجســمية 
والنفســية اعتمــادًا علــى نظريــات علــم 
التشريح وعلم النفس. فالضعف في رأي 
العّقــاد أوضح مظاهــر التكوين الجنســي 
واالســتعداد النفســي في المرأة. ومظاهر 
الضعــف األنثــوي فــي نظــر العّقــاد كثيرة 
ــواهد  ــت ش ــمية أم كان ــت جس ــواء أكان س
تاريخيــة، فســيطرة الرجــل عليهــا خــال 
تاريخ اإلنســانية الطويل مظهــر من أكبر 
مظاهــر ضعفهــا جســميًا وعقليــًا. ويــرى 
العّقــاد أن دور المــرأة فــي األســرة هــو 
دور التابــع، وأن الزوج هو 
رئيــس األســرة. وأن مكانة 
المرأة رهــن باألمومة، فهي 
كل شيء بأمومتها، وليست 
بشــيء علــى اإلطــاق إذا 
نسيت هذه األمومة. وأن األم 
سّر العظمة في أبنائها، وما 
مــن رجــل ممتــاز َقــّط كانــت 

أّمــه صفــرًا مــن المزايا.
ويــرى العّقــاد أن المــرأة 
د بالعطــف والحنان  لم ُتــزوَّ
والرفــق بالطفولــة لتهجــر 
البيت، وتلقي بنفســها في غمار األسواق 
والدكاكيــن، فعملها في البيــت أكبر وأجّل 
من أن تجمع بينه وبين الســعي في طلب 
ــك  ــي ذل ــل ف ــر أو تبدي ــرزق. وكل تغيي ال

ــل يجــب  ــى أنــه خل ــاد عل ــه العّق ينظــر إلي
إصاحــه والقضــاء عليــه. ولكــن، عنــد 
الضــرورة، تخــرج المــرأة للعمــل، وعلــى 
ــع  ــية م ــة متمّش ــح فرص ــع أن يتي المجتم
طبيعتهــا. ويــرى أن بعــض األعمــال غيــر 
صالحــة للمــرأة كالسياســة، ال ســّيما فــي 

ــراب. ــور االضط عص
ــرأة ؟ ســؤال  ــق للم ــدّو أم صدي ــو ع أه
يطرحه الفصل الرابع حيث يذهب الباحث 
ــاد بعدائــه للمــرأة مــن  إلــى أن اتِّهــام العّق
المفتريــات التــي شــاعت حــول الرجــل، 
ر الباحث عدم زواجه بمزاجه الخاص  ويفسِّ
الــذي اتَّســم بالحــدة وميلــه إلــى العزلــة، 
وعاقاتــه النســائية المتعــدِّدة، واقتناعــه 
بأن اإلنســان أقــدر المخلوقــات الحّية على 
خدمــة نوعــه بوســائل كثيــرة غيــر تجديد 

النســل وزيــادة عــدده.
وعن أثر المرأة في أدبه، يقول الباحث 
إن العّقــاد كتــب قصــة »ســارة« مــن وحــي 
المــرأة، وتجاربــه معهــا، وهي لــون فريد 
فــي أدبــه، وانعــكاس واضــح ألثــر المرأة 
فيــه. كمــا حفــل شــعره بالتجــارب الحّيــة 
النابضة، ورســم صــورة ألكثر مــن امرأة 
ــر  ــن أكب ــت هــذه التجــارب م ــا. وكان أَحبَّه
الحوافــز التــي دعتــه إلــى دراســة قضيــة 
ــًا.  ــًا وكيف ــزاد إنتاجــه األدبــي كّم المــرأة ف
وينقل الباحث ما كتبه طاهر الجباوي في 
كتابــه »من ذكرياتــي في صحبــة العّقاد«: 
»مألت سارة حياة العّقاد سرورًا ومرحًا. 
وكان لأليــام الســعيدة التــي قضاهــا معها 
أثر كبير فــي أدبه، فقــد خلعت عليــه حلًا 
ــته بأفانيــن مــن بدائع  مــن الجمــال، ووشَّ
الخيال، وألهبت شــعوره الذي يستمّد منه 
قلمه قّوة وروعة، فكانــت مقاالته األدبية 
والسياســية فــي تلــك الفتــرة تمتــاز بلون 
جديد وأســلوب فريــد ال يخفى علــى أحد«.

امرأة العّقاد

منى عالم
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ــد الكاتــب العراقــي شــاكر األنبــاري  يتعمَّ
فــي روايتــه “أنــا ونامــق سبنســر”  )دار 
ــط فــي  ــه يتخبَّ الجمــل، بيــروت(  تــرك نصِّ
مهــّب الفوضــى الســردّية. ذاك أن عــداوة 
ــه وبيــن الترتيــب  جذريــة تبــرز بيــن أبطال
المصائــر  فأصحــاب  المســبق.  الســردي 
ج  التراجيديــة ال يغويهــم كثيــرًا أن تتــدرَّ
َير  ــَيرهم، وتتصاعد دراميًا مثل بقية السِّ ِس
التقليديــة والنمطيــة، لديهــم مــن الكثافة ما 
ــب.  ــدرُّج أو الترتي ــن الت ــأى ع ــم بمن يجعله
بــة يصعب  عند هــؤالء يوجــد انفعــاالت مركَّ
رصدها عبر التخطيط السردي المنّظم، البدَّ 
من تصديــع أبنية الســرد، هتكهــا وخربطة 
ــن مــن فضــح تفاصيل  مســاراتها، كــي نتمكَّ
التواريخ الشخصية بكل حماقاتها ومآسيها. 
يصير السرد تســلُّليًا ال يهتّم بالحدث، بقدر 
ــه وتأثيره الجوانبي  اهتمامه بكيفية حدوث

علــى شــخصّيات الروايــة.
هــذه االســتراتيجية، تبــدو مثاليــة جــّدًا 
لماحقة مصائر العراقيين وأوجاعهم، حيث 
عــة عشــوائيًا بيــن  الحيــوات الكثيفــة الموزَّ
البلــدان واألزمنــة والذكريــات المتضاربــة. 
بطــل الروايــة العائــد حديثــًا إلــى الدانمارك 
فــي رحلــة لجــوء جديــدة، يحــار فــي وجهة 
ذكرياتــه: هــل هــي العــراق حيــث ســنوات 
الصبــا والعبــث، أم هــي إيــران الهــروب 
والتشــرُّد؟ ومــاذا عــن دمشــق والعمــل فــي 
بساتين الغوطة قبل الرحيل إلى الدانمارك 

ومنهــا إلــى البرازيــل؟
ــًا  ــدًا ثابت ــل بيــن األمكنــة بــات تقلي التنقُّ
نــة الســردية العراقيــة، ال مفّر من  فــي المدوَّ
رصد عوالم الشــتات بعد الخراب المتاحق 
الذي حّل بالبلد األم، لكن األنباري ال يتنقَّل 
انطاقًا من هذا التقليد الثابت. المكان عنده 
جزء من خلطة القلق السردي التي يعتمدها 
ــه، ففي اللحظــة التي نظــّن فيها أن  في َنصِّ
البطــل )الــراوي( غــادر العــراق نجــده عــاد 

إليــه، وكذلــك الحــال بالنســبة للبلــدان 
األخــرى. ثنائيــة العــودة والرحيــل أقــرب 
ــى المــادي،  ــا إل ــى الجانــب النفســي منه إل
وكأن المراد مــن األمكنة ليــس جغرافيتها، 
بل وظيفتها الشعورية التي يكثِّفها الكاتب 

في نقل االنفعاالت المتضاربة 
التــي عاشــها أبطالــه فــي كل 
ــح  ــة يصب ــم األمكن ــد. تراك بل
معــاداًل للتواريخ الشــخصية 

بــكل خيباتهــا ومســّراتها. 
إال أن الربــط بيــن الذوات 
المتنقِّلة والتواريخ الشخصية 
الظاهريــة  هــذه  يتجــاوز 
المتمثِّلة باالنفعاالت الصادرة 
ن  عن الشخوص، والتي تكوِّ
يكمــن  الخــاص.  تاريخهــم 

العــراق  فــي  الربــط  أســاس 
نفســه؛ إذ إن الكاتب يحاول إعــادة تركيب 
بلــده فــي كل مــكان يذهــب أبطالــه إليــه. 
ــم في  تركيــب جديــد ال قــدرة لــه علــى التحكُّ
مامحه، الماضي يتسابق مع الحاضر في 
سرد الوقائع أو إعادة إنتاجها، والذكريات 
تنافس، بضراوة، تلــك الوقائع الحاصلة 
راهنًا. إنها أقرب إلى الحرب السردية التي 
تختلط فيها التقنيــات واألدوات، ويصبح 
الفــرز األســلوبي مهّمة عســيرة. وبرغم أن 
األبطــال الموازين للــراوي، نامــق ونادر، 
وحتــى الــرواي نفســه صنعــوا ألنفســهم 
حيــوات جديــدة فــي بــاد الشــتات عبــر 
ــة  ــن الحلق ــل والدراســة، لك ــزواج والعم ال
ــت -دائمًا- حياتهم  المركزية لوجودهم كان

األصليــة فــي العــراق. 
بدت األمكنــة في الرواية عديمــة التأثير 
فــي ذوات الشــخصيات، إذ نجــد الكثير من 
الوصف عن أحوال الدنمارك والبرازيل من 
غيــر أن نلمس أثــر ذلــك على الشــخصيات 
المبتلية بوطنها األول، تســارع إلى إعادة 

إنتاجه عند كل تهديد جديد.
ر ذلك سيولة الزمن في الرواية،  قد يفسِّ
ــداد  ــي بغ ــا ف ــات الصب ــط لحظ ــث تختل حي
مــع قســوة الحيــاة فــي الدنمــارك، وبينهما 
محّطــات كثيــرة فــي إيــران ودمشــق. هــذه 
االنصهاريــة الزمنيــة تأتــي 
في سياق الفوضى السردية 
التي يتعمَّدها الكاتب إلخراج 
أفضــل مــا يملــك أبطالــه مــن 
نوازع ومشــاعر وأفكار، كما 
ــم  ــى جعله ترمــي -أيضــًا- إل
أسرى موطنهم األصلي الذي 
يغادرونه بالمعنى الجغرافي 

فقــط. 
يصــّح تســمية األســلوب 
الذي يتَّبعه شاكر األنباري في 
روايته هــذه، بالســرد الدائري الــذي يتنقَّل 
بيــن األمكنــة واألزمنــة مــن غيــر أن يمــّس 
ذلــك الشــخصيات، أو يغيِّرها. ســرد يدور 
حول العراق كثابتة صلبة تستدرج عناصر 
الســرد إليها، وتعيد َصْهرهــا. حتى نامق، 
الشــخصية التــي حــاول الكاتــب تخلصيهــا 
مــن عــبء متابعــة أخبــار العــراق وكوارثه 
ليــس ســوى دليــل إضافــي علــى طهرانيــة 
العاقــة بالوطــن األول قياســًا بعاقتــه 
البّرانية والسطحية بالبلد الذي يستضيفه. 
الكاتــب كان مضطــّرًا أن يســير فــي خّط 
سردي دوراني، ألن العراقيين الذين يرصد 
أحوالهــم فــي الروايــة يملكون مــن ذكريات 
الماضــي أكثــر بكثيــر مــن وقائــع الحاضــر 
مصائرهــم  عــن  والكتابــة  والمســتقبل، 
تتبُّعــًا وحفــرًا، ال يحتمل التصاعــد الدرامي 
الكاسيكي، السّيما أن العودة إلى الوطن 
األصل المبتلي بالحروب المتناسلة، واردة 

دائمــًا.

فوىض الرسد الرتاجيدي

إييل عبدو 
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تـكـتـــسي روايــة »فـرانكـشـتايـــن فــي 
بغــداد« ألحمــد ســــــعداوي )منشــورات 
الجمــل، 2013( أهـــّمّية خاّصــة، ألنـــها 
بًا استـــمدَّت بعــض  ــف شــكًا ُمـــركَّ توظِّ
ــوع  ــن ن ــناصره م عـ
ــى  ــود إل ــي يع روائ
مطلع القرن التاسع 
عـــشر، مع تحـــوير 
و»تـْبـِيــَئـة« لرواية 
)ميــري شــيـلـــلي( 
 ، ين نكنشـــتا ا فـر «
برومثيــوس  أو 
الحديــث« )1818(، 
لـتـنــتـقل من سـجــّل 
ــوطية  الروايــة الـغـ
ســـتيكية  نتا لفا ا و
الذاتيــة،  واألبعـــاد 
ــّل مــا يمكــن أن  ــرومانسية، إلــى سـجـ الـ
نسـّميه »الـسوريالية الواقـعية«. ذلك أن 
توظيف الرعـب والـعـناصـر الغرائبية عند 
)م. شــيلـــلي( كان يـتـــوّخى اإلفـات مـن 
وطــأة الـحتـمية الـبيـولوجية الـمهيمنة، 
وإفــساح المجال لصوت الذات واألسئلــة 
الـمـيتافـــيزيقية التــي شــغلت الـــوجدان 
الـــرومانسي آنـــذاك. أمــــا فــي روايــة 
ســــعداوي، فـــإن الـتـحـويـــر يـنـــحو إلى 
اســتعـــمال هذا »الـغــــول« الـُمـَفـــْبَرك من 
أعضاء ُمَقّطعة وَمـخيطة لضحايا الحرب 
األهليــة واالحتــال، فــي االنتـــقام مــن 
المجرمين والمعـــتدين. والذي صـنع هذا 
الوحش المخيف، هـو »هـادي الــعـتـاَك« 
المتاجـــر في العاديات واألشياء القديمة. 
ــة  ــوازي فرانكنشــتاين فــي الرواي ــه يـ إنـ
ك بـصيغـة  اإلنجليزية، إال أنـــه: »يـتـــمسَّ
ــَمْه )الذي ال اسـم  أكثـر خيالية، فـالشــْســ
لـه( مـصـنوع من بـقايا أجــســـــاد الضحايا، 
ــضافًا إليها روح ضحية واســم ضحية  مـ
أخـرى. إنـه خاصة ضحايـا يـطلبون الـثأر 
لـمـوتهم حتى يـرتـاحوا، وهــــو مخــلوق 
لــانـــتقام لهم«. بـعـبارة ثـانية، وحش 

بـغداد يسـتـجـيب لـسياق سياسي اجتماعي 
تـعيشه العراق منذ 2003، مـطبوع بأقصى 
درجات العنف واإلرهاب ، حـّول األوضاع 
والعائـق إلى سـديم وفـوضى مطلقيـْن، 
وجعل فـضاء بـغداد سـورياليًا، كاشفًا عن 
مخزون الباطن، وشـرور الـتسلُّط وأحقاد 
الطوائف. مـن ثـم، يـضفي الوحش الذي 
ال اســم لــــه، علــى نفســه صـــفة الـمنقـــذ 
والمـَُخـلِّص وفارض الـعدالة: »ســأقـتّص 
بـــعون اهلل والســماء، مــن كل المجرميــن. 
ســأنجز الـعدالة على األرض أخيـرًا«. هذا 
التـحـويـر لـرمـزية وحــش فـرانكـشتاين 
وإعادة تـــوظيفها ضـــمن سياق ُمـغـايـــر 
ــليزي فــي القــرن  لســياق المجتمــع اإلنجـ
التاسع عـشـر، يـربطه أحمـــد ســعداوي 
نات بـنائـية أخرى، تـسـاند عـملية  بـمكوِّ
»إعــــادة الـتـنـبــيـــر« التــي تعطي دالالت 
جديدة لـشكل البناء الروائي الـمـقـتــَبــس. 
ص بـنـــية »فــرانكــشـتاين  ويمكن أن نلخِّ
ــر علــى  ــها ال تـتـوافـ فــي بغــداد«، فــي أنـ
حبكــٍة أحــــادية، بـــل هــي ذات أبــــعاد 
ثاثـيـــة: ُبـعـــٌد اجتماعي يـــرتبط أساســًا 
بـــفضاء حـــّي الـبتــاويـيـــن، وما يشتـمل 
عليه)مقهى عزيز المصري، فـندق العروبة، 
ــهود، مسكن هادي الــعتــاك  ــرابة اليــ خـ
ــوا،  ــع الوحــش، العجــوز إيــلــيشـ صان
والكنيسة...(، والبـعد السياسي متـمثًِّا 
في دائرة المتابـعة والــتعـقـيـب، والعميد 
سـرور مجيـد، وهيـئـة المـنجمين والسـحرة، 
ــر  ــي بـاهـ ــا عل ــة ومديره ــة الحقيق ومجل
السعداوي، والصحافي محمود السـوادي، 
ومظاهـر االحتال األميركي...(؛ ثـّم الـبـُـعد 
الـفانتـسـتيكي الذي يفترض أن كل سـرٍد 
تـخـيـيـلي هـو اختاق وتـشـويه وإضافـة 
لـما يـُـعـتـبـَـُر واقـعــًا. مـن هذا الـمـنظور، 
تـغـدو اإلحـالة على نــّص فـرانـكـنـشتاين 
بـمـثابة »إعــادة تـنـبــيـر« حسب مصطلح 
باخـتـيـن، أي إعـادة تـوظيف خـرافة أو 
أســطورة أو روايــة، مـــــــع تـعـــديل فــي 
خـلفـيتـها الحـوارية، مـا يسمح بالتـباعد 

عن السياق األّولي وفـــتح أبواب التأويل 
على دالالت مسـتجـّدة. وأظـن أن اسـتـحضار 
هذا الـعنـصـــر الـبـنـــائي-الشكلي، هـو ما 
ــاين في بغداد«  يـجـعل رواية »فــرانكـشتـ
ــر،  ــلو على الطابع الواقعي والمباشـ تـعـ
لـتصبح أشـبـه بـألـيغـوريا يـتـجاور داخلها 
الخيالي واالسـتـيهامي والواقعي، وتـلتـقي 
ــد  ــة بـمشاهــ ــر التناقــض والمفارق عناصـ
ــد  ــباذلها، فـتــتجــّسـ ــة ومـ ــاة اليومي الحي
مأســاة عـــراق الـــيوم. ويـــأتي الســرد 
بضميــر الغائــب، مـــا عـــدا الفصــل الثامــن 
ــؤّلف« الـمحتمل،  عشر، حيث يتوّلى »المـ
سـرَد تفاصيل عن حصوله على تسـجيل 
ــه،  صوتــي يحكــي قصــة الــذي ال اســم لـ
وعاقتــه بخالقه هـــادي الـعـــتاك، ودور 
الصحافــي الســوادي... علــى هــذا النحو، 
تـجمـــع الروايــة بيـــن وصــف االنفجارات 
المتكــرِّرة، ورســم مامــح شــخصيات 
ــل،  ــة بأجــواء التـقـاتـ ــا عاق وأحــداث له
ات الوحش لـانـتـــقام لـألبـــرياء  وتـــدخُّ
وتـــدويخ الســلطة التــي ال تعــرف شيـــئًا 

عـن هـُـويَّـتـه الـهـُامـية، الـغـُـفـل. 
على مسـتوى الداللة، ال شّك أن حضور 
الـُبعد الفانتـستيكي في »فـرانكـشتـاين في 
ــراق المعقَّـد  ــع واقـع العـ بـغداد« قـد وسـّــ
الغـارق في االقـتـتـال وتـراُكــم الـجـثــث. 
ــف  ــاح هــذا التوظيـ ــرى، أتـــ ــعبارة أخـ بـ
ــى  ــستيكية الوصــوَل إل ــخصية فانــتـ لشـ
تـمثيـل فـني يـتـبـاعد عـن الـواقع الـجـْهم، 
الـنـّيـئ، ويـلتـقط- في اآلن نفسـه- السمات 
ــراق، أي  ــي العـ ــاة ف ــى الحي ــالبة عل الغـ
االلـتـبـــــاس والـعـْيـش في فـضاء ســديمـّي 
ُمــنفلـتة أوالــّيـاتـه... وال شك أن الـمـُـزاوجة 
بين الطـابـــع الواقعي والوقائــع الخارقة 
ــق نوعــًا مــن  ــك يـحـقِّـ ــل ذل ــتاد، كـ للمـعـ
التــكامل بيـن الـتـمـثـيـل الـفـني وامــتــداداتـه 

الــتـأويـلـية.

حني يغدو العـنف كـابوسًا يـوميًا

مـحّمد بــرادة
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ألغاز الحرب ومغازيها 

هيثم حسني

يعايــن اإليطالــّي إنريكــو دي لــوكا 
ــا  ــوم م ــه »الي ــي روايت ــي 1950( ف )نابول
قبــل الســعادة« )ت: معاوية عبــد المجيد، 
دار أثــر( واقع مدينة نابولــي إّبان الحرب 
العالمية الثانية، والمعارك التي شهدتها، 
وتأثيــر ذلــك علــى النــاس وتفتيتهــم، 
ناهيك عن تدمير المدينة والتنكيل بأهلها 
ومحاولــة تغييــر معالمهــا، وكأّنها تشــهد 
يومهــا ما قبــل األخيــر، أو تتهّيــأ لانتقال 
إلــى مرحلــة مختلفــة تكــون فيهــا غريبــة 

عــن إرثهــا الحضــارّي.
ــوكا حكاياتــه مــن  ينهــل إنريكــو دي ل
شــخصّياته  يرســم  طفولتــه،  مرحلــة 
المســتوحاة مــن تلــك المرحلــة، ويضفي 
عليها أبعادًا معاصرة، أو يختار لها أدورًا 
جديدة تتناسب وطبيعة الزمن الذي ينفتح 
على الماضي والمســتقبل، يعيــد صياغة 
أحــداث الماضــي ليقتــرب مــن الواقــع، 
ويرســل رســائله وِعَبــره إلى المســتقبل، 
وذلــك دون مباشــرة أو إقحــام، بــل تبدو 
تلك الرسائل مرّمزة في سياقها، وتكون 
دالالتهــا وتأوياتهــا إشــارات لّماحــة إلى 
أهّمّية قراءة التاريخ بغية تفهُّم التغييرات 

الناتجــة عــن األحــداث الكبرى. 
يحكي دي لوكا روايته على لسان طفل 
صغير يعيش في ميتم في مدينة نابولي، 
تتكّفــل بــه، وتتبّنــاه امــرأة فــي المدينــة، 
تمنحه فرصة للتعّلم، ويكون وجوده في 
الميتــم فرصــة لَبْلــَورة شــخصّيته كطفــل 
يكبر قبل أوانه، وكأّن واقع الحرب يوجب 
تجريــد الطفــل من براءتــه، ويلقــي به في 
معترك حياة صاخبة عنيفة، ليجد نفسه 
في مواجهة إجبارّية مع ظروف قاهرة كّل 
مّرة، يحــاول، بإرادتــه وعنــاده، التغّلب 
ــا لصالحه الحقًا.  عليها، ومن ثّم توظيفه
يتمّتع الطفل بحّرّية نســبّية بالمقارنة 
مــع أقرانــه فــي الميتــم، يتحّلــى بالهــدوء 
واإلصرار على التعّلم وتطوير إمكانّياته، 

تنميــة  فــي  ودورهــا  القــراءة  يقــّدر 
شــخصّيته، يكــون مختلفــًا عــن األطفــال 
اآلخريــن الذيــن يتهّربــون مــن الــدروس، 
أو يهملونهــا، تــراه ينكــّب علــى قــراءة 
ــا  ــن خاله ــا، يكتشــف م ــب، يطالعه الكت

عوالــم جديــدة وعلومــًا مختلفــة.
حــارس الميتــم غايتانــو يكــون عّراب 
الفتى الصغير، يحميه ويســّهل لــه كثيرًا 
مــن األمــور، يتغاضــى عــن انســاله إلى 
الغرفــة الســّرّية التــي كان يخّبــئ فيهــا 
يهودّيــًا لمــّدة قصيــرة فــي أثنــاء الحرب، 
يحّدثــه كيــف أّنه خلَّــص الرجل مــن موت 
ــق، فــي الوقــت الــذي كان كثيــر مــن  محقَّ
الناس يحترفون الوشــاية من أجل كسب 
المــال، ويتحــّدث لــه كذلــك عــن عاقتــه 
التــي توّطــدت مــع ذاك الرجــل الغامض. 
غايتانو يصف للطفل حالة الناس بعد 
كّل غــارة جّوّيــة، وكيف كانــوا يخرجون 
من الماجئ، وال يجدون منازلهم. يصّور 
ــر وجــوه البشــر الذيــن يخســرون كل  تغيُّ
شــيء فــي غضــون ســاعة. حيــث كانــوا 

شــيء  أي  عــن  يبحثــون 
ركام  بيــن  مــن  ينقذونــه 
البيــوت المهّدمــة. يفتشــون 
بين األنقاض، وال يعثرون 
على شــيء يســتحّق اإلنقاذ 
ألّن الدمــار مفجــع وكارثّي.
ينتقل الطفل إلى مرحلة 
المراهقــة، يحــرق المراحــل 
للوصول إلى اليــوم ما قبل 
الســعادة، ذاك الــذي يكــون 
التوراتيــة  األســاطير  فــي 
رأس  يســبق  الــذي  اليــوم 

ــذي  ــودّي ال ــم اليه ــب التقوي ــنة بحس الس
يتحــّدث عنه بطــل رواية إنريكــو، وذلك 
عبــر إحالتــه إلــى تاريــخ مديد مغــرق في 
َتأْســُطره، بحيــث يبــدو وكأّنــه ســليل 
ــي تبحــث عــن وســائل  ــا ال تن ميثولوجي

لتجديد نفسها. 
يجــد الفتــى صورتــه فــي صــورة أبيه 
الضبابّيــة فــي خيالــه، يرســم له أشــكااًل 
مختلفة متباينة، يســتاء لكشــف غايتانو 
لــه عــن الحقيقــة، يــوّد لــو أّنــه ظــّل ابنــًا 
لّاأحــد، ابنــًا فقــط ألب مجهــول ال يعرف 
ــه شــيئًا،  ــه وعــن شــخصّيته وماضي عن
يتماهى مع شــخصّيات نشــأت دون أب، 
وأصبح كل منها أبًا لنفســه. تحّيره كلمة 
»األب«، وهو الذي لم يســبق له أن شــعر 
بأّي شعور حيال أب مفقود ال وجود له. 
يطلق آراءه الغريبة عن األبّوة والبنّوة، 
ــذي كان  ــو ال ــًا، وه ــه ابن ــكالّية كون وإش

يتوّهــم القطيعــة مــع الواقــع والناس.
يرمز ديو لوكا إلى أّن السعادة سلسلة 
مــن التأمُّات. يدخــل بطله عالمــًا كّل مّرة 
من ســعادة آنّيــة، أو مــا يظّنها ســعادة، 
ويكون بحث الفتى عن الســعادة مطاردة 
لسراب هارب، فكّل مّرة يشعر أّن السعادة 
هي ما يعيشها، أو ما يحلم بها في موقف 
يعــود وينتكــب  لكّنــه  مــا، 
ذاك،  المخــادع  لشــعوره 
والسّيما أّن التجارب الكثيرة 
ُتْنِضجه، وُتَمْرئي له جوهر 
األشياء، فا ينخدع بسرعة 
تكــون  المظاهــر.  أمــام 
الســعادة، فــي مرحلــة مــا، 
التجــّول بحّرّية فــي المدينة 
ومصاحبة الغرباء والبّحارة 
والناس، ثــّم تغــدو مرتكزة 
فــي قراءاتــه، وتنتقــل إلــى 
المتعــة مع المــرأة، وفــي كّل 
موقــف يختلــف انطباعــه ورأيــه، فيكــون 
اليوم ما قبل الســعادة هو اليوم المفتوح 
على المستقبل، اليوم الذي يبّشر بالحّرّية 
بعيدًا عن قيــود الماضي وهموم الحاضر 

ــون الحرب.  وجن
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الفساد في 
»الطواب األكبر«

في  للنشر  ــارة  ــض ــح ال دار  عــن 
»الطواب  رواية  صدرت  القاهرة، 
ــر« لــلــروائــي عــبــدالــســام  ــبـ األكـ
محافظة  فيها  يتناول  إبــراهــيــم، 
مصر:  جنوبي  الواقعة  اأُلْقــصــر، 
والعاقات  والحاضر،  الماضي 
والقضايا  واالجتماعية  اإلنسانية 
وارتباطها  المحّلّية  السياسية 

باألجواء السياسية العامة.
قضايا  أيضـًا-  الرواية-  وتناقش 
بشكل  مّرة،  ألّول  ُتطَرح،  شائكة 
جريء، وتكشف الكثير من األسرار 
أزمــات  ر  وتفجِّ عنها،  المسكوت 
روائــي  شكل  في  وحديثة  قديمة 
عن  النقاب  وتكشف  وإبــداعــي، 
والتغييرات  األزمـــات  من  الكثير 
بلغة  كامل  قرن  خال  حدثت  التي 

عالية ومتفرِّدة. 
منذ  اآلثـــار  نهب  الــروايــة  تتناول 
الــقــديــم، وحــتــى اآلن،  الــتــاريــخ 
الذي  السياسي  الفساد  وتناقش 
ــاعــي،  ــم ــحــق بــالــنــســيــج االجــت ل
والمحّلّيات.  التعليم،  ومنظومة 
بلغٍة  المكتوبة  ــة  ــرواي ال تستند 
وعلم  التاريخ  إلى  متقنة  سردية 
أ في  اآلثار إلعادة بناء مجتمع تهرَّ

ظّل وجود نظام فاسد.
عبدالسام  للروائي  قد صدر  وكان 
إبــراهــيــم عـــدة روايـــــات وكــتــب 
الحرب  ــادش  »ق منها:  وترجمات 
الموتى«  و»كوميديا  والــســام«، 
ــب مــع الــنــمــر،  ــع ــل قــصــص، و»ال
ومــســرحــيــات أخــــرى«، و»عــشــر 
و»مختارات  مفقودة«،  مسرحيات 
قصصية ألدباء جائزة نوبل« بدبي، 
و»الراكبون إلى البحر ومسرحيات 
تتداعى«  »أشياء  وروايــة  أخــرى« 
لكليفورد  مــســرحــيــات  ــاث  ــ و»ث
»مسافة  إلــى  إضافة  أوديــتــس«، 
قصص,  لــلــغــرق«،  ــدًا  جـ قصيرة 
للكاتب األسترالي  و»رواية فوس« 
باتريك وايت، و»ثاث مسرحيات 
»أضواء  وكتاب  لوانس«  هـ.  د.  لـ 

على المسرح البريطاني«.

لندن وإرهاصات 
الثورة

ــّب فــي لــنــدن«  ــُحـ تــقــّدم روايــــة »الـ
والترجمة  للنشر  ــرام  ــ األه )مــركــز 
محمد  للكاتب  والتوزيع،القاهرة( 
مصطفى عرفي، أنموذجـًا لعمل أدبي 
الحقيقة  من  كثير  بين  يمزج  ممتع، 
في  أحداثه  وتــدور  الخيال،  وبعض 

العاصمة البريطانية لندن.
شباب  من  نخبة  هم  الرواية  أبطال 
عن  بحثـًا  الشمال  إلى  هاجروا  مصر 
هذه  انشغال  ورغم  والحّرية.  العلم 
الحصول  في  الطامحة  المجموعة 
لم  ذلك  فإن  الدكتوراه،  درجة  على 
ومتابعة  الــدوري  اللقاء  من  يمنعهم 
في  الدخول  ثم  ومن  الوطن،  أنباء 
وساخنة  عة  متنوِّ ممتعة  حــوارات 
في آن واحد، تعكس الموقع الطبقي 
المجتمع  فــي  منهم  لكل  والثقافي 
رصد  فهو  الزمن،  عن  أما  المصري. 

يوم لمشاهدة 
الكانجارو

يقدِّم كتاب »العربي« الفصلي، رقم 96 
واآلداب،  للفنون  الوطني  )المجلس 
الَقّص  فن  من  بديعة  نماذج  الكويت( 
ــذي أبــدعــه قــّصــاصــون  ــ ــي ال ــروائـ الـ
وروائيون من أنحاء العالم تحت عنوان 
 30 الكانجارو:  لمشاهدة  مثالي  »يوم 
من  العالمية  القصص  روائع  من  قصة 

إعداد وتحرير شريف صالح.
تغّطي  عة  متنوِّ مجموعة  الكتاب  يضّم 

الَمْحكيّة أسلوبـًا 
للمقاومة

لغتنا  تــطــّورات  »حــول  كتاب  يأتي 
)منشورات  المعاصرة«  المصرية 
مــصــريــة نــحــو ثــقــافــة وطــنــيــة 
لمؤلِّفه  ــرة(  ــاه ــق ال ديــمــقــراطــيــة، 
ليقدِّم  ــديــن،  ال جــمــال  الــعــزيــز  عبد 
وتوثيقـًا  عمقـًا  أكثر  مغايرة  رؤية 
المحكّية،  المصرية  اللهجة  لقواعد 
قواعد  من  أغلبها،  في  المستَمّدة، 
منذ  المصريون  عرفها  التي  اللغة 
التاريخ  فجر  منذ  رت  وتطوَّ القدم، 

حتى اليوم.
يهّمنا  »الـــذي  إن  الــبــاحــث  ويــقــول 
ذكره هو أن اللغة المصرية على َمّر 
تاريخها كانت ضمن أشكال المقاومة 
الدخيل  تواجه  كانت  التي  الثقافية 
واألجنبي، وتستوعبه في سياقاتها 

دون أن تترك نظامها اللغوي«. 
دقيقة  تفاصيل  إلى  المؤّلف  ويشير 
باللهجة  الــكــتــابــة  ــّور  ــط ت تــخــّص 
ما  ذلــك  ومــن  مصر،  فــي  المحكّية 
مع  حدث  مثلما  األقباط،  مع  جرى 
انحاز  الــذي  المقفع،  بن  ساويرس 
بشكل ال شعوري في كتابه »تاريخ 
البطاركة«،  تاريخ  خال  من  مصر 
حذف  مثل  القومية،  لغته  بنية  إلى 
وتفضيل  الجماعة،  واو  من  األلــف 

يناير  ــداث  أح على  السابق  للعالم 
 - كاشفة  الرواية  جــاءت  إذ  1102؛ 
فترة حكم  لمحّددات  وربما محاكمة- 
مبارك  األســبــق  المصري  الرئيس 
ــى ما  والــتــي أفــضــت بــالــضــرورة إل

يحدث اآلن.
صفحات  عبر  الــكــاتــب  يستعرض 
رصين،  أدبــي  بأسلوب  ــتــه،  رواي
وتحلياتها.  األحــــداث  تــفــاعــات 
ــون الــنــفــس  ــن ــك ــذلـــك يــرصــد م وكـ
بطموحاتها  شخصية،  لكل  البشرية 
وعثراتها،  وأحامها  وانكساراتها، 
وتفهُّم  سلوكياتها  رصــد  خــال  من 

دوافعها إزاء األمور الجوهرية. 
اآلنية،  الرواية قضايا مصر  تناولت 
ووضعتها تحت المجهر، وحملت بين 
المجتمع  فسيفساء  نات  مكوِّ جنباتها 
ــري بــخــصــائــصــه الــمــمــيــزة  ــص ــم ال
ورغباته وأحامه التي بدت - أحياناًً 
تلك  وجاءت  التطويع.  على  عصية 
بسرعات  الــمــتــمــازجــة  الــتــفــاعــات 
متفاوتة كي تضمن عنصر التشويق 

الروائي والحبكة الدرامية.

القصيرة  القصص  إبــداع  من  عام  مئة 
األميركي،  بــو  آالن  ــار  إدغـ مــن  ــدءًا  بـ
ــي هــاروكــي  ــان ــاب ــي ــى ال ــ وصـــــواًل إل

موراكامي. 
ــرز قــصــص هـــذه الــمــخــتــارات:  ــن أبـ م
»ُمرّبي  نابوكوف،  فاديمير  »الكلمة« 
المطر«  في  »نوافير  ــان،  ي مو  البط« 
طريقين«  »قــصــة  ميشيما،  يــوكــيــو 
نادين  وجه«  با  »قاتل  كويلو،  باولو 
ــة غــرامــيــة« دينو  غــورديــمــر، »رســال
ــطــرد« روبــيــن درايــو،  بــوتــزاتــي، »ال
ــان«  ــة« بــورخــيــس، »آريـ »األســطــوان
نايبول،  وردزورث«  »ب.  لوكليزيو، 

و»قاتل التنين« ريلكه.
شارك في ترجمة هذه المختارات لمجلة 
المترجمين  مــن  مجموعة  »الــعــربــي« 
بينهم:  من  المبدعين  العرب  والُكّتاب 
غـــادة الــحــلــوانــي، رشـــا الــجــديــدي، 
كلفت،  خليل  ــن،  ــدي ال جــمــال  ــاديــة  ن
نهلة  علماني،  صالح  شاهين،  طلعت 
بيضون، حمادة إبراهيم، أحمد يماني، 
فهد  جريس،  سمير  الموزاني،  حسين 
عبد  حسين،  يوسف  كامل  حسين، 
ياسر  أشكناني،  زبيدة  كرمون،  اهلل 

شعبان، ومحمد عبد النبي.
اختار محرِّر الكتاب شريف صالح، في 
مجلة  في  ُنشرت  التي  القصص  ترتيب 
عامـًا،  عشرين  مــدار  على  »العربي« 
للنصوص،  الجغرافي  الطابع  مراعاة 
الشمالية،  أميركا  بنصوص  بدأ  حيث 
وآسيا  بأوروبا  مــرورًا  الجنوبية،  ثم 
يجعلها  مــا  إفريقيا،  بــقــارة  وانتهاء 
بمنزلة »أطلس« لكتابة القصة القصيرة 

وتطّورها، خال مئتي عام.

مختاراتنا

)تبتوعلى(  فيكتب  الثاء  بدل  التاء 
ويقصد أّكدوا على. ويكتب )قايلين( 
المربوطة  التاء  بدل قائلين. ورفض 
ويكتب  بالية.  بــدل  )باليه(  فيكتب 
البايس  ــا  و)أن دائمة.  بدل  )دايمه( 
الخاطىء.  البائس  بــدل  الخاطى( 
نسيلك(  و)ونحن  مثل.  بدل  و)متل( 
بدل  دنانير(  و)تلته  نسألك.  بــدل 

ثاثة.
والخبير  الــبــاحــث  أن  إلـــى  يــشــار 
وأن  سبق  الدين  جمال  عبدالعزيز 
لمخطوط  ودراسة  تحقيق  له  صدر 
»عجائب اآلثار فى التراجم واألخبار« 
وتحقيق  الجبرتي،  لعبدالرحمن 
ودراسة لمخطوط »تاريخ مصر من 
لساويرس  البطاركة«  تاريخ  خال 

ابن المقفع، وغيرها.
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موسوعة الجوائز 
األدبية

الجوائز  »موسوعة  رًا،  مؤخَّ صدرت، 
األدبية«، )عن الهيئة المصرية العامة 
محمود  تأليف  الــقــاهــرة(  للكتاب، 

قاسم.
يرصد المؤلِّف، عبر صفحات الكتاب، 
العالمية  الــجــوائــز  ــرز  أبـ مــن  عـــددًا 
بــالــدّقــة  ــســم  يــتَّ توثيقي  بــأســلــوب 

والبحث الجدِّيَّين.
الترتيب  على  الــمــؤلِّــف  حــرص  ــد  وق
كتابة  على  ــرص  ح كما  الهجائي، 
لغتها  بــحــســب  مــنــطــوقــة  األســـمـــاء 
أو  اللغة اإلنجليزية  األصلية، وليس 

الفرنسية فقط.

الوعي الجمالي 
عند سيد حجاب

حميدة  للشاعر  ــرًا،  مــؤّخ صــدر، 
اآللــهــة..  »ســقــوط  كتاب  اهلل  عبد 
قراءة في الوعي الجمالي عند سيد 
العامة  المصرية  )الهيئة  حجاب«، 

للكتاب، القاهرة(.
الشاعر  مشروع  أن  الكتاب  د  يؤكِّ
بثورته،  ينفصل،  ال  حجاب  سيد 
ينبثق  الــجــمــالــي،بــل  وعــيــه  عــن 

الحرب اللبنانية 
في »طابق 99«

جنى  اللبنانية  للكاتبة  حديثـًا  صدر 
 ،»99 »طابق  ــة  رواي الحسن،  فــواز 
)مــنــشــورات ضــفــاف،بــيــروت- دار 

االختاف، الجزائر(.
ــداث الـــروايـــة بــيــن لحظة  تــمــتــّد أحــ
مفصلية في مجزرة صبرا وشاتيا في 
ونيويورك   ،2891 سبتمبر/أيلول 
متعدِّد  السرد  ويستند   .2000 عــام 
الوعي.  تيار  أسلوب  إلى  األصــوات 
الذي  الفلسطيني  الشاب  »مجد«،  يقع 
في  جسده  في  المجزرة  ندبة  يحمل 
من  المنحدرة  المسيحية  »هيلدا«  حّب 
اليمين  بنفوذ  تمتَّعت  إقطاعية  عائلة 

المسيحي في أثناء الحرب. 
التي  الفتاة،  تقّرر  حين  الصراع  يبدأ 
تتعلَّم الرقص وتمتهنه في نيويورك، 
لبنان  جبل  في  قريتها  إلــى  الــعــودة 
إلعادة اكتشاف ماضيها. بين تصّوره 
خسارتها،  من  وخوفه  القديم  للعدو 
إلى  مضطّرًا  أيضًا  نفسه  »مجد«  يجد 
بحياة  أودت  مؤلمة  أحداث  استعادة 
من  والــده  لت  وحوَّ وجنينها،  والدته 
ــروا« إلــى فدائي،  ــ أســتــاذ فــي »األون
»هارلم«  َحّي  في  ورد  بائع  وبعدها 

الشهير في أميركا. 
ــي الــمــقــدِّمــة يــعــرض لــنــا الــمــؤلِّــف  ف
أدبية،  قسمين:  إلى  الجوائز  تصنيف 
من  العديد  حصول  مبيِّنـًا  وعلمية، 
الُكّتاب واألدباء والعلماء على الجوائز 
والعلمية،  والتشجيعية  التقديرية 
األدبية  واألكاديميات  سات  المؤسَّ من 

والعلمية. 
رصد  في  كتابه  في  المؤلِّف  ويمضي 
عليها  والحاصلين  الجوائز  من  العديد 
العربي،  العاَلَمْين:  أنحاء  مختلف  من 
ــجــائــزة األدبــيــة  ــي، مــثــل ال ــرب ــغ وال
كتابين،  إلى  ُتمَنح  وهي  األيسلندية، 
عن  تصدر  التي  الكتب  من  عــام،  كل 
األيسلنديين  الناشرين  اتحاد  طريق 
الروائي،  لإلبداع  وُتمنح   ،9891 عام 
ــألعــمــال غير  ــًا ل ـــ ــض ــر، وأي ــع ــش وال
)مزويا  عليها  حصل  وقد  اإلبداعية، 
»عبر  ــة  رواي عن  دوتير(  وار  سيجر 

الليل«.
قيمتها  ــة  ــي األدب الــجــوائــز  وتكتسب 
سة الثقافية  المعنوية من وجود المؤسَّ
وتحمل  تدعمها  التي  االقتصادية  أو 
اسمها. ومن بين هذه الجوائز ما تحمل 
البابطين«  »عبدالعزيز  الكويتي  اسم 
على  قامت  والتي  ُتمَنح سنويًا،  التي 
أساس االحتفاء بالشعراء العرب. كما 
المؤسسة  تكتسب أهّمّيتها من صدقية 
سة  القائمة عليها، إذ كّلما كانت المؤسَّ
الــجــّدّيــة  ــن  م وافـــر  بــرصــيــد  تتمتَّع 

والرصانة ارتفعت قيمتها المعنوية.

النجار،  صفاء  الكاتبة  أصــدرت 
»ُحْسن  يعنوان  ــة  رواي ــرًا،  مــؤخَّ
القاهرة(.  ــة،  رؤي )دار  الختام« 
الفنانة  حــول  أحــداثــهــا  وتـــدور 
التي  النحال«  »حبيبة  التشكيلية 
التسعة  حملها  شــهــور  تقضي 
تخضع  حيث  وطنها،  عن  بعيدة 
تحمله  فما  استنساخ،  لتجربة 
في رحمها ما هو إال جنين لطفلة 

مستنسخة.
التسعة،  بفصولها  الرواية  وعبر 
شهرًا  منها  فصل  كل  يمثِّل  التي 
مع  نعيش  حملها،  شــهــور  مــن 
»حبيبة«، هذه التجربة الخاّصة، 
ومخاوف  قلق  من  يعتريها  ومــا 
في  ونفسية  جسدية  وتــغــيُّــرات 
الواقع  هذا  ومن  طفلتها،  انتظار 
الذي تعيشه والذي يتزامن مع ما 
»حبيبة«  تعود  مصر،  في  يحدث 
عاقاتها  متذّكرة  الماضي  إلــى 
أّمي  »صدر  أمها:  مع  المتشابكة 
يخنقني  أحيانًا  متقلِّب،  متوتِّر 
دفؤه، سمعت كثيرًا عن ُأَسر كانت 
مختنقة،  وماتت  بموقد،  تستدفئ 
وكانت هذه الصورة تأتيني عندما 
لم  إذا  فــأمــي  أمـــي،  تحتضنني 
تمتلكك، وتثبت لها امتاكها لك، 

تستغني عنك تمامًا«. 
مع  الملتبسة  عاقتها  ر  تتذكَّ كما 
منذ  قناعة  لديها  ن  كوَّ الذي  أبيها 
شــيء،  يرضيه  ال  أنــه  الصغر 
ــدت أنـــه ال  ــأكَّ ــام ت ــ ــرور األي ــم وب
ساحته،  من  منفّية  وأنها  يراها، 
ما  هــو  والصمت  التجاهل  وأن 

يجمعهما.
األسباب  في  الــروايــة  وتغوص 
تجعل  التي  والمجتمعية  النفسية 
شابة تلجأ إلى مثل هذه التجربة، 
من خال عاقات البطلة العابرة، 
والمنافسة،  للتراتبية  وكراهيتها 
وموهبتها كفنانة تشكيلية وكيف 
أقدمت على حركة متمرِّدة في الفن 

التشكيلي.

 99 الطابق  فــي  ــواقــع  ال مكتبه  مــن 
ــورك، تبدو  ــوي ــي ــي أحـــد مــبــانــي ن ف
ملتبسة،  الفلسطينية  »مجد«  هوية 
خصوصـًا كونه ُوِلد في الشتات، ولم 
موطنه  في  َحّية  تجربة  يومـًا  يمتلك 

األصلي.
بعد  مــا  جيل  ــروايــة  ال أحـــداث  تضع 
الــحــرب فــي مــواجــهــة مــع أســافــه 
المعارك  جدوى  حول  األسئلة  لطرح 
فعًا،  انتهت  قد  كانت  وإن  القديمة، 
ــّب على  ــُح ــات حــول مــقــدرة ال ــأمُّ وت
تطهير األحقاد والعداوات. على الرغم 

من انتماء أحداثها إلى القرن السابق.
تطلق رواية »طابق 99« جرس إنذار، 
أتون  ضّد  اإليديولوجيات،  عن  بعيدًا 
أنحاء  مختلف  في  المشتعلة  الحرب 

الشرق األوسط.

ويتأسس  ــر،  ــ اآلخ ــن  ع كــاهــمــا 
سمة  على  تحديدًا-  الــوعــي-  هــذا 
المجازي  الــوضــوح  هي  بـــارزة، 
يّتسم  المجاز  وهــذا  الغموض،  ال 
الذي  الوضوح  هذا  لكن  بالكّلّية، 
ــن الــســطــحــي، ويــأنــس  يــنــأى ع
سيد  فأعمال  العالية.  بالفّنية 
أكثر  الــمــفــهــوم،  ــذا  ــه ب ــاب،  ــج ح
ق على كثير من  أصالة، وقد تتفوَّ
تعقيدات الشكل الفني المبني على 
مهارة ال تؤّدي إلى آثار إيجابية، 
ــى فــوضــى  ــ ــا تـــــؤّدي إل بــقــدر مـ

األشكال.
شاعر  هو   )1940( حجاب  سيد 
ــيــة مــصــري، حــاصــل على  عــاّم
عن  الــدولــيــة«  كفافيس  »جــائــزة 
بكتابة  ــِرف  ــ ُع ــه.  ــال أعــم مجمل 
أشعاره باللهجة العامية المصرية 
ــدرامــيــة  ال األعـــمـــال  مــن  للكثير 
وعندما  المصرية.  والتليفزيونية 
كل  له  غنى  األغنية  مجال  دخــل 
المنعم  وعبد  راضــي،  عفاف  من 
مدبولي، وصفاء أبو السعود، ثم 
كتب أغاني لفريق »األصدقاء« في 
بألبومين  أتبعه  ثم  ألبوم خاص، 
و»سوسة«.  أطفال«  »أطفال  هما 
ن له بليغ حمدي أغنيات  بعدها َلحَّ
سعيد،  وسميرة  الحجار،  لعلي 
وكــتــب أشعار  ــي،  راضـ وعــفــاف 
لشيريهان  الــفــوازيــر  مــن  العديد 
وغيرها، بجانب العديد من تترات 
في  حجاب  شــارك  المسلسات. 
إصدار مجلة »جاليري 86«، ونشر 

فيها بعض الدراسات واألشعار.
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تعيـــش الســـينما اإلســـبانية نوعـــًا مـــن 
التراجـــع بســـبب االنكمـــاش االقتصـــادي 
وتضييـــق الدولـــة علـــى ســـبل التمويـــل 
والســـينمائية،  الثقافيـــة  للمشـــاريع 
بالمخـــرج  دفـــع  الـــذي  الشـــيء 
ـــت  ـــع الصي ـــج الذائ ـــت والمنت والسيناريس
ـــه  ـــن صمت ـــروج ع ـــار للخ ـــدرو ألمودوف بي
حـــد اتهـــام الدولـــة اإلســـبانية بمحاولـــة 
اإلجهـــاز علـــى الســـينما الوطنيـــة، وهـــو 
شـــركته  انفتـــاح  فـــي  ســـببًا  كان  مـــا 
ـــب  ـــن مواه ـــث ع ـــي البح ـــة ف ـــاج رغب لإلنت
ســـينمائية خـــارج أوروبـــا، بالتعـــاون 
هوغـــو  همـــا  آخريـــن  منتجيـــن  مـــع 

ألمودوفـــار. وأغوســـتين  ســـيغمان 
»العشـــاق  األخيـــر  فيلمـــه  بعـــد 
ــت  ــم يلفـ ــذي لـ ــرون« )2013(، والـ العابـ
ــد  ــث حصـ ــن حيـ ــواء أكان مـ ــاه سـ االنتبـ
الجوائـــز أم المتابعـــة النقديـــة، فلـــكل 
فـــارس كبـــوة كمـــا يقـــال، تحـــرك المخـــرج 
ـــث  ـــي ثال ـــرون ف ـــان زيف ـــي دامي األرجنتين
فيلـــم لـــه بعـــد »زمـــن شـــجعان« )2005(، 
و»عمـــق البحـــر« )2003( عـــن ســـيناريو 
ـــاذ مســـيرة  ـــد إنق ـــه يري ـــه وكأن وإخـــراج ل
شـــركة  اشـــترت  الفيلـــم  ألمودوفـــار!. 
ســـوني حقـــوق توزيعـــه فـــي الســـوق 
ــترالية  ــة واألسـ ــة والنيوزيلنديـ األميركيـ
فيمـــا  المقبـــل،  ســـبتمبر  مـــن  ابتـــداء 
ســـتتكلف بتوزيعـــه شـــركة وورنـــر فـــي 

القـــارة العجـــوز وأميـــركا الاتينيـــة. 
قـــد  جـــدد«  »متوحشـــون  فيلـــم  كان 
شـــارك فـــي المســـابقة الرســـمية مـــن 
فعاليـــات مهرجـــان كان فـــي نســـخته 67 
ورشـــح لتســـع جوائـــز ولـــم يحصـــل علـــى 
أي واحـــدة منهـــا. وبالرغـــم مـــن ذلـــك فقـــد 
ســـارعت العديـــد مـــن الـــدول كالواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة وفرنســـا ثـــم إســـبانيا 
ــد  ــل إن العديـ ــه، بـ ــرائه لتوزيعـ ــى شـ إلـ
ـــده  مـــن النقـــاد والصحافييـــن هبـــوا لتمجي
واإلشـــادة برؤيتـــه األصيلـــة ومغامرتـــه 

الجميلـــة.
بالرغـــم مـــن كـــون الفيلـــم )ســـاعة و55 
دقيقـــة( يمـــزج بيـــن تداخـــل األجنـــاس 
الحركـــة والفيلـــم  أفـــام  جامعـــًا بيـــن 
ــم  ــذا الفيلـ ــدرج جنـــس هـ ــي، ينـ العجائبـ
السكيتشـــية  بالمواقـــف  يعـــرف  فيمـــا 
ــو  ــد، وهـ ــوع واحـ ــول موضـ ــرة حـ الدائـ
األفـــام  دربـــه  علـــى  ســـارت  تقليـــد 
اإليطاليـــة فـــي الخمســـينيات والســـتينيات 
والتـــي شـــهدتها الســـينما اإليطاليـــة مـــع 
ــا  ــي كمـ ــو ريسـ ــكوال ودينـ ــوري اسـ إيطـ
فـــي بعـــض التجـــارب اإلنجليزيـــة، وهـــي 
ـــة  ـــحة فكاهي ـــون بمس ـــا تك ـــادة م ـــام ع أف
مبالـــغ فيهـــا نوعـــًا مـــا، وبشـــخصيات غيـــر 
متجانســـة؛ حيـــث المـــزج بيـــن المواقـــف 
المبطنـــة  والتراجيديـــة  الكوميديـــة 
بالســـخرية الســـوداء. الفيلـــم أيضـــًا ال 
يقطـــع مـــع تقاليـــد الفيلـــم التليفزيونـــي 
مـــن  كل  قدمهـــا  بمسلســـات  المرتبـــط 
ــبيلبرغ  ــتفن سـ ــيزي وسـ ــن سكرسـ مارتـ

ــة.  ــص مرعبـ ــة قصـ ــت يافطـ تحـ
منتجيـــن  بمعيـــة  المنتـــج  اختـــار 
المســـار  هـــذا  علـــى  الســـير  آخريـــن 
األرجنتينـــي  المخـــرج  مـــع  للتنســـيق 
العوالـــم  اســـتهوته  وأن  ســـبق  الـــذي 
الشـــاذة للحيـــاة المعاصـــرة بحيـــث إنهمـــا 
ركـــزا فـــي هاتـــه التجربـــة علـــى مظاهـــر 
الـــذي  الســـلوكي  والهيجـــان  العنـــف 

بيدرو أملودوفار ُينتج »متوحشون جدد«
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ــي  ــًا فـ ــر ممثـ ــان المعاصـ ــه اإلنسـ يعرفـ
ـــك  ـــد مســـاره، أو طباخـــة ُترب مســـافر يفق
ـــائق  ـــة، وس ـــا المخيف ـــف بحركاته العواط
أحمـــق يرغـــد ويزبـــد فـــي كل االتجاهـــات، 
ثـــم  المـــزاج،  مرتبـــك  خبيـــر  ومهنـــدس 
ـــل زواج. ـــال حف ـــب خ ـــش الرع ـــة تعي عائل

مـــن خـــال هاتـــه الخيـــوط المتناثـــرة 
يعمـــل المخـــرج علـــى َلـــّم شـــملها مـــن 
ــها  أجـــل تقديـــم حـــاالت وجدانيـــة يعيشـ
الكائـــن البشـــري. وياحـــظ هنـــا التقـــارب 
ـــن والمخـــرج ســـواء  ـــي المنتجي ـــن عالم بي
أكان مـــن حيـــث الثيمـــات المعالجـــة أم 
مـــن حيـــث التقـــارب الحضـــاري واللغـــوي 

بيـــن إســـبانيا واألرجنتيـــن.
يطـــرح الفيلـــم اإلشـــكالية الثنائيـــة 
فـــي  البشـــري  الكائـــن  مكونـــات  بيـــن 
بعـــده السياســـي واالجتماعـــي والدينـــي، 
الحضاريـــة  كينونتـــه  تشـــكل  والتـــي 
مقابـــل الفوضـــى والهمجيـــة، ويصبـــو 
ـــة والضيقـــة  إلثـــارة تلـــك الحـــدود الفاصل

ــات. ــه المكونـ ــن هاتـ بيـ
مجموعـــة  الفيلـــم  فـــي  وتتبايـــن 
اإلهانـــات  حيـــث  الســـلوكيات؛  مـــن 
وبشـــكل  أصنافـــه  بـــكل  والتعذيـــب 
ـــان  ـــور اإلنس ـــن تط ـــائلنا ع ـــوداوي تس س
ونجاعـــة العالـــم المعاصـــر فـــي العيـــش 
ـــوده  ـــم يس ـــه عال ـــان. لكن ـــم واطمئن بتناغ
ــر  ــا ينتشـ ــة كمـ ــاب العدالـ ــاوت وغيـ التفـ

ــه  ــام هاتـ ــاد. وأمـ ــرش والفسـ ــه التحـ فيـ
الـــذي  المخـــرج،  أن  يبـــدو  الحـــاالت، 
مـــع  القضايـــا  مـــن  الكثيـــر  يتقاســـم 
منتجـــه، حـــاول صياغتهـــا فـــي قالـــب 
تخييلـــي ال ينقـــل الواقـــع فـــي تقريريتـــه 
وهكـــذا  طبيعتـــه.  فـــي  يدينـــه  لكنـــه 
ـــة  ـــة اإلخراجي ـــع التجرب ـــم م ينســـاق الفيل
أللمودوفـــار الـــذي ركـــز علـــى العاقـــات 
تناثـــر  وقـــد  والعاطفيـــة،  اإلنســـانية 
العقـــد اإلنســـاني الـــذي مـــن المفـــروض أن 

يقـــوي هـــذه العاقـــات. 
ال يخـــوض الفيلـــم فـــي الخطابـــات 
ـــا  ـــراح عـــاج لقضاي ـــي اقت ـــة أو ف األخاقي
بشـــرية  نمـــاذج  يقـــدم  لكنـــه  كبـــرى، 
ـــعة  ـــة واس ـــرائح مجتمعي ـــى ش ـــل عل تحي
فـــي أعصابهـــا  التحكـــم  يشـــكل خطـــر 

ــكًا. ــيئًا مربـ شـ
ســـاخر  هســـتيري  قالـــب  فـــي 
وتراجيـــدي يتعقـــب فيلـــم »متوحشـــون 
جـــدد« شـــخصيات تائهـــة فقـــدت البوصلـــة 
القيميـــة فـــي العـــودة إلـــى الصـــواب؛ 
فهـــي شـــخصيات لـــم تعـــد تـــدرك مكانتهـــا 
وال مكانهـــا، حيـــث غابـــت لديهـــا الســـيطرة 
علـــى أعصابهـــا وميوالتهـــا التدميريـــة 
ـــرت  ـــا هـــي وف ـــذات أو اآلخـــر؛ ف تجـــاه ال
وغيـــر  واقعـــة  تراجيديـــا  فـــي  ثباتهـــا 
ـــا فـــي  متوقعـــة، وال هـــي وجـــدت خاصه

ماضيهـــا الهـــارب باســـتمرار.

ــتفيد  ــم يسـ ــزم أن الفيلـ ــا الجـ بإمكاننـ
والفيلميـــة  الثقافيـــة  المرجعيـــة  مـــن 
يضيـــف  لكنـــه  نفســـه،  أللمودوفـــار 
نوعـــًا مـــن البهـــارات التـــي اعتمـــد عليهـــا 
المخـــرج األرجنتينـــي ذاتـــه والتـــي تمتـــح 
مـــن تجربـــة ترانتينـــو، حيـــث المتعـــة 
ـــف واســـتهاكه،  ـــاج العن ـــي إنت ـــذُّذ ف والتل
إحـــاالت  خـــال  مـــن  أو  تمجيـــده  بـــل 
مدينـــة  فيلـــم  تشـــبه  موضوعاتيـــة 

المائكـــة لروبـــر ألتمـــان.
قـــد ُيعـــاب علـــى الفيلـــم انتقالـــه مـــن 
لحظـــات  فـــي  أخـــرى  إلـــى  شـــخصية 
عابـــرة وســـريعة ال تســـعفنا فـــي فهـــم 
الشـــخصيات، ناهيـــك عـــن كـــون الفيلـــم 
التشـــابكية  العاقـــة  مـــن  يعانـــي  قـــد 
بـــرزت  فقـــد   - الســـيناريو  مـــن حيـــث 
موجـــة  أخيـــرة مـــن األفـــام األخيـــرة 
فيلـــم  مثـــل  أوروبـــا  فـــي  وخصوصـــًا 
للمخـــرج   )2013( العظيـــم«  »الجمـــال 
وأفـــام  ســـارنتينو  باولـــو  اإليطالـــي 
ــى  ــيناريو بالمعنـ ــم للسـ ــرى ال تحتكـ أخـ
اللعـــب  تفضـــل  لكنهـــا  الكاســـيكي، 
علـــى إثـــارة المشـــاعر القويـــة لمســـارات 
شـــخصيات تشـــهد مـــا يمكـــن أن نســـميه 
ـــب عليـــه  بالعنـــف اليومـــي وتحـــاول التغلُّ

التعايـــش معـــه. أو 
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د. رياض عصمت

هــل الخلل في نجمي بطلي الفيلم، وباألحرى في حظهما الذي قادهما إلى 
مصادفــة اللقــاء ببعضهما والوقوع فــي حب يائس بســبب إصابة كليهما 
بالســرطان؟  أم أن األلم والفرح وجهان للعملة نفســها، وأن نعمة خوض 

تجربة الحب تعادل وتتفوق على عذاب الفراق قبل األوان؟ 

»الخلل يف نجمينا«

عودة الرومانسية إىل السينما األمريكية

ُيشـــكل فيلـــم »الخلـــل فـــي نجمينـــا« 
  The Fault in Our Stars  )2014(
نقطـــة عـــام بـــارزة فـــي تيـــار عـــودة 
الرومانســـية إلـــى الســـينما األميركيـــة. 
ُيعيدنـــا الفيلـــم عبـــر الذاكـــرة إلـــى فيلـــم 
»قصـــة حـــب« )1970(، حيـــث يتعاطـــف 
ـــد مـــع أبطـــال  الجمهـــور إلـــى درجـــة التوحُّ
ـــا«  ـــل فـــي نجمين ـــم »الخل ـــم، لكـــن فيل الفيل
يســـمو أعلـــى مـــن ذي قبـــل فـــي هـــذا 
الطـــراز مـــن األفـــام ليناســـب األلفيـــة 

بـــون،  جـــوش  مخرجـــه  إن  الثالثـــة. 
وكاتبـــي الســـيناريو ســـكوت نيوترادتـــر 
ــة  ــا روايـ ــن اقتبسـ ــر، اللذيـ ــكل ويبـ ومايـ
جـــون غريـــن الصـــادرة عـــام 2012، لـــم 
يســـعوا إلـــى اإلســـراف فـــي اســـتدرار 
العواطـــف، بـــل تركوهـــا تتدفـــق بهـــدوء 
ـــول  ـــل الوص ـــر قبي ـــي نه ـــة ف ـــاه العذب المي
إلـــى شـــال هـــادر. ال شـــك أن أكبـــر 
يكمـــن  ذلـــك  تحقيـــق  علـــى  مســـاعد 
الفيلـــم  ألبطـــال  الرائـــع  التمثيـــل  فـــي 

ـــة الشـــابة  ـــم الممثل ـــي مقدمته ـــًا، وف جميع
الموهوبـــة شـــايلين وودلـــي )فـــي دور 
إلغـــورت  آنســـيل  والشـــاب  هيـــزل(، 
ــل  ــن الممثـ ــًا عـ ــاس(، فضـ ــي دور غـ )فـ
المخضـــرم ويـــام دافـــو )فـــي دور األديـــب 

الهولنـــدي فـــان هوتـــن(.  
)هيـــزل(  الصبيـــة  والـــدا  يكـــرس 
المصابـــة بنـــوع مـــن الســـرطان البطـــيء 
أقصـــى جهدهمـــا لرعايتهـــا وتخليصهـــا 
مـــن االكتئـــاب بهـــدف إطالـــة عمرهـــا، 

مشهد من الفيلم
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أنهـــا ال تتحـــرك إال وأســـطوانة  رغـــم 
األوكســـجين- ترافقهـــا. ال يجـــد الوالـــدان 
ــا تنضـــم  حـــًا ســـوى فـــي جعـــل ابنتهمـ
إلـــى مجموعـــة شـــبان وفتيـــات يعانـــون 
مـــن مـــرض الســـرطان، فتذهـــب علـــى 
مضـــض لتخفـــف مـــن كآبـــة المـــرض. 
ــرف  ــزل( أن تتعـ ــث )هيـ ــا تلبـ ــاك، مـ هنـ
يمشـــي  أنـــه  تكتشـــف  بشـــاب وســـيم 
علـــى ســـاق اصطناعيـــة بعـــد أن بتـــرت 
ســـاقه المصابـــة بالســـرطان، فيقـــع فـــي 
هواهـــا مـــن أول نظـــرة. تتوطـــد عاقـــة 
ــن  ــة مـ ــكل صداقـ ــًا بشـ ــابين تدريجيـ الشـ
قبلهـــا هـــي، نتيجـــة إدراكهـــا لوضعهمـــا 
ـــم. لكـــن الشـــاب  ـــب األل ـــا فـــي تجن ورغبته
يكـــن لهـــا حبـــًا صادقـــًا وقويـــًا ال يســـتطيع 
ـــواًل وفعـــًا. نتيجـــة  ـــه ق ـــوح ب مقاومـــة الب
ــل  ــاس( تحويـ ــتطيع )غـ ــذا، يسـ ــه هـ حبـ
وهـــو  حقيقـــة،  إلـــى  )هيـــزل(  حلـــم 
ــل مـــع أديـــب هولنـــدي  الســـعي للتواصـ
ـــت  ـــه، وتاق ـــاب بروايت ـــا إعج ـــت أيم أعجب
ــا  ــد نهايتهـ ــا بعـ ــر أبطالهـ ــة مصائـ لمعرفـ
المفتوحـــة. يتوصـــل الفتـــى )غـــاس( إلـــى 
ـــي  ـــد االلكترون ـــر البري ـــي عب ـــاع الروائ إقن
بالموافقـــة علـــى اســـتقبال )هيـــزل( فـــي 

أمســـتردام. 
الشـــابان وحدهمـــا عشـــاء  يتنـــاول 
رومانســـيًا فـــي مطعـــم فاخـــر بأمســـتردام 
الهولنـــدي،  األديـــب  حســـاب  علـــى 
يطلـــق  شـــرابًا  مـــرة  ألول  ويتذوقـــان 
ـــا يســـتطيعان  ـــا اســـم »النجـــوم«، ف عليه
كبـــح اعترافهمـــا بالحـــب المتبـــادل. لكـــن 
إلـــى  أملهمـــا  تخيـــب  األديـــب  مقابلـــة 
ســـكير  رجـــل  فهـــو  الصدمـــة،  درجـــة 
ســـكرتيرته  قامـــت  وفـــظ،  مكتئـــب 
لتســـهيل  اإلجـــراءات  بـــكل  اللطيفـــة 
بوجودهمـــا  والترحيـــب  بـــه،  لقائهمـــا 
فـــي العاصمـــة الهولنديـــة. تلحـــق بهمـــا 
معتـــذرة عـــن ســـلوكه بعـــد أن خرجـــا 
وتأخذهمـــا  الشـــارع،  إلـــى  ناقميـــن 
بالرغـــم  فرانـــك،  آن  متحـــف  لزيـــارة 
ــبة  ــالم بالنسـ ــود السـ ــقة صعـ ــن مشـ مـ
بحمـــل  تنـــوء  التـــي  )هيـــزل(  للشـــابة 
أســـطوانة التنفـــس االصطناعـــي. يعيـــش 
الشـــابان أجمـــل لحظـــات الحـــب بعيـــدًا 
الجســـدان  ويلتقـــي  األم،  أنظـــار  عـــن 

مـــع الروحيـــن، ويتجـــوالن كعاشـــقين 
فـــي أزقـــة أمســـتردام الســـاحرة طيلـــة 
يعـــود  تلـــك.  القليلـــة  األيـــام  رحلـــة 
الشـــابان العاشـــقان بصحبـــة األم إلـــى 
األمـــور  وتبـــدو  المتحـــدة،  الواليـــات 
ــرام إلـــى أن يهتـــف )غـــاس(  ــا يـ علـــى مـ
لحبيبتـــه ذات مـــرة أن تهـــرع لنجدتـــه فـــي 
ـــي أســـوأ حـــال،  ـــن لتجـــده ف محطـــة بنزي
ـــى  ـــه إل ـــورًا لنقل ـــعاف ف ـــه اإلس ـــب ل وتطل
المستشـــفى، لتعلـــم أن )غـــاس( اكتشـــف 
ـــوم بالفحـــوص  ـــت تق ـــن كان ـــة حي بالصدف
أن الســـرطان عـــاد فانتشـــر »مثـــل شـــجرة 
ــه  ــه، وأنـ ــب وصفـ ــاد«، حسـ ــد الميـ عيـ
ــوم  ــًا. يقـ ــك طويـ ــد ذلـ ــش بعـ ــن يعيـ لـ
)غـــاس( عقـــب خروجـــه مـــن المستشـــفى 
ــده  ــذي أفقـ ــه الـ ــع صديقـ ــدوء مـ ــكل هـ بـ
ـــة  ـــه ببروف ـــه ومـــع حبيبت الســـرطان عيني
علـــى مراســـم حفـــل تأبينـــه، ويكلـــف 
كلمتـــي  بإلقـــاء  لـــه  إنســـانين  أقـــرب 
الرثـــاء. بالفعـــل، ال يمـــر ســـوى زمـــن 
حبيبهـــا،  )هيـــزل(  وتفقـــد  إال  قصيـــر 
كمـــا هـــو متوقـــع، فتلقـــي فـــي رثائـــه 
كلمـــات. تفاجـــأ )هيـــزل( بحضـــور األديـــب 
ــب  ــازة، وتغضـ ــكير الجنـ ــدي السـ الهولنـ
ـــا  ـــى ســـيارتها ليشـــرح له ـــد إل ـــن يصع حي
أن فظاظـــة ســـلوكه وإدمانـــه ناجمـــان 
فـــي ســـن  وهـــي  ابنتـــه  فقدانـــه  عـــن 
الطفولـــة، فتطـــرده بعصبيـــة وتلقـــي 

أرضـــًا برســـالة حـــاول أن يســـلمها لهـــا. 
لكـــن )هيـــزل( تكتشـــف أن تلـــك الرســـالة، 
األديـــب  مـــن  ليســـت  الحقيقـــة،  فـــي 
الهولنـــدي، بـــل هـــي رســـالة موجهـــة 
مـــن )غـــاس( إليهـــا أودعهـــا أمانـــة لـــدى 
ـــن مـــن صياغتهـــا  األديـــب الهولنـــدي ليحسِّ
ـــى الســـيارة،  ـــرع إل ـــن. ته بأســـلوبه المتي
وداع  لتقـــرأ  الرســـالة  عـــن  وتبحـــث 
وتعبيـــره  وفاتـــه،  بعـــد  لهـــا  حبيبهـــا 
أن  بعـــد  فراقهـــا  حزنـــه  عـــن  الحزيـــن 
ــرة.  ــه القصيـ ــي حياتـ ــة فـ ــت البهجـ زرعـ
يمجـــد فيلـــم »الخلـــل فـــي نجمينـــا« 
الحـــب، ويباركـــه بصـــورة تثيـــر أروع 
المشـــاعر اإلنســـانية فـــي الـــروح. مـــن 
ـــا«  ـــل فـــي نجمين ـــم »الخل المرجـــح أنـــه فيل
ســـيكون مـــن األفـــام المنافســـة علـــى 
ــابة   ــه الشـ ــص بطلتـ ــكار، وباألخـ األوسـ
شـــايلين وودلـــي، التـــي لعبـــت بطولـــة 
 Divergent )2014( »ــة ــم »المتحولـ فيلـ
ـــي  ـــال العلم ـــم مـــن طـــراز الخي ، وهـــو فيل
ـــاب  ـــة »ألع ـــن خســـارتها بطول ـــا ع عوضه
الجـــوع« حيـــن فـــازت بالـــدور النجمـــة 
الشـــابة جنيفـــر لورنـــس. مـــن المؤكـــد 
ــق  ــة تحقـ ــة النجوميـ ــض فرصـ أن تعويـ
الصاعـــدة شـــايلين وودلـــي،  للنجمـــة 
ـــك،  ـــا كذل ـــن - أنه ـــي الفيلمي ـــت ف ـــد أثبت فق
كان حضـــور الشـــاب آنســـيل إلغـــورت 
موتـــه  َشـــّكَل  بحيـــث  ولطيفـــًا،  عذبـــًا 
فـــي الفيلـــم مأســـاة ُمبكيـــة فضـــل إدارة 
لـــورا  فيهـــم  بمـــن  قاطبـــة،  الممثليـــن 
هيـــزل(،  أم  دور  لعبـــت  )التـــي  ديـــرن 
والشـــاب األعمـــى آيـــزاك )لعـــب دوره 
ـــى  ـــة األول ـــود بالدرج ـــف(، يع ـــت وول آيف
ـــذ  ـــع من ـــذي لم ـــون، ال ـــى المخـــرج جـــوش ب إل
 Stuck in )2012( »ـــي الحـــب ـــق ف ـــه »عال فيلم
Love ، وبـــدا متخصصـــًا فـــي طـــراز مـــن 
ـــى  ـــية إل ـــودة الرومانس ـــؤذن لع ـــام ت األف
ــة  ــة هائلـ ــد موجـ ــة بعـ ــينما األميركيـ السـ
ــرة  ــي والمغامـ ــال العلمـ ــام الخيـ ــن أفـ مـ
ــا«  ــي نجمينـ ــل فـ ــم »الخلـ ــف.  فيلـ والعنـ
أحـــد المفاجـــآت الجميلـــة وغيـــر المألوفـــة 
فـــي األفـــام العاطفيـــة خـــال الســـنوات 

األخيـــرة الماضيـــة.
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ـــة،  ـــب والمعرف ـــد الكت ـــي تمجي ـــم ف فيل
هكـــذا يمكـــن وصـــف الفيلـــم األميركـــي-
الـــذي  الكتـــب«،  »ســـارقة  األلمانـــي 
معارضـــي  معانـــاة  فـــي  يخـــوض 
الفكـــر النـــازي مـــن األلمـــان، بأســـلوب 
الهولوكوســـت؛  أفـــام  عـــن  يختلـــف 
ــة  ــن الطبقـ ــب« مـ ــارقة الكتـ ــان »سـ فألمـ
العاملـــة الذيـــن لـــم يشـــاركوا فـــي جرائـــم 
ـــك  ـــع ذل ـــا، وم ـــروا له ـــم ُينظِّ ـــة ول النازي
وبســـبب  ضحاياهـــا.  مـــن  يعتبـــرون 
ـــن  ـــروب م ـــاني واله ـــاح اإلنس ـــذا االنزي هـ
ـــم  ـــق الفيل ـــم يحق ـــي، ل ـــخ األيديولوج الف
النجـــاح المنشـــود بســـبب هجـــوم أنصـــار 

ـــاع  ـــم صّن ـــم يغازله ـــن ل ـــة الذي الصهيوني
ــداث  ــرد األحـ ــادوا سـ ــث تفـ ــم، حيـ الفيلـ
اليهـــودي  الشـــاب  نظـــر  وجهـــة  مـــن 
بشـــكل  يركـــز  ال  الفيلـــم  ألن  ماكـــس، 
مباشـــر علـــى اضطهـــاد اليهـــود، وإنمـــا 
ـــا بســـيرة  ـــة ُتذكرن يعكـــس صـــورة درامي
اليهـــودي  البولنـــدي  البيانـــو  عـــازف 
دوره  أدى  الـــذي  ســـبيلمان،  فالديـــك 
فيلـــم  فـــي  بـــرودي  أدريـــان  بجـــدارة 
رومـــان  لمخرجـــه   »The Pianist«

2002م. عـــام  بوالنيســـكي 
ــب«،  ــارقة الكتـ ــم »سـ ــود إذن فيلـ يعـ
وهـــو مـــن إخـــراج البريطانـــي برايـــن 

ـــي  ـــكل بترون ـــيناريو ماي ـــيفال وس بيرس
-مأخـــوذ عـــن روايـــة تحمـــل نفـــس االســـم 
صـــدرت عـــام 2005 لمؤلفهـــا األســـترالي 
ماركـــوس زوســـاك- إلـــى ثاثينيـــات 
ـــل  ـــا، أي قبي ـــي ألماني ـــي ف ـــرن الماض الق
ـــو  ـــة. وه ـــة الثاني ـــدالع الحـــرب العالمي ان
ــي  ــة صوفـ ــة الكنديـ ــة الممثلـ ــن بطولـ مـ
الطفلـــة  دور  جســـدت  التـــي  نيلســـي 
علـــى  الفيلـــم  يبـــدأ  ميمينجـــر.  ليـــزل 
ـــاك  ـــوت م ـــي؛ ص ـــوت خارج ـــاع ص إيق
ــوق  ــق فـ ــذي ُيحلِّـ ــراوي، الـ المـــوت /الـ
الســـحب، ثـــم فـــوق قطـــار َيُشـــّق غابـــة 
ـــزل ذات  ـــرى لي ـــم ن ـــوج، ث ـــوة بالثل مكس

سارقة الكتب

األمل يف القراءة

هشام بنشاوي
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الســـنوات التســـع ،  فـــي مقعـــد القطـــار 
تغنـــي وإلـــى جانبهـــا والدتهـــا الشـــيوعية 
الُمطـــارَدة مـــن النازييـــن، ثـــم ترنـــو فـــي 
ـــظ  ـــذي لف ـــر ال ـــقيقها الصغي ـــى ش ـــر إل ذع
أنفاســـه علـــى متـــن القطـــار، فيدفـــن فـــي 
مقبـــرة وســـط الثلـــوج، وتلتقـــط ليـــزل 
كتابـــًا وقـــع مـــن أحـــد حفـــاري القبـــور، 
وهـــو كتـــاب »دليـــل حفـــاري القبـــور«، 
ــد القـــراءة،  ــا ال تجيـ وتخفيـــه رغـــم أنهـ
الحقـــًا  تســـرقه.  كتـــاب  أول  ليكـــون 
تســـافر مـــع إحـــدى راهبـــات الصليـــب 
ـــخ،  ـــدة بضواحـــي ميوني ـــى بل ـــر إل األحم
لكـــي تعيـــش فـــي كنـــف أســـرة ألمانيـــة 
فقيـــرة،و هـــي أســـرة عامـــل الطـــاء 
راش(،  )جيوفـــري  هابرمـــان  هانـــس 
الـــذي ُيعاِمـــل الفتـــاة ليـــزل بحنـــان، 
ـــه روزا  ـــة زوجت بخـــاف قســـوة وعصبي

ــون(. ــي ووتسـ )إيميلـ
ســـتظهر  الجديـــدة،  حياتهـــا  فـــي 
ــي  ــم، وهـ ــي الفيلـ ــرة فـ ــخصية مؤثـ شـ
الجـــار الطفـــل رودي )نيكـــو ليـــرش(، 
الـــذي اختارهـــا منـــذ أن رآهـــا تنـــزل 
ـــون  ـــر أن تك ـــب األحم ـــيارة الصلي ـــن س م
بـــة، فيمـــر عليهـــا فـــي  صديقتـــه الُمقرَّ
أول صبـــاح لهـــا فـــي البيـــت الجديـــد 
ليصطحبهـــا إلـــى مدرســـة تعلـــو جدرانهـــا 
صـــور هتلـــر والشـــعار النـــازي، وفـــي 
مـــن  للســـخرية  تتعـــرض  الفصـــل، 
ـــن  زمائهـــا لجهلهـــا باألبجديـــة بعدمـــا َتبيَّ
ـــة  ـــة كتاب ـــا المدّرس ـــت منه ـــا طلب ـــك لم ذل
ــا،  ــي غرفتهـ ــبورة. فـ ــى السـ ــمها علـ اسـ
تحتضـــن الكتـــاب الـــذي التقطتـــه مـــن 
يذكرهـــا بشـــقيقها،  المقبـــرة، والـــذي 
وتحتفـــظ بيـــن دفتيـــه بصورتـــه. يـــرى 
أنهمـــا  لهـــا  ويؤكـــد  الكتـــاب،  هانـــز 
ــا  ــدأ رحلتهـ ــا تبـ ــيقرآن الكثيـــر، وهنـ سـ
مـــع القـــراءة والتعلُّـــم فـــي قبـــو البيـــت 
الـــذي اتخـــذت جدرانـــه لوحـــا لكتابـــة 
ــيد  ــو النشـ ــة تتلـ ــي المدرسـ ــات. فـ الكلمـ
الـــذي  النـــازي،  للحـــزب  الحماســـي 
وُيحـــرِّض  الســـامي،  الِعـــْرَق  ـــد  ُيمجِّ
ــم،  ــن يخالفهـ ــود وكل مـ ــذ اليهـ علـــى نبـ
ــا الجنـــود فـــي الشـــارع يحطمـــون  بينمـ
ـــم  ـــي ِخض ـــة ف ـــال التجاري ـــات المح واجه
حمـــات هتلريـــة للقبـــض علـــى األفـــراد 

اليهـــود وتهديـــد مـــن يحميهـــم؛ فـــكل 
ـــن ال  ـــي وم ـــم األلمان ـــق العل ـــازل ُتعلِّ المن

يفعـــل يتهـــم بمعاداتـــه للنازيـــة.
فـــي لحظـــة احتفـــال النـــاس بإعـــان 
الحـــرب علـــى أوروبـــا، وفيـــه يتـــم فـــي 
ســـاحة عامـــة حـــرق آالف الكتـــب التـــي 
لعقـــول  بـــة  ُمخرِّ النازيـــون  يعتبرهـــا 
صـــارت  أن  بعـــد  النازيـــة.  الشـــبيبة 
تجيـــد القـــراءة والكتابـــة شـــعرت ليـــزل 
ــل ألســـنة اللهـــب  بالضيـــق وهـــي تتأمـ
انتظـــرت  فقـــد  لذلـــك  الكتـــب،  تلتهـــم 
خلـــو المـــكان مـــن المشـــاركين فـــي حـــرق 
الكتـــب لتلتقـــط كتابـــًا مـــن بيـــن الرمـــاد 
ـــيدة  ـــا والس ـــاهدها والده ـــان، فيش والدخ
ـــدت  ـــي فق ـــدة، الت ـــدة البل ـــة عم ـــزا زوج إل
وهـــذه  الحـــرب،  فـــي  الوحيـــد  ابنهـــا 
األخيـــرة تقـــوم أم ليـــزل بغســـل المابـــس 
واألغطيـــة لهـــا مقابـــل بعـــض النقـــود، 
وعندمـــا تقـــوم ليـــزل بتوصيـــل المابـــس 
إلـــى أصحابهـــا، تســـتضيفها إلـــزا بحنـــان 
ـــا  ـــى مكتبته ـــا عل ـــي آســـر، وتطلعه أموم
ــى  ــا إلـ ــل وتدعوهـ ــب، بـ ــرة بالكتـ العامـ
قضـــاء وقـــت فـــي القـــراءة والمطالعـــة.

ماكـــس فاندينبيـــرغ شـــاب يهـــودي 
ـــّر هاربـــًا بمســـاعدة  فـــي ُمقَتبـــل العمـــر، َف
منـــزل  أدرك  أن  إلـــى  الجيـــران  أحـــد 
ـــا أن ســـأل  ـــة هانـــس هابرمـــان، وم عائل
»هـــل  الاهـــث:  الشـــاب  األخيـــر  هـــذا 
مازلـــت تعـــزف علـــى األوكورديـــون؟«، 
ــو  ــاب هـ ــأن الشـ ــن هانـــس بـ ــى أيقـ حتـ
أودع  الـــذي  اليهـــودي  صديقـــه  ابـــن 
عنـــده آلـــة األوكورديـــون بعدمـــا أنقـــذه 
مـــن المـــوت أثنـــاء الحـــرب العالميـــة 
ــل  ــذا أراد هانـــس رد الجميـ األولـــى. هكـ
ــب  ــو ويطلـ ــل القبـ ــاء ماكـــس داخـ بإخفـ
مـــن الصغيـــرة ليـــزل أال تبـــوح بســـرِّ 
الشـــاب الُمســـتنِجد بهـــم؛ فمـــع بلـــوغ 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ذروتهـــا، تبـــدأ 
حمـــات النازييـــن فـــي تفتيـــش منـــازل 
البلـــدة بحثـــًا عـــن اليهـــود الهاربيـــن. 

وأخذهـــم نحـــو المحرقـــة.
ـــي  ـــوج تغط ـــمبر 1941، الثل ـــي ديس ف
اليهـــودي ماكـــس  المدينـــة، والشـــاب 
فـــي  هتلـــر  صـــورة  علـــى  يشـــطب 
الكتـــاب النـــازي، ويهديهـــا إيـــاه بعدمـــا 

طـــاه كليـــًا باللـــون األبيـــض طالبـــًا 
منهـــا أن تمـــأل صفحاتـــه بمـــا يســـتجد 
فـــي حياتهـــا وحيـــاة أســـرتها، ثـــم نراهـــا 
ـــت  ـــى البي ـــة عل ـــا الطفولي تضفـــي  براءته
الغـــارق فـــي الذعـــر، وتحمـــل الثلـــج 
ينضـــم  مـــا  وســـرعان  القبـــو،  إلـــى 
ــقونه  ــذي يرشـ ــس، الـ ــا األب هانـ إليهمـ
بكـــرات الثلـــج، ثـــم يصنعـــون رجـــل 
الثلـــج احتفـــااًل بعيـــد الميـــاد. وعندمـــا 
ــزل  أصيـــب ماكـــس بالحمـــى، المـــت ليـ
نفســـها باعتبارهـــا هـــي الســـبب فـــي 
ذلـــك، فتقـــرر التســـلل إلـــى مكتبـــة عمـــدة 
ـــًا  ـــا حكايـــات وكتب ـــدة، لتســـتعير منه البل
ــا  ــة وتتلوهـ ــاب المكتبـ ــم أصحـ دون علـ

علـــى ماكـــس المحمـــوم.
تـــرى ليـــزل المفتشـــين فـــي البلـــدة، 
ماكـــس  إخفـــاء  إلـــى  األب  ويســـارع 
تحـــت العلـــم النـــازي، ينجـــو ماكـــس 
مـــن المفتـــش الـــذي يصـــَرح لهانـــز بأنهـــم 
ــًا  ــو إن كان صالحـ ــال القبـ ــدون حـ يتفقـ
ــف،  ــات القصـ ــي لحظـ ــه فـ ــاء بـ لاحتمـ
لكـــن مـــا شـــكله وجـــود ماكـــس مـــن 
خطـــر علـــى األســـرة، أرغمـــه علـــى تـــرك 

ــكان.  المـ
فـــي الملجـــأ، تتحايـــل ليـــزل علـــى 
المـــوت بالتقســـيط مثلمـــا فعـــل والدهـــا 
مـــن قبـــل، وتقـــوم بســـرد حكايـــة لكـــي 
تنتشـــل الاجئيـــن مـــن ذعرهـــم، حتـــى 
أدمنـــوا حكاياهـــا مـــع انطـــاق صفـــارات 
هـــذا  مارســـت  قبـــل،  ومـــن  اإلنـــذار، 
الطقـــس، خوفـــًا مـــن فقـــدان ماكـــس 
ـــت  ـــدت شـــقيقها، فكان ـــا فق ـــوم، كم المحم
ــة  ــن مكتبـ ــب مـ ــرقة الكتـ ــى سـ ــأ إلـ تلجـ
قصـــر العمـــدة، وإعادتهـــا بعـــد االنتهـــاء 
مـــن قراءتهـــا، وتحـــاول أن تتأقلـــم مـــع 
خســـارات أحبتهـــا وأصدقائهـــا - موتـــًا أو 
رحيـــًا- باالنغمـــاس فـــي شـــغف الكتـــب، 
ــاء  ــل االنتهـ ــب قبـ ــات للكتـ ــل نهايـ وتخيـ
مـــن قراءتهـــا، وألنهـــا اعتكفـــت فـــي القبـــو 
لكـــي تكتـــب فـــي الكتـــاب الُمهـــَدى إليهـــا 
مـــن طـــرف ماكـــس، الـــذي زرع فـــي 
نفســـها حـــب القـــراءة والكتابـــة، كانـــت 
فـــي  المـــوت  مـــن  الوحيـــدة  الناجيـــة 
ــة  ــي مواجهـ ــدة فـ ــت وحيـ ــدة، وبقيـ البلـ

الخـــراب واألطـــال.
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شـــديدين،  ورقابـــة  حصـــار  بعـــد 
عقـــب  التونســـية  الســـينما  عرفـــت 
واضحـــًا؛  انتعاشـــًا  الياســـمين  ثـــورة 
مـــن  واســـعة  فئـــة  كانـــت  فبينمـــا 
ــام  ــو األفلــ ــه نحـ ــينما تتوجـ ــاع السـ صنـ
ـــي  ـــقاط السياس ـــًا لإلس ـــة تجنب االجتماعي
أو االتهـــام بالتحريـــض ضـــد النظـــام، 
وجـــدت ســـينما مـــا بعـــد الثـــورة وضعـــًا 
ــراء  ــوط الحمـ ــن الخطـ ــا مـ ــدًا حّررهـ جديـ
ــا التصالـــح مـــع المتلقـــي  ــّرر ُصناعهـ فقـ
عبـــر معالجـــة المواضيـــع ذات الصلـــة 
بالمجتمـــع واألحـــزاب والنظـــام والماضـــي 
والحاضـــر وحتـــى المســـتقبل، وفـــي ِظـــّل 

»شالط تونس«

موكومنرتي أقنعة بائدة

عبد الكريم قادري

هـــذا الوضـــع الجديـــد يأتـــي فيلـــم »شـــاط 
تونـــس« للمخرجـــة التونســـية الشـــابة 
كوثـــر بـــن هنيـــة. الفيلـــم مـــن إنتـــاج كل 
مـــن تونـــس وفرنســـا وكنـــدا واإلمـــارات 
جمعيـــة  وكانـــت  المتحـــدة،  العربيـــة 
األفـــام المســـتقلة للتوزيـــع »أســـيد« قـــد 
ـــام  ـــف األف ـــه للعـــرض ضمـــن صن اختارت
المســـتقلة فـــي مهرجـــان كان الســـينمائي 

األخيـــر.
كثيـــرة،  أشـــياء  يعلمـــك  »الواقـــع 
ـــك  ـــه بخيال ـــن مشـــهد تكتب تجـــد نفســـك بي
ومشـــهد يمنحـــه لـــك الواقـــع جاهـــزًا...« 
ــر  ــة كوثـ ــه المخرجـ ــت بـ ــا صرحـ ــذا مـ هـ

بـــن هنيـــة أثنـــاء عـــرض فيلمهـــا الوثائقـــي 
»يـــد اللـــوح« بمهرجـــان طنجـــة الســـينمائي 
الســـنة الماضيـــة، ليكـــون هـــذا التصريـــح 
والتوجـــه  العـــام  الملخـــص  بمثابـــة 
الفنـــي لفيلمهـــا الروائـــي الجديـــد الـــذي 
تمـــزج فيـــه الخيـــال بالواقـــع، الماضـــي 
ـــد مـــن  ـــه العدي بالحاضـــر، وتســـتحضر في
ثنائيـــات المجتمـــع والتناقضـــات التـــي 
وكيفيـــة  التونســـية  الثـــورة  أفرزتهـــا 
توجيـــه الـــرأي العـــام أثنـــاء نظـــام بـــن 

علـــي.
عـــن  هنيـــة  بـــن  كوثـــر  تقـــول 
فيلمهـــا: »شـــاط تونـــس ليـــس فيلمـــًا 

مشهد من فيلم “شاط تونس”
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وثائقيـــًا وال خياليـــًا، إنـــه موكومنتـــري 
خيالـــي،  فيلـــم   .  Mockumentary
ولكنـــه يســـتند إلـــى حادثـــة حقيقيـــة، 
هكـــذا،  وثائقـــي«.  بأســـلوب  وصـــور 
لحادثـــة  اســـتحضارها  خـــال  ومـــن 
ـــة  ـــة وقعـــت ســـنة 2003 بالعاصم حقيقي
ظاهـــرة  فـــي  متمثلـــة  التونســـية، 
)الشـــاط(؛ الشـــخص المجهـــول الـــذي 
فـــي  وجـــادًا  قاضيـــًا  نفســـه  ـــب  ُينصِّ
ــي  ــو يمتطـ ــوم وهـ ــت، إذ يقـ ــس الوقـ نفـ
ـــه  ـــى وجه ـــًا عل ـــة واضع ـــه البخاري دراجت
لثامـــًا بترصـــد النســـاء اللواتـــي يرتديـــن 
األلبســـة الضيقـــة أو غيـــر المحتشـــمة، 
ثـــم يقـــوم بجرحهـــن عـــن طريـــق شـــفرة 
ـــن  ـــى ظهوره ـــة أو شـــفرة حـــادة عل حاق
ــًا علـــى مـــا يرتديـــن،  أو أردافهـــن، عقابـ
إلـــى  وقتهـــا  الحادثـــة  هـــذه  لتتحـــول 
ظاهـــرة. ومعنـــى كلمـــة )شـــاط( فـــي 
ــي  ــرب العربـ ــدان المغـ ــم بلـ ــة معظـ عاميـ

هـــو الجـــرح الخفيـــف.
ــاز  ــم التجريبـــي بامتيـ ــذا الفيلـ فـــي هـ
أعـــادت كوثـــر بـــن هنيـــة قلـــب أوراق 
قضيـــة )الشـــاط( وإحياءهـــا بعـــد أكثـــر 
ـــا  ـــن م ـــا، لك ـــن وقوعه ـــنوات م ـــن 10 س م
يســـتند إليـــه الفيلـــم مـــن وقائـــع ال يخـــل 
مـــن تمويهـــات جماليـــة تجعـــل المتلقـــي 
حائـــرًا وملتبســـًا فـــي فهـــم جوانـــب الفيلـــم 
االلتبـــاس  ولهـــذا  والبصريـــة،  الفنيـــة 
أن  ذلـــك   ، الواقعـــة  فـــي  يبـــرره  مـــا 
إبـــان  أصبحـــت  )الشـــاط(  شـــخصية 
تخيـــف  غامضـــة  أســـطورة  ظهورهـــا 
ــم  ــم لـ ــل إنهـ ــا، بـ ــاس دون أن يروهـ النـ
يتيقنـــوا إن كانـــت حقيقـــة أم شـــائعة... 
وقـــد عكســـت المخرجـــة هـــذه األســـطورة 
المدنيـــة وأبانـــت عـــن موهبـــة حقيقيـــة؛ 
ــر  ــرا التصويـ ــان لكاميـ ــت العنـ ــد أطلقـ فقـ
المشـــاهد،  كل  فـــي  وتجـــول  لتصـــول 
ــر  ــا تصويـ ــبة وزوايـ ــاءة مناسـ ــع إضـ مـ
توحـــي بتســـجيلية العمـــل رغـــم روائيتـــه، 
كمـــا أضفـــت الكثيـــر مـــن الضبابيـــة حـــول 
ــت  ــاط(، ونقلـ ــة لـ)الشـ ــة الحقيقيـ الهويـ
األحـــداث بتفاصيلهـــا الحقيقيـــة، وأعـــادت 
ــل  ــل العمـ ــت بثقـ ــم ألقـ ــرى، ثـ ــق أخـ خلـ
علـــى الجمهـــور، وكأنهـــا نصبتـــه قاضيـــًا.
ــة  ــه اإلذاعـ ــأ تبثـ ــن نبـ ــم مـ ــدأ الفيلـ يبـ

بـــأن  مفـــاده   2003 عـــام  التونســـية 
إلقـــاء  مـــن  تمكنـــت  األمـــن  »قـــوات 
القبـــض علـــى )الشـــاط( بعـــد أن بلـــغ 
عـــدد ضحايـــاه 11، فقـــد أولـــى الرئيـــس 
بـــن علـــي حينهـــا أهميـــة قصـــوى لتلـــك 
ـــن عنايتـــه باســـتتباب  القضيـــة، مـــا ُيثمِّ
لـــه  ل  ُتســـوِّ مـــن  األمـــن وماحقـــة كل 
نفســـه المســـاس بـــذاك األمـــن«. وســـرعان 
ــهد  ــي مشـ ــدو »شـــاط تونـــس« فـ ــا يبـ مـ
أول يبـــدأ بصـــوت الدراجـــة البخاريـــة 
وصـــور تعرجـــات والتـــواءات عجلتهـــا 
المطاطيـــة علـــى اإلســـفلت، ومـــن خـــال 
هـــذا المشـــهد اســـتطاعت  المخرجـــة عـــن 
طريـــق كاميـــرا ُمثبَّتـــة بعنايـــة فـــي أحـــد 
ــي  ــورة توحـ ــل صـ ــة، نقـ ــزاء الدراجـ أجـ
ـــا إعـــادة  ـــة الطافحـــة التـــي تمثله بالواقعي
تمثيـــل حادثـــة »التشـــليط«، إذ يقـــوم 
)الشـــاط(  بإصابـــة إحداهـــن، وبعـــد 
ذلـــك تتوالـــى المشـــاهد فـــي محاولـــة 
إلعـــادة نســـج خيـــوط هـــذه القضيـــة، 
ـــَل فيهـــا اإلعـــام بإيعـــاز مـــن  التـــي َتَدخَّ
ـــت المخرجـــة  ـــث نقل ـــي، حي ـــن عل نظـــام ب
مـــن  ـــد  َتوعَّ حقيقيـــة،  فيلميـــة  مـــادة 
خالهـــا الرئيـــس بحـــل القضيـــة والقبـــض 
ـــن  ـــتعادة األم ـــل اس ـــن أج ـــل م ـــى الفاع عل
واالســـتقرار. ويمكـــن القـــول إن المخرجـــة 
طرحـــت العديـــد مـــن االحتمـــاالت الذكيـــة 
التـــي وضعتهـــا أمـــام المتلقـــي حـــول 
ومـــن  المجهـــول،  )الشـــاط(  شـــخص 
بينهـــا احتمـــال أن يكـــون هـــذا )الشـــاط( 
ـــرأي  ـــه ال ـــا النظـــام لتوجي شـــخصية خلقه

ـــن  ـــد م ـــن العدي ـــه ع ـــاد اهتمام ـــام وإبع الع
ـــي  ـــية الت ـــة والسياس ـــاكل االجتماعي المش

ــس.  ــا تونـ ــط فيهـ ــت تتخبـ كانـ
فـــي  النـــاس  المخرجـــة  حـــاورت 
هـــذه  فـــي  رأيهـــم  لتعـــرف  المقاهـــي 
الواقعـــة، وقـــد اضطـــرت بعـــد أكثـــر مـــن 
10 ســـنوات مـــن واقعـــة )الشـــاط( أن 
تتنقـــل إلـــى أحـــد الســـجون التونســـية 
رفقـــة المصـــور، وهـــي تحمـــل تصريحـــًا 
بلقائـــه، لكـــن شـــرطي الســـجن يمنعهـــا 
مـــن ذلـــك بحجـــة تلقيـــه أوامـــر تمنـــع 
ذلـــك، لتقـــرر فيمـــا بعـــد إجـــراء كاســـتينغ 
خـــال  مـــن  الوقائـــع  تمثيـــل  إلعـــادة 
ــات  ــاء المقابـ ــل... أثنـ ــن بطـ ــث عـ البحـ
ــاط(،  ــه )الشـ ــًا بأنـ ــاب ُمدِعيـ ــع شـ اندفـ
ــذا الشـــاب،  ــدأ رحلـــة جديـــدة مـــع هـ لتبـ
ـــه  ـــه ومعارف ـــتجواب والدت ـــال اس ـــن خ م
وضحايـــاه، حتـــى أن إحداهـــن قالـــت إنهـــا 
ــرطة  ــدى الشـ ــكوى لـ ــت بشـ ــا َتقّدمـ عندمـ
بعـــد أن تعّرضـــت للجـــرح مـــن طـــرف 
الـــذي  الشـــرطي  حـــاول  )الشـــاط(، 
اشـــتكت لـــه بـــأن يتحـــرش بهـــا... وفـــي 
ــادم  ــم التصـ ــات يتـ ــذه المقابـ ــم هـ خضـ
ــا  ــن بينهـ ــداث، مـ ــن األحـ ــد مـ ــع العديـ مـ
اســـمها  فيديـــو  لعبـــة  يبتكـــر  شـــاب 
ــة  ــل اللعبـ ــوم بطـ ــاط كاش«، ويقـ »شـ
»إمـــام«  ثـــم يؤيـــد  النســـاء،  بتشـــليط 
اللعبـــة وصاحبهـــا، بحجـــة أنـــه عمـــل 
تحتـــرم  مـــن  أن  و»تبييـــن  توعـــوي  
ال  وَمـــْن  أذى  أي  يصيبهـــا  ال  نفســـها 
تحتـــرم هندامهـــا تتعـــرض للتشـــليط«.

أســـقط فيلـــم »شـــاط تونـــس« الكثيـــر 
مـــن أقنعـــة المجتمـــع والسياســـة، وأظهـــر 
ـــي  ـــة الت ـــن هني ـــر ب ـــة كوث ـــدرات المخرج ق
كتبـــت الســـيناريو مـــن خـــال تعاملهـــا 
مـــع العديـــد مـــن المواقـــف والمشـــاهد 
الصعبـــة، وبلورتهـــا بطريقـــة سلســـة 
ـــن أجـــل  ـــة. وم ـــة حقيقي ـــي قضي ـــة ف وذكي
ـــت  ـــم تم ـــى الفيل ـــر عل ـــة أكث ـــاء واقعي إضف
ــر  ــة تظهـ ــدة هاويـ ــوه جديـ ــاركة وجـ مشـ
ألول مـــرة مـــن بينهـــم جـــال الدريـــدي، 
مفيـــدة الدريـــدي، محمـــد ســـليم بوشـــيحة 

ــعيدان. ــان سـ وناريمـ

شخصية خلقها 
النظام لتوجيه 

الرأي العام 
وإبعاد اهتمامه 

عن العديد 
من المشاكل 

االجتماعية 
والسياسية
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ــرة  ــي وتيـ ــتمر فـ ر المسـ ــوُّ ــذا التطـ هـ
عشـــرية  مـــن  ناحظـــه  كنـــا  اإلنتـــاج 
ألخـــرى، فهـــو تطـــور تصاعـــدي يرجـــع 
ســـببه الرئيســـي إلـــى سياســـة الدولـــة 
منـــذ ســـنة 1980 فـــي دعـــم اإلنتـــاج 
شـــهده  ومـــا  الوطنـــي  الســـينمائي 
لدعـــم  ـــص  الُمخصَّ المالـــي  الغـــاف 
الســـينما مـــن زيـــادات، تـــوزع علـــى 
ـــاريع  ـــى مش ـــا أو عل ـــد إنتاجه ـــام بع األف
األفـــام قبـــل إنتاجهـــا، مـــن طـــرف لجنـــة 
ُمســـتقلِّة نســـبيًا عـــن المركـــز الســـينمائي 
المغربـــي وعـــن وزارة االتصـــال )لجنـــة 
دعـــم إنتـــاج األعمـــال الســـينمائية التـــي 
ـــم  ـــد الكري ـــًا المســـرحي عب يترأســـها حالي

برشـــيد(.
صحيـــح أن المغـــرب أصبـــح مـــن 
المراتـــب  فـــي  األفـــام  إنتـــاج  حيـــث 
األولـــى إفريقيـــًا وعربيـــًا إلـــى جانـــب 
ــم  ــه لـ ــة، لكنـ ــا الجنوبيـ ــر وإفريقيـ مصـ

أحمد سيجلاميس ادرييس 

ال أحــد يمكنــه إنكار ما تحقق من تطور كمي في إنتاج األفالم الســينمائية 

الطويلــة والقصيرة بالمغرب، خصوصًا في العشــرية األخيرة. فالمغرب 

فــي هــذه العشــرية أنتج ما يفــوق نصف األفــالم الروائيــة الطويلة التي 

راكمهــا في تاريخه منــذ 1956 إلى 2013 أي 167 فيلمًا من مجموع 308، 

ألنه أصبح ينتج ســنويًا ما بين 10 و20 فيلمًا ســينمائيًا طوياًل وما بين 

40 و100 فيلم قصير.

حصيلة عشرية سينمائية

الكم والكيف يف السينما املغربية

يتمكـــن لحـــد اآلن مـــن خلـــق صناعـــة 
ـــا(  ـــة مث ـــة المصري ســـينمائية )كالصناع
توقـــف  أن  يكفـــي  إذ  الـــذات،  قائمـــة 
ــبب  ــام لسـ ــاج األفـ ــا إلنتـ ــة دعمهـ الدولـ
مـــن األســـباب حتـــى ينهـــار كل شـــيء. 
الفيلـــم المغربـــي ليســـت لـــه مردوديـــة 
محترمـــة عبـــر شـــباك التذاكـــر والقنـــوات 
ـــي دي(  ـــدي ف ـــراص )ال ـــة وأق التليفزيوني
ال فـــي الداخـــل وال فـــي الخـــارج، ألن 
ـــة رغـــم  ـــة محـــدودة للغاي ســـوقه الداخلي
اإلقبـــال الظاهـــر علـــى بعـــض عناوينـــه 
)الطريـــق إلـــى كابـــول نموذجـــًا(، وألن 
الدولـــة )المنتـــج الرئيســـي لـــه( لـــم تفكـــر 
بعـــد وبجديـــة فـــي تســـويقه والترويـــج 
لـــه خـــارج البلـــد. مـــا ينقـــص صراحـــة 
شـــمولية  ســـينمائية  سياســـة  هـــو 
تنظـــر للقطـــاع مـــن كل جوانبـــه، مـــن 
الخـــاص  القطـــاع  تشـــجيع  عناوينهـــا 
ــات  ــاء المركبـ ــي بنـ ــتثمار فـ ــى االسـ علـ

ــة  ــام المختلفـ ــاج األفـ ــينمائية وإنتـ السـ
توفـــر  قانونيـــة  تشـــريعات  عبـــر 
األمـــوال  لـــرؤوس  كافيـــة  ضمانـــات 
ومحفـــزات وإعفـــاءات ضريبيـــة وغيـــر 
ـــًا  ـــة عموم ـــة الفني ـــال التربي ـــك، وإدخ ذل
والثقافـــة الســـينمائية خصوصـــًا إلـــى 
المؤسســـات التعليميـــة مـــن الـــروض إلـــى 
الجامعـــة إلعـــداد أجيـــال الغـــد المرتقـــب 
أن تشـــكل قاعـــدة عريضـــة لـــرواد قاعاتنـــا 
ومســـتهلكي  ومســـارحنا  الســـينمائية 
ــًا،  ــا الفنيـــة والثقافيـــة عمومـ منتوجاتنـ
الســـينمائية  الجمعيـــات  وتشـــجيع 
الســـينمائية  األنديـــة  رأســـها  وعلـــى 
المدرســـية وغيـــر المدرســـية، ودعـــم 
المختلفـــة،  الســـينمائية  المنشـــورات 
وإحـــداث برامـــج إذاعيـــة وتليفزيونيـــة 
ُمتعـــدِّدة لترويـــج الثقافـــة والمعرفـــة 
ـــاق  ــى نط ــف علـ الســـينمائيين والتعريـ
العالميـــة  الســـينما  بروائـــع  واســـع 
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والعربيـــة  الوطنيـــة  وبالمنتوجـــات 
وغيرهـــا، وإحـــداث معاهـــد للتكويـــن 
الســـينمائي الرصيـــن، وتفعيـــل الخزانـــة 
بالربـــاط  الموجـــودة  الســـينمائية 
مختلـــف  فـــي  لهـــا  فـــروع  وإحـــداث 
الجهـــات، وتقنيـــن قطـــاع الســـينما بشـــكل 
جيـــد يضمـــن حقـــوق كل العامليـــن فيـــه 
علـــى اختـــاف تخصصاتهـــم، وغيـــر 
ذلـــك مـــن األمـــور... التـــي جـــاء ذكرهـــا 
كتوصيـــات قديمة/جديـــدة فـــي »الكتـــاب 

األبيـــض« حـــول الســـينما المغربيـــة.

كم وكيف

هنـــاك قاعـــدة تقـــول إن الكـــم يفـــرز 
الكيـــف، وتزايـــد الكـــم الفيلموغرافـــي 
بالمغـــرب أفـــرز كيفـــًا كمـــا هـــو الشـــأن 

ــدان. ــي كل البلـ فـ
إنتاجـــات العشـــرية األخيـــرة فيهـــا 
الغـــّث والســـمين، فـــكل مخـــرج ينجـــز 
األعمـــال التـــي تعكـــس رؤاه ومســـتواه 
تمكنـــه  ومـــدى  والمعرفـــي  الفكـــري 
مـــن أدوات التعبيـــر الســـينمائي، وكل 
ـــى شـــريحة  مخـــرج يتوجـــه بمنتوجـــه إل
اجتماعيـــة معينـــة قـــد تكـــون دائرتهـــا 
ضيقـــة )ســـينما المؤلـــف( أو متســـعة 
)الســـينما الشـــعبية(، ونـــادرًا مـــا نجـــد 
مخرجـــًا مغربيـــًا نجـــح فـــي إرضـــاء 
مهتميـــن(،  مثقفيـــن،  )نقـــاد،  النخبـــة 
والجمهـــور الواســـع معـــًا مـــن خـــال 
شـــكله  فـــي  وممتـــع  جميـــل  منتـــوج 
ومضمونـــه وعميـــق فـــي طرحـــه وناجـــح 
ــل فـــي  ــه. والجميـ ــاء عرضـ ــًا أثنـ تجاريـ

فوزي بنسعيدي نبيل عيوشالجيالي فرحاتيمحمد مفتكر

هشام العسري

أن  األخيـــرة  الســـينمائية  إنتاجاتنـــا 
ــاليب  ــة وأسـ ــة ومتنوعـ ــا مختلفـ تيماتهـ
ـــة مـــن مخـــرج  ـــة ومتباين ـــا متفاوت كتابته
مـــن  شـــريحة  اســـتثنينا  وإذا  آلخـــر، 
»مخرجينـــا« ال َهـــّم ألصحابهـــا ســـوى 
الكســـب المـــادي علـــى حســـاب اآلخريـــن، 
يمكـــن القـــول إن الكـــم الفيلموغرافـــي 

ـــماء  ـــرز أس ـــدأ يف ـــد ب ـــي ق ـــي الحال المغرب
ولهـــا  خصوصيتهـــا،  لهـــا  إبداعيـــة 
بصمتهـــا التـــي تميزهـــا عـــن غيرهـــا. 
وفـــي هـــذا الصـــدد يمكننـــي اإلشـــارة 
ـــادر لقطـــع وأحمـــد  ـــد الق ـــى تجـــارب عب إل
فرحاتـــي،  والجيالـــي  المعنونـــي، 
ومحمـــد عســـلي، وداوود أوالد الســـيد 
ـــن،  ـــاء أو المخضرمي ـــن القدم ـــم م وغيره
كمـــا يمكننـــي اإلشـــارة إلـــى أســـماء شـــابة 
ـــن  ـــًا م ـــا إبداعي ـــت حضوره ـــدة أثبت وواع
ـــوش،  ـــل عي ـــى كنبي ـــا األول خـــال أعماله
مفتكـــر،  ومحمـــد  بلعبـــاس،  وحكيـــم 
الديـــن  ونـــور  بنســـعيدي،  وفـــوزي 
وعـــز  العســـري،  وهشـــام  لخمـــاري، 
ـــم... ـــرب العلـــوي لمحـــارزي وغيره الع
ال  عـــددًا  أن  حظنـــا  حســـن  مـــن 
الشـــباب  المخرجيـــن  مـــن  بـــه  بـــأس 
ــرة  ــرية األخيـ ــي العشـ ــروا فـ ــن ظهـ الذيـ
ـــن  ـــم بشـــكل جيـــد م برهنـــوا علـــى تمكنه
جرأتهـــم  وعلـــى  الســـينمائية،  اللغـــة 
فـــي إثـــارة وتنـــاول بعـــض القضايـــا 
والمواضيـــع التـــي َظـــّل مســـكوتًا عنهـــا 
إلـــى عهـــد قريـــب. يحضرنـــي هنـــا اســـم 
نبيـــل عيـــوش الـــذي يبهرنـــا مـــن فيلـــم 
ـــي  ـــي العال ـــه التقن آلخـــر بمســـتوى أفام
وبتجديـــد مواضيعهـــا مـــن عمـــل آلخـــر، 
وظاهـــرة  زاوا«  »علـــي  فيلـــم  فمـــن 
الشـــوارع  فـــي  المشـــردين  األطفـــال 
ـــى  ـــم، إل ـــم ومعاناته ـــم وأحامه وعوالمه
ــا خيـــل اهلل« حـــول اســـتقطاب  فيلـــم »يـ
شـــباب معوزيـــن وغســـل أدمغتهـــم مـــن 
ـــم  ـــرورًا بفيل ـــة م ـــات متطرف طـــرف جماع
»أرضـــي« الوثائقـــي الـــذي َعّبـــَر عـــن 

المخرجون 
الشباب الذين 

ظهروا في 
العشرية األخيرة 

برهنوا على 
تمكنهم بشكل 

جيد من اللغة 
السينمائية
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أحمد المعنوني

داوود أوالد السيد

شـــجاعة هـــذا المخـــرج فـــي إثـــارة مســـألة 
الصـــراع الفلســـطيني - اإلســـرائيلي.

ــر  ــوش يحضـ ــل عيـ ــب نبيـ ــى جانـ إلـ
حكيـــم بلعبـــاس المهـــووس بتصويـــر 
المهمشـــين والنـــاس البســـطاء وتوثيـــق 
ــياتنا  ــن حــ ــتاشى مـ ــدأت تــ ــب بـ جوانـ
وفـضـاءاتـنــــــا  وتقــــاليدنا  وعاداتــــنا 
بأســـلوب يتــــداخل فيـــه البعـــدان الروائـــي 
ــال  ــر فيـــه االرتجـ والتســـجيلي، ويحضـ
الفنـــي الخـــاق والتلقائيـــة والصـــدق 
هـــذا  ألعمـــال  فالمتتبـــع  اإلنســـانيان، 
الـــروح،  خيـــط  )همســـات،  المخـــرج 
ــوك  ــة بـ ــاء، حرفـ ــر، أشـ ــاش البحـ عـ
فاشـــلة  محاولـــة  غلبـــوك،  حيـــت 
لتعريـــف الحـــب...( يقـــف علـــى نـــوع 
مرتكزاتـــه  لـــه  الســـينما،  مـــن  آخـــر 
ـــه. ـــه الخاصـــة ب ـــه وطـــرق إبداع وعوالم
ال يتعلـــق األمـــر هنـــا بهذيـــن االســـمين 
فقـــط، فســـينمانا يحـــق لهـــا أن تفتخـــر 
شـــباب  مخرجيـــن  وتجـــارب  بأعمـــال 
ــل  ــن نبيـ ــة عـ ــون إبداعيـ ــن ال يقلـ آخريـ
بـــن  فـــوزي  بينهـــم  مـــن  وحكيـــم، 
ــري ونرجـــس  ــام العسـ ــعيدي وهشـ السـ
النجـــار )فـــي بعـــض أفامهـــا(، وعـــز 
الديـــن  ونـــور  العلـــوي،  العـــرب 
ــمين  ــر، وياسـ ــد مفتكـ ــاري، ومحمـ لخمـ
ننســـى  وال  وغيرهـــم...  قصـــاري 
بالطبـــع هنـــا المخرجيـــن الكبـــار الذيـــن 
انطلقـــوا فـــي الســـبعينيات أو بعدهـــا 
والزالـــوا مســـتمرين إلـــى يومنـــا هـــذا ولـــو 
ــن  ــا يمكـ ــة، فـ ــة بطيئـ ــرة إنتاجيـ بوتيـ
مـــن األحـــوال وبســـهولة  بـــأي حـــال 
نســـيان أعمالهـــم القويـــة، تحضرنـــي 

هنـــا أســـماء الجيالـــي فرحاتـــي وآخـــر 
وأحمـــد  األســـرار«  »ســـرير  أفامـــه 
»قلـــوب  أفامـــه  وآخـــر  المعنونـــي 
محترقـــة« )إضافـــة إلـــى فيلميـــه الرائعيـــن 
الســـابقين: »الحـــال« و»أليـــام أليـــام«(، 
ومحمـــد عســـلي ورائعتيـــه »فـــوق الـــدار 
ــاد  ــة ال تحلـــق«، و»أيـ ــاء المائكـ البيضـ
ـــه  خشـــنة«، وداوود أوالد الســـيد وفيلمي
األخيريـــن »فـــي انتظـــار بازولينـــي«، 

وغيرهـــم. و»الجامـــع«، 
ــي:  ــا يلـ ــى فيمـ ــة تتجلـ ــن المفارقـ لكـ
ففـــي اللحظـــة التـــى ارتفـــع فيهـــا إنتاجنـــا 
الســـينمائي مـــن األفـــام شـــهدت هـــذه 
ـــي عـــدد رواد  ـــواًل ف ـــًا مه العشـــرية تراجع
القاعـــات الســـينمائية بســـبب تقلُّـــص عـــدد 
ـــدد  ـــل أخـــرى. فالع هـــذه القاعـــات وعوام
الحالـــي للقاعـــات حســـب إحصائيـــات 
المركـــز الســـينمائي المغربـــي )المؤسســـة 
العموميـــة الوصيـــة علـــى قطـــاع الســـينما 
ـــط  ـــة فق ـــي 31 قاع ـــر ف ـــرب( ينحص بالمغ
بــــ»57 شاشـــة« متمركـــزة كلهـــا فـــي عشـــر 
مـــدن مغربيـــة فقـــط هـــي: الـــدار البيضـــاء 
)10 قاعـــات - 25 شاشـــة(، ومراكـــش 
ــة )4  ــة(، وطنجـ ــات - 12 شاشـ )4 قاعـ
 4( قاعـــات - 5 شاشـــات(، والربـــاط 
قاعـــات - 4 شاشـــات(، ومكنـــاس )3 
قاعـــات - 3 شاشـــات(، وفـــاس )قاعـــة 
وتطـــوان  شاشـــات(،   3  - واحـــدة 
ـــر  ـــا وأكادي ـــتان(، وس ـــان - شاش )قاعت
ــة -  ــكل مدينـ ــدة لـ ــة واحـ ــدة )قاعـ ووجـ
ـــكل مدينـــة(، وبهـــذا ناحـــظ أن  شاشـــة ل
باقـــي المـــدن المغربيـــة انقرضـــت منهـــا 
ـــك أن  ـــى ذل القاعـــات الســـينمائية. زد عل
عـــدد رواد القاعـــات انخفـــض مـــن تســـعة 
ماييـــن ونصـــف ســـنة 2003 )كان عـــدد 
القاعـــات فـــي هـــذه الســـنة هـــو 150( 
إلـــى أقـــل مـــن المليونيـــن ســـنة 2013.
مـــاذا يعنـــي هـــذا كلـــه ؟ إنـــه يعنـــي 
بـــأن سياســـتنا الســـينمائية سياســـة 
عرجـــاء؛ فكرنـــا فـــي دعـــم اإلنتـــاج، ولـــم 
ــًا  ــه داخليـ ــاءات ترويجـ ــي فضـ ــر فـ نفكـ

وخارجيـــًا. 
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المســـرحي  المخـــرج  مؤخـــرًا  َقـــّدَم 
العـــرض  عقبـــاوي  الشـــيخ  الجزائـــري 
ـــد »أزوزن«  ـــرحي الجدي ـــه المس األول لعمل
ياســـين  كاتـــب  مســـرح  جمهـــور  أمـــام 
الجهـــوي بواليـــة تيـــزي وزو )105 كلـــم 

شـــرق الجزائـــر العاصمـــة(.
وتعنـــي كلمـــة »أزوزن« فـــي اللغـــة 
ــده  ــي مهـ ــل فـ ــدة الطفـ ــة؛ هدهـ األمازيغيـ
علـــى  إســـقاطات  وللعنـــوان  لينـــام، 
ســـباتها  فـــي  تغـــّط  التـــي  الشـــعوب 
العميـــق تحـــت تأثيـــر هدهـــدة الســـلطة 
التـــي تقضـــي علـــى قيمـــة اإلنســـان فـــي 

المطلقـــة. المصالـــح  ســـبيل 
كـتـبــــها  المـسـرحـيــــة،التي  أحـــداث 

ـــة المـــوت،  ـــق بلعب المخـــرج نفســـه، تنطل
ر  مـــن خـــال قصـــة بســـيكودرامية تصـــوِّ
ـــا  ـــب ضحيته ـــا يذه ـــة بأكمله ـــاة عائل مأس
وزوجتـــه  لطبيـــب  األربعـــة  األبنـــاء 
الممرضـــة اللذيـــن قاماباكتشـــاف لقـــاح 
ـــل،  ـــدى طوي ـــى م ـــر اإلنســـان إل ـــل عم يطي
لـــه  مثيـــل  ال  اكتشـــافهما  أن  واعتقـــدا 
ــا  ــه،وألن ثقتهمـ ــد إليـ ــبقهما أحـ ــم يسـ ولـ
كانـــت كبيـــرة فـــي لقـــاح العمـــر الطويـــل 
هـــذا فقـــد آثـــرا تجريبـــه علـــى أوالدهمـــا 
ل األبنـــاء إلـــى  األربعـــة... وبذلـــك تحـــوَّ
المهووســـين  فئـــران تجـــارب أبويهمـــا 
باالكتشـــافات العلميـــة والطبيـــة، لكـــن 
الســـحر ينقلـــب علـــى الســـاحر، فيفشـــل 

الجزائر: كنزة مباريك

االكتشـــاف. هكـــذا يمـــوت األبنـــاء األربعـــة 
بســـبب تهـــور وهـــوس األبويـــن اللذيـــن 
تقودهمـــا  حـــادة  بصدمـــة  يصابـــان 
ــة  ــى مصحـ ــمَّ إلـ ــن ثـ ــون، ومـ ــى الجنـ إلـ
لألمـــراض العقليـــة، حيـــث يقـــوم الطبيـــب 
المعالـــج والممرضـــون بتبـــادل األدوار 
ـــن قصـــد تســـهيل  ـــن المجنوني ـــع الزوجي م

ــا. ــة عاجهمـ عمليـ
مـــن  مجموعـــًة  المســـرحية  َتُســـوُق 
المجتمعيـــة  األبعـــاد  ذات  الرســـائل 
والسياســـية، يختصرهـــا المخـــرج مـــن 
خـــال إحـــاالت وإســـقاطات صريحـــة 
المقهـــورة  الشـــعوب  أوضـــاع  علـــى 
ــكاٍم  ــارب لحـ ــران تجـ ــت فئـ ــي أصبحـ التـ

»أزوزن« عقباوي

لقاحات املوت

مسرح

مشهد من »أزوزن«
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كل  أســـقطت  ومخططـــاٍت  وأنظمـــٍة 
القيـــم اإلنســـانية وغلَّبـــت منطـــق القـــوة 
لتمريـــر مصالـــح  األبويـــة  والوصايـــة 

الكبـــار.
كثيـــرًا مـــا تنفجـــر مختبـــرات الباحثيـــن 
نتيجـــة لخطـــأ مـــا وهـــو مـــا حـــدث فـــي 
مســـرحية »أزوزن« ليذهـــب ضحيـــة خطـــأ 
الطبيـــب وزوجتـــه أوالٌد لـــم يختـــاروا 
ـــة  ـــار قيم ـــذا تنه ـــم. هك ـــهم مصائره بأنفس
اإلنســـان فـــي مجتمعـــات تتصاعـــد فيهـــا 

مؤشـــرات المصلحـــة وحـــب الشـــهرة.
ــان  ــع للفنـ ــل الرابـ ــو العمـ »أزوزن« هـ
ــذه  ــب هـ ــل أن يكتـ ــذي فّضـ ــاوي، الـ عقبـ
أمازيغيـــة،  بلغـــة  للمســـرح  المـــرة 
ــزًا  ــض حاجـ ــره البعـ ــا يعتبـ ــاوزًا مـ متجـ
أو عائقـــًا بيـــن المتلقـــي وبيـــن العـــرض 
بســـبب عـــدم فهـــم اللغـــة. فـــي تصريحـــه 
لــــ »الدوحـــة« أكـــد عقبـــاوي أنـــه يؤمـــن 
بـــأن اللغـــة ليســـت عائقـــًا فـــي وجـــه 
ـــك أراد فتـــح بـــاب المســـرح  ـــداع. وبذل اإلب
ــل  ــذا العمـ ــال هـ ــن خـ ــوره مـ ــى جمهـ علـ
اللغـــة   ســـاعدت  األمازيغ،وقـــد  بلغـــة 
األمازيغيـــة علـــى التحكـــم الجيـــد فـــي 
منطقـــة  مـــن  الممثليـــن  كـــون  الحـــوار 
القبائـــل، وأغلبهـــم تخرجـــوا حديثـــًا فـــي 
المعهـــد العالـــي لمهـــن فنـــون العـــرض 
الكيفـــان،  ببـــرج  البصـــري  والســـمعي 
الـــذي يعتبـــر المعهـــد الوحيـــد المتخصـــص 
والمخرجيـــن  الممثليـــن  تكويـــن  فـــي 
ـــي المجـــال الدرامـــي والســـمعي  ـــاد ف والنق

البصـــري فـــي الجزائـــر.
جـــاءت الســـينوغرافيا علـــى مقـــاس 
الحـــاالت النفســـية للشـــخوص ومشـــاهد 
أساســـًا  الديكـــور  وارتكـــز  العـــرض؛ 
ـــهد األول،  ـــي المش ـــار ف ـــة إفط ـــى طاول عل
ـــور  ـــا اســـتغنى المخـــرج عـــن الديك وبعده
وصـــواًل إلـــى مصحـــة األمـــراض العقليـــة، 
يحركهـــا  كراســـي  اســـتعمل  حيـــث 
الممثلـــون معهـــم، ليخلـــو فضـــاء الركـــح 
فيمـــا عـــدا هذيـــن المشـــهدين للممثليـــن 
الذيـــن تعاقبـــوا علـــى لعبـــة رســـمها مصمـــم 
الســـينوغرافيا حمـــزة بوكيـــر بالطباشـــير 
ـــة  ـــت فـــي لعب ـــة الخشـــبة تمثل ـــى أرضي عل
الخطـــة أو »الخطـــوة« التـــي تعـــرف فـــي 
مناطـــق أخـــرى بلعبـــة »التوكـــي« التـــي 

البنـــات  تمثـــل لعبـــة شـــعبية تلعبهـــا 
ــات  ــر رافعـ ــات بحجـ ــى مربعـ ــز علـ بالقفـ
هـــذه  قوانيـــن  وفـــق  الرجليـــن  إحـــدى 
ـــون  ـــا الممثل ـــي أخـــذ يلجـــأ إليه ـــة الت اللعب
فـــي »أزوزن« عندمـــا يشـــتد بهـــم الفـــرح 

أو القلـــق.
مـــع بدايـــة العـــرض اندفـــع إلـــى فضـــاء 
ــي  ــال وهـ ــكاُء أطفـ ــراُخ وبـ ــرح صـ المسـ
خلفيـــة موســـيقية مرعبـــة بـــدأت مـــع 
ـــى  ـــى، وتتاش ـــرحية األول ـــات المس لحظ
هـــذه الخلفيـــة شـــيئًا فشـــيًا.. ثـــم تدخـــل 
ــل  ــذا العمـ ــل هـ ــدي لتجعـ ــيقى التنـ موسـ
ثقافيـــًا  أًّ  متـــكَّ باألمازيغيـــة  الناطـــق 
يغـــوص فـــي أعمـــاق قبائـــل االيموهـــاغ 

»الطـــوارق«.
ســـاعد فـــي إخـــراج هـــذه المســـرحية؛ 
ـــم الســـينوغرافيا  عبـــد ربـــي إليـــاس، وصمَّ
الموســـيقى فقـــد  أمـــا  بوكيـــر حمـــزة، 

ـــرض  ـــج الع ـــي، وأنت ـــر هن ـــا ناص وضعه
ــن  ــن ثقافيتيـ ــراكة جمعيتيـ ــاون وشـ بتعـ
 - الركـــح  )فرســـان  همـــا  مســـرحيتين 

أدرار( و)طالـــت ســـات - تيـــزو وزو(.
مـــن  بـــن امحمـــد عقبـــاوي  الشـــيخ 
الشـــباب  الجزائرييـــن  المســـرحيين 
بصماتهـــم  وضـــع  يحاولـــون  الذيـــن 
المتطلعـــة إلـــى الجديـــد والمبتكـــر فـــي 
مجـــال المســـرح، تخـــرج فـــي المعهـــد 
فـــرع  المســـرحية  للفنـــون  العالـــي 
التمثيـــل وحملـــت حقيبتـــه المســـرحية 
عـــدة أعمـــال كتابـــًة وإخراجـــًا وتمثيـــًا، 
إذ مثَّـــل فـــي مســـرحيات عديـــدة منهـــا 
ــان«،  ــة فنـ ــر«، »صرخـ ــكندر األكبـ »اإلسـ
»الجـــدار«، »الرحيـــل«، »التائـــه«، كمـــا 
ــي  ــرحيات هـ ــع مسـ ــوص أربـ ــب نصـ كتـ
»الحـــب الممنـــوع«، »الجـــدار«، »توبـــة 

ثـــورة«. و»حكايـــة  غـــراب« 
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سلمان المالك..    

الحياة عىل سطح لوحة

ُوِلـــَد الفنـــان ســـلمان المالـــك بالدوحـــة ســـنة 1958 وتابـــع 
دراســـاته الفنيـــة بمصـــر إلـــى أن حصـــل علـــى بكالوريـــوس 
التربيـــة والفنـــون عـــام 1982. لـــه مشـــاركات محليـــة وعالميـــة 
ـــهد  ـــي المش ـــن ف ـــن البارزي ـــد الفناني ـــه أح ـــة جعلت ـــة وفردي جماعي
ـــدة  ـــي ع ـــر ف ـــة قط ـــه دول ـــت أعمال ـــث مثّل ـــي، حي ـــكيلي العرب التش
معـــارض عالميـــة. هـــو فنـــان ُمتعـــدِّد االهتمامـــات الفنيـــة، بيـــن 
التشـــكيل، والرســـم الكاريكاتـــوري، والتصميـــم الغرافيكـــي، 
ـــى تمثـــات الواقـــع  ـــي ينطـــوي عل ـــر عـــن وعـــي جمال ـــه تعب أعمال

وذاكـــرة اإلنســـان وتحوالتـــه دون أن يكـــون مضمـــون القضايـــا 
ــي  ــدي فـ ــد التجريـ ــاب البعـ ــى حسـ ــانية علـ ــة واإلنسـ االجتماعيـ
ــدِّدة.  ــراءات ُمتعـ ــى قـ ــًا علـ ــده مفتوحـ ــى عنـ ــذي يبقـ ــة الـ اللوحـ
ســـلمان المالـــك مشـــغول أيضـــًا بالتعبيـــر عـــن الواقـــع العربـــي 
بأحامـــه وآمالـــه وانتكاســـاته وأزماتـــه. وهنـــا يحضـــر التقاطـــع 
ـــي  ـــه بتجربتـــه ف ـــكيلية لدي ـــة التش ـــع اللوح ـــذي يجم ـــي ال الدينام
الكاريكاتـــور.. فـــي هـــذه المقابلـــة نقتـــرب مـــن مســـيرة ســـلمان 

المالـــك وتجربتـــه وقناعاتـــه الفنيـــة والفكريـــة.

تشكيل
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ـــي  ـــا هـــي األســـباب الت ـــة، م § بداي
ـــاذا؟ ـــى الرســـم؟ ولم ـــك إل دفعت

- ال توجـــد أســـباب محـــددة، ولكـــن 
كانـــت الظــــــروف المحيطـــة بــــي تدفعنـــــي 
ــو  ــذا هـ ــأن هـ ــعرت بـ ــم، وشـ ــى الرســـ إلـ
ــة  ــيرتي الفنيـ ــدأت مسـ ــث بـ ــي، حيـ طريقـ
منـــذ الطفولـــة، وبالتحديـــد فـــي المرحلـــة 
فـــي  األهـــل  االبتدائيـــة، وكان تشـــجيع 
ومعلمـــي  بالمدرســـة  وأقرانـــي  البدايـــة 
التربيـــة الفنيـــة بالـــغ األثـــر فـــي دفـــع 
مســـيرتي الفنيـــة، حيـــث الحظــــوا مهاراتـــي 
ــي،  ــن زمائـ ــا عـ ــز بهـ ــي أتميـ ــة التـ الفنيـ
مـــن خـــال  فســـاعدوني علـــى صقلهـــا 
إعـــداد اللوحـــات المدرســـية والمشـــاركات 

الفنيـــة البســـيطة. 
ـــة، وال  ـــي التربي ـــًا ف ـــدي صارم كان وال
يســـمح لـــي باللعـــب خـــارج البيـــت، ممـــا 
دفعنـــي إلـــى أن ُأفـــرغ طاقتـــي كطفـــل 
ألرســـم بالفحـــم علـــى الجـــدران، حيـــث 
ـــة،  ـــاء الدوحـــة القديم ـــي أحي ـــا نســـكن ف كن
ـــض.  ـــص األبي ـــا بالج ـــز بيوته ـــي تتمي والت
كمـــا كانـــت والدتـــي تطبـــخ علـــى الخشـــب، 
وأقـــوم  الفحـــم  ألخـــذ  اضطرنـــي  ممـــا 
بالرســـم علـــى هـــذه الجـــدران، وكثيـــرًا 
ـــة  ـــى العقوب ـــت أتعـــرض إل ـــرات كن ـــن الم م
مـــن والـــدي ســـواء بالضـــرب أم غيـــره 
بســـبب تشـــويه الجـــدران. كان لأللـــوان 
ـــّي  ـــر عل ـــر كبي ـــى جـــدران المدرســـة تأثي عل
حتـــى بـــدأت الموهبـــة باتخـــاذ شـــكلها 
الكامـــل وشـــعرت بـــأن هـــذا هـــو طريقـــي 
وقـــدري وأثمـــرت فيـــه مـــع مـــرور ســـنين 
الدراســـة والتوجـــه للدراســـة األكاديميـــة.

لمســـارك  ُمتتبـــع  ألي  يمكـــن   §
التشـــكيلي، أن ياحـــظ التغييرات التي 
طرأت على مســـيرتك الفنية منذ بدايتها 
إلـــى اآلن.. كيـــف تبـــدو لـــك البدايـــات 
ـــه  ـــذي تحقق ـــي ال ـــة بالنضـــج الفن مقارن

ـــك اآلن؟ أعمال
- الفـــن هـــو حياتـــي، وأنـــا استنشـــق 
الفـــن، واللوحـــة هـــي رفيقـــة مشـــواري، 
والرســـم قـــدري، وأنـــا ســـعيد بهـــذا القـــدر، 

وبالمقارنـــة بيـــن بدايـــــــة تجربتـــي ومـــا 
ـــي، فـــإن  وصلـــت إليـــه اآلن مـــن نضـــج فنـ
تلـــك التغييـــرات تتمثـــل فـــي أنهـــا امتـــداد 
لمســـيرة بحـــث، وليـــس مجـــرد رســـم، 
ــر، فكنـــت فـــي  ــل الطالـــب فـــي المختبـ مثـ
محترفـــي ومرســـمي فـــي عمليـــة بحـــث 
ــى  ــول إلـ ــل الوصـ ــن أجـ ــتمر مـ ــني مسـ فــ
فـــي  تشـــكيلية.  فنيـــة  وقيمـــة  صيـــغ 
البدايـــــة واجهتنــــــي صعوبـــات كثيـــرة، 
كل  فـــي  موجـــودة  الصعوبـــات  حيـــث 
شـــيء، ولـــوال المعانـــاة مـــا عرفنـــا معنـــى 
النجـــاح، فالمعانـــاة هـــي أســـاس اإلبـــداع، 
والمحطـــة  الحقيقـــي  االمتحـــان  وهـــي 
ـــد  ـــان، وق ـــّر األم ـــى َب ـــرة للوصـــول إل األخي
كان التطـــور فـــي مســـيرتي الفنيـــة مواكبـــًا 
للتطـــور الموجـــود فـــي الفضـــاء التشـــكيلي 

ــي. ــي والدولـ العربـ

§ هـــذا يدفعنـــا إلـــى الســـؤال عـــن 
التأثيرات التي ألهمتك، وعن مصادرك 

الفنيـــة والثقافيـــة واإلنســـانية؟
وبريـــة،  بحريـــة  بيئـــة  ابـــن  أنـــا   -
تفتحـــت عينيـــاي علـــى اللـــون األزرق، 
فقطـــر شـــبه جزيـــرة، باإلضافـــة إلـــى 
حيـــث  البـــر،  فـــي  الصحـــراوي  عمقهـــا 

حوار: سعيد بوكرامي

تشـــبعت باللـــون البنـــي، وأيضـــًا رافـــد 
ــذه  ــعبي، هـ ــي والشـ ــوروث االجتماعـ المـ
األشـــياء مجتمعـــة كانـــت هـــي المخـــزون 
ــي  ــتمد موضوعاتـ ــه أسـ ــن خالـ ــذي مـ الـ
اإلنســـان  حيـــث  التشـــكيلية،  وأعمالـــي 
هـــو محـــور األعمـــال التـــي أقـــوم بهـــا. 
التشـــخيص يعنينـــي واإلنســـان بشـــكل 
عـــام، لكـــن المـــرأة تتســـيد مســـاحة كبيـــرة 
ــرأة  ــن، المـ ــرأة الوطـ ــي؛ المـ ــي لوحاتـ فـ
ــاء،  ــي البنـ ــاهمة فـ ــرأة المسـ ــم، المـ الحلـ
المـــرأة بعيـــدًا عـــن المفهـــوم الحســـي، 
ـــدر  ـــي المص ـــرات ه ـــذه التأثي ـــت كل ه وكان
الـــذي يدفعنـــي لإللهـــام الفنـــي والثقافـــي 

واإلنســـاني دون ســـواها.

§ أمامـــي نمـــاذج مـــن أعمالـــك، هي 
تجـــارب مرحلـــة وتفكيـــر فنـــي، ورغـــم 
تباينهـــا وتباعدهـــا فإنها تتـــرك انطباعًا 
بكـــون الجانـــب التقنـــي يحظـــى باهتمام 
الفـــت. مـــن وجـــوه هـــذه التقنيـــة تـــداول 
األلـــوان نفســـها، ونظـــام الرقعـــة نفســـها 
قـــد يتغيـــر بعدهـــا، لكنهـــا تحافـــظ علـــى 
نفـــس اإليقـــاع البصـــري. يبـــدو أنـــك ال 
ـــة أي مجـــال  ـــة والتلقائي ـــرك للعفوي تت
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- التقنيـــة الفنيـــة هـــي تحـــٍد للفنـــان 
الســـتخاص التجربـــة، وهـــي القيـــاس 
ـــان  ـــات الفن ـــذي يقيـــس إمكاني والمؤشـــر ال
ــم.  ــو يرســـ ــا وهـ ــي قطعهـ ــافة التـ والمسـ
ــت  ــيلة وليسـ ــي وسـ ــدي هـ ــة عنـــــ التقنيـ
غايـــة. األلـــــوان فـــي أعمالـــي لهـــا دالالت 
ــوان يعنــــي لـــي  ــداول األلــ ــرة، وتــــ كثيــ
التحـــــــدي.. وأنـــا بطبعـــي أحـــب التحـــدي، 
يخـــص  فيمـــا  وتحـــٍد  إصـــرار  وعنـــدي 
األلـــوان والتفـــوق علـــى الـــذات، وهنـــاك 
كثيـــر مـــن الفنانيـــن يهربـــون مـــن بعـــض 
ــًا اســـتحضرها  ــا دائمـ ــن أنـ ــوان، ولكـ األلـ
فـــي أعمالـــي وأوظفهـــا لخدمـــة الشـــكل 

والمضمـــون.

§ هـــذه البنيـــة الراســـخة للوحـــة 
تدفعني للتساؤل عن أمـر أثار انتباهي: 
هـــل تدفـــع لوحتـــك إلـــى تدويـــن ذاكـــرة 
بصريـــة موجـــودة ســـلفًا فـــي الواقـــع 
والثقافة الشـــعبية أم أنك تصنع ذاكرة 

شـــخصية جديـــدة؟
- البنيـــة هـــي امتـــداد لثقافـــة موجـــودة، 
ولكنـــي أحـــاول الجمـــع بيـــن األصالـــة 
ــًا  ــون فنانـ ــاول أن أكـ ــرة، وأحـ والمعاصـ
مؤثـــرًا فـــي محيطـــه، وأحـــاول أيضـــًا أن 
ـــي  ـــكيلية ف ـــرة التش ـــن الذاك ـــزءًا م ـــون ج أك
بلـــدي، وأتمنـــى أن أكـــون قـــد حققـــت هـــذه 

المعادلـــة.

§ هـــل هـــذا، مـــن بيـــن أمـــور أخرى، 
ــة  ــن هويـ ــث عـ ــى البحـ ــك إلـ ــا يدفعـ مـ
بصريـــة ال تعـــرف االســـتقرار تتمثـــل في 
عـــدم التوقـــف عـــن رســـم مامـــح شـــيء 
تبحـــث عنـــه وال تتوقف عـــن البحث عنه 
ويظهـــر بجـــاء فـــي إيقـــاع لوحتـــك منـــذ 

2004 حتـــى مرحلـــة الكـــوالج؟  

- نعـــم؛ البحـــث عـــن الهويـــة يظـــّل 
ــة  ــأن الهويـ ــي بـ ــم أن إيمانـ ــي رغـ هاجسـ
فـــي العمـــل الفنـــي هـــي اإلبـــداع، وأنـــا ضـــد 
اإلقليميـــة فـــي الفـــن، حيـــث إن الفـــن حالـــة 
ـــن  ـــق م ـــت ينطل ـــس الوق ـــي نف إنســـانية وف
الخصوصيـــة المحليـــة، وهـــذه معادلـــة 
صعبـــة: أن أقـــدم لوحـــة محليـــة بمفـــردات 

وتقنيـــة ومفهـــوم معاصـــر.

ـــي  ـــة ف ـــة تجريدي ـــك الفني § تجربت
العمـــق وجماليـــة فـــي األبعـــاد. لمـــاذا 
ـــا  ـــع. وأيهم ـــم والواق ـــن الحل ـــط بي الخل
األكثـــر التحامـــًا بلوحتـــك؟ ثـــم كيـــف تبدأ 

ـــي؟ ـــى تنته ـــدك ومت اللوحـــة عن

- أميـــل إلـــى الواقـــع الدرامـــي، والحلـــم 
ـــع  ـــن الواق ـــتمد م ـــال؛ أس ـــض األعم ـــي بع ف
ذلـــك  وأنقـــل  المعاشـــة  الحيـــاة  ومـــن 
ـــر  ـــال عناص ـــن خ ـــة م ـــطح اللوح ـــى س إل
ــة  ــي بدايـ ــلوب فـ ــدِّد األسـ ــوان. ال ُأحـ وألـ
أتـــرك  ولكـــن  المدرســـة،  وال  العمـــل، 
نفســـي علـــى ســـجيتها تختـــار مـــا تشـــاء 
النهايـــة  التنفيـــذ، وفـــي  علـــى طريقـــة 

ــات  ــكاس للوحـ ــو انعـ ــة هـ ــرج اللوحـ مخـ
الفنيـــة والرؤيـــة التعبيريـــة.

وعاقتـــه  اإلنســـان  إلـــى  أتحيـــز 
تبحـــث  ودائمـــًا  والمحيـــط،  بالفضـــاء 
ــردوس  ــن )الفـ ــي عـ ــي أعمالـ ــر فـ العناصـ
المفقـــود( الحاضـــر الغائـــب، ولـــوال هـــذا 
األمـــل لمـــا كانـــت هنـــاك حركـــة، لـــوال 
ــا كان  ــعادة لمـ ــم والسـ ــن الحلـ ــث عـ البحـ

هنـــاك ِحـــَراك فـــي المحيـــط.
أبـــدأ مـــن حيـــث أنتهـــي، وأنتهـــي مـــن 
ــق  ــة طريـ ــدي خريطـ ــدأ ليـــس لـ ــث أبـ حيـ
عندمـــا أمـــارس الفعـــل التشـــكيلي هنـــاك 
عاطفـــة تتدفـــق علـــى ســـطح اللوحـــة 
ــا وال أبحـــث عـــن جـــرس  ال أعلـــم بداياتهـ
نفســـي  أتـــرك  العمـــل  بنهايـــة  إنـــذار 
التشـــكيلية علـــى ســـجيتها تبحـــث عمـــا 
ـــض. ـــى الســـطح األبي ـــق عل ـــي ليتدف بداخل

§ ال يـــزال الجســـد موضوعًا ُمتكِررًا 
فـــي أعمالـــك وأيقونـــة راســـخة، لكنهـــا 
تبـــدو أكثـــر تجريـــدًا لمـــاذا هـــذا االختيـــار؟ 

- ليـــس الجســـد كمـــا ذكـــرت ســـابقًا 
دائمـــًا  ولكنـــي  الحســـي،  بموضوعـــه 
اإلنســـان كعنصـــر  إلـــى تجســـيد  أميـــل 
ــة  ــى اللوحـ ــل إلـ ــة. أميـ ــي اللوحـ ــم فـ مهـ
التـــي تخلـــــق حـــوارًا بيـــن الفنـــان وبيـــن 
ـــي  ـــوار هـــو مـــا يشجينـ المتلقـــي، هـــذا الحـ
ويرضـــي قناعاتـــي التشـــكيلية، والجســـد 
ـــن  ـــر م ـــارات وكثي ـــن الحض ـــر م ـــور كثي مح
الفنانيـــن، حيـــث إن الجســـد هـــو الوعـــاء 
ــر.  ــر والشـ الغامـــض يحتـــوي علـــى الخيـ
فـــي عـــام 2004 أصبحـــت المـــرأة فـــي 
ـــذي ال تعـــرف هـــل  أعمالـــي ذلـــك الكائـــن ال
ـــر  ـــرأة أو جســـد رجـــل أو طائ هـــو جســـد ام
ـــا  ـــدم م ـــر تخ ـــا عناص ـــرأة، وكله ـــرأس ام ب

ــه. ــد توصيلـ أريـ
§ يبـــدو أن تجربتـــك الفنيـــــة تمتح 
أيضـــًا مـــن األدب وتســـتلهم مصــــادره.. 
أيـــن تتجلـــى هـــذه العاقـــة فـــي تجربتك 

الفنية؟ 

ثقافـــي  أدبـــي  مشـــروع  اللوحـــة   -
ـــنيًا، وأقصـــد اللوحـــة  وليســـت عمـــًا تزييــ
ـــة وليســـت  ـــة فني ـــى تجربـ ـــي إل ـــي تنتمـ الت
ـــوال األدب  اللوحـــة المســـطحة الســـاذجة. ل
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والحـــوار الثقافـــي لمـــا أنتجــــت لنـــا هـــذه 
ـــر  ـــااًل تزخ ـــن واألدب أعم ـــن الف ـــة بي العاق
بهـــا الكثيــــر مـــن متاحـــف الفـــن الحديـــث 
فـــي العالـــم، وأنـــا أؤكـــد علـــى أهميـــة أن 
يجـــر العربـــة العقـــل والبصيــــرة لتقديـــم 

منتـــج فنـــي ثقافـــي.

§ منـــذ ســـنوات دخلـــت تجربـــة 
فنيـــة جديـــدة وفريـــدة وهـــي تجربـــة 
الكاريكاتـــور؟ لمـــاذا هذا االختيـــار الفني 
ـــة؟  ـــك الفني ـــى تجربت ـــاف إل ـــاذا أض وم

داخلـــي  بـــأن  أشـــعر  دائمـــًا   -
احتجاجـــات علـــى قضايـــا محيطـــة بـــي 
اجتماعيـــًا وسياســـيًا، وال أجـــد منفـــذًا لهـــذه 
االحتجاجـــات ســـوى تلـــك المســـاحة فـــي 
ـــا  ـــة التـــي أشـــير به ظهـــر الصحيفـــة اليومي
إلـــى تلـــك الســـلبيات. ال أطـــرح نفســـي 
فـــي الرســـوم الكاريكاتوريـــة كواعـــظ أو 
ُمصِلـــح، ولكنـــي أقـــوم بـــدور مشـــرط 
نفـــس  فـــي  ومعالـــج  مـــدٍم  الجـــراح؛ 
الوقـــت، ومجتمعاتنـــا العربيـــة تحتـــاج 
ــدث  ــا يحـ ــة، فمـ ــذه الجراحـ ــل هـ ــى مثـ إلـ
ـــة  ـــو لوح ـــي ه ـــن العرب ـــة الوط ـــي خريط ف
ــر  ــة األركان والعناصـ ــة كاملـ كاريكاتوريـ
ومفارقـــات.  تناقضـــات  مـــن  بهـــا  لمـــا 
ـــي التواصـــل  ـــور أضـــاف لتجربت الكاريكات
مـــع النـــاس ورجـــل الشـــارع البســـيط. 

§  التشـــكيل العربـــي جـــزر متفرقـــة 
مـــن التجـــارب قـــد تبـــدو ُمتباعـــدة لكنهـــا 
تلتقـــي في نقطة ضوء وإشـــراق يجعل 
منهـــا اليـــوم عامـــات فارقـــة وواعـــدة.. 

كيـــف تنظـــر إلـــى واقعـــه ومســـتقبله؟

ـــاك تجمعـــات  ـــا هن - فـــي شـــمال إفريقي
ــرى،  ــة األخـ ــة الضفـ ــى ثقافـ ــل إلـ ــد تميـ قـ
أي إلـــى أوروبـــا، وفـــي جنـــوب آســـيا 
عالـــم آخـــر يميـــل إلـــى ثقافـــات مـــا بعـــد 
الحداثـــة األميركيـــة، وفـــي الخليـــج بيـــن 
أحـــزن  الشـــديد  لألســـف  وذاك،  هـــذا 
حينمـــا ينظـــر العالـــم إلـــى فنوننـــا علـــى 
أنهـــا فنـــون تراثيـــة وفلكلوريـــة وليســـت 
ــد يشـــارك فـــي الثقافـــات العالميـــة.  كرافـ
أتعاطـــف مـــع الفنـــان التشـــكيلي العربـــي 
ألنـــه حائـــر بيـــن مكبلـــه وعـــادات تضـــع 

خطوطـــًا حمـــراء فـــي العمليـــة اإلبداعيـــة 
ــون. ــذه الفنـ ــة لهـ ــر الدونيـ ــرة اآلخـ ونظـ

§ هـــذا يدعونـــي إلـــى التســـاؤل عـــن 
واقـــع وآفـــاق التشـــكيل القطـــري أيضًا؟.

ــة  ــارب فرديـ ــري تجـ ــكيل القطـ - التشـ
ــكل  ــي بشـ ــكيل العربـ ــي التشـ ــاهمة فـ مسـ
ـــارزة  ـــة ب ـــه ظاهـــرة ودينامي أو بآخـــر، إن
ـــي قطـــر،  ـــي ف ـــي المحل ـــي النشـــاط الثقاف ف
كمـــا أن لـــه حضـــور علـــى المســـتويين 
العربـــي والدولـــي، وهنـــاك تجـــارب فنيـــة 
لفنانيـــن تشـــكيليين قطرييـــن اســـتطاعت 
فـــي  واالحتفـــاء  الجوائـــز  تحصـــد  أن 
محافـــل تشـــكيلية مهمـــة. ينتظـــر المرفـــق 
ـــن الفضـــاءات  ـــر م التشـــكيلي القطـــري كثي

والنجاحـــات.

§ ما هي مشاريعك المستقبلية؟

- أســـتعد إلقامـــة معـــرض شـــخصي 

ـــدة  ـــة جدي ـــه تجرب ـــن خال ســـوف أطـــرح م
تعتمـــد علـــى قضيـــة الطائـــر )الحزيـــن(.. 
الطائـــر ذو رأس امـــرأة. تـــدور الفكـــرة 
ـــذات  ـــات ال ـــة وإثب حـــول البحـــث عـــن الحري
مـــن خـــال فضـــاءات بـــا أســـقف )أمكنـــة 
ـــاب  ـــا أســـتعد إلصـــدار كت ـــا أســـقف(، كم ب
ـــًا فـــي الفـــن  ـــر مـــن 30 عام ـــة أكث عـــن تجرب

ــكيلي. التشـ

§ بعـــد هـــذا المشـــوار.. كيـــــف ينظـــر 
ـــان  ـــة الفنـــ ـــى تجربــ ـــك إل ـــلمان المال س

سلمـــــان المالـــك؟
ــي  ــة فـ ــي مجروحـ ــون تجربتـ ــد تكـ - قـ
أتـــرك  الحديـــث عـــن نفســـي، ولكنـــــي 
اآلخـــر أن يتحـــدث عـــن تجربتــــي، أكيـــــد 
هنـــاك مناطـــق نجاحـــات، وهنـــاك مناطـــق 
ضبابيـــة وإحباطـــات، ولكنــــني أتمنـــــى 
أن المقيميـــن لهـــذه التجربـــة أن يكونـــوا 

رحمـــاء وذوي رأفـــة بهـــذه التجربـــة.
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أول  هـــو  فلســـطين«  نحـــو  »جســـر 
الفلســـطيني  للفـــن  ـــص  ُمخصَّ معـــرض 
المعاصـــر فـــي لبنـــان منـــذ الثمانينيـــات. 
محطـــة  المهـــم  الحـــدث  هـــذا  ويشـــكل 
أساســـية للفـــن فـــي المنطقـــة، حيـــث 
الشـــعب  ثقافـــة  للجمهـــور  يكشـــف 
الفلســـطيني الغنيـــة بإبداعاتهـــا. ومـــن 
يمحـــو  المعـــرض  فـــإن  أخـــرى  جهـــة 
الحـــدود، ليحتفـــل بفلســـطين ويجـــذب 
المجتمـــع مـــن خـــال أهـــم األعمـــال الفنيـــة 
ــرًا  ــة، نظـ ــخة والحديثـ ــرة الراسـ المعاصـ
للمكانـــة المهمـــة التـــي يحتلهـــا الفنانـــون 
ـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي  الفلســـطينيون عل

والعالمـــي.
ويأتـــي المعـــرض، الـــذي يبـــرز أعمـــال 
ــي  ــطين أو فـ ــي فلسـ ــون فـ ــن يقيمـ فنانيـ
المنفـــى، ليـــدون بشـــكل فنـــي صابـــة 
وإبـــداع وصمـــود هـــذا الشـــعب وثقافتـــه 
التـــي حـــاول ويحـــاول االحتـــال الحـــّد 
الهويـــة  مصـــادرة  ســـياق  فـــي  منهـــا 
ـــى  ـــد ســـعى المعـــرض إل الفلســـطينية، وق
خلـــق منبـــر ُمتحـــرِّر لهـــؤالء الفنانيـــن 
ليعرضـــوا أعمالهـــم المناضلـــة، والتعبيـــر 

ــال. ــاع واآلمـ ــق والضيـ ــن الحقائـ عـ
شـــارك فـــي المعـــرض كل مـــن بشـــار 
ســـميرة  أســـعد،  رأفـــت  الحـــروب، 
ـــي،  ـــركات، عيســـى ديب ـــدران، تيســـير ب ب

منـــذر  وفـــا حورانـــي،  روال حلوانـــي، 
ــر،  ــا مطـ ــول، رانيـ ــير مخـ ــرة، بشـ جوابـ
مســـّلم،  محمـــد  الحواجـــري،  محمـــد 
ــر  ــوا، ناصـ ــى الشـ ــابيا، ليلـ ــتيف سـ سـ

جرس نحو فلسطني 

بريوت: محمد غندور

اســتضاف مركز بيروت للمعارض في الفتــرة الممتدة ما بين 26 يونيو/

حزيران و3 أغسطس/آب معرضًا جماعيًا ضم أعمال 17 فنانًا فلسطينيًا. 

المعرض الذي أقيم تحت عنوان »جسر نحو فلسطين« توزعت معروضاته 

)62 عمــاًل( بين الرســم الزيتــي واإلكليريــك والتركيب الفنــي والتصوير 

الفوتوغرافــي والفــن الرقمي والفيديو. وتعكس فــي بعضها جرعة تفاؤل 

فيما تصّور أخرى الحقيقة القاسية.

من متوالية فنية لبشار الحروب
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ــق.  ــام زريـ ــا، هشـ ــاري تومـ ــومي، مـ سـ
هـــؤالء،  أعمـــال  بيـــن  ل  المتجـــوِّ وكان 
ـــة؛  ـــه يتجـــول داخـــل فلســـطين المحتل كأن
فالتفاصيـــل تلـــو األخـــرى موحيـــة بحيـــاة 

وأفـــراد وهويـــة وأحـــام.  وأرض 
ممتلئـــة  بيـــض  كرتونـــة  وبيـــن 
ــون  ــات الزيتـ ــن حبـ ــد مـ ــار، وعقـ بالصبـ
يزيـــن رقبـــة فتـــاة جميلـــة، وبرتقالـــة 
حديـــد...  قطعـــة  تنخرهـــا  فلســـطينية 
ــًا  ــوارًا ثقافيـ ــة حـ ــال الفنيـ ــت األعمـ عكسـ
مـــا بيـــن الفنانيـــن المشـــاركين أنفســـهم، 
إذ منهـــم مـــن يعيـــش فـــي المنفـــى، فيمـــا 
ـــة،  ـــي مناطـــق محتل ـــة أخـــرى تســـكن ف فئ
ممـــا جعـــل أســـلوبهم متباينـــًا مـــن حيـــث 
أدوات التعبيـــر ودالالتـــه، حيـــث نجـــد 
ونجـــد  والعفـــوي  المباشـــر  التعبيـــر 
البعيـــد أحيانـــًا عـــن قضايـــا االحتـــال. 
غيـــر أن مـــا يبـــدو مثيـــرًا ومواكبـــًا 
لغـــة  تطـــور  هـــو  الفنيـــة  للصيحـــات 
الفنـــي مـــن خـــال اعتمادهـــا  التعبيـــر 
علـــى وســـائط متعـــددة، وتحررهـــا مـــن 
اإلطـــار التقليـــدي للفـــن. فإلـــى جانـــب 
واللوحـــة  كالرســـم  تقليديـــة  أعمـــال 
الفنـــان  نجـــد  اليدويـــة  والمشـــغوالت 
ــز  ــال التجهيـ ــي أعمـ ــدع فـ ــطيني يبـ الفلسـ
الفنـــي كالفيديـــو آرت. وإذا كانـــت ليلـــى 
الشـــوا مثـــًا، قـــد اختـــارت التعبيـــر عـــن 
ــاع عـــن  ــلمي فـــي الدفـ قـــوة الجانـــب السـ
ــام  ــق السـ ــطينية وتحقيـ ــة الفلسـ القضيـ
بـــراق  مـــا هـــو  اشـــتغالها علـــى  عبـــر 
وملـــون ومزيـــن ولّمـــاع، فـــإن أعمـــال 
ســـميرة بـــدران جـــاءت أكثـــر ارتباطـــًا 
بالقضيـــة مـــن حيـــث التعبيـــر عنهـــا بـــكل 
ــي  ــعد فـ ــت أسـ ــرح رأفـ ــا يطـ ــبل. فيمـ السـ
تجهيـــز فنـــي، غيـــاب مطـــار فلســـطين 

ـــم.  عـــن لوائـــح الســـفر فـــي مطـــارات العال
ـــذي كان  ـــومي، ال ـــر س ـــار ناص ـــا اخت بينم
ــرض،  ــي المعـ ــت فـ ــور الفـ ــه حضـ ألعمالـ
تقديـــم أيقونـــة يافـــا بواســـطة جـــدار أزرق 
نيلـــي خلفـــه غرفـــة بهـــا صناديـــق ُمعّلقـــة 
رســـالة  ُعلقـــت  صنـــدوق  كل  وعلـــى 
ــئ  ــن الجـ ــول: مـ ــد تقـ ــط اليـ ــة بخـ مكتوبـ
القســـرية  الهجـــرة  حكايـــة  فيهـــا  روى 
األكثـــر  علـــى  أربعـــة  أو  أيـــام  )ثاثـــة 
أســـبوع وتعـــودون ...(. وعرضـــت رانيـــا 
مطـــر صـــورًا فوتوغرافيـــة مـــن مخيمـــات 
وبـــرج  بيـــروت،  فـــي  البراجنـــة  بـــرج 
ــة  ــة والبندقيـ ــا كان للكوفيـ ــمالي. كمـ الشـ
ــرة  ــذر جوابـ ــال منـ ــي أعمـ ــا فـ حضورهمـ
بالنـــزوح  تذّكـــر  لوحـــات  َقـــّدَم  الـــذي 
ــّدَم  ــة النكبـــات، وعكـــس ذلـــك، َقـ وأزمنـ
بيوتـــًا  زواج  حفـــل  عـــن  لوحـــة  فـــي 
فـــي خلفيـــة مخضـــّرة  لكنهـــا  خاليـــة، 

وحالمـــة.
فـــي  الفنانـــون  حـــاول  إجمـــااًل؛ 
ــادة  ــطين« إعـ ــى فلسـ ــر إلـ ــرض »جسـ معـ
واالنتصـــار  والتأكيـــد  الذاكـــرة  بنـــاء 
ـــت  ـــي وق ـــاة ف ـــن المعان ـــفة زم ـــا، وأرش له
تتعـــدَّد فيـــه مرايـــا النســـيان الُمتعـــّددة 
والُمرّكبـــة. وهـــي ذاكـــرة ال يرســـخ فيهـــا، 
ـــار  ـــل والدم ـــور القت ـــال، إال ص ـــع الح بواق

والصـــراخ واأللـــم والصمـــت.

" أناس منسيون " رانيا مطر

وجوه روال حلواني

تركيب محمد مسلم
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تحـــت عنـــوان »شـــعبيات« اســـتضافت 
قاعـــة دروب للفنـــون بالقاهـــرة )مـــن 22 
ــال  ــو( أعمـ ــف يوليـ ــى منتصـ ــو إلـ يونيـ
الشـــرق.  حســـن  المصـــري  الفنـــان 
المعروضـــة  أعمالـــه  مجموعـــة  فـــي 
ميثولوجيـــا  اســـتلهام  الفنـــان  يتابـــع 
الشـــعبي، وتضميـــن أعمالـــه  الحكـــي 
أشـــعارًا ومأثـــورات ُمتعــــلِّقة بالحكايـــات 
واألســـاطير الشـــعبية. حكايـــة حســـن 
الشـــرق وتجربتـــه ال تبتعـــد كثيـــرًا عـــن 
األســـطورية  الحكايـــات  تلـــك  أجـــواء 
التـــي يتناولهـــا فـــي أعمالـــه، فهـــو القـــادم 

مـــن صعيـــد مصـــر بالجلبـــاب والكوفيـــة، 
وعارضـــًا  التشـــكيل  عالـــم  ُمقتحمـــًا 
ــال  ــع أعمـ ــب مـ ــى جنـ ــًا إلـ ــه جنبـ أعمالـ
كبـــار الفنانيـــن داخـــل مصـــر وفـــي أغلـــب 

عواصـــم أوروبـــا. 
ـــى العشـــرين  ـــد عل ـــا يزي ـــرور م ـــد م بع
معارضـــه  أول  أقـــام  أن  منـــذ  عامـــًا، 
بالقاهـــرة، ال زال حســـن الشـــرق يعـــود 
ــا(  ــة )المنيـ ــي مدينـ ــه فـ ــى بدايتـ ــا إلـ بنـ
لنتذكـــر معـــه )حواديـــت الشـــاطر حســـن، 
وســـت الحســـن، وأبـــو زيـــد الهالـــي(، 
ـــي  ـــعبية الت ـــات الش ـــن الحكاي ـــا م وغيره

كانـــت تشـــكل مصـــدر التســـلية الوحيـــد 
كان  الحواديـــت  هـــذه  القريـــة.  فـــي 
ـــدي  ـــن ي ـــا حســـن الشـــرق بي يســـتمع إليه
ـــًا مـــن  ـــه مخزون جدتـــه فراكمـــت فـــي داخل
ـــل  ـــزال ينه ـــي ال ي ـــردات الت الصـــور والمف
منهـــا حتـــى اليـــوم، وال زالـــت تتـــردد 
علـــى مســـامعه كلمـــا وقـــف أمـــام تلـــك 
المســـاحة البيضـــاء ليرســـم تفاصيـــل 
ـــة،  ـــه الملون ـــن حكايات ـــدة م ـــة جدي حكاي
مفرداتهـــا  يتذكـــر  كثيـــرة،  حكايـــات 
يتذكـــر  كمـــا  المســـجوعة،  وجملهـــا 
كلماتهـــا المســـحورة التـــي حفظهـــا عـــن 

»شعبيات« حسن الرشق

يارس سلطان
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ظهـــر قلـــب.
ــتمع  ــو يسـ ــرق، وهـ ــن الشـ كان حسـ
إلـــى حواديـــت جدتـــه، تســـيطر عليـــه 
هـــؤالء  رؤيـــة  فـــي  جارفـــة  رغبـــة 
يـــود أن  األبطـــال األســـطوريين، كان 
يشـــاركهم كل هـــذه الحكايـــات الُمدهشـــة، 
كان يعـــرف أنـــه يطلـــب المســـتحيل، 
لكنـــه لـــم ييـــأس. حـــاول االقتـــراب مـــن 
الحلـــم، وأن يرســـم هـــؤالء األبطـــال، 
ولـــم يكـــن باإلمـــكان تحقيـــق ذلـــك إال 
ــى األرض  ــور، إلـ ــى الصخـ ــوء إلـ باللجـ
والنباتـــات الملونـــة التـــي يســـتخدمها 
ســـعف  وإلـــى  للتلويـــن،  كخامـــات 
ــم  ــاة. كان يرسـ ــام وفرشـ ــل كأقـ النخيـ
ــى األرض،  ــوت، علـ ــدران البيـ ــى جـ علـ
علـــى ورق مهمـــل يقـــع بيـــن يديـــه. لـــم 
يكـــن يعـــرف شـــيئًا عـــن طـــرق الرســـم 
المتداولـــة وأدواتـــه المســـتخدمة، لـــم 
يكتـــرث لتعليقـــات النـــاس وهمهمـــات 
المحيطيـــن. كان يجمـــع كل مـــا يقـــوم 
برســـمه فـــي صنـــدوق خشـــبي صغيـــر 
ــزه  ــدوق كنـ ــم. كان الصنـ ــق كالقمقـ مغلـ
الثميـــن الـــذي يشـــعر فـــي قـــرارة نفســـه 
أنـــه ســـيفتحه ذات يـــوم ليخـــرج منـــه كل 
هـــؤالء األبطـــال الخرافيـــون فيطوفـــون 
بـــه الدنيـــا ويأخذونـــه إلـــى عالـــم رحـــب، 

ــه.  ــم بـ ــا كان يحلـ ــع، طالمـ واسـ
ـــن  ـــه حس ـــن يتوقع ـــم يك ـــا ل ـــدث م وح
ــد كانـــت الناقـــدة األلمانيـــة  الشـــرق، فقـ
أورســـوال شـــيرينج فـــي زيـــارة إلـــى 
ــام 1983،  ــع عـ ــى ربيـ ــا فـ ــة المنيـ مدينـ
ـــا عـــن حســـن  ويخبرهـــا بعـــض أصدقائه
ـــا  ـــح له ـــه، ويفت ـــوم بزيارت ـــرق، فتق الش
ــبي.  ــات الخشـ ــدوق الحكايـ ــان صنـ الفنـ
شـــيرينج  انتقـــت  اليـــوم  ذلـــك  فـــي 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن تلـــك الرســـومات 
وفاجأتـــه بعدهـــا بتحديـــد موعـــد لعرضهـــا 
فـــي المركـــز الثقافـــي األلمانـــي بالقاهـــرة، 
وكان ذلـــك المعـــرض هـــو أول معـــرض 
ـــذا  ـــن ه ـــي حســـن الشـــرق ع ـــه. يحك يقيم
الحـــدث بأنـــه كان أشـــبه بالحلـــم الـــذي 
ـــا  ـــوم. يومه ـــى الي ـــه حت ـــتيقظ من ـــم يس ل
رأى لوحاتـــه معروضـــة علـــى الجـــدران 

ألول مـــرة...
َتَعـــدََّدْت معـــارض حســـن الشـــرق، 

فمـــن القاهـــرة إلـــى مدينـــة شـــتوتجارد 
إلـــى  ثـــم   ،1889 عـــام  األلمانيـــة 
باريـــس، حيـــث عـــرض أعمالـــه فـــي 
عـــام  اللوفـــر  متحـــف  قاعـــات  إحـــدى 
ــا  ــا وغيرهـ ــويد والنمسـ ــم السـ 1993، ثـ
األوروبيـــة  والعواصـــم  المـــدن  مـــن 
التليفزيـــون  أنتـــج  كمـــا  والعالميـــة، 
األلمانـــي فيلمـــًا عـــن أعمالـــه وتجربتـــه 
ـــرق  ـــن الش ـــح حس ـــى أن أصب ـــة، إل الفني
ــوع أبحـــاث ودراســـات طابيـــة  موضـ

فـــي الفـــن الُفطـــري.
خرجـــت شـــخوص حســـن الشـــرق 
ليشـــاهدها  القمقـــم  مـــن  المســـحورة 
وســـيقان  واســـعة،  أعيـــن  العالـــم. 
ملتويـــة، صبيـــان وبنـــات وأبطـــال، 
جـــن وعفاريـــت وحيوانـــات عجيبـــة، 
ذات  لوحاتـــه  مفـــردات  تمثـــل  كلهـــا 
ـــي  ـــة ف ـــع الســـهل البســـيط والموغل الطاب
الحيـــاة الشـــعبية برموزهـــا ومفرداتهـــا 
المتعـــدِّدة الغنيـــة بالزخـــارف والكتابـــات 
هـــذه  يميـــز  مـــا  فأكثـــر  واأللـــوان، 
ــة  ــو تلـــك العفويـ ــة هـ ــة األصيلـ التجربـ
مـــن  المســـاحة،  علـــى  المســـيطرة 
البنـــاء، والمعالجـــة الفنيـــة للتفاصيـــل 

ـــه بأشـــكال  ـــئ أعمال والعناصـــر، إذ تمتل
مـــن الزخـــارف أشـــبه بالمنمنمـــات، هـــي 
ــن  ــت تتزيـ ــي كانـ ــها التـ ــارف نفسـ الزخـ
ــي  ــة فـ ــدران الطينيـ ــوت والجـ ـــا البيـ به
تقتحمـــه  أن  قبـــل  المصـــري  الريـــف 
الجـــدران الخرســـانية بهيئتهـــا المشـــوهة. 
وأجســـاد  واســـعة  بأعيـــن  شـــخوص 
مثلثـــات  داخـــل  مـــن  تطـــل  ملفوفـــة 
ونباتيـــة،  هندســـية  ومتواليـــات 
كتابـــات وأحــــرف عربيـــة، كلهـــا عناصـــر 
متكـــررة فـــي أعمـــال حســـن الشـــرق. 
الشعــــبية،  الحــكــــايات  حســنــــاوات 
ــى  ــدون علـ ــت، يتجسـ ــال الحواديـ وأبطـ
مســـاحات رســـوماته. يســـتغل حســـن  
يتـــرك  ال  المســـاحة،  مـــن  جـــزء  كل 
مجـــااًل للعيـــن كـــي تشـــرد بعيـــدًا، وعلـــى 
ـــذي  ـــذا الزحـــام البصـــري ال ـــن ه ـــم م الرغ
يميـــز أعمالـــه إال أنهـــا تحمـــل قـــدرًا مـــن 
ــة  ــة البصريـ ــكينة والمتعـ ــدوء والسـ الهـ
ـــل  ـــع التفاصي ـــي تتب ـــي نستشـــعرها ف الت
الصغيـــرة التـــي تتســـلل إلـــى دواخلنـــا 

مـــن دون أن نـــدري.
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القاهرة: رشيد غمري

ُاختتمـــت منتصـــف الشـــهر المنصـــرم 
ــكيليين  ــام للتشـ ــرض العـ ــات المعـ فعاليـ
ــم  ــذي أقيـ ــه 36 الـ ــي دورتـ ــن فـ المصرييـ
بقصـــر الفنـــون بـــدار األوبـــرا علـــى مـــدى 
الكثيـــرون  يعتبـــره  المعـــرض  شـــهر. 
الملتقـــى األهـــم للفنـــون التشـــكيلية فـــي 
مصـــر، حيـــث تعـــرض خالـــه أعمـــال 
التشـــكيليين مـــن مختلـــف األجيـــال وفـــي 
ــه  ــر عنـ ــا أثيـ ــم مـ ــاليب. ورغـ ــة األسـ كافـ
مـــن مشـــكات تنظيميـــة هـــذه الســـنة إال 
ـــال  ـــه مـــن األعم ـــأس ب ـــه ضـــم عـــددًا ال ب أن

الجديـــرة بالمشـــاهدة والمتابعـــة. 
دورة هـــذه الســـنة وجهـــت التحيـــة لــــ 
14 اســـمًا مـــن ذاكـــرة التشـــكيل المصـــري، 
منهـــم حســـن ســـليمان ومحيـــي الديـــن 
ــي رزق  ــيش وعدلـ ــود بقشـ ــاد ومحمـ اللبـ
عمـــًا   360 المعـــرض  َضـــّم  وقـــد  اهلل. 
مـــن أصـــل 592 قدمـــت إلدارة المعـــرض. 
ـــي  ـــًا تشـــكيليًا ف ـــاء 318 فنان ـــّم انتق ـــد َت وق
ــز  ــزف، التجهيـ ــك، الخـ ــاالت الجرافيـ مجـ
فـــي الفـــراغ، الخـــط العربـــي، التصويـــر 
الضوئـــي، التصويـــر الجـــداري، وفنـــون 
الـــدورة  النســـيج. فيمـــا تميـــزت هـــذه 
عـــن ســـابقاتها بعـــدم تحديـــد موضوعـــة 
أمـــام  المجـــال  لفســـح  موحـــدة، 
المشـــاركين علـــى اختـــاف اتجاهاتهـــم 

الفنيـــة والفكريـــة.
ــر  ــي لقصـ ــو الرئيسـ ــدََّر البهـ ــد َتَصـ وقـ
الفنـــون بـــدار األوبـــرا عمـــل مجســـم للفنـــان 
باللـــون  غواصـــة  يشـــبه  نـــوار  أحمـــد 
الرئيســـية  القاعـــة  ـــَت  وَضمَّ األبيـــض. 

لوحـــة كبيـــرة لجـــورج البهجـــوري الـــذي 
ـــّدَم )بورتريـــه( ألم كلثـــوم وهـــي محاطـــة  َق
ــام  ــد السـ ــا عبـ ــارك رضـ ــا. وشـ بعازفيهـ
مقعديـــن  ضـــم  الفـــراغ  فـــي  بتجهيـــز 
مـــن  خلفيـــة  علـــى  ملونيـــن  ومنضـــدة 
ــدت  ــد بـ ــوالج. وقـ ــلوب الكـ ــات بأسـ لوحـ
صـــة للكبـــار وفيهـــا  القاعـــة الرئيســـية ُمخصَّ
عرضـــت لوحـــة كبيـــرة للفنـــان فرغلـــي 
األخيـــر،  معرضـــه  مـــن  الحفيـــظ  عبـــد 
باإلضافـــة إلـــى عمـــل للفنـــان عصمـــت 
ـــّدَم خـــال عـــام واحـــد  داوستاشـــي الـــذي َق
مجموعـــة مـــن المعـــارض الناجحـــة إال أن 
ــاءت  ــام جـ ــرض العـ ــي المعـ ــاركته فـ مشـ
بعمـــل خطابـــي تحـــت عنـــوان )إلحـــق 
اشـــرب(، وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة 
ربمـــا  الفارغـــة  الميـــاه  زجاجـــات  مـــن 
المرتقبـــة،  الميـــاة  أزمـــة  عـــن  تعبـــر 
أو عـــن أبعـــاد سياســـية، يتوقـــع مـــن 
ـــًا. وشـــارك  ـــا الفنـــان ســـنوات عجاف خاله
ــد أبـــرز الفنانيـــن  ــم الدســـوقي أحـ إبراهيـ
مـــن جيـــل الوســـط بلوحتيـــن يواصـــل 
ـــات أو  ـــوع الماح ـــه لموض ـــا تناول خالهم
ــبق أن  ــة،  سـ ــاه المالحـ ــتنقعات الميـ مسـ
قدمـــه فـــي معـــارض خاصـــة. ومـــن الجيـــل 
ـــدَِّم عمـــل نحتـــي ألحمـــد عســـقاني  نفســـه ُق
مجســـدًا شـــخصًا مترهـــل الجســـد ضئيـــل 
الـــرأس وهـــو يجلـــس مســـتقرًا بقدميـــن 
مفلطحتيـــن، وعلـــى ســـاق الجســـد يقـــف 
متأمـــًا مخلـــوق بيـــن الطائـــر والضفـــدع. 
ولفـــت االنتبـــاه نحـــت لمحمـــد الفولـــي 
وهـــو  الجرائـــد،  بقصاصـــات  مطلـــي 
ــا  ــارًا. فيمـ ــب حمـ ــل يركـ ــن رجـ ــارة عـ عبـ
عـــرض مصطفـــى حســـني نحتـــًا معدنـــىًا 

مبهـــرًا يتشـــكل مـــن ثاثـــة عازفيـــن أمـــام 
يعـــزف  حيـــث  الفنـــون،  قصـــر  مدخـــل 
ـــوا جالســـين  ـــى التشـــيللو واألب رجـــان عل
ــى  ــزف علـ ــة تعـ ــيدة واقفـ ــطهما سـ تتوسـ

الكمـــان. 
فكـــري  ألحـــام  لوحـــة  وُعِرَضـــْت 
نـــة مـــن ثاثـــة أجســـاد أنثويـــة دون  ُمكوَّ
أذرع. كمـــا أكـــدت الفنانـــة عايـــدة عبـــد 
الكريـــم حضورهـــا مـــن خـــال النحـــت 
علـــى خامـــة الزجـــاج الـــذي برعـــت فيـــه 
ـــْت متحـــف الزجـــاج  ـــث َأّسَس لســـنوات، حي
فـــي الحرانيـــة مـــع زوجهـــا الراحـــل زكريـــا 
الخنانـــي رائـــد هـــذا الفـــن، ويجســـد عملهـــا 
اثنـــان مـــن الديـــوك بالزجـــاج الملـــون 
الـــذي يجـــري التعامـــل معـــه بالنـــار لتنتـــج 
مـــع  تتفاعـــل  التـــي  النحتيـــة  األعمـــال 
الضـــوء بشـــفافية ألوانهـــا. وقـــد أظهـــرت 
أعمـــال التصويـــر الضوئـــي للفنـــان عمـــرو 
لشـــخص  تصويـــره  فـــي  تميـــزًا  مقلـــد 
وســـط قطـــع الخـــردة، وركام مـــن الحديـــد 
الصـــدئ الُمســـتعمل... فـــي حيـــن َقـــّدَم 
ــات  ــت لقطـ ــا جمعـ ــة بانورامـ ــد عبلـ محمـ
ـــن أحـــداث سياســـية  إنســـانية ومشـــاهد م
جنـــود  وصـــور  أمنيـــة  ومواجهـــات 
ُمعلَّقـــة علـــى حبـــل ومعلـــق معهـــا دمـــى 
جنـــود ومحاربيـــن وقنابـــل وأســـلحة، 
ــاني،  ــي باإلنسـ ــام والسياسـ ــًا العـ مازجـ
خصوصـــًا فـــي تأثيـــر األحـــداث الكبـــرى 

ــطاء.  ــى البسـ علـ
ـــه  ـــت لوج ـــة نح ـــة الثاني ـــّدَر القاع وَتَص
ُمغطـــى بقطـــع صغيـــرة مـــن الخشـــب أو 
ـــان  لحـــاء الشـــجر الُمقطـــع بانتظـــام، للفن
حســـن كامـــل. ومـــن األعمـــال المميـــزة 

المعرض العام 
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لطائـــر  معدنـــي  نحـــت  عُرضـــت  التـــي 
ــرة  ــر كـ ــى ظهـ ــًا علـ ــًا منحوتـ ــط درجـ يهبـ
للفنـــان الســـيد عبـــده ســـليم. ومـــن أعمـــال 
طيـــورًا  وهبـــة  ربـــاب  َقدََّمـــْت  الخـــزف 
وأشـــكااًل شـــبه آدميـــة ُمحاِفظـــة علـــى 
لـــون وملمـــس الفخـــار. وشـــارك الفنـــان 
مصطفـــى الغربـــي بلوحـــة تعبـــر عـــن 
ـــان العـــدوان الثاثـــي  ـــة بورســـعيد إب مدين
الثالثـــة  القاعـــة  َوَتَصـــدََّر  والتهجيـــر. 
خـــزف تـــم عرضـــه بطريقـــة التجهيـــز 
ـــو  ـــي وه ـــن المغرب ـــاد الدي ـــراغ لعم ـــي الف ف
عبـــارة عـــن رغيـــف خبـــز يطفـــو كســـحابة 
ــم  ــى بعضهـ ــري لجوعـ ــام بشـ ــوق زحـ فـ
بينمـــا  عمـــاق،  فـــرن  مـــن  ينحـــدرون 
ـــة مـــاء فارغـــة. وقّدمـــت  تحلـــق فوقهـــم آني
التصويـــر  مـــن  عمـــًا  ياســـر  إســـراء 
الجـــداري لعازفيـــن مـــن قطـــع الزجـــاج 
مـــع  الســـيراميك  مـــن  أرضيـــة  علـــى 
تقنيـــات الزجـــاج الُمنصهـــر والُمتداخـــل 
الـــرزاز  مصطفـــى  وشـــارك  األلـــوان. 
ـــي  ـــد الهال ـــو زي ـــة أب ـــن مجموع ـــة م بلوح
مـــن معرضـــه األخيـــر، فيمـــا قّدمـــت ربـــاب 
نمـــر لوحـــة مـــن عالمهـــا المميـــز بزحـــام 
مـــن  كل  وقـــّدم  وتماثلهـــم.  شـــخوصه 
ـــد عقـــل عمـــًا يصـــور  ـــان الشـــيخ وخال حن

لوحـــات  ثـــاث  فـــي  التحريـــر  ميـــدان 
ــر  ــري 6 أكتوبـ ــى كوبـ ــن أعلـ ــة مـ ُملتقطـ
ـــث  ـــر، حي ـــورة يناي ـــداث ث ـــهد أح ـــذي ش ال
أعـــواد الثقـــاب وســـط الجماهيـــر، وفـــي 
الميـــدان نصـــب لعـــود ثقـــاب محتـــرق 
وفـــي الســـماء وجـــوه مائكيـــة كأنمـــا 

للشـــهداء يطلـــون علـــى الســـاحة.
أســـلوبها  فـــي  اللوحـــات  تنّوعـــت 
والتأثيريـــة  الشـــديدة  الواقعيـــة  بيـــن 
التـــي تحتفـــي باللـــون والضـــوء وتظهـــر 
مختلفـــة  بـــرؤى  الفرشـــاة  ضربـــات 
وأســـاليب متنوعـــة، أو بيـــن لوحـــات 
ــدة التـــي  ــية الجديـ ــا يعـــرف بالحساسـ مـ
تقـــدم موضوعـــات مألوفـــة واعتياديـــة 
بـــرؤى لونيـــة جديـــدة ولقطـــات طازجـــة 
وأحيانـــًا بتقنيـــات مبتكـــرة، وتميـــزت 
فـــي هـــذا اإلطـــار لوحـــة بائـــع الســـمك 
للفنـــان علـــي حســـان. كمـــا قدمـــت رشـــا 
أميـــن لوحـــة، ضمـــن مـــا يعـــرف بالفـــن 
المفاهيمـــي، لفتـــاة علـــى خلفيـــة مـــن 
كتابـــات بعضهـــا مـــن شـــبكة اإلنترنـــت 
وعبـــارات  واإلنجليزيـــة  بالعربيـــة 
ــتحق  ــا يسـ ــذه األرض مـ ــى هـ ــل: »علـ مثـ

الحيـــاة...«.

رضا عبدالسام

حنان الشيخ وخالد عقل
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عمارة

المنـــزل  عـــن  الحديـــث  يمكننـــا  ال 
العالـــم  مـــدن  فـــي  القديـــم  التقليـــدي 
الـــذي  اإلنســـان  عـــن  بمعـــزل  العربـــي 
ـــة مـــن العوامـــل النفســـّية  تفاعـــل مـــع جمل
ـــة عكســـت تأثـــره الكبيـــر بالفكـــر  والروحّي
الدينـــي العميـــق الســـائد فـــي المنطقـــة، 
ــت  ــة كانـ ــل الخارجيـ ــن العوامـ ــدد مـ وبعـ
ـــا،  ـــن أهمه ـــدة م ـــة واح ـــروف المناخي الظ
َوَشـــّكَل تصديـــه لهـــا التحـــدي األكبـــر الـــذي 

واجهـــه حيـــن أنشـــأ مدنـــه وبنـــى منازلـــه.
الرســـل  أرض  الشـــام،  بـــاد  ففـــي 
ــوي،  ــدَّس بالدنيـ ــزج الُمقـ ــاء يمتـ واألنبيـ
ويترجـــم هـــذا بالعمـــارة داخـــل المـــدن 
وفـــي البيـــوت الســـكنية، فترتفـــع القبـــاب 
القديمـــة  المـــدن  وأزقـــة  شـــوارع  فـــي 
دنيـــوي  كتمثيـــل  أســـطحها  وتســـتدير 
لقبـــة الســـماء، المســـتديرة والفســـيحة، 
الصافيـــة معظـــم أيـــام الســـنة والمزروعـــة 

بالنجـــوم فيتجلـــى فـــي تأملهـــا تـــوق 
اإلنســـان لارتقـــاء والرغبـــة فـــي نيـــل 
األفنيـــة  تنتشـــر  المبتغـــى.  الفـــردوس 
داخـــل دور الســـكن ملبيـــة هـــذا التـــوق 
الفـــردوس  الفنـــاء  فيحاكـــي  العـــام، 
األشـــجار  أنـــواع  بمختلـــف  ويغـــرس 
ــتول  ــة، والشـ ــورود الجميلـ ــرة؛ الـ المثمـ
المزهـــرة مـــن ذوات الروائـــح الذكيـــة... 
فـــي ســـعي دنيـــوي لنقـــل التصـــور العـــام 

بيوت حمص القديمة 
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ـــون  ـــا الصالح ـــأ به ـــي ُيَكاَف ـــة الت ـــن الجن ع
مـــن النـــاس. فاألعمـــال تمتـــزج بالنيـــات 
وتركـــن النفـــس للصـــاة، فـــي طقـــس 
يومـــي يؤديـــه النـــاس علـــى اختـــاف 
ـــم،  مذاهبهـــم وتعـــدُّد طوائفهـــم وأعراقه
ـــة مســـتمرة ترافـــق  وإذا كان الُمقـــدَّس حال
المـــرء خـــال حياتـــه، فـــإن الدنيـــوي 
درجـــات  أعلـــى  لبلـــوغ  دؤوب  ســـعي 
الُمقـــدَّس، وقـــد أضـــاف لهمـــا اإلنســـان 
َلْت مجمـــل تقاليـــد  قيمـــه المدَنيـــة التـــي َشـــكَّ
المجتمعـــات التـــي يعيـــش فيهـــا وعاداتهـــا 
ـــب  ـــى جن ـــًا إل ـــذا جنب ـــير ه ـــائدة، ويس الس
مـــع الرغبـــة فـــي خلـــق المنـــاخ المائـــم 
قســـوة  عـــن  بعيـــدًا  المريـــح  للعيـــش 
تقلبـــات الطقـــس بيـــن الصيـــف والشـــتاء، 
وتبايـــن درجـــات الحـــرارة بيـــن الليـــل 
ــا علـــى  ــار فـــي مـــدن يقـــع معظمهـ والنهـ
ـــا  تخـــوم الصحـــارى، حيـــث يتســـم مناخه
خـــال  الحراريـــة  الفروقـــات  بتبايـــن 
وبيـــن  عـــام،  بشـــكل  الســـنة  فصـــول 
ــان  ــزل اإلنسـ ــا، اختـ ــار. هنـ ــل والنهـ الليـ
التاريـــخ،  تجاربـــه وماحظاتـــه عبـــر 
صغيـــرة،  معماريـــة  عناصـــر  فابتكـــر 
ــل  ــم مـــن تفاصيـ ــزء مهـ تحّولـــت إلـــى جـ
البيـــوت والمنشـــآت لقدرتهـــا  هندســـة 
علـــى تحقيـــق التـــوازن الحـــراري المائـــم  
الـــذوق  عـــن  فضـــًا  الجســـد،  لراحـــة 

الجمالـــي الخـــاص.
ـــم  ـــدي القدي ـــزل التقلي أهـــم ســـمات المن
مـــن  ُمغَلـــق  بنـــاء  أنـــه  ســـورية  فـــي 
الخـــارج ومفتـــوح علـــى الداخـــل، وقـــد 
ــب  ــن - األجانـ ــن الباحثيـ ــر مـ ــع كثيـ أرجـ
علـــى وجـــه الخصـــوص- هـــذا للـــدور 
الـــذي لعبتـــه تقاليـــد المجتمعـــات العربيـــة 
ـــد  ـــذا ال يبتع ـــه، وه ـــي تصميم ـــا ف وعاداته
كثيـــرًا عـــن جوهـــر الحقيقـــة، لكنـــه يلغـــي 
الـــدور المهـــم للعامـــل الروحـــي الـــذي 
يقـــف خلـــف اإلســـراف فـــي تزييـــن الفنـــاء 
ــى  ــرة، إلـ ــة صغيـ ــن حديقـ ــه مـ وتحويلـ
فـــردوس يخطـــف األلبـــاب. مـــع األخـــذ 
الـــذي  الفّعـــال  الـــدور  بعيـــن االعتبـــار 
ـــَب إضافـــة  لعبـــه عامـــل المنـــاخ الـــذي َتَطلَّ
تدخـــل  خاصـــة  معماريـــة  عناصـــر 
فـــي التصميـــم الهندســـي للبنـــاء؛ فقـــد 
َل التصـــدي للعوامـــل الجويـــة التـــي  َشـــكَّ

تتســـبب بانحطـــاط الجســـد جـــّراء شـــدة 
ــرد  ــن البـ ــه مـ ــًا وانكماشـ ــرارة صيفـ الحـ
ـــة  ـــدرات اإلنتاجي ـــا يضعـــف الق شـــتاء، مم
َل  لإلنســـان ويصيبـــه باألمـــراض... َشـــكَّ
لـــدى  اإلنســـان  واجهـــه  كبيـــرًا  تحديـــًا 
ـــكان  ـــه الســـكنية، ف ـــه وبيوت تشـــييده مدن
وطـــرق  وســـائل  عـــن  البحـــث  دائـــم 
ـــر راحـــة فـــي مســـكنه،  ـــه أكث تجعـــل حيات
ل  وتلطـــف أجـــواء المـــدن التـــي يتجـــوَّ
ــه  ــه وعاداتـ ــا أعمالـ ــارس فيهـ ــا ويمـ فيهـ
ومعتقداتـــه التـــي ورثهـــا وبـــذل جهـــدًا 
ذو  البيـــت  فـــكان  عليهـــا،  للمحافظـــة 
ـــل  ـــخ طوي ـــة تاري ـــي حصيل ـــاء الداخل الفن

مـــن التأمـــل الروحـــي العميـــق والتجربـــة، 
وجملـــة مـــن الماحظـــات العمليـــة نقلـــت 
ــة  ــال الُمتعاِقبـ ــن األجيـ ــاالت مـ ــر سـ عبـ
ـــال  ـــة الكم ـــغ فـــي هندســـته مرحل ـــى بل حت

ــه.  ــا عنـ ــي عرفناهـ التـ
يتألـــف البيـــت التقليـــدي القديـــم فـــي 
مخططـــه العـــام مـــن فنـــاء مكشـــوف، 
تتـــوزع غـــرف المنـــزل وأجنحتـــه حولـــه، 
ويـــزّود أحـــد الجـــدران بإيـــوان ُيِطـــّل علـــى 
ـــوس  ـــا شـــكل ق ـــرة له ـــة كبي ـــاء بواجه الفن
ُمدبَّبـــة ترتفـــع قمتهـــا حتـــى أعلـــى الجـــدار. 
ـــة  ـــزل بســـماكتها بغي ـــز جـــدران المن وتتمي
عـــزل الداخـــل عـــن الضجـــة فـــي الخـــارج، 
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وأيضـــًا لتشـــكل عامـــل حمايـــة يمنـــع 
إلـــى  النفـــاذ  مـــن  والبـــرودة  الحـــرارة 
داخـــل الغـــرف المأهولـــة. للدخـــول إلـــى 
ــة  ــاز عتبـ ــرء أن يجتـ ــى المـ ــزل، علـ المنـ
مرتفعـــة، هـــي النقطـــة التـــي تفصـــل بيـــن 
الطريـــق المجـــاور، أو الزقـــاق، وبيـــن 
التـــي  الخطـــوة  إنهـــا  المنـــزل؛  داخـــل 
ينتقـــل بهـــا المـــرء مـــن العـــام، أي المـــكان 
ــتخدام  ــاس اسـ ــه النـ ــارك فيـ ــذي يتشـ الـ
كافـــة عناصـــر المدينـــة، إلـــى الملكيـــة 
المطلقـــة،  والخصوصيـــة  الفرديـــة، 
حيـــث يبـــدأ نبـــض الحيـــاة الحقيقيـــة 
لإلنســـان، ثـــم يعبـــر ممـــرًا ضيقـــًا، يكـــون 
معتمـــًا أحيانـــًا، وينفـــرج فـــي نهايتـــه 
علـــى حديقـــة ُمْفَعَمـــٍة بالحيـــاة، وغنيـــة 
نـــة هـــي فنـــاء المنـــزل.  بالعناصـــر المزيَّ
ـــاء  ـــا البن ـــيد منه ـــي ش ـــادة الت ـــكل الم وتش
المـــدن  هويـــة  يحـــدد  الـــذي  العنصـــر 
ويعطيهـــا طابعهـــا الخـــاص. وقـــد كان 
اللـــون األســـود الســـمة المميـــزة لمدينـــة 
بالحجـــارة  بنيـــت  فالمدينـــة  حمـــص، 
البازلتيـــة الســـوداء المتوافـــرة بكثـــرة 
فـــي مقالـــع منطقـــة الوعـــر المتاخمـــة 

لهـــا. 

أجنحة المنزل   

ــم  ــدي القديـ ــت التقليـ ــرف البيـ ــم يعـ لـ
فـــي حمـــص نظـــام الـــدور الكبيـــرة التـــي 
ــم  ــث يقسـ ــرى، حيـ ــدن األخـ ــا المـ عرفتهـ
المنـــزل إلـــى قســـمين يخصـــص أحدهمـــا 

الســـتخدام الرجـــال، واآلخـــر للعائلـــة. 
ـــه دارًا واحـــدة تتألـــف مـــن  بـــل كان بمجمل
ـــاء  ـــى الفن ـــرف عل ـــة تش ـــن األجنح ـــدد م ع
بواجهاتهـــا المزخرفـــة والمزينـــة وفـــق 
أصـــول عمـــارة العصـــر الـــذي تمثلـــه، 
ـــة معماريـــة  وتشـــكل كل واحـــدة منهـــا كتل
ــد  تتضمـــن غرفتيـــن أو ثـــاث غـــرف وقـ
تزيـــد، ويتكـــّون المنـــزل مـــن جناحيـــن أو 
أربعـــة وفقـــًا للوضـــع االقتصـــادي لـــرب 
ــرف  ــدى الغـ ــد إحـ ــم تحديـ ــة، ويتـ العائلـ
الضيـــوف،  الســـتقبال  مركـــزًا  لتكـــون 
ـــة  ـــبات الخاص ـــه المناس ـــد في ـــًا تعق ومكان
كالخطوبـــة والـــزواج تســـمى »القــــاعة«، 
وتتســـم بالســـعة وتســـتحوذ علـــى اهتمـــام 
وعنايـــة كبيريـــن لـــدى بنـــاء المنـــزل، 
ـــرة تشـــغل جناحـــًا كامـــًا  ـــان كثي فـــي أحي
ـــن تأســـيس  ـــاء م ـــر البّن ـــاء، فيكث ـــي البن ف
فتحـــات الخزائـــن الجداريـــة لتزيينهـــا، 
مـــن  جميلـــة  بقطعـــة  القاعـــة  وتـــزود 
الرخـــام المنحـــوت أو المجـــَزع تســـمى 
ــرب  ــدار بالقـ ــى الجـ ــت علـ ــب« تثبـ »المصـ
مـــن مدخـــل الغرفـــة، وليـــس للمصـــب 
وظيفـــة ســـوى وضـــع قنديـــل اإلنـــارة 
ـــى  ـــذي يفصـــل قســـمه األعل ـــَرفِّ ال ـــى ال عل
يعنـــي  وجـــوده  لكـــن  األســـفل،  عـــن 
إضافـــة الجمـــال والفخامـــة علـــى المـــكان. 
هـــن  عـــادة  الســـيدات  كانـــت  وقـــد 
اللواتـــي يســـتقبلن ضيوفهـــن فـــي هـــذه 
الغرفـــة، بينمـــا يخصـــص لـــرب العائلـــة 
غرفـــة قريبـــة مـــن المدخـــل الرئيســـي 

مـــن  فيهـــا ضيوفـــه  يســـتقبل  للمنـــزل 
العاديـــة،  الظـــروف  فـــي  الرجـــال 
ـــي  ـــا الســـتقبالهم ف ـــح القاعـــة أبوابه وتفت
المناســـبات الخاصـــة. أمـــا غـــرف المنـــزل 
فمعظمهـــا يســـتخدم للجلـــوس والمنامـــة 
وهـــي  الســـاكنين،  احتياجـــات  وفـــق 
تخلـــو مـــن األبـــواب التـــي توصـــل فيمـــا 
ـــاب  ـــر الب ـــا عب ـــم الدخـــول إليه ـــا، ويت بينه
الوحيـــد الـــذي يفتـــح علـــى الفنـــاء. أمـــا 
ــة  ــوت القديمـ ــرف البيـ ــم تعـ ــق فلـ المرافـ
ــة  ــات المعروفـ ــام المطابـــخ والحمامـ نظـ
إحـــدى  تخصـــص  كانـــت  بـــل  حاليـــًا، 
المدخـــل  مـــن  القريبـــة  المنـــزل  غـــرف 
الطعـــام  فيـــه  يعـــد  كمـــكان  الرئيســـي 
يـــزود بموقـــد أرضـــي وطـــاوالت خشـــبية 
ترصـــف عليهـــا أوانـــي الطهـــو، ويحتـــوي 
أقبيـــة  عـــدة  أو  قبـــو،  علـــى  المنـــزل 
ـــواد  ـــن الم ـــة الشـــتاء م ـــا مؤون ـــظ فيه تحف
ـــة كالطحيـــن والحبـــوب والزيـــوت  الغذائي
والســـمن، والافـــت أن هـــذه األقبيـــة لـــم 
ــل  ــخ، بـ ــن المطبـ ــة مـ ــًا قريبـ ــن دائمـ تكـ
ــدًا  ــزًا بعيـ ــغل حيـ ــدت تشـ ــا وجـ ــرًا مـ كثيـ
األرض  عنـــه، ولهـــذا عاقـــة بطبيعـــة 
التـــي يبنـــى عليهـــا المنـــزل، ومهمـــا كانـــت 
مســـاحة البنـــاء يـــزود بمرحـــاض وحيـــد 
ــت  ــو البيـ ــًا، ويخلـ ــًا جانبيـ ــغل مكانـ يشـ
مـــن الحمـــام، إذ كان النـــاس يفضلـــون 
ــة فـــي طقـــس  الذهـــاب للحمامـــات العامـ
احتـفــــالي أسبـوعــــي، ويستخـدمــــون 

عتبـــات الغـــرف لاغتســـال الســـريع.  

إكساء القمريات من الخارج مصطبة
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إيوان في منزل تم تحويله إلى مطعم

الفناء

هـــو محـــور المنـــزل التقليـــدي وقلبـــه 
النابـــض بالحيـــاة، تلتـــف حولـــه كافـــة 
ــرف  ــن غـ ــه، مـ ــزل وأجنحتـ ــام المنـ أقسـ
للســـكن والمنامـــة، وأقبيـــة أو مخـــازن 
والمنافـــع،  للمطبـــخ  المـــؤن، إضافـــة 
صلـــة  هـــذا  بموقعـــه  الفنـــاء  ويشـــكل 
ويشـــيد  المنـــزل  غـــرف  بيـــن  وصـــل 
لـــدى  تبلـــغ  ُمعيَّنـــة  قياســـات  ضمـــن 
مراعـــاة الشـــــروط المثاليـــــة للعمـــارة ثلث 
مســـــاحة البنـــاء، تغـــرس فيـــه مختــــلف 
أنــــواع الشـــــتول واألشـــجار، وقـــد شـــكلت 
ـــفي  ـــون واليوس ـــال والليم ـــجار البرتق أش
الدائمـــة الخضـــرة إحـــدى أهـــم الغـــراس 
ـــم الخاصـــة  ـــي أوالهـــا الســـكان عنايته الت
عرائـــش  يليهـــا  حمـــص،  مدينـــة  فـــي 
والتيـــن،  التـــوت  وأشـــجار  العنـــب 
ــة  ــن ذوات الرائحـ ــرة مـ ــورود المزهـ والـ
العطـــرة كالـــورد الجـــوري وعطـــر الليـــل، 
إضافـــة ألزهـــار الفـــل والياســـمين تزينـــت 
بهـــا معظـــم المنـــازل، بحـــرة مـــاء، أو بئـــر 
ــدة،  ــة واحـ ــي مهمـ ــون فـ ــة، يجتمعـ عذبـ
ـــرودة  ـــث الب ـــزل وبع ـــواء المن ـــب أج ترطي
صيفـــًا، وإشـــاعة بعـــض الـــدفء شـــتاء 
حيـــن تعمـــل األشـــجار علـــى تلطيـــف 
حـــرارة الهـــواء البـــارد، إضافـــة لكونهـــا 
ـــاع  ـــن حـــدة اندف ـــف م ـــدة تخف صـــادات جي
الفنـــاء  أرضيـــة  وترصـــف  الريـــاح. 
بأناقـــة بحجـــر البازلـــت تضـــاف إليـــه 

ـــض ترصـــف  ـــواح الرخـــام األبي ـــًا أل أحيان
متنوعـــة  هندســـية  تشـــكيات  ضمـــن 
مـــن  الفنـــاء  علـــى  ويطـــل  وجميلـــة. 
ــوان  ــه إيـ ــة بـ ــات المحيطـ ــدى الواجهـ إحـ
ــزرع  ــا تـ ــعة، بينمـ ــوس واسـ ــه قـ واجهتـ
ـــى الجـــدران المحيطـــة بـــه  ـــات عل المصطب

ــة. ــة فائقـ ــت بعنايـ ــد زينـ وقـ
فـــي هـــذا المـــكان كانـــت العائـــات 
تمضـــي معظـــم أوقاتهـــا فـــي األيـــام الدافئـــة 
مـــن الســـنة، وكانـــت الســـيدات يســـتلطفن 
ــى  ــرف علـ ــوان المشـ ــي اإليـ ــوس فـ الجلـ
أشـــعة  عـــن  بعيـــدًا  نهـــارًا،  الحديقـــة 
الشـــمس المباشـــرة، يتشـــاركن إعـــداد 
مـــن  الرجـــال  يعـــود  ريثمـــا  الطعـــام 
ـــة  ـــق العائل ـــاء، فتتحل ـــي المس ـــم ف أعماله
بكاملهـــا قـــرب البحـــرة لتنـــاول الطعـــام 
والتحـــدث فـــي مختلـــف األمـــور، ويمتـــد 
ـــل  ـــن اللي ـــى ســـاعة متأخـــرة م الســـهر حت
ـــامرون  ـــدوء، يتس ـــى اله ـــا إل ـــون فيه يركن
ويتأملـــون الســـماء المزدانـــة بالنجـــوم، 
وتســـكن  النهـــار  تعـــب  يتراجـــع  هنـــا 
النفـــوس التـــي مـــا فتئـــت تفكـــر بباريهـــا 
فـــي مـــدن كان الديـــن يشـــكل محـــور حيـــاة 

ســـكانها .

 اإليــوان

العمـــارة  عـنــــاصر  أحــــــد  اإليـــوان 
أواًل  عـــرف  المميـــزة،  اإلســـامية 
كالمـــدارس  الرســـمية  األبنيـــة  فـــي 
والبيمارســـتانات، ومنهـــا انتقـــل إلـــى 

الســـكن-  بيـــوت  المدّنيـــة-  األبنيـــة 
ويضفـــي وجـــوده فـــي البيـــوت التقليديـــة 
علـــى  والمهابـــة  الجمـــال  مـــن  الكثيـــر 
يوحـــي  كمـــا  الداخليـــة،  الواجهـــات 
جـــزء  واإليـــوان  والرفاهيـــة.  بالســـعة 
ــة،  ــوت القديمـ ــارة البيـ ــي عمـ ــوي فـ حيـ
إذ يشـــكل عامـــل حمايـــة للســـاكنين فـــي 
ــديدة  ــمس الشـ ــرارة الشـ ــن حـ ــزل مـ المنـ
صيفـــًا، كمـــكان يلـــوذون إليـــه ســـاعات 
ــرد  ــعة البـ ــن لسـ ــم مـ ــرة، ويحميهـ الظهيـ
القارســـة فـــي أمســـيات فصلـــي الربيـــع 
والخريـــف. وهـــو حيـــز مـــن البنـــاء مغلـــق 
ـــاء  ـــى الفن ـــع، يشـــرف عل ـــة أضل ـــن ثاث م
مدببـــة  قـــوس  عبـــر  الرابـــع  بضلعـــه 
واســـعة ترتفـــع حتـــى أعلـــى الجـــدار 
ــن،  ــن غرفتيـ ــطًا بيـ ــًا وسـ ــغل مكانـ ويشـ
ـــرازه  ـــوان ط ـــص كان لإلي ـــة حم ـــي مدين ف
الخـــاص نســـبيًا، فقـــد اتخـــذت واجهـــة 
اإليـــوان شـــكل القـــوس المدببـــة الحـــادة 
التـــي  المســـاكن  فـــي  وذلـــك  نســـبيًا، 
يعـــود تاريـــخ إنشـــائها لبدايـــة القـــرن 
يتســـم  إذ  قبـــل،  ومـــا  عشـــر  التاســـع 
ـــة  ـــارات الهوائي ـــة بشـــدة التي ـــاخ المدين من
فصـــول  معظـــم  الغـــرب  مـــن  القادمـــة 
ـــق  ـــى تضيي ـــن إل ـــع البنائي ـــا دف الســـنة، م
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المدينـــة   بيـــوت  فـــي  اإليـــوان  واجهـــة 
ـــا  ـــاح، كم ـــر الســـلبي للري ـــن التأثي للحـــد م
حـــدد لـــه مـــكان جانبـــي علـــى القســـم 
األخيـــر مـــن أحـــد الجـــدران شـــيد فيـــه 
ــزل،  ــي المنـ ــن فـ ــة القاطنيـ ــن راحـ لتأميـ
لكـــن اإليـــوان ظهـــر وهـــو يتوســـط إحـــدى 
الواجهـــات الداخليـــة للمنـــازل فـــي األبنيـــة 
ـــرة  ـــخ، متأث ـــذا التاري ـــد ه ـــت بع ـــي بني الت
بطـــرز العمـــارة الســـائدة فـــي دمشـــق 

وحلـــب .  

الواجهات الداخلية

المنـــزل  واجهـــات  بالفنـــاء  تحيـــط 
بيـــن  الفاصلـــة  والجـــدران  الداخليـــة، 
يطغـــى  هنـــا  المتاصقـــة.  البيـــوت 
عنصـــر الزخرفـــة علـــى كل شـــيء فتشـــكل 
الواجهـــات إطـــارًا جميـــًا يتمـــم جمـــال 
الفنـــاء، ويحيطـــه مـــن كافـــة جهاتـــه. وقـــد 
أولـــى الســـكان هـــذا الحيـــز مـــن المنـــزل 
ــل  ــه أفضـ ــتقدموا لـ ــم، فاسـ ــّل عنايتهـ ُجـ
المعمارييـــن الذيـــن لـــم يوفـــروا جهـــدًا 
بإبـــراز براعتهـــم فـــي البنـــاء وإضافـــة 

اللمســـات الجميلـــة هنـــا وهنـــاك.
ُبنيـــت حمـــص القديمـــة مـــن حجـــر 
ـــرة  ـــر بكث ـــون والمتواف ـــم الل ـــت القات البازل
ــة  ــد خمسـ ــى بعـ ــر علـ ــة الوعـ ــي هضبـ فـ
الغربـــي  الشـــمال  إلـــى  كيلومتـــرات 
منهـــا، وإلضفـــاء بعـــض الحيويـــة علـــى 
اللـــون القاتـــم  للبازلـــت عمـــد الســـكان 
إلـــى توشـــية منازلهـــم بحجـــر الكلـــس 
األبيـــض، مســـتقدمين للمدينـــة أفضـــل 
باللـــون،  صفـــاء  وأكثرهـــا  أنواعـــه، 
األبيـــض  اللونيـــن  المتـــزاج  فـــكان 
ــن  ــادرة مـ ــة نـ ــا فرصـ ــود أن خلقـ واألسـ
الجمـــال قلمـــا تميـــزت بهـــا مدينـــة مـــن 
مـــدن شـــرق المتوســـط . وَشـــّكَل طـــراز 
بيـــوت  فـــي  الزخرفـــة  األبلـــق عصـــب 
حمـــص، زّينـــت بـــه األقســـام الســـفلى مـــن 
الواجهـــات الداخليـــة، وأطـــر النوافـــذ، 
ـــون  ـــون األســـود مـــع الل ـــاوب الل حيـــث تن
األبيـــض، بينمـــا زّيـــن الجـــزء األعلـــى 
ـــات المزركشـــة،  مـــن الجـــدار بأطـــر القمري

ـــَرْت بالحجـــر الكلســـي األبيـــض،  التـــي ُأِط
ـــكار أشـــكال  ـــون بابت ـــن المعماري ـــا تفن هن
هـــذه  علـــى  الزينـــات  مـــن  متنوعـــة 
األناقـــة  مـــن  المزيـــد  إلضفـــاء  األطـــر 
علـــى الواجهـــة، وإلتمـــام الفـــراغ بيـــن 
القمريـــات كانـــت تضـــاف حقـــول مـــن 
فيهـــا  يتنـــاوب  الحجريـــة  الفسيفســـاء 
حجـــر  مـــع  األبيـــض  الكلـــس  حجـــر 
البازلـــت، وأحيانـــًا دوائـــر مـــن الصنجـــات 
المـــزررة يســـتبدل فيهـــا أحيانـــًا حجـــر 
الكلـــس بألـــواح الرخـــام األبيـــض طلبـــًا 
ثـــم  والتـــرف.  الجمـــال  مـــن  للمزيـــد 
يضـــاف إلـــى مـــا ســـبق، وضمـــن زخرفـــة 
ـــاء، عنصـــر  ـــى الفن ـــة عل ـــات المطل الواجه
ـــي  ـــة، وه ـــمى المصطب ـــل يس ـــق وجمي أني
الجـــدار  فـــي  يفتـــح  صغيـــر  محـــراب 
ـــن  ـــن األرض، تزي ـــد ع ـــر واح ـــاع مت بارتف
واجهتـــه إمـــا باألحجـــار المنحوتـــة بعنايـــة 
يتنـــاوب فيهـــا األبيـــض واألســـود، أو 
المزيـــد  تضيـــف  رخاميـــة  بفسيفســـاء 
واجهـــة  علـــى  واألناقـــة  التـــرف  مـــن 
البنـــاء، وتســـتخدم المصطبـــة لوضـــع 
ـــواء،  ـــن اله ـــدًا ع ـــا بعي ـــارة فيه ـــل اإلن قندي
وكذلـــك لحفـــظ إبريـــق المـــاء قريبـــًا مـــن 

الســـاهرين فـــي فنـــاء المنـــزل .

القمريات

فـــي  تفتـــح  صغيـــرة  نوافـــذ  هـــي 
أعلـــى جـــدران الغـــرف المشـــرفة علـــى 

ــات  ــاورة للطرقـ ــدران المجـ ــاء والجـ الفنـ
ــد  ــات أحـ ــر القمريـ ــارج، وتعتبـ ــي الخـ فـ
العناصـــر المعماريـــة المهمـــة فـــي البيـــت 
القديـــم، مهمتهـــا تحريـــك الهـــواء الســـاخن 
داخـــل الغرفـــة ودفعـــه باتجـــاه الخـــارج 
فـــي فصـــل الصيـــف، مـــا يـــؤدي لتبريـــد 
الغـــرف، بينمـــا تغلـــق فـــي فصـــل الشـــتاء 
لحصـــر الهـــواء الســـاخن فـــي الداخـــل 
ـــى  ـــى دفء الغـــرف، وُتْكَس للمحافظـــة عل
داخـــل الغـــرف بإطـــار متحـــرك وبســـيط 
مـــن الخشـــب والزجـــاج علـــى شـــكل نافـــذة 

ــرة. صغيـ
 

اإلكساء الداخيل

ـــزل  ـــقيف المن ـــا تس ـــال هن ـــمل األعم تش
وكســـوة الجدران-التطييـــن- ثـــم إغـــاق 
كافـــة فتحـــات المنـــزل داخـــل الغـــرف 
كالخزائـــن الجداريـــة والنوافـــذ واألبـــواب. 
حمـــص  مدينـــة  بيـــوت  ســـقفت  وقـــد 
أو  المتقاطعـــة،  العقـــود  بطريقتيـــن، 
بألـــواح الخشـــب، والعقـــود هـــي الطريقـــة 
ســـائدًا  َظـــّل  أســـلوب  لكنـــه  األقـــدم، 
حتـــى بدايـــة القـــرن العشـــرين، بينمـــا 
ــي  ــازل فـ ــقف المنـ ــب لسـ ــتخدم الخشـ اسـ
ــا  ــتخدم هنـ ــر، وتسـ ــرن التاســـع عشـ القـ
طبقتـــان مـــن ألـــواح الخشـــب المســـطح، 
تواجـــه الســـفلى منهـــا ســـقف الغرفـــة 
مـــن الداخـــل، ثـــم تضـــاف فـــوق األلـــواح 
ـــن  ـــميكة م ـــة س ـــة طبق ـــبية الخارجي الخش

واجهة داخلية
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الطيـــن تعالـــج ســـنويًا لمنـــع رشـــح ميـــاه 
المطـــر، ثـــم تطّيـــن الجـــدران بعنايـــة، 
التـــي  الجداريـــة  الخزائـــن  وُتْكَســـى 
ــدران،  ــارة الجـ ــاء عمـ ــا أثنـ ــأ أماكنهـ تهيـ
بالخشـــب المحفـــور ُيَثبَّـــُت علـــى خلفيـــة 
ــر  ــة عنصـ ــة، إلضافـ ــا الامعـ ــن المرايـ مـ
وإلخفـــاء  المنـــزل.  علـــى  الفخامـــة 
الحاجيـــات التـــي تحفـــظ بداخلهـــا، هـــذا 
ولـــم تخـــل غرفـــة مـــن غـــرف البيـــوت 
القديمـــة مـــن هـــذه الخزائـــن، مهمـــا تبايـــن 
طبقـــات  بيـــن  االقتصـــادي  الوضـــع 
المجتمـــع، وإن اختلفـــت عناصـــر النقـــش 
والحفـــر علـــى الخشـــب. وتســـمى الخزانـــة 
تحفـــظ  ـــة«  »الكْتبيِّ منهـــا  الصغيـــرة 
بداخلهـــا أدوات الطعـــام مـــن صحـــون 
وشـــوك  وماعـــق  شـــراب  وكـــؤوس 
وغيرهـــا.. وتســـمى الكبيـــرة »اليـــوك« 
مـــن  النـــوم  لـــوازم  لحفـــظ  تخصـــص 
فـــرش ومخـــدات وأغطيـــة، وجميعهـــا 
ـــا  ُتْكَســـى بعنايـــة بالخشـــب المحفـــور، هن
تظهـــر براعـــة النجاريـــن الذيـــن اختـــار 
معظمهـــم مواضيـــع نباتيـــة تجمـــع مـــع 
ـــزة  ـــية ممي ـــكيات هندس ـــي تش ـــا ف بعضه
الرقـــش  مـــن  مواضيعهـــا  اســـتمدت 
ــوش  ــع النقـ ــف مواضيـ ــي. وتختلـ العربـ
وفـــق ذوق مالـــك البنـــاء، بينمـــا تعـــود 
كثافـــة النقـــوش أو قلتهـــا إلـــى قدرتـــه 
الخزائـــن  بعـــض  وتتـــرك  الماديـــة. 
تـــزود  ثـــم  لإلغـــاق،  أبـــواب  دون 
برفـــوف أنيقـــة ترصـــف عليهـــا أدوات 

الزينـــة مـــن قناديـــل الزجـــاج الفاخـــر، 
وزهريـــات األوباليـــن المســـتورد، وقطـــع 
ـــت  ـــم يثبَّ ـــل. ث ـــرق الجمي البورســـلين المع
علـــى  مكانـــه  فـــي  الرخامـــي  المصـــب 
الجـــدار بالقـــرب مـــن بـــاب الدخـــول فـــي 
حـــال وجـــوده، أحيانـــًا كانـــت تـــزود 
معظـــم غـــرف المنـــزل بمصـــب خـــاص 
بـــكل منهـــا، كمـــا ُتْكَســـى نوافـــذ الغـــرف 
بالخشـــب والزجـــاج الشـــفاف، ويراعـــى 
انســـجام  النوافـــذ  خشـــب  حفـــر  فـــي 
عناصـــر الزينـــة مـــع زخـــارف إكســـاء 
ـــوت  ـــي بعـــض البي ـــة، ف ـــن الجداري الخزائ
اســـتخدم الزجـــاج الملـــون فـــي كســـوة 
فـــي  وياحـــظ  هـــذا،  النوافـــذ.  أعلـــى 
حمـــص عـــدم زخرفـــة أبـــواب الغـــرف مـــن 
ـــال  ـــة وأعم ـــا تنحصـــر العناي الداخـــل بينم
النقـــش فيهـــا علـــى الوجـــه الُمِطـــّل علـــى 
الفنـــاء، المـــكان الـــذي اســـتحوذ علـــى 
الغـــرف  أرضيـــات  االهتمـــام.  كامـــل 
ـــول  ـــواح الرخـــام المصق ـــى بأل ـــت ُتْكَس كان

ــر  ــع حجـ ــاوب مـ ــف بالتنـ ــة ترصـ بعنايـ
البازلـــت المصقـــول، أو تحـــاط بأطـــر 
رفيعـــة مـــن الرخـــام األســـود الصافـــي 
منوعـــة  تشـــكيات  ضمـــن  اللـــون، 

ــر.  ــزل آلخـ ــن منـ ــف مـ تختلـ

الواجهات الخارجية

التقليـــدي  المنـــزل  خصائـــص  مـــن 
تفتـــح  إذ  الخـــارج  علـــى  مغلـــق  أنـــه 
ـــو  ـــط، وتخل ـــاء فق ـــى الفن ـــه عل ـــذ في النواف
عناصـــر  مـــن  الخارجيـــة  واجهاتـــه 
الزينـــة أو الزخرفـــة التـــي تحفـــل بهـــا 
جـــدران  وتبـــدو  الداخليـــة،  الواجهـــات 
المنـــازل الخارجيـــة فـــي مدينـــة حمـــص 
أعاهـــا  مـــن  ُتِطـــّل  وصمـــاء  قاتمـــة 
كـــوى القمريـــات وقـــد أحيطـــت بإطـــار 
باســـتثناء  البازلتيـــة،  الحجـــارة  مـــن 
التـــي  للبيـــوت  الرئيســـية  األبـــواب 
أضـــاف لهـــا الســـكان أطـــرًا أو واجهـــات 
ـــاء  ـــارة البيض ـــن الحج ـــة م ـــرة منمق صغي
والســـوداء، أبعـــدت الرتابـــة عـــن أزقـــة 
حالـــة  وخلقـــت  وطرقاتهـــا،  المدينـــة 
ل فـــي أنحائهـــا. جماليـــة مفاجئـــة للمتجـــوِّ
الدراســـات  بلغـــت  مهمـــا  أخيـــرًا، 
الوصفيـــة للبيـــوت التقليديـــة القديمـــة 
ـــدة  ـــة، تظـــل  بعي ـــة والموضوعي ـــن الدق م
كل البعـــد عـــن الـــروح التـــي تبثهـــا هـــذه 
األماكـــن فـــي نفـــوس ســـاكنيها وزوارهـــا، 
حتـــى العابريـــن منهـــم. إذ تجســـدت فـــي 
اإلنســـان  روح  المعماريـــة  تفاصيلهـــا 
وفكـــره، وعكســـت تقاليـــده التـــي بناهـــا 
عبـــر قـــرون مـــن الزمـــن، ونمـــط الحيـــاة 
التـــي عاشـــها. ببســـاطة هـــي ليســـت 
مجـــرد بيـــوت ســـكنية وحســـب، بـــل 

تاريـــخ المـــدن وذاكـــرة الشـــعوب.
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صلُّوحة..

أم كلثوم تونس

مـــن خـــال هـــذا االســـتطاع تســـترجع »الدوحـــة« بعضـــًا 
مـــن بريـــق وذكريـــات وخطـــوات هـــذه الفنانـــة الكبيـــرة 
ومســـيرتها  بموهبتهـــا  اليـــوم  أجيـــال  وتعريـــف 

ــه.  ــت إليـ ــا وصلـ ــى مـ ــول إلـ ــا للوصـ وكفاحهـ

واجب ثقايف
مـــراد  الســـيد  كان  المناســـبة  بهـــذه 
ــد  ــي قـ ــة التونسـ ــر الثقافـ ــي وزيـ الصكلـ
َدّشـــَن انطـــاق احتفـــاالت تونـــس 
مدينـــة  مـــن  الراحلـــة  بالفنانـــة 
الـــكاف شـــمال غـــرب تونـــس، 
ــر  ــة« وزيـ ــألت »الدوحـ ــد سـ وقـ
الحـــدث  هـــذا  عـــن  الثقافـــة 
فصـــّرح بمـــا يلـــي: »االحتفاء 
بصـــليــــحة إنـمــــا هــــو 

تونس: عبد املجيد دقنيش

ـــظ الشـــهيرة  ـــد الحفي ـــن عب ـــم ب ـــت إبراهي ـــاة البســـيطة صّلوحـــة بن ـــت الفت ل ـــف تحوَّ كي
بـ»صّلوحـــة« القادمـــة مـــن قريـــة »نبـــر« الفقيـــرة بجبـــال الـــكاف، مـــن معينـــة منزليـــة 
ـــل اســـم  ـــي تحم ـــى الت ـــة تونـــس األول ـــة ومطرب ـــة النجومي ـــى قم ـــات إل ـــازل الباي بأحـــد من
صليحـــة؟. إنهـــا الموهبـــة الفـــذة والصـــوت البـــدوي األصيـــل الـــذي ميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن 
بنـــات جيلهـــا، فضـــًا عـــن الرعايـــة الجيـــدة التـــي وجدتهـــا هـــذه الموهبـــة فـــي ســـن مبكـــرة 
مـــن قبـــل ُمكتشـــفها الفنـــان الباجـــي الســـرداحي، وكذلـــك مـــن قبـــل شـــيوخ المدرســـة 
الرشـــيدية مـــن أمثـــال خميـــس ترنـــان ومحمـــد التريكـــي وكبـــار الشـــعراء والمؤلفيـــن فـــي 
ذلـــك الوقـــت الذيـــن التفـــوا حولهـــا وشـــجعوها وأدركـــوا معهـــا قمـــة النجـــاح والتـــمـــــيز ... 
هـــذه هـــي مســـــيـــــرة أم كــــلثوم تونـــس الفــنــــانة صليــحــــة »1914 - 1958« وبعض خطواتها 

ـــة ميادهـــا. ـــل تونـــس هـــذه الســـنة بمئوي ـــي تحتف ـــق المجـــد والشـــهرة والت نحـــو طري
مـــن خـــال هـــذا االســـتطاع تســـترجع »الدوحـــة« بعضـــًا مـــن بريـــق وذكريـــات 
وخطـــوات هـــذه الفنانـــة الكبيـــرة وتعريـــف أجيـــال اليـــوم بموهبتهـــا ومســـيرتها وكفاحهـــا 

للوصـــول إلـــى مـــا وصلـــت إليـــه. 

موسيقى



155

احتفـــاء بعصاميتهـــا ومـــا تتضمنـــه مـــن 
دالالت الكفـــاح والمثابـــرة، وهـــو احتفـــاء 
ــح  ــذي فتـ ــا الـ ــا لفنهـ ــا وإخاصهـ بصدقهـ
لهـــا أذان النـــاس وقلوبهـــم وأتـــاح لهـــا أن 
تتبـــوأ مكانـــة مرموقـــة فـــي عالـــم الفـــن 
ــى  ــوع وذاك علـ ــذه الربـ ــاء فـــي هـ والغنـ
الرغـــم مـــن رحيلهـــا المبكـــر وبروزهـــا 
فـــي زمـــن ظهـــرت فيـــه مطربـــات كان 
بقـــدرة  احتفـــاء  وهـــو  شـــأن،  لهـــن 
ــا ذي  ــوة صوتهـ ــال قـ ــن خـ ــة مـ صليحـ
المســـحة البدويـــة المميـــزة ومـــن خـــال 
ـــون التونســـي  ـــن أداء الل ـــا م حســـن تمكنه
األصيـــل... واالحتفـــاء بصليحـــة هـــو 
ـــة  ـــة الغنائي ـــَرْت المدون ـــة َأْث ـــاء بفنان احتف
التونســـية بمخـــزون كبيـــر مـــن األغانـــي 
التـــي ُلِحَنـــْت لهـــا خصيصـــًا وســـاهمت 
أغـــاٍن  مـــن  ســـجلته  مـــا  خـــال  مـــن 
التاشـــي  مـــن  فـــي حفظهـــا  موروثـــة 
ــة  ــعت وزارة الثقافـ ــد سـ ــار. ولقـ واالندثـ
أن يكـــون برنامـــج االحتفـــال الوطنـــي 
الفنانـــة  ميـــاد  بمئويـــة  والرســـمي 
ـــى  ـــي موف ـــدأ ف ـــًا )ب صليحـــة برنامجـــًا ثري
المنطقـــة  بالـــكاف  مايو/أيـــار  شـــهر 
التـــي شـــهدت فيهـــا النـــور ويختتـــم فـــي 
ســـيدي بوســـعيد بقصـــر النجمـــة الزهـــراء 
مرجعيـــة  مؤسســـة  يحتضـــن  الـــذي 
فـــي الحقـــل الموســـيقي مـــرورًا بكافـــة 
حرصنـــا  كمـــا  الجمهوريـــة(.  واليـــات 
ُمتعـــدِّد  االحتفـــال  يكـــون  أن  علـــى 
ــروض  ــن العـ ــع بيـ ــن وأن يجمـ المضاميـ
الموســـيقية التـــي تتمحـــور حـــول أغانـــي 
صليحـــة والمعـــارض الوثائقيـــة التـــي 
ــة  ــيرتها الفنيـ ــى مسـ ــوء علـ ــلط الضـ تسـ
ــد  ــح مزيـ ــي تتيـ ــة التـ ــاءات العلميـ واللقـ
التعمـــق فـــي خصوصيتهـــا الفنيـــة وفـــي 
ــدارات  ــي واإلصـ ــا الفنـ ــزات رصيدهـ مميـ
أال  فـــي  األمـــل  ويبقـــى  الموســـيقية. 
يقتصـــر االحتفـــال بمئويـــة ميـــاد الفنانـــة 
صليحـــة علـــى الهيـــاكل الرســـمية وأن 
تتعـــدد مبـــادرات المجتمـــع المدنـــي بمـــا 
ـــا  ـــي تحتله ـــة الت ـــة المرموق يعكـــس المكان
ــن  ــيين ولـ ــوب التونسـ ــي قلـ ــة فـ صليحـ
تتوانـــى الـــوزارة عـــن تزكيـــة وتشـــجيع 
أيـــة مبـــادرة فـــي هـــذا االتجـــاه. والمؤمـــل 
ـــِم مـــن  ـــذا الَعَل ـــاء به أيضـــًا أال يظـــل االحتف

َأْعـــَام الموســـيقى التونســـية حبيـــس 
المناســـبات، بـــل يكـــون منطلقـــًا لمزيـــد 
ونشـــرًا  دراســـًة  برصيـــده  االهتمـــام 
وترويجـــًا. عســـانا بذلـــك نـــؤدي ولـــو 
ـــن  ـــذي ندي ـــن ال ـــك الدي ـــن ذل ـــًا م ـــزرًا قلي ن
بـــه للفنانـــة صليحـــة وهـــو ديـــن فـــي 
أعنـــاق كل التونســـيين أفـــرادًا وجمعيـــات 
ــأن  ــاكل رســـمية ُتْعَنـــى بالشـ فنيـــة وهيـ

الثقافـــي«.

درة فريدة
فيـــه  ظهـــرت  الـــذي  الوســـط  عـــن 
كانـــوا  الذيـــن  والفنانيـــن  صليحـــة 
ذكرياتـــه  وأيضـــًا  ظهورهـــا،  خلـــف 
ـــال الشـــاعر التونســـي رضـــا  ـــة... ق العالق
الخوينـــي لـ»الدوحـــة« بهـــذه المناســـبة: 

»فـــي البدايـــة البـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى 
الحقيقـــي  االســـم  هـــو  »صلوحـــة«  أن 
للفنانـــة صليحـــة، وقـــد َأْطَلـــَق عليهـــا 
ـــان الباجـــي الســـرداحي،  ـــذا االســـم الفن ه
وقدمهـــا  بهـــا  وتعّهـــد  اكتشـــفها  الـــذي 
وكذلـــك  الرشـــيدية،  وفرقـــة  لإلذاعـــة 
ــد  ــار. وقـ ــان حســـونة بـــن عمـ فعـــل الفنـ
كانـــت »صلوحـــة« إبـــان نزوحهـــا مـــن 
ـــكاف،  ـــة ال ـــة لمحافظ ـــر« التابع ـــة »نب قري
منـــزل  فـــي  منزليـــة  تشـــتغل كمعينـــة 
ـــد بـــاي شـــقيق السياســـي المعـــروف  محم
المنصـــف بـــاي، ومـــن حـــظ صليحـــة 
ــن  ــة بالفـ ــت مولعـ ــة كانـ ــذه العائلـ أن هـ
وإقامـــة الحفـــات، ولكـــن رغـــم ذلـــك فقـــد 
ـــة  ـــة صليحـــة الحقيقي ـــم اكتشـــاف موهب ت
ـــة  ـــة بدري ـــزل الفنان ـــى من ـــا إل ـــد انتقاله بع
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بنهـــج  العتيقـــة  المدينـــة  قلـــب  فـــي 
ـــم  ـــة تقي ـــت بدري ـــد كان ـــدًا، فق الباشـــا تحدي
ســـهرات فنيـــة أســـبوعية تجمـــع ُثلَّـــة 
مـــن المولعيـــن ومـــن أهـــل الثقافـــة والفـــن 
ومـــن شـــخصيات المدينـــة مـــن أمثـــال 
البشـــير  المعـــروف  والمتعهـــد  المنتـــج 
لصليحـــة  كانـــت  وقـــد  الرصايصـــي. 
تجربـــة متميـــزة فـــي اإلذاعـــة، حيـــث 
كانـــت دائمـــة الحضـــور فـــي حصـــص 
بالموســـيقى  ُتْعنـــَى  مباشـــرة  إذاعيـــة 
الباجـــي  الفنـــان والملحـــن  مـــع فرقـــة 
الصرداحـــي، الـــذي اكتشـــفها وتعهدهـــا، 
األغانـــي  عديـــد  لهـــا  أنتـــج  حيـــث 
التونســـي  الليبـــي  الفنـــان  صحبـــة 
البشـــير فحيمـــة. وفضـــًا عـــن ذلـــك فقـــد 
ــة  ــات صليحـ ــل حفـ ــة تنقـ ــت اإلذاعـ كانـ

مباشـــرة. بالرشـــيدية 

فقـــد  الرشـــيدية  فرقـــة  فـــي  وأمـــا 
وجـــدت صليحـــة كل الرعايـــة والعنايـــة 
واالهتمـــام مـــن ِقبـــل الشـــيخ خميـــس 
والحبيـــب  التريكـــي  ومحمـــد  ترنـــان 
ومحمـــد  الصرارفـــي  وقـــدور  العامـــري 
النابلـــي وصالـــح المهـــدي وغيرهـــم مـــن 
والشـــعراء  األدبـــاء  وأمـــا  الملحنيـــن، 
فقـــد التـــّف حولهـــا نخبـــة مـــن خيـــرة 
المؤلفيـــن مـــن أمثـــال محمـــد العربـــي 
وجـــال  بورقيبـــة  ومحمـــود  الكبـــادي 
ـــد  ـــدي وعب ـــادي العبي ـــاش واله ـــن النق الدي
ـــة  ـــرزاق كرباك ـــد ال ـــن جـــدو وعب ـــد ب المجي
ــن  ــر الديـ ــد خيـ ــي وأحمـ ــي الدوعاجـ وعلـ
ومصطفـــى خريـــف... وقـــد َشـــّكَل صـــوت 
الفـــذة  وموهبتهـــا  القـــوي  صليحـــة 
فرصـــة مهمـــة إلنتـــاج عـــدد كبيـــر مـــن 
األغانـــي، واجتمـــاع هـــذا الكـــم الكبيـــر مـــن 

الملحنيـــن والشـــعراء هـــو مـــا زاد تفـــوق 
ـــات  ـــن المطرب ـــى ســـابقاتها م صليحـــة عل
والمغنيـــات المعروفـــات فـــي الســـاحة 
آنـــداك مثـــل: فتحيـــة خيـــري وشـــافية 
وهنـــاء  التونســـية  وبشـــيرة  رشـــدي 
ـــي  ـــة حســـن... وبالنســـبة إل راشـــد ونادي
ـــع صليحـــة  ـــل م ـــت أحضـــر للتعام ـــد كن فق
ــي  ــد واألغانـ ــن القصائـ ــة مـ ــي مجموعـ فـ
مـــن تأليفـــي وتلحيـــن قـــدور الصرارفـــي 
لـــم  القـــدر  ولكـــن  التريكـــي،  ومحمـــد 
يمهلنـــا حتـــى نهايـــة مشـــروع األعمـــال، 
ـــرًا نظـــرًا للقيمـــة  ـــك كثي ـــد تحســـرت لذل وق
ــت  ــي كانـ ــة التـ ــة صليحـ ــرة للفنانـ الكبيـ
ـــا  ـــات أغانيه ـــار كلم ـــي اختي ـــة جـــدًا ف دقيق
وفـــي ألحانهـــا أيضـــًا، وكانـــت تستشـــير 
دائمـــًا صديقهـــا المقـــرب الفنـــان علـــي 
ــة  ــذه الموهبـ ــزة هـ ــّل ميـ ــي. ولعـ الرياحـ
ـــذا  ـــي ه ـــا ه ـــات جيله ـــة بن ـــن بقي ـــذة ع الف
الطابـــع البـــدوي الـــذي يميـــز صوتهـــا 
والـــذي جعلـــت منـــه طابعـــًا خاصـــًا بهـــا 
ــرام  ــاح واالحتـ ــز والنجـ ــا التميـ ــب لهـ جلـ
ـــو  ـــة؛ ه ـــره خاص ـــا أتذك ـــْت. وم ـــا َحلَّ أينم
أنهـــا لقيـــت ترحابـــًا ومحبـــة كبيـــرة مـــن 
ـــن  ـــي حي ـــري والليب ـــور الجزائ ـــل الجمه قب
الُقطريـــن  فـــي هذيـــن  أحيـــت حفـــات 
الشـــقيقين. وتبقـــى الفنانـــة صليحـــة درة 
فريـــدة فـــي تاريـــخ الغنـــاء التونســـي ال 

يمكـــن أن تتكـــرر«.

َدرُب صليحة
ــتغالها  ــة واشـ ــا بصليحـ ــول تعلقهـ حـ
علـــى  الحفـــاظ  بغايـــة  أغانيهـــا  علـــى 
المـــوروث التونســـي األصيـــل، تنتقـــد 
هنـــد  والفنانـــة  الموســـيقى  أســـتاذة 
النصـــراوي واقـــع األغنيـــة التونســـية فـــي 
نـــص تصريحهـــا لـ»الدوحـــة«، حيـــث قالـــت 
الفنانـــة: »قبـــل أن أتكلـــم كفنانـــة تونســـية 
فأنـــا أســـتاذة موســـيقى وأكثـــر إنســـانة 
الدارســـين  الشـــباب  بمشـــاكل  ُملَِّمـــة 
للموســـيقى، بحيـــث طغـــت علـــى أذواقهـــم 
الفنيـــة مـــدارس الموســـيقى الشـــرقية، 
موســـيقانا  بـــدل  والتركيـــة  الغربيـــة 
التونســـية األصيلـــة والثريـــة، وذلـــك 
نظـــرًا لغيـــاب األغنيـــة التونســـية عـــن 
ــن  ــي زمـ ــة فـ ــة واإلعاميـ ــاحة الفنيـ السـ
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الفيديـــو كليـــب والصـــورة.. لذلـــك كان 
ـــب  ـــذا الجان ـــى ه ـــات إل ـــي االلتف ـــن واجب م
والغـــوص  البحـــث  علـــى  وتشـــجيعهم 
والراقيـــة،  الجميلـــة  موســـيقانا  فـــي 
لذلـــك انتهـــزت الفرصـــة لتقديـــم عـــرض 
ـــة  ـــال بمئوي ـــع االحتف ـــًا م تونســـي وتزامن
ـــة  ـــر فنان ـــي تعتب ـــة، والت ـــة صليح الراحل
ـــَرْت األغنيـــة التونســـية وتركـــت بصمـــة  َأْث
ــن  ــد مـ ــت العديـ ــث غّنـ ــا بحيـ ــة بهـ خاصـ
القوالـــب الموســـيقية واعتبـــرت فنانـــة 
ــة والدة عـــرض  ــت النتيجـ ــال فكانـ األجيـ
ـــي صليحـــة«، وكان  ـــد نصـــراوي تغن »هن
ـــه، أواًل  ـــي حـــد ذات ـــًا ف هـــذا العـــرض تحدي
ــاب الجمهـــور فـــي العـــروض  بســـبب غيـ
ــؤولية  ــي مسـ ــًا تحملـ ــية، وثانيـ التونسـ
فكمـــا  بمفـــردي،  مهـــم  عـــرض  إحيـــاء 
ــون  ــم ال تكـ ــروض التكريـ ــإن عـ ــم فـ نعلـ
إال بمشـــاركة ُثلَّـــة مـــن الفنانيـــن، وذلـــك 
نظـــرًا لصعوبـــة األداء وتنـــوع الطبقـــات 

ــرى. ــى أخـ ــة إلـ ــن أغنيـ ــة مـ الصوتيـ
ـــري  ـــد هلل، كان الحضـــور الجماهي الحم
مشـــرفًا ويشـــتمل علـــى جميـــع الشـــرائح 
الوجـــوه  مـــن  ومجموعـــة  العمريـــة 
المعروفـــة، بحيـــث كانـــت القاعـــة َتُعـــُج 
ـــر  ـــي الطاه ـــادي الثقاف ـــي الن ـــور ف بالحض
الحـــداد فـــي حفـــل 26 إبريـــل، وبقـــي 
ــام  بعـــض الجمهـــور يســـترق الســـمع أمـ
الســـلطات  حفـــز  ممـــا  النـــادي  بـــاب 
ـــص  ـــى تخصي ـــة عل المســـؤولة عـــن الثقاف
ـــدار  ـــار ب ـــو/ أي ـــوم 15 ماي عـــرض آخـــر ي
ـــام  ـــع اختت ـــًا م ـــن رشـــيق تزامن ـــة اب الثقاف
فعاليـــات شـــهر التـــراث، والقـــى هـــذا 

ــري. ــاح الجماهيـ ــس النجـ ــر نفـ األخيـ
اختيـــار  هـــو  صليحـــة  اختيـــار 
فقـــد تربيـــت علـــى ســـماع  شـــخصي، 
أغانيهـــا َوُجـــّل أغانـــي كبـــار الفنانيـــن 
التونســـيين والمصرييـــن منـــذ نعومـــة 
ـــي  ـــت أمنيت ـــري كان ـــي صغ ـــري.. فف أظاف
وغنـــاء  الـــكاف  مســـرح  أعتلـــي  أن 
إحـــدى أغانيهـــا فـــي مهرجـــان صليحـــة، 
نظـــرًا للنجـــاح الـــذي كانـــت تلقـــاه هـــذه 
عرضـــًا  وقدمـــت  كبـــرت  التظاهـــرة. 
كامـــًا احتفـــاء بهـــذه الفنانـــة المعطـــاءة 
ـــا ليصـــل  ـــة يدهـــا وجهله والتـــي تحـــدت قل
صيتهـــا إلـــى أصقـــاع البـــاد وتصبـــح 

جـــزءًا مـــن أفراحنـــا ومواســـيًة لنـــا فـــي 
آالمنـــا بأغانيهـــا الصادقـــة والمعبـــرة.

تكريـــم صليحـــة ليـــس أول تكريـــم 
أقـــوم بـــه، بحيـــث كرمـــت الفنانـــة القديـــرة 
الدولـــي  مهرجـــان سوســـة  فـــي  وردة 
ســـنة 2012، وهـــذا مـــا يمكـــن اعتبـــاره 
صعـــود الســـلم بخطـــى ثابتـــة لفنانـــة 
شـــابة مثلـــي، فقبـــل أن تكـــون فنانـــًا 
ـــار واالســـتفادة مـــن  ـــداء بالكب ـــك االقت علي
تجاربهـــم وتقنياتهـــم الغنائيـــة وعمقهـــم 
علـــى  الســـير  لتســـتطيع  األداء  فـــي 

منوالهـــم.
كثيـــرًا  أفادتنـــي  التجربـــة  هـــذه 
الكثيـــر،  مســـيرتي  إلـــى  وأضافـــت 
جعلتنـــي  المغامـــرة  هـــذه  وبالعكـــس 
ألننـــي  التونســـي،  بتراثنـــا  أتشـــبث 
اكتشـــفت قـــدرات صوتيـــة كانـــت دفينـــة 
لـــدّي وســـوف أواصـــل علـــى هـــذا المنـــوال 

اهلل.. شـــاء  إن 
كفنانـــة أرى أن صليحـــة قمـــة غنائيـــة 
وكل  هـــي  التونســـية  األغنيـــة  خدمـــت 

المحيطيـــن بهـــا مـــن ملحنيـــن وشـــعراء، 
َغنَّـــْت فـــي جميـــع المواضيـــع، خاطبـــت 
حياتـــه  جوانـــب  كل  فـــي  المواطـــن 
أنهـــا  واألهـــم؛  مشـــاعره،  والمســـت 
البدويـــة،  العاميـــة  بلهجتـــه  خاطبتـــه 
إضافـــة إلـــى جماليـــة اللحـــن وبســـاطته 
ـــد  ـــظ، وق ـــهلة الحف ـــا س ـــل أغانيه ـــا جع مم
الحظـــت كل هـــذا خـــال حفاتـــي، بحيـــث 
ــي  ــي كل األغانـ د معـ ــردِّ ــور ُيـ كان الجمهـ

دون ملـــل أو انقطـــاع. 
علـــى  الحـــرص  علينـــا  أخيـــرًا   ..
تعميـــم األغنيـــة التونســـية التـــي نســـيت، 
ـــون  ـــوا يغن ـــار أصبح ـــا الكب ـــى فنانين فحت
بلهجـــات دخيلـــة علـــى لهجتنـــا، وفـــي 
ــية  ــيقانا التونسـ ــت لموسـ ــات ال تمـ مقامـ
ــة  ــاس المحافظـ ــا باألسـ ــة. ومهمتنـ بصلـ
علـــى تراثنـــا وموروثنـــا الفنـــي ونشـــره 
ـــن  ـــه م ـــعب وإخراج ـــة الش ـــه لعام وتعميم
ــبقنا  ــن سـ ــالة مـ ــام رسـ ــة وإتمـ النخبويـ

مـــن أعـــام هـــذا الفـــن«.

صليحة في سهرة ليالي رمضان )1955(
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د. إبراهيم إسامعيل

في استقبال العيد

ـــاوت  ـــد، ُمناســـبة تتف وداع شـــهر رمضـــان واســـتقبال العي
ــات  ــًا لمجريـ ــًا، تبعـ ــًا وترحـ ــعراء فرحـ ــا أحاســـيس الشـ فيهـ
تبعـــث  حادثـــة  تشـــهد  لـــم  األمـــة  ألن  ونظـــرًا  األحـــداث، 
علـــى الســـرور منـــذ زمـــن يـــردد أبناؤهـــا فـــي كل عيـــد قـــول 

المتنبـــي:

عيـٌد بأّيـِة حـاٍل ِجْئـَت يا عيـُد
بما مضـى أم بأْمـٍر فيَك تجديـُد 
ـــق  ـــواس تتعل ـــي ن ـــاعر أب ـــة للش ـــة طريف ـــا قص ـــِرد هن وَأْس
برؤيـــة الهـــال، فالشـــاعر كمـــا نعرفـــه جميعـــًا كان حـــاد 
الشـــعور، خفيـــف الـــروح، ميـــااًل إلـــى الُخاعـــة، جاعـــًا 
ـــدًا  ـــًا معتم ـــا صريح ـــاه، وكان فيه ـــذ صب ـــه من ـــًا ل ـــة مذهب المتع
علـــى عفـــو اهلل الواســـع، وكان إذا حـــّل رمضـــان ضـــاق ذرعـــًا 
بتحذيـــرات الخليفـــة لـــه مـــن تنـــاول الطعـــام فـــي النهـــار أو 
ــب  ــن موكـ ــرج ضمـ ــاء، وكان يخـ ــي المسـ ــر فـ ــرة الخمـ ُمعاقـ
الوالـــي الســـتطاع هـــال رمضـــان علـــى أمـــل أال يظهـــر 
فيعـــود إلـــى كؤوســـه، وفـــي أحـــد األعـــوام لـــم يتـــم رصـــد 
ـــمَّ الجميـــع بالعـــودة إذا بفتـــى صغيـــر حـــاد  الهـــال وبينمـــا َه
البصـــر يقـــف بجانـــب أبـــي نـــواس يلمـــح الهـــال ويصيـــح 

فجـــأة ُمـــرددًا هـــا هـــو الهـــال.. لقـــد رصـــدُت الهـــال.
اشـــتاط أبـــو نـــواس غيظـــًا وراح يهـــش علـــى الفتـــى 

طالبـــًا منـــه الســـكوت:
- اســـكت يا غام، اسكت. 

- ال لـــن أســـكت،  أريـــد الفـــوز بالجائـــزة التـــي رصدهـــا 
الوالـــي لمـــن يـــرى الهـــال.

- حســـنًا،  أســـكت ولك مني خير منها. 

- ال لـــن أســـكت )ثـــم مناديـــًا( مـــوالي الوالـــي هـــا هـــو 
الهـــال، لقـــد دخلنـــا فـــي رمضـــان.

- )بغيـــظ( كف عـــن الصياح أيها الوغد الصغير.
ـــاه  ـــواس ينه ـــا ن ـــداء الغـــام ولمـــح أب ـــي ن ـــا ســـمع الوال هن

فســـأله:
- مـــاذا تقـــول للغام يا أبا نواس؟

- )بخـــوف( أقـــول لـــه يـــا مـــوالي ارفـــع صوتـــك كـــي 
يســـمعك ســـيدي الوالـــي.

- ولمـــاذا لم تناد أنت؟
- )بخـــوف( ألنـــي فيكم غير ُمَصدَّق يا موالي.
- )ضاحـــكًا( حقـــًا.. أما في هذه فأنت ُمَصدَّق.

أعلـــن الوالـــي الدخـــول فـــي شـــهر رمضـــان، وانقضـــى 
ـــال  ـــتطاع ه ـــد الس ـــن جدي ـــب م ـــرج الموك ـــم وخ ـــهر الكري الش
ـــد واســـتئناف الطعـــام والشـــراب،  ـــا بإعـــان العي شـــوال إيذان
وخـــرج أبـــو نـــواس مـــع الموكـــب آمـــًا هـــذه المـــرة رؤيـــة 
ــره  ــه دار ببصـ ــابقة، ولكنـ ــرة السـ ــس المـ ــى عكـ ــال علـ الهـ
ـــب  ـــن الموك ـــف ع ـــاه، فتخّل ـــر الغـــام إي ـــم ي ـــن الســـائرين فل بي
ورجـــع باحثـــًا عنـــه فوجـــده يلهـــو ويلعـــب مـــع بعـــض 
ـــه  ـــًا ل ـــه قائ ـــن أذن ـــحبه م ـــاحات فس ـــدى الس ـــي إح ـــة ف الصبي

بغيـــظ:
- تعـــال أخرجنـــا مما أدخلتنا فيه.

أخـــذ الغـــام إلـــى حيـــث الموكـــب وفعـــًا رأى الهـــال وعـــاد 
أبـــو نـــواس ُمستبشـــرًا ُمتغنيـــًا بقصيدتـــه الشـــهيرة الحمقـــاء:

منع الصوم الُعقارا وذوى اللهُو  فغارا 
 أسارى  وبقينا في سجون الصوم للهـمَّ

مقال
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إلى أن قال:

فاسقني حتى تراني أحسُب الديك حمارا 
ولكـــن أبـــا نـــواس تـــاب وأنـــاب ورجـــع إلـــى اهلل فـــي 
ُأخريـــات أيامـــه وأصبـــح ال يذكـــر رمضـــان إال بالخيـــر، 

فلنســـتمْع إليـــه يهنـــُئ الخليفـــة بالعيـــد:
الفطـــر  وأتـــى  محمـــودًا  صاحبـــًا  الصـــوم  مضـــى  قـــد 

مـــودودا  صاحبـــًا 
وقـــد احتفـــى كثيـــر مـــن الشـــعر العربـــي بهـــال العيـــد 
ــع  ــف موقـ ــي يصـ ــن الرومـ ــعراء فابـ ــار الشـ ــه كبـ ــى بـ وتغّنـ

وشـــكل الهـــال النحيـــل قائـــًا:

ولما انقضى شهـر الصيام بفضله

تجلَّى هـالُل العيـِد من جانِب الغرِب 
كحاجـِب شيٍخ شاَب من ُطوِل ُعْمِره

ـْرِب  ْكـِل والشُّ  يشيُر لنا بالرمـز لأل
وفي هذا المعنى أنشـــد ابن المعتز: 

أهـاًل بِفْطـٍر قـد أضاء هـالُلـه
ـِر  حاب وَبّكِ فـاآلَن فاْغُد على الّصِ

ــٍة وانظـْر إليـه كزورٍق من ِفضَّ
قـد أثقلْتـُه حمـولـٌة من َعْنَبـِر 
ــاخ  ــد انسـ ــة عنـ ــيف الدولـ ــًا سـ ــي مهنئـ ــال المتنبـ ــا قـ كمـ

شـــهر رمضـــان: 

ْوُم والِفْطُر واألعيـــاُد والُعُصـــر  الصَّ
منيرٌة بَك حتى الشـــمُس والقمُر 

غيـــر أن العيـــد يثيـــر  فـــي النفـــس الحـــزن والشـــجون مثلمـــا 

ـــا   ـــي تاريخه ـــهد ف ـــم تش ـــة وإن ل ـــرور خاص ـــرح والس ـــر الف يثي

الســـابقة حالـــة الهـــوان كالتـــي تشـــهدها اليـــوم، لذلـــك كثـــر 

ـــد  ـــاد العي ـــا ع ـــا كلم ـــة وأحزانه ـــي األم ـــعراء لمآس ـــف الش وص

ـــري:  ـــن األمي ـــاء الدي ـــر به ـــول الشـــاعر عم ـــك ق ـــن ذل وم

يمـرُّ علينا العيـُد ُمـرَّا مضرَّجـًا
كبادنا والقدُس في األْسـِر تصـرُخ بأ

عسى أْن يعـوَد العيـُد باللِه عـّزًة 
وَنْصـرًا، وُيْمحى العاُر عّنا وُيْنَسـُخ
ومهمـــا ينظـــم الشـــعراء مـــن شـــعر بليـــغ لـــن يســـتطيعوا 

وصـــف مأســـاة أهـــل غـــزة، لكـــن يبقـــى األمـــل موجـــودًا طالمـــا 

ـــول: ـــي فلســـطين إذ يق ـــود درويـــش ف ـــردد شـــعر محم يت

لو يذكر الزيتون غارسُه لصار الزيت دمعا!

يا حكمة األجداِد  لو من لحمنا نعطيك درعا!
لكن سهل الريح ال يعطي عبيد الريح زرعا!
إنا سنقلع بالرموِش الشوك واألحزان قلعا!
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صفحات مطوية

شعبان يوسف

من الرشق إىل الغرب

ـــد  ـــور إســـماعيل أحم ـــن الدكت ـــي دارت بي ـــة الت ـــت المعرك كان
أدهـــم، واألديـــب فيليكـــس فـــارس، نوعـــًا مـــن العـــزف علـــى 
وتـــر البحـــث عـــن الـــذات، ولألســـف إن الذاكـــرة الثقافيـــة 
العربيـــة اختصـــرت الباحـــث والدكتـــور إســـماعيل أدهـــم فـــي 
ــرات  ــه عشـ ــم أن لـ ــد؟«، رغـ ــا ملحـ ــاذا أنـ ــهير: »لمـ ــه الشـ مقالـ
البحـــوث الفكريـــة واألدبيـــة والثقافيـــة باللغـــات المختلفـــة، 
ــام 1940،  ــم الغامـــض عـ ــماعيل أدهـ ــار إسـ ــد أن انتحـ وأعتقـ
وقبـــل أن يكمـــل الثاثيـــن مـــن عمـــره، يثيـــر قـــدرًا كبيـــرًا مـــن 
ــب  ــارس الكاتـ ــب فيليكـــس فـ ــا األديـ ــتفهام، أمـ ــات االسـ عامـ
والشـــاعر والناثـــر البليـــغ، فقـــد كان قـــد نقـــل إلـــى العربيـــة 
عيـــون األدب والفكـــر الغربييـــن، وعلـــى رأس هـــذه اإلنجـــازات 
ـــك  ـــك نيتشـــه، وكذل ـــذا تحـــدََّث زرادشـــت« لفريدري ـــاب: »هك كت
ـــة  ـــدا بضع ـــيه، ع ـــد دي موس ـــر« أللفري ـــى العص ـــات فت »اعتراف
مؤّلفـــات فـــي األدب والفكـــر عديـــدة، ومـــن أهّمهـــا كتـــاب: 
ـــم  ـــن أده ـــى«. إذًا، للكاتبي ـــرق العرب ـــى الش ـــر إل ـــالة المنب »رس
والثقافيـــة  األدبيـــة  الحيـــاة  فـــي  بالغـــة  أهّمّيـــة  وفـــارس 
والفكريـــة، وكانـــت قـــد دارت بيـــن االثنيـــن مناقشـــة حاميـــة 
ـــة الشـــبان المســـيحية باإلســـكندرية  الوطيـــس، شـــهدتها جمعي
ــرة  ــذه المناظـ ــرت هـ ــد نشـ ــام 1937، وقـ ــارس عـ ــي 27 مـ فـ
فـــي وقتهـــا فـــي »المجلـــة الجديـــد«، وكان الحـــوار بينهمـــا 
ــة  ــة، وماهّيـ ــة الثقافـ ــدور حـــول الشـــرق والغـــرب، وماهّيـ يـ
ــل،  ــام كامـ ــدة عـ ــك لمـ ــذ ذلـ ــاورة بعـ ــت المحـ ــم، وصمتـ العلـ
ـــي  ـــدة األهـــرام ف ـــي جري ـــااًل ف ـــم مق ـــق الحكي ـــر توفي ـــى أن َنَش إل
ـــو عـــام 1938، تحـــت عنـــوان: »هـــل يوجـــد اليـــوم  أوائـــل يوني
ـــأن يبحـــث الشـــرق لنفســـه عـــن خـــط  ـــه ب ـــب في شـــرق؟«، وطال
ــه،  ــه وحضارتـ ــي ثقافتـ ــوّيًا فـ ــبيًا سـ ــون سـ ــه، ويكـ يختّطـ
ــن  ــة بيـ ــوار )المعركـ ــد للحـ ــة تجديـ ــال بمثابـ ــذا المقـ ــاء هـ وجـ
ــه،  ــد مقوالتـ ــتثمره فيليكـــس لتجديـ ــم(، واسـ فيليكـــس وأدهـ
وكان معجبـــًا بمقـــال توفيـــق الحكيـــم، فكتـــب مقـــااًل فـــي مجلـــة 
ـــى  ـــاء عل ـــدأه بالثن ـــخ 6 يونيوعـــام 1938، وب ـــالة بتاري الرس
ــي إطـــراء كلمـــات الحكيـــم،  توفيـــق الحكيـــم، واســـتطرد فـ

واعتبرهـــا مســـتكملة لحديثـــه القديـــم، ولذلـــك أنشـــأهذا المقـــال 
الجديـــد الـــذي أراد بـــه أن يوضـــح ماقـــد فاتـــه فـــي المناظـــرة 
ـــي  ـــت ناظـــرت صديق ـــي مســـتهّل حديثه:»كن الســـابقة، وجـــاء ف
ــن  ــة مـ ــة اإليجابيـ ــت الوجهـ ــم، وكانـ ــماعيل أدهـ ــور إسـ الدكتـ
الموضـــوع »مـــن الخيـــر أن تأخـــذ بالحضـــارة الغربيـــة« فرأيـــت 
أن آخـــذ مـــن رّدي علـــى المناظـــر مالـــه صلـــة وثيقـــة بالمســـألة 
ــا توفيـــق الحكيـــم.. قلـــت إن العلـــم مشـــاع لـــكل  التـــي أثارهـ
األمـــم ولـــكل األفـــراد فهـــم يتَّفقـــون فيـــه علـــى مابينهـــم مـــن 
اختـــاف بعيـــد، فـــي حيـــن إن الثقافـــة مســـتقّرة فـــي الشـــعور، 
فهـــي »دمـــاغ فـــي قلـــب«، وال قانـــون لهـــا ألنهـــا راســـخة فـــي 
ــزة  ــم ميـ ــي األمـ ــي فـ ــا هـ ــرد كمـ ــي الفـ ــرة فـ ــرة، والفطـ الفطـ
ـــع  ـــاة والتمتُّ ـــم الحي ـــذوق واســـتعداد خـــاّص لفه ـــي ال خاّصـــة ف
ـــوغ الحاجـــة، فليســـت الفطـــرة  ـــدًا لبل ـــإذا كان العقـــل رائ ـــا، ف به
ـــا،  ـــر به ـــد الظف ـــة بع ـــك الحاج ـــان بتل ـــة لإلنس ـــوة الممتع إال الق
ـــذا  ـــا، هك ـــه فيه ـــى فطرت ـــي تتجل ـــه الت ـــرد ثقافت ـــكل ف ـــا أن ل وكم
لـــكل أمـــة ثقافتهـــا المســـتقّرة فـــي فطرتهـــا، فـــا ريـــب -إذًا- فـــي 
أن ســـعادة الفـــرد والمجمـــوع وشـــقاء كل منهمـــا يتوقفـــان علـــى 
ـــواء  ـــه، وس ـــرا علي ـــا ُفط ـــا لم ـــدم ماءمته ـــاة أو ع ـــة الحي ماءم
ـــه  ـــه فإن ـــه وأعمال ـــي إرادت ـــيَّرًا ف ـــرًا أم كان ُمَس ـــرء ُمَخيَّ أكان الم
ـــه  ـــى لّذت ـــاة وف ـــي الحي ـــه ف ـــي ذوق ـــر ف ـــر مخّي ـــن غي ـــى الحالي عل
وألمـــه منهـــا، فـــكل فـــرد خالفـــت طريقـــة حياتـــه مـــا اســـتقرَّ 
ـــاة،  ـــام بتلـــك الحي ـــد الشـــعور الت مـــن الحوافـــز فـــي فطرتـــه يفق
ـــت  ـــم إذا خدع ـــذا األم ـــرك، وهك ـــي المعت ـــقوط ف ـــرَّض للس ويتع
ـــا  ـــا، فإنه ـــم فطرته ـــى مايؤل ـــا عل ـــي حياته ـــارت ف ـــها، وس نفس
ـــق  تفقـــد قـــوة االرتقـــاء بذاتهـــا، فتميـــت شـــخصيتها دون أن تتدفَّ
إلـــى االنبعـــاث فـــي شـــخصية تســـتعيرها مـــن ســـواها«، 
ويسترســـل فيليكـــس فـــارس فـــي تشـــريح وجهـــة نظـــره، 
ـــه إلـــى تحليـــل  معارضـــًا وجهـــة نظـــر إســـماعيل أدهـــم، فيتوجَّ
عناصـــر الحضـــارة فـــي الشـــعوب، ويحـــدِّد أن المشـــكلة الكامنـــة 
فـــي باحثـــي مســـألة الشـــرق والغـــرب تكمـــن فـــي عـــدم قدرتهـــم 
علـــى التفريـــق بيـــن المدنيـــة اآلليـــة والمدنيـــة األدبيـــة، ولـــم 
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يكتـــِف فـــارس بهـــذا المقـــال فحســـب، بـــل كتـــب مقـــااًل آخـــر 
ـــعًا وشـــارحًا مالـــم  فـــي العـــدد التالـــي مـــن الرســـالة، متوسِّ
يســـتطع التفصيـــل فيـــه فـــي المقـــال األول، ممـــا دعـــا مناظـــره 
ـــن  ـــة م ـــن بداي ـــة مقالي ـــرّد، وكتاب ـــم لل ـــماعيل أده ـــور إس الدكت
ـــك  ـــه كذل ـــو 1938، وكان عنوان ـــي 20 يوني ـــادر ف ـــدد الص الع
ــم  »بيـــن الشـــرق والغـــرب«، كتـــب: »لـــكل شـــعب فـــي العالـ
التقليـــدي الـــذي خـــرج بـــه مـــن ماضيـــه، والـــذي يحـــّف بـــه 
مـــن حاضـــره، والـــذي يكمـــن فيـــه مقدِّمـــات مســـتقبله -تلـــك 
التـــي نطلـــق عليهـــا »روح األمـــة« - وهـــو الـــذي يربـــط ماضـــي 
إلـــى  بهـــا  الجماعـــات بحاضرهـــا ويمضـــي  مـــن  جماعـــة 
مســـتقبلها، ومصـــر لـــم تخـــرج مـــن كونهـــا مجتمعـــًا اســـتوحى 
ـــة  ـــة، وخـــرج -ككل أمـــة- بثقاف روح الشـــرق عصـــورًا متطاول
ــف  ــل، وإن وقـ ــه الطويـ ــدى تاريخـ ــى مـ ــا علـ ــة كّونهـ تقليديـ
مجتمـــع مصـــر اليـــوم مـــن ســـير الزمـــن يطـــّل علـــى حاضـــر 
افتقـــدت فيـــه عناصـــر الحيويـــة التقليديـــة، تلـــك الثقافـــة 
ـــي  ـــة ف ـــه عـــن أســـافها الفراعن ـــا ورثت ـــا مصـــر بم ـــي كّونته الت
ـــاة المعاشـــية  ـــم ومظاهـــر الحي ـــي القدي ـــن الفرعون أصـــول الف
التـــي ترتكـــز عليهـــا حياتهـــا االجتماعيـــة، ويكفينـــا للتثبُّـــت 
مـــن هـــذه الحقيقـــة أن نلقـــي نظـــرة علـــى الماييـــن العديـــدة 
ـــي النيـــل  َت التـــي تنـــزل ريـــف مصـــر، والتـــي تنتشـــر علـــى ضفَّ
ـــا  ـــى حياته ـــط، ف ـــض المتوس ـــر األبي ـــى البح ـــال حت ـــن الش م
المعاشـــية التـــي يرتكـــز عليهـــا المجتمـــع المصـــري، وأن 
نرجـــع ببصرنـــا إلـــى الماضـــى بعدئـــذ مســـتمّدين مـــن النقـــوش 

ــى  ـــت علـ ـــي انبثَّ ـــاكل، والت ـــار والهي ــى اآلث ـــت علـ ــي قرئ التـ
جنبـــات الـــوادي فـــي مصـــر، ومـــن الكتابـــات التـــي ُخّطـــت علـــى 
ـــد  ـــي العه ـــن ف ـــاة المصريي رت حي ـــوَّ ـــي ص ـــردي والت أوراق الب
ـــاة المعاشـــية  ـــل وحـــدة الحي الفرعونـــي، لنخـــرج بصـــورة تمثِّ
ـــا هـــذا، وذلـــك راجـــع  ـــة إلـــى يومن ـــد الفراعن فـــي مصـــر مـــن عه
ــة  ــات البيئـ ــن احتياجـ ــورة مـ ــية صـ ــاة المعاشـ ــى أن الحيـ إلـ
ـــي يعيـــش فيهـــا االنســـان، والبيئـــة واحتياجاتهـــا ال تـــزال  الت
ـــزل معظـــم  ـــث ين ـــف مصـــر، حي ـــي ري ـــى ف ـــا األول ـــى وتيرته عل
ــره  ــة نظـ ــرح وجهـ ــي شـ ــم فـ ــتطرد أدهـ ــر«، ويسـ ــاء مصـ أبنـ
التـــي تقـــول بـــأن مصـــر دخلـــت مرحلتهـــا العربيـــة بـــكل 
الخصائـــص الفرعونيـــة القديمـــة، خـــا عنصريـــن: األول يكمـــن 
ـــض  ـــدت بع ـــي صم ـــة الت ـــة القبطي ـــار اللغ ـــد انهي ـــة بع ـــي اللغ ف
الوقـــت، ثـــم انهـــارت فـــي القـــرن الســـابع عشـــر بعـــد أن تركـــت 
آثـــارًا فـــي لغـــة المصرييـــن العربيـــة، والعنصـــر الثانـــي هـــو 
تغيُّـــر الديانـــة، رغـــم أن طقوســـًا فرعونيـــة كثيـــرة تمـــارس 
ســـطوتها علـــى ممارســـة المصرييـــن لطقوســـهم الدينيـــة، 
وهنـــا يستشـــهد أدهـــم بعالـــم مصـــرى كبيـــر فـــي المصريـــات 
ــة  ــم وجهـ ــم يدعـ ــل أدهـ ــن. ويظـ ــليم حسـ ــور سـ ــو الدكتـ وهـ
نظـــره بكافـــة األســـانيد التـــي مازالـــت -حتـــى اآلن- حّجـــة عنـــد 
ــذه النظريـــة، فـــي ظـــل التشـــرذم  ـــكون بهـ بعـــض مـــن يتمسَّ
الفكـــري الـــذي تعيـــش فيـــه المجتمعـــات العربيـــة حتـــى اآلن 

نـــات الـــذات المعاصـــرة. فـــي شـــأن عـــن مكوِّ

إسماعيل أدهمفيليكس فارس
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مها حسن

الصدفة السياحية

اســتنادًا إلــى مقولــة أندريه بريتون في كتاباته عن الســريالية، 
ُمســتخِدمًا مصطلح »الصدفة الموضوعية« يمكن اشــتقاق ُمصطلح 
الصدفة السياحية، حيث تحّول الشعب السوري بأغلبيته الساحقة 

إلى ســائح، ســواء أكان داخل الوطن الســوري، أم خارجه.
خــال الســنوات الثــاث األخيرة، ربما ُتشــكِّل نســبة الســوريين 
الذيــن لــم يغــادروا بيوتهــم أقلية نادرة.أغلــب الذين ُقِصَفــْت بيوتهم 
وأحياؤهــم ومدنهــم، غادروها،منــذ أكثــر مــن ســنة، وحيــن اشــتّد 
العنف في مدينة حلب،رحُت أطلب من أهلي المغادرة.تمسكت أمي 
دومــًا بإرثهــا الروحــي والمــادي، واعتبرت ذاتها وصية ومســؤولة 
عــن حمايــة جدران البيت وذكرياتنا، وأصــّرت أن تموت مع بيتها، 
حيــن يســقط البيــت أو ُيصــاب بــأذى، فهــي مثلــه، تمــوت معــه، أو 

يعيشــان معًا.
وتحــت إلحاحــي الطويــل، غــادرت أمي حلب، لمدة شــهر واحد، 
لتلتقــي بــي فــي تركيــا، ثــم ســارعت بالعودة إلــى بيتهــا وحارتها، 

وجيرانها.
جــارات أمــي، قدمــن لهــا، في الســنوات األخيرة، أكثــر مما فعلت 

أنــا، ابنتهــا البعيدة، المنفية منذ ســنوات، خارج الوطن.
لكــن عائلتــي الصغيــرة، أختــي وأوالدهــا، الذيــن لــم أرهــم منــذ 
عشر سنوات، استجابوا لرغبتي أخيرًا، وتحملوا مشاق الطريق، 

فقــط، ليلتقــوا بي.
* * *

الطريــق مــن حلــب إلــى الحــدود، ال تســتغرق أكثــر من ســاعة أو 
اثنتيــن فــي األوضــاع العادية، وقديمــًا كانت بعض المــدن التركية، 
داخل الجغرافيا الســورية، كأنطاكيا واســكندرون وغازي عنتاب. 
وقــد حكــت لي »نوردان« التركيــة، كيف كانت تغادر صباح كل يوم 
جمعــة، مــن غــازي عنتــاب، لتنــاول الطعــام فــي حلــب، والتســوق 
هنــاك، ثــم العــودة إلــى تركيــا، فــكأن حلب هــي مصيــف أو متنزه، 

تابــع للبلــد ذاته.
بعد عشــر ســنوات من الفراق إذن، وما أن علمت بوصول أهلي 
إلــى أنطاكيــا، حجــزت بطاقــة ســفري علــى أول رحلــة ذاهبــة مــن 
باريــس إلــى أنطاكيــا، وغــادرت فــي الصبــاح، ألصل قبــل منتصف 

الليــل بقليــل إلــى الفندق الــذي زودونــي بعنوانه.
لــم أتوقــع أننــي ســأتحدث العربيــة مــع أول تركــي أصادفــه في 
أنطاكيــا، المدينــة التــي أزورهــا للمــرة األولــى، حيث مــا أن خرجت 
مــن بوابــة المطــار، حتى أشــرت ألول ســيارة، ومــا أن صعدت مع 
الســائق حتــى رحنا ندردش باللغــة العربية، كأنني في بلد عربي.

فــي صبــاح اليــوم التالــي، قررنا اكتشــاف المدينــة، توقفنا أمام 
رتــل ســيارات األجــرة المركونة قبالــة الفندق، ورحنا نستفســر من 

الســائق عــن أهــم األماكــن التــي يمكــن الذهــاب إليهــا، فاقتــرح علينا 
اســم حربيــات، وكان هذا.

المــكان ســاحر، أســواق قديمــة، مطاعــم علــى طريقــة المصايف 
الســورية، تشــبه »كفرجنــة« فــي ريف حلــب، أو مصايــف الاذقية، 
روائــح شــواء وطهــي وباعــة وازدحــام وطبيعــة ســاحرة وأراكيــل 

وشــاالت وبحيرات.. 
وبين العربية والكردية، تفاوتت وتناغمت الحفاوة باستقبالي 
فــي محطــة الباصــات »الــكاراج« فــي أنطاكيــا. موظف شــركة النقل 
التركــي الكــردي، اعتنــى بنــا، ألننــي أتحــدث الكرديــة، وموظــف 
آخــر تركــي عربــي )وهــذا يصعــب فهمــه فــي هــذه العجالــة( حمــل 
حقائبنــا حتــى البــاص، ورفــض النقــود التي أعطيتــه إياها، ألنني 

أتحــدث العربية.
مــا أن وصلنــا إلــى محطــة الباصــات فــي عنتــاب، حتــى أوقفنــا 
ســيارة تاكســي، وطلبــت مــن الســائق أن ُيقّلنــا إلــى فنــدق عثــرت 

عليــه عبــر اإلنترنــت.
فــي الفنــدق الــذي توصلــت إليــه وســط البلــد، وكنــت أعرفــه مــن 
قبــل، ولكــن ُحــذرت منــه، كان موظــف االســتقبال كرديــًا، وحيــن 
صعدنــا إلــى الغــرف، ورأينــا الجنــاح الــذي ُعــِرَض علينــا، نحــن 
العائلــة الكبيــرة، وافقنــا علــى مضــض، مــن شــدة التعــب، لنمضي 
ليلة ساحرة. ألول مرة، منذ عشرات السنين، أنام في مكان واحد، 
مــع عائلتــي، ننــدس فــي ســرير كبيــر، أنــا وأطفــال العائلــة الذيــن 
نمــوا فــي غيابــي، وكبــرت عاقتنــا عبــر الهاتــف والماســينجر، ثــم 
الســكايب والفايبر، هم جواري اآلن، في ســرير واحد، نســتعرض 
الســنوات الطويلــة، والتفاصيــل التــي فوتناهــا فــي غيــاب أحدنــا 

عــن اآلخــر.
بعــد يوميــن فــي عنتــاب، وهــم لــم يقــرروا بعــد، متذمريــن مــن 
ناحيــة، وقلقيــن مــن ناحيــة أخــرى، أيــن ينــوون البقــاء، قررنــا 
االنطــاق إلــى أورفــا... فــي أورفــا ال أقلــق مــن التركيــة، هنــاك، 

تــكاد تكــون الكرديــة اللغــة الثانيــة.
 ، في محطة الباصات، أمام صّف الســائقين الجالســين في الِظلِّ
بانتظــار الزبائــن، وقفــت وســألُت بصــوٍت مرتفــٍع، بالكرديــة: أريد 
ســائقًا كرديــًا. فأتانــي جواب من عدة أصــوات، كأنهم جوقة متفقة 

مســبقًا علــى الرد: نحــن أكراد!
ــت بطمأنينــة المــكان، حيــث ُتدعى  َعِشــَقْت أختــي المدينــة، َأحسَّ
أورفــا بمدينــة األنبيــاء، إذ يوجد قبر ســيدنا أيــوب وزوجته رحيمة 
وقبــر ســيدنا إليــاس، إضافــة إلــى مقــام ســيدنا إبراهيــم، وألننــا 
ح« ال بقصد الســياحة، بل بحثًا عن مكان نعيش  ســوريون »نتســوَّ

فيــه، كانــت أورفــا أيضــًا مجــرد محطــة فــي الطريــق الطويل.
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