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هبــذا العــدد ٥٩ نــودع عــام ٢٠٢١، ومل نشــأ أن نودعــه إال بنقلــة نوعيــة يف التحريــر واإلخــراج، حبيــث تظــل اجلســرة 
علــى حيويتهــا، نقطــة ضــوء مــن اندينــا العريــق تتوســع، وال تطمئــن أو تركــن إىل الثبــات، لتكــون جــزًءا مــن إشــعاع 

اندي اجلســرة املســتمر.
مــن مالمــح التجديــد الــي ستلمســها عزيــزي القــارئ توســيع مشــاركات األدابء والنقــاد واملرتمجــن مــن دولــة قطــر 
وخمتلــف الــدول العربيــة، واالنفتــاح علــى أجيــال جديــدة مــن الكاتبــات والكتــاب. ومــن مالمــح هــذا التجديــد كذلــك 
التنــوع والتــوازن بــن الــرؤى النقديــة والفكريــة وإاثرة القضــااي الثقافيــة، لتواصــل اجلســرة أدوارهــا كنافــذة لقرائهــا مــن 

احمليــط إىل اخلليــج علــى مــا جيــري مــن أحــداث وظواهــر ثقافيــة وحتليــل تلــك الظواهــر وآاثرهــا.
هكــذا نفتتــح العــدد مبلــف حــول ظاهــرة مــن اخلطــورة يف غايــة، إذ تتعــرض الكتابــة وخصوًصــا الكتابــة األدبيــة يف عصــر 
التســويق واإلعــان إىل حتــدايت مل تكــن مطروحــة علــى الكاتــب مــن قبــل. دور النشــر وشــبكات التوزيــع الكــرى تدفــع 
ابلكتابــة إىل أن تصبــح حرفــة وصنعــة، وحتــوِّل الكتــاب إىل ســلعة والقــارئ إىل »زبــون« جيــب إرضــاؤه. وقــد شــاركت 
وســائل التواصــل االجتماعــي يف حتويــل هــذا الزبــون إىل انقــد عــر صفحتــه الشــخصية أو مجاعــات القــراءة. بعــض 
القــراء حتولــوا إىل جنــوم يقــودون أذواق غريهــم مــن القــراء. يف امللــف نطــرح القضيــة ونناقشــتها مــن وجوههــا املتعــددة.

ويف هــذا اإلطــار كان البــد أن نالحــظ أن عــام ٢٠٢١ كان عاًمــا ألدب قــارة إفريقيــا، فباملصادفــة كانــت اجلوائــز 
األدبيــة الكــرى مــن نصيــب أدابء أفارقــة، وإن كانــوا يكتبــون بلغــات أوروبيــة، وحتديــًدا اإلجنليزيــة والفرنســية.

هــذا الفــوز، وإن كان يســجل تغيــريًا يف نظــرة األوروبيــن وقدرهتــم علــى تقبــل اآلخــر، وميثــل كســًبا لــدول إفريقيــا الــي 
تعــاين أزمــات متعــددة، إال أن الســؤال يظــل قائًمــا حــول موقــع أدبنــا العــريب وآداب اللغــات احملليــة لقــاريت آســيا 
ــز الكــرى الــي حتمــل صفــة العامليــة، بينمــا هــي أوروبيــة يف أساســها وتثبــت ذلــك النســبة الكبــرية  ــا مــن اجلوائ وإفريقي
لعــدد األوروبيــن الفائزيــن جبائــزة نوبــل منــذ بدايــة منحهــا عــام ١٩٠١ إىل اليــوم. يف العــدد ملــف يتضمــن كل شــيء 

عــن املتوجــن اإلفريقيــن هــذا العــام.
وألن هــذا العــام مل يرحــل دون خســارات، يتضمــن هــذا العــدد مقــاال للفنــان أمحــد عزالعــرب حــول حيــاة الراحلــة 
جاذبيــة ســري وحتوالهتــا الفنيــة وموقعهــا مــن احلركــة الثقافيــة املصريــة والعربيــة وليــس مــن الفــن التشــكيلي فحســب. 
عاشــت جاذبيــة حنــو قــرن مــن الزمــان ورأت يف حياهتــا الكثــر مــن األحــالم والكثــر مــن االنتصــارات واالنكســارات.

رحلــت كذلــك إتيــل عــدانن، اتريــخ آخــر مــن اإلبــداع شــعًرا ورمسًــا، يضعنــا الشــاعر خالــد النجــار الــذي كان مقــراًب وجًهــا 
لوجــه أمــام حياهتــا وشــعرها. وهــي قيمــة ثقافيــة عربيــة كبــرية أخــرى، ظلــت لعقــود طويلــة جســًرا للحــوار بــن الشــرق 

والغــرب وانلــت اعرتافًــا عاملًيــا كبــريًا، وتركــت كلمتهــا يف ديــوان الشــعر العــريب والعاملــي.
وال أختتــم قبــل هتنئــة الكاتــب الســوري الكبــر نبيــل ســليمان، أحــد كتــاب اجلســرة جبائــزة ســلطان العويــس. وهــو فــوز 

مســتحق علــى حيــاة عريضــة مــن اإلبــداع والنقــد والشــغب الثقــايف.
وأما وعدان بـ »كتاب اجلسرة« فهو بسبيله للتحقق بتوجه يف اختيار خط يسد نقًصا حقيقًيا يف املكتبة العربية.
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الدوحة ـ اجلسرة الثقافية:
ذاكـــرة  أمحـــد  يــوســف  الــقــطــري  التشكيلي  الــفــنــان  يستلهم 
املكان يف الدوحة مبعرضه اجلديد "حماّلت" يف بيت حممد بن 

جاسم مبتاحف مشرب. 
ينقل الفنان الرائد ملمح من مالمح مدينة الدوحة القدمية 
الي خضعت للتحوالت، ممثلة يف شارع الكهرابء ..ويستعيد 
احملــالت  حقبة مهمة مــن اتريـــخ منطقة مــشــرب وخــصــوصــاً 
التجارية واملعامل املهمة يف الشارع الشهر، ومنطقة مشرب.

يضم املعرض 4١ لوحة مرسومة أبلوان الزيت جتسد عمارة 
الشارع واحملالت وتتصدرها أمساء البقاالت واملخابز واملطاعم 
الــتــصــويــر  ــتـــديـــوهـــات  واسـ واملـــغـــاســـل  الــكــهــرابئــيــة  واألدوات 
واملــكــتــبــات واملــســتــلــزمــات الــرايضــيــة ومــتــاجــر الــبــيــع ابجلــمــلــة 
واألحـــذيـــة واخلــيــاطــة، إىل جــانــب عـــمـــارات شــهــرة للسكن 

ومقار الشركات.
آل اثين  بن محد  عبدالرمحن  الشيخ  املعرض سعادة  افتتح 
وزير الثقافة مساء األربعاء ٢٠٢١/١١/٢4، حبضور سعادة 

»محالّت«
المكان مستعادا بلغة الّلون

معرض الفنان الرائد يوسف أحمد بمتاحف مشيرب
� سعادة الشيخ عبدالرمحن بن محد آل اثين والفنان يوسف أمحد يتوسطان عدًدا من حضور افتتاح املعرض
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بــن علي آل اثين رئــيــس مــركــز قطر  بــن حممد  الشيخ حسن 
الفين، والسيد انصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي ملشرب 

العقارية ومجع من الفنانن واملثقفن واإلعالمين.
ــه:  ــ ــد مـــعـــرضـــه "حمــــــــاّلت" أبن ــ ــان يـــوســـف أمحـ ــنـ ــفـ يـــصـــف الـ
ابلذاكرة  لالحتفاء  مبتكر  وأسلوب  للتوثيق،  إبداعية  وسيلة 
مهماً  إراثً  تصور  العديدة  الزيتية  اللوحات  فهذه  اجلماعية، 
ملــاضــيــنــا وحـــاضـــران ومــســتــقــبــلــنــا، حــيــث كـــان شـــارع الــكــهــرابء 
قطر،  التجارية يف  املــعــامل  أهــم  ومــن  والنشاط  ابلتجارة  يزخر 
ورمبا تغيب على كثرين من اجليل احلايل تلك املعامل، ولذلك 
فاملعرض يرسخ الذاكرة اجلماعية ويعطي هذه املنطقة حقها 
من خــالل الفن، ألن الفن ليس جمــرد تعبر عن اجلمال بل 

وسيلة إبداعية للتوثيق.
واملتأمل  للمعرض  الــزائــر  خيال  أمحــد  يوسف  الفنان  حيفز 
يف اللوحات، الستعادة تفاصيل الشارع واملكان ،ويستخدم 
العناوين واألمساء ليتمكن املشاهد من صياغة حلظة اجتماعية 
مكتملة يف ذاكرته، إذ كان الشارع مقصدا ملعظم أهل الدوحة 

لقضاء حوائجهم والتسوق والتماس املنافع.
صاغ يوسف معادال بصراي لرمزية الشارع وموقعه يف قلب 
الدوحة، من شكل العمارة يف تلك اللحظة وألــوان اجلدران 
ــواب واملــنــظــور الــكــلــي لــلــشــارع لــيــثــر يف نفس  ــ والــنــوافــذ واألبـ

عبد هللا،  املسلماين، وحممد علي  ومــاجــد  الــكــواري،  وحممد 
ـــوا الــفــن يف  اجلــيــل األول مــن الــفــنــانــن الــقــطــريــن الــذيــن َدرسـ
اخلــــارج. بـــدأت وزارة الــرتبــيــة آنـــذاك تــقــدم مــنــحــاً ألصــحــاب 
املواهب لكي يتابعوا دراساهتم يف بعض البلدان العربية، مثل 
العراق ومصر، وأيضاً يف إيطاليا، وفرنسا، والوالايت املتحدة 

األمركية.
ــيــة الــفــنــيــة، يف جــامــعــة  ختـــرج يــوســف أمحـــد مـــن كــلــيــة الــرتب
حلوان ابلقاهرة، حاصاًل على شهادة البكالوريوس يف الفنون 
والرتبية، سنة ١٩76. وأسس مع زمالئه يف وزارة اإلعالم، 
حمــمــد عــلــي عــبــد هللا وحــســن املـــال، جمــمــوعــة فنية يف أواســط 
وثق  الثالثة«.  »األصــدقــاء  اســم  عليها  أطلقوا  السبعينيات، 

املشاهد عواطف ومشاعر مشبعة ابحلنن والذكرايت.
رائــًدا من رّواد حركة  التشكيلي يوسف أمحد  الفنان  يعتر 
الــفــن احلــديــث يف دولــة قــطــر، وتــتــجــاوز مــســرة عطائه الفيّن 
الثالثن عاًما، أنتج خالهلا أعمااًل مستلهمة من بيئته احمليطة 
وهو  احمللية،  والتقاليد  القطرية  ابلثقافة  الوثيق  ارتباطه  تؤّكد 
الــذي  عمله كالنخيل  يف  بيئته  مــن  مستمدة  مــواد  يستخدم 
يصنع منه ورقًا للرسم، واألصباغ الي يستخلصها من تراب 

األرض القطرية ليضفي على لوحاته أتثرات وطابعا حملّيا.
وهو يقول عن جتربته »إنين فنان حملّي حظي مبيزة دراسة 
الفن يف اخلارج، وعندما أنظر حويل يف بيئي أجد الكثر من 

العناصر الي تثر محاسي وتلهمين«. 
جــاء يف مــوســوعــة متحف الــفــن احلــديــث: "يــعــتــر يوسف 
الفن  تطوير  يف  املهمة  ملسامهاته  الــــرواد،  الفنانن  مــن  أمحــد 
احلــديــث واملــعــاصــر يف قــطــر. ومــن خــالل مــراقــبــتــه الــتــطــورات 
الي  والــتــارخيــيــة  والفنية  والثقافية  االقــتــصــاديــة،  ـ  االجتماعية 
الفنان  أخــذ  والثمانينات،  السبعينات  خــالل  بــالده  شهدهتا 
عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة تــوثــيــق تـــطـــّور ســاحــة الــفــن يف قــطــر، 

ابعتباره مستشاراً ومربياً يف جمال الفنون".
يعد يوسف أمحد مع فنانن آخرين مثل جاسم زيين وحسن 
املــــال، ووفــيــقــة ســلــطــان ســيــف الــعــيــســى، وســيــف الـــكـــواري، 

قـــطـــر«)١٩86(  املــعــاصــرة يف  التشكيلية  يف كــتــابــه »الــفــنــون 
سر عدد من الفنانن الرواد املعاصرين، وعّرف ابملؤسسات 
واملــنــظــمــات الـــي كــانــت تـــشـــارك بــنــشــاط يف تــطــويــر الــفــنــون 

التشكيلية يف قطر.
إىل مجاعة  أمحــد  يــوســف  انــتــمــى  الثمانينيات،  أواســـط  يف 
املال  الرسول سلمان، وحسن  عبد  تضم  الفنانن كانت  من 
وحممد مخيس، وفؤاد املغربل، وقد أدى لقاء هؤالء الفنانن، 
التشكيلي«.  الــفــن  بـــ »أصــدقــاء  إىل تشكيل مجــاعــة دعــيــت 
كان الدافع وراء تشكيل اجلماعة هو تعزيز التطور الفين يف 
املنطقة من خالل تنظيم معارض متنقلة ضمن بلدان جملس 
التعاون اخلليجي، مما سّهل التواصل بن الفنانن يف املنطقة.

� حوار بن سعادة وزير الثقافة والفنان يوسف أمحد خال جولة ابملعرض
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خلف اخللف.. شــاب ارتبط بثرى هذا الوطن وارتبط ابإلبداع.. 
يف البــدء ارمتــى يف أحضــان الفــن التشــكيلي واحنصــر عاملــه بــن الظــل 
والنور واأللوان، ولكن أسلم القيادة للقلم وارمتى يف أحضان احلرف 
والكلمــة.. بــدأ علــى اســتحياء وألنــه مرتبــط بعــوامل أكــر وأكثــر عمًقــا 
وأتثــرًا كان الســرد.. مل يكــن عاملــه األحيــاء القدميــة وال صــراع الفــرد 
مــع البحــر والــدول وأمســاك القــرش حبثًــا عــن لقمــة تســّد الريــق، وال 
حبــث عــن حــكاايت احلــب يف الفرجــان القدميــة.. اكتشــف أن هنــاك 
عــوامل أخــرى مل يــرمت يف أحضاهنــا مــن أمــة الضــاد إال عــدٌد قليــل، 

وخليجًيــا غاصــت إحداهــن وبشــكل يف ســريع يف مضامينهــا.
وأان أعيــش مــع أوراق روايتــه اجلديــدة 
إىل  الذكــرايت  يب  عــادت  )القســم( 
طفولتنــا البكــر.. وحنــن صامتــون نبحلــق 
يف شاشــة التلفزيــون عــر قنــاة أرامكــو.. 
وذلــك املسلســل الشــهر "بــري ميســون" 
ومــن بعدهــا مسلســل 
كــران  "اهلــارب"، 
ارتباطنــا  وزاد  قليــاًل 
الــي  ابحلــكاايت 
تثــران.. حبثًــا عــن احلقيقــة والعدالــة، فــكان 
للكاتــب الفرنســي موريــس لوبــالن، وبطلــه 
أرســن لوبن، ومل ندرك أن التاريخ العريب 
كان ســباقًا يف هــذا اإلطــار عــر الشــعراء 
الصعاليــك "أتبــط شــرًا، والســليك بــن الســلكة، والشــنفرى، وغرهــم.

كان أرســن لوبــن منوذًجــا غربيًــا أو صــورة للشــعراء الصعاليــك 
الرعــب  أدب  عبقــري  قدمــه  عمــا  خمتلــف  منــوذج  بــه،  يقــوم  فيمــا 

أفعالــه، وأن الفــرد البــد وأن يدفــع الثمــن ذات يــوم.
خلــف اخللــف.. يقــول عــر كل مناذجــه.. احــذروا فليــس مبقــدور 

اجملــرم أو املخطــئ أن ينجــو بفعلتــه ممــا جنتــه يــداه..
صــاغ  حــكاايت  مــن  وحكايــة  القــارئ  بتالبيــب  ميســك  نــٌص 
أحداثهــا ورســم خيــوط شــخوصها، وجــد ذاتــه يف احلــرف والكلمــة، 
وســيكون عــر موهبتــه اخلالقــة منوذًجــا قطــراًي يف تقــدمي شــكل روائــي 
يثــر ذهــن القــارئ ويعيشــه بــن اخلــوف ممــا كان وممــا ســيأيت ومــاذا 

ســيكون مصائــر النمــاذج الــي كانــت خلــف أســباب وجودهــم.
هــذه اخلطــوة بالشــك تشــكل إثــراًء للروايــة القطريــة، وخروًجــا عــن 

النمــط اإلنشــائي املدرســي..
هنــا شــخصيات تتشــكل عــر األحــداث، وميلــك الكاتــب القــدرة 
علــى خــوض خلــق األحــداث فيمســك بزمــام القــارئ، مــع أن هــذا 
مــن  بعــدٍد  العربيــة  الروايــة  يف  يرتبــط  وقــد  اندر،  الروائــي  النمــوذج 

الكتــاب نذكــر منهــم "صــاحل مرســي" مثــاًل..
إن النمــوذج الــذي طرحــه خلــف اخللــف وأعــين فــارس هــو منــوذج 
متعــدد األوجــه، وخــر مثــال مــا أوردتــه الرســائل عــر الواتســاب حــول 
اهتــام شــخص جبرميــة قتــل زوجتــه، وحتــت التعذيــب اعــرتف بقتلهــا.. 
إىل هنــا واملوضــوع مكــرر ومعــاد ولكــن املفاجــأة ظهــور الزوجــة بعــد 

اعــرتاف الــزوج بقتلهــا..!!
فــارس منــوذج للمحقــق الفاســد يف إطــار مــن الفســاد اجلمعــي.. 
هنــا منــاذج شــاذة يف جمتمــع مغلــف بــكل مــا هــو فاســد.. واألهــم أن 

املــكان والزمــان مبــين علــى اجملهــول..!!
لــك ويف صاحلــك، وال  اخلطــوة حتســب  هــذه  اخللــف..  خلــف 
القــارئ واالســتمتاع واخلــوف عندمــا يقلــب  أريــد أن أصــادر حــق 

بعــد غــد..!! أو  غــًدا  صفحــات روايتــك 

"ادجــار اآلن بــو" أو تلــك األعمــال الــي خلــدت أشــهر الكاتبــات 
عــر كل العصــور أجــااث كريســي أو حــى حــكاايت شــرلوك هوملــز أو 
حــى حلقــات روكامبــول، يف العصــر احلديــث كان حللقــات "بيــرت 
فالــك" ذلــك احملقــق الشــهر عــر قدرتــه علــى كشــف كل مصائــر 

الشــخصيات..
مــن هنــا فــإن كاتبنــا القطــري قــد وقــع يف أســر حكايتــه.. هنــا ال 
ميكــن تلخيــص أحــداث الروايــة ذلــك أن الكاتــب بذكائــه يعايــش 
القــارئ مــع األحــداث.. وهنــا جتســيد لعــدٍد مــن األلغــاز، هنــا أيًضــا 
الرعــب ممــا حتملــه األايم، وهنــا أصحــاب عاهــات وأمــراض نفســية 
وصــرع، وكآبــة.. وهنــا مــن يدفــع الثمــن ملــا جنــت يــداه.. هنــا قصــة 
اإلنســان يف رحلتــه احملفوفــة ابملخاطــر بــن القــوة والســيطرة والســقوط 

يف هاويــة الرغبــات اجملنونــة..
وعشــرات  وخدجيــة  النــدى  وقطــر  وســزكلود،  وأمــن  فــارس  عــر 
اجلبــان  وهنــا  اخلندريــس  هنــا  القــارئ..  يعيــش  واأللقــاب  األمســاء 
الرعديــد، وهنــا األلعــاب، وهنــا "مــزون" والعقــم واجلثــث وأمــواج البحــر 
والغــرق.. وهنــا أيًضــا النهايــة.. حيــث يدفــع اجملــرم مثــن جرميتــه.. ليــس 
هنــاك أبــرايء، ذلــك أن الثمــن يدفعــه كل مــن ســولت لــه نفســه أن 

يرمــي احلقيقــة خلــف ظهــره.
عــر هــذه الروايــة يضــع خلــف اخللــف أقدامــه علــى أول الطريــق 
يف أن يقــدم شــكاًل آخــر للروايــة القطريــة، يكــون هــو الرائــد يف طــرح 
امســه عــر الروايــة البوليســية أو روايــة الرعــب أو روايــة الكآبــة أو روايــة 

اخلــالص..
ومنــذ اإلهــداء نعــي ونــدرك أن "خلــف" قــد وقــع يف أســر "أجــااث 
كريســي" وإننــا يف إطــار الضعــف اإلنســاين نبحــث عــن العدالــة يف 
أي إطــار كان، األهــم أن حيصــل املخطــئ علــى جزائــه مــن جــراء 

القسم.. 

د. حسن رشيد

وخلف الخلف
� من أعمال خلف اخللف التشكيلية� خلف اخللف من التشكيل إىل السرد

� من أعمال خلف اخللف التشكيلية

ال يمكن 
تلخيص 

أحداث رواية 
»القسم«
 ذلك أن 
الكاتب 
بذكائه 
يعايش 

القارئ مع 
األحداث
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طوال قرون اســتقرت النظرة إىل الكتابة بوصفها مهمة نبيلة. هكذا يرى الكتاب والشــعراء 
واملفكــرون أنفســهم، وهكــذا يراهــم غالبيــة النــاس، حيــث ال منفعــة ينتظرهــا املبــدع ســوى متعتــه 
اخلاصــة ومتعــة التواصــل اإلنســاين العميــق مــع اآلخريــن، كثــريون كانــوا خيجلــون مــن احلديــث يف 

التفاصيــل املاديــة مــع انشــريهم.
رمبــا كان الكاتــب القــدمي مالــًكا لزمــام عملــه ابلكامــل، عندمــا كان يكتــب خمطوطــه بيــده، 
ويقــوم الُنسَّــاخ ابستنســاخ نســخ قليلــة منــه، مث جــاء اخــرتاع املطبعــة املذهــل، الــذي نشــر الكتــب 
أبعــداد ضخمــة بــدال مــن خمطوطــات قليلــة جعلــت هــذه املهمــة النبيلــة 
»الكتابــة« تتمــاس مــع صناعــة وتســويق الكتــاب، وإن ظلــت دور النشــر 

حتــرتم خيــارات الكاتــب قــرواًن مــن الزمــان.
وحــى عقــود خلــت ظــل الكاتــب الروائــي حمظوظًــا ألنــه فــرد، نتيجــة 
عملــه تتوقــف علــى جهــده وحــده، والقــول ينطبــق علــى الشــاعر وعلــى املفكــر أيًضــا، خبــاف 
كتــاب الســيناريو للســينما والتليفزيــون الذيــن يبدعــون داخــل فريــق ميكــن ألي ضعــف يف 

ــداع الكاتــب.  ــر ســلًبا علــى إب ــه أن يؤث عنصــر في
وشــيًئا فشــيًئا بــدأ صــوت الصناعــة والتســويق يعلــو علــى صــوت الكاتــب مــع بــداايت عصــر 
التســويق منتصــف ســبعينيات القــرن العشــرين، متزامنًــا مــع تطــورات اإلعــام اجلماهــريي. مث 

اســتفحل األمــر مــع موجــة التواصــل االجتماعــي قبــل عقديــن مــن اآلن.
 انقلــب الوضــع متاًمــا لتصبــح صناعــة النشــر ومــا يتعلــق هبــا مــن تســويق يف املقدمــة قبــل 
اإلبــداع يف األغلــب األعــم، تفــرض علــى الكاتــب مــا يطلبــه الســوق، وتزايــدت ورش الكتابــة 

ــداع حرفــة ميكــن تعلمهــا. الــي تفــرتض أن اإلب
يف هــذا امللــف نطــرح الســؤال اجلديــر ابلطــرح عــن مســتقبل اإلبــداع يف ظــل متطلبــات 
التســويق وضغــوط القــراء الذيــن يفرضــون خياراهتــم مــن خــال تدويناهتــم عمــا يقــرأون والــي 
تشــكل بدورها توجيًها لصناعة النشــر، كما تؤثر يف الكثري من شــباب األدابء الذين يطمحون 
إىل الشــهرة. ونعيــد الســؤال جمــدًدا: مــن الــذي يقــود يف هــذه الــدورة اإلنتاجيــة؟ وأي مســتقبل 

لألصالــة؟ 
الظاهرة عاملية، ألهنا أمريكية ابألساس، وكل ما هو أمريكي يصبح عاملًيا ابلضرورة!

ــا بتغطيــة الظاهــرة مــن وجوههــا املختلفــة، لنــرى أي إكــراه  وحنــن جــزء مــن العــامل، هلــذا قمن
يتعــرض لــه الكتــاب اليــوم، علــى أن أثــر التســويق قــد يقــع علــى مســتقبل الثقافــة كلهــا، بينمــا 
ــة أو سياســية بلغــت  كانــت هنــاك إكراهــات احلجــب واملنــع والتكيــل ابملؤلفــن ألســباب ديني
ذروهتــا مــع روســيا البلشــفية وأملانيــا النازيــة، وليتهــا صــارت صفحــة مــن املاضــي وانطــوت، لكنهــا 
لألســف ظاهــرة مل تــزل موجــودة يف الكثــري مــن البلــدان األقــل منــًوا يف الدميقراطيــة، ليكــون 

اإلبــداع بــن ســندان العقــاب ومطرقــة التســويق!

الكتابة
في قبضة السوق
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� للفنان تشارلز جيمس لويس »القراءة جبانب النافذة«

حرية الكتب
بين »نجوم« القراء
وُسلطة »األدمن«!

»جودريدز« وجروبات »القراءة« تعيد صياغة واقع األدب

ابت مــن الصعــب اختــزال مشــهد القــراءة اليــوم بوصفــه عاقــة ثنائيــة 
تربــط بــن كاتــب وقارئــه، أو قــارئ وكاتبــه، حــى وإن كان هــذا املشــهد هــو 
األقــرب لــروح القــراءة وجوهرهــا، و"رومانســيتها"، ابعتبارهــا رحلــة معرفيــة 

ووجدانيــة ذاتيــة يف املقــام األول.
إال أن قامــوس القــراءة اليــوم ابت أكثــر  تكدًســا وضجيًجــا،  حيــث 
يُزاحــم "احلشــد"  فرديــة القــراءة، وصــار الكاتــب اليــوم، يــدرك متاًمــا أن 
وصــول كتابــه ألرفــف املكتبــات مــا عــاد هــو اهلاجــس الوحيــد الــذي يشــغله 
ملنصــات  الفــت  زحــام  وســط  القــارئ،  ليــد  وصــول كتابــه  مــن  للتأكــد 

وبــواابت تتحكــم يف مســارات ذلــك الوصــول. 
الفيســبوك، وخياراهتــا وســلطة  منصــة  علــى  القــراءة   فهنــاك مجاعــات 
ــر اجلماعــة«، وترشــيحاته الــي ال ختلــو مــن احنيــاز وتوجيــه  »األدمــن/ مسِّ
لباقــي أعضــاء اجلماعــة، إجيابيــة كانــت أم ســلبية، وعلــى موقــع القــراءة 
تقييمــه  الــذي يضــع  للقــارئ   »جــود ريــدز« هنــاك دوًمــا ذلــك اإلحيــاء 
لكتــاب قــرأه أبن "جنومــه" ابتــت وطيــدة الصلــة مبســتقبل بيــع الكتــاب الــذي 
ســيقوم بتقييمــه، ومــن مث مســتقبل كاتبــه الــذي ابت مصــريه ُمعلًقــا يف مســاء 
"جودريــدز" وجنومهــا، و"ثرثــرة" منصــات القــراءة علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.
القــراءة  فكيــف يعيــد "جودريــدز" وجــروابت "القــراءة" صياغــة واقــع 
اليــوم وماحمــه، وكيــف يتفاعــل الكاتــب مــع تلــك املفــردات الــي ابتــت 

لصيقــة بســوق القــراءة والكتــاب؟
يف هــذا الواقــع القائــم، جنــد الكاتــب حريًصــا علــى التقــاط صــور لنفســه 
مــع أعمالــه، وختصيــص وقــت خــال يومــه للــرد علــى القــراء علــى مواقــع 
الرتشــيحات والقــراءة علــى منصــة فســبوك، الــي تعلــن بعضهــا صلتهــا بــدور 

نشــر يف النــور، والبعــض اآلخــر ميكــن اســتنتاجه.
هنا نطرح نقاًشا حول مامح هذا الفضاء الراهن.
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� للفنان رينوار"فتااتن صغرياتن تقرآن" ١8٩١

سمر نور )روائية مصرية(:أحمد عبد اللطيف-كاتب ومترجم مصري: 

 زحام واستنزافجودريدز أرض الجميع
رمبــا تغــرت صــورة الكاتــب مــع التكنولوجيــا اجلديــدة، فبعــد أن كان يفّضــل البقــاء 
يف الظــل فيمــا تســعى الوســائل لتســليط الضــوء عليــه، أصبــح هــو مــن يســعى إىل هــذه 
ليــس ابعتبــاره كاتبًــا، وإمنــا كمــرّوج لســلعة. مثــة انتصــار للكاتــب التجــاري  األضــواء، 
واألدب التجــاري علــى الكاتــب الفلســفي واألدب الرفيــع نتــج عــن وســائل التواصــل 
االجتماعي، ومثة ســعي دؤوب للربح والنجومية على حســاب اجلودة واالنشــغال مبا هو 
يف األصــل هــدف الكتابــة والدافــع هلــا. مل يعــد الكاتــب التجــاري مرتبطًــا مبنتجــه التجــاري، 
وإمنــا أبدائــه كمنــدوب مبيعــات حــى لــو كانــت نصوصــه جديــرة ابلتقديــر، وصــار األدب 
التجــاري هــو املمثــل لــذوق اجلماهــر مــع تضييــق مســاحة األدب اجلــاد أو توصيفــه أبدب 
النخبــة لصــرف النظــر عــن كاتبــه وحمتــواه. أظــن أن "مــوت الناقــد"، مبصطلــح ماكدوانلــد، 
مل يكــن الســبب الوحيــد، وإمنــا وابألســاس "مــوت املثقــف" مبصطلــح فراننديــث مايــو، 
واملثقــف هنــا مبعــى القــارئ املثقــف كمــا هــو الكاتــب املثقــف. مثــة ســعي حثيــث لتســطيح 
كل شــيء واعتبــار الســطحية هــي البســاطة والســهل املمتنــع، ومثــة ميــل عــارم مــن قبــل 
القــارئ كمتلقــي لفــرض شــروطه علــى الكاتــب وخلــق إطــار لغوي/أخالقــي/ كالســيكي 
حيــب  مــا،  بطريقــة  الكاتــب.  فيــه  يتحــرك 
مثــل اتئــه  قبــل،  مــن  قــرأه  مــا  قــراءة  القــارئ 
يعرفهــا  عالمــات  عــن  يبحــث  مدينــة  يف 
ليطمئــن، فيمــا يكمــن معــى اإلبــداع نفســه يف 
االختــالف ويف اخللــق اجلديــد وليــس الســر 

يف طرق معّبدة. 
-مــن جودريــدز إىل جــروابت القــراءة علــى 
فيســبوك، انتقلــت ســلطة الناقــد القدميــة إىل 
القــارئ، وهنــا مل تعــد ســلطة حمــدودة وال مبنيــة 
علــى نظريــة مجاليــة وفهــم لتاريــخ األدب وال 
متابعــة حلركــة األدب يف العــامل، وإمنــا لــذوق 
شــخصي حمــدود وانطباعــات، علــى أمهيتهــا، 
ينقصهــا الرتبيــة اجلماليــة. مل تعــد هنــاك أي مســافة بــن القــارئ العــام وقــارئ األدب 
والقــارئ املبتــدئ، وبطريقــة مــا تكــّون ذوق عــام مييــل للــرواايت الســهلة والكتــب اخلفيفــة 
ألهنــا تناســب ســن املراهقــة والقــارئ العابــر. وإذا كان جودريــدز أرًضــا للجميــع وملــًكا 
للمختاريــن  أرض  وابلتــايل  ملــك ألحــد  فيســبوك  علــى  القــراءة  فجــروابت  أحــد،  لــال 
واألتباع، وهم ليســوا قراًء أنقياء جيتمعون يف اندي قراءة ليعّروا عن ذوقهم، وإمنا يتبعون 
توجيهــات األدمــن، واألدمــن هنــا "يعمــل" كأدمــن عمــاًل يتقاضــى عليــه أجــرًا مــن دار 
نشــر، ويعمــل علــى ترويــج كتبهــا وابألخــص ُكتّــاب أبعينهــم. وهــي وســيلة ال ميكــن ألحــد 
أن ينتقصهــا، ألهنــا إحــدى وســائل الدعايــة لكاتــب وكتــاب، لكــن يف نفــس الوقــت ال 
ميكــن بنــاء عليهــا قيــاس أمهيــة كاتــب أو مقروئيتــه احلقيقيــة أو أتثــره يف الكتابــة الروائيــة، 
وال متنــح هــذه اجلــروابت، ألهنــا مدفوعــة األجــر، مــا ميكــن البنــاء عليــه لقــراءة املشــهد 

األديب يف بلــد مــا.
رمبــا يــؤدي هــذا النــوع مــن الدعايــة إىل دفــع عمليــة القــراءة وزايدة املبيعــات، لكــن: أي 
نــوع مــن القــراءة؟ وهــل كل قــراءة مفيــدة للعقــل البشــري؟ مث: هــل اإلقبــال علــى كتابــة 
وبيــع الكتــب الضعيفــة أدبيًــا، اخلاليــة مــن املغامــرة األدبيــة والتجربــة اإلنســانية، يــؤدي إىل 
هنضــة األدب؟ كل ذلــك جيعلنــا نعيــد الســؤال القــدمي مــرة أخــرى: مــا األدب؟ مــا الفــرق 

بن عمل لدوستويفسكي وعمل ألنيس منصور؟    

هناك كتاب  ابلعامل،  الكاتب وعالقته  بطبيعة  يرتبط  األمــر  أن  أتصور 
إجتماعيون بطبيعتهم إن جاز التعبر، ويستمدون احساسهم بذواهتم من 
ومــدى  التفاعل،  هــذا  طبيعة  عــن  النظر  معهم، بصرف  اآلخــريــن  تفاعل 
جديته، ورمبا يكون هذا مسة العصر كما يقولون، حيث ارتبطت أجيال 
كاملة بعامل السوشيال ميداي، بكل جوانبه السلبية واإلجيابية، لكن هناك 
آثر  اإلفــرتاضــي، بعضهم  الــواقــع  مــع  للتماهي  بطبيعتهم  مييلون  كتاب ال 
االبتعاد متاما واآلخر، وأان منهم، يستعينون بصفحاهتم الشخصية فقط، 
لكنهم ال ميلكون القدرة على التفاعل بشكل كبر مع زحام جروابت القراءة. 
وهناك عامل آخر أهم، وهو تنافس دور النشر، والي أصبحت عالقتها 
مــن ”البلوجرز"  بــوك وابلكثر  الفيس  الــقــراءة على  واضــحــة مبجموعات 
املتخصصن يف هذا اجملال، مما يؤثر، جبانب عالقات الكتاب الشخصية، 
وقدرهتم على التواصل، على انتشار بعض الكتب وإمهال أعمال أخرى، 

فلننظر حن يفوز كاتب ما 
ــائـــزة عــلــى ســبــيــل املـــثـــال،  جبـ
كيف يتم االهتمام بكاتب 
بينما يهمل كاتب آخر فائز 
بنفس اجلائزة على هذا النوع 
لــدار  وفقا  التجمعات،  مــن 

النشر الصادر عنها كتابه.
عــــــــامل  أن  أعــــــــتــــــــقــــــــد   
الــتــقــيــيــمــات والــرتشــيــحــات 
وما إىل ذلك مركب جدا، 
كــمــا أن هــنــاك الــكــثــر مما 
نــعــرفــة عـــن كـــوالـــيـــس إدارة 

معظم هــذه اجلـــروابت وعالقتها بــرأس املــال يف عــامل النشر. أتــذكــر أن 
أحد القائمن على دور النشر من قبل سألين ملاذا ال أتفاعل مع هذه 
اجلروابت حى هتتم أبعمايل؟! ابلنسبة يل، أشعر ابلسعادة عندما يرسل 
يل قارىء ال أعرفه رسالة على بريدي أو تعليق على جروب قراءة، أو 
تقييم ينم عن قراءته للعمل وتكوين وجهة نظر خبصوصه، فنحن بشر، 
وال أنكر أنين أعود إىل صفحي على جود ريدز من وقت آلخر وأسعد 
أبي تقييم أو ريفيو، رغم معرفي أن هناك عشوائية وأحيااًن جماملة أو 
عــداوة تتدخل يف األمــر، كما أنــين أستخدم صفحي الشخصية على 
وأضــع صورا  واملهتمن،  أعمايل ألصدقائي  لتقدمي  أحياان  بــوك  الفيس 
مع كتيب أو صور حفالت توقيع وتكرميات، لكين يف كثر من األحيان 
أشعر ابستنزاف من اإلنغماس يف كل ذلك، وأمتسك بوجهة نظر تنقذين 
من هذا الزحام، فمن جهة ليس من واجب الكاتب التعامل مع هذا 
كله ابعتباره معيارا أوحد. احلاصل على نوبل هذا العام مل يكن هناك 
تفاعل كبر على صفحته على موقع جود ريدز قبل إعالن فوزه بنوبل! 
ومن جهة أخرى فالرتويج ليس مهمة الكاتب بل مهمة جهات أخرى، 
وليس على الكاتب أن يتحول إىل مندوب عالقات عامة، جمر على 

التفاعل يف كل األوقات، كي يقرأ الناس ما يكتبه.

� أمحد عبد اللطيف

� مسر نور
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� للفنان فان جوخ "مزارع يقرأ جبوار املدفأة" ١88١

إسالم وهبان- مؤسس ومدير جروب مكتبة وهبان 

للقراءة و)نادي القراء المحترفين سابًقا(:

تخليق نجومية مزيفة

إسالم وهبان: هناك 
ممارسات غير سوية 

تمارس عبر بعض هذه 
الجروبات، مثل محاولة 
تخليق نجومية مزيفة 

لكاتب بعينه، أو تصدير 
صورة كاذبة 

عن رواج عمل ما

حجي جابر: القراءة فعل 
فردي في العادة، بدءاً من 
ذاتية الذائقة التي تختار 
الكتاب مروراً »بطقوس« 

القراءة، وانتهاء باالنطباع 
الذي ينتهي إليه الشخص 

تجاه النص

أعتقد أن التطور التكنولوجي ومنصات التواصل االجتماعي قد أثرت بشكل كبر يف 
املشهد الثقايف وعالقته أطراف العملية القرائية ) الكاتب - الناشر - القارئ (، بداية 
من أتسيس موقع "جــودريــدز" يف ٢٠٠7، والــذي أعطى مساحة أكر للتواصل بن 
القارئ وكاتبه، وقدرة على تعبر القراء عن آرائهم فيما يقرأون، بل وخلق حالة تنافسية 
بن القراء فيما عرف بتحدايت القراءة، األمر الذي أفرز ما نطلق عليه "القارئ النجم"، 

والذي يتمتع مبعدل قراءة جيد، وينشر مراجعات وتقييمات للكتب بشكل مستمر. 
ومع انتشار اليوتيوب ومنصات التواصل االجتماعي أصبح مصطلح "القارئ النجم" 
أكثر أتثرا على املشهد القرائي، خاصة بعد انتشار قنوات "البوكتيوب"، والي ختصصت 
يف مراجعة وتقييم الكتب، وأصبح لكثر من أصحاب هذه القنوات قدرة كبرة على 
توجيه متابعيهم، أو التاثر على قراراهتم الشرائية، األمر الذي دفع كثر من دور النشر 
حملاولة ترويج أعماهلا من خالل هذه القنوات. لكن ال ميكن أن ننكر أن البوكتيوبرز هلم 

دور هام ومؤثر يف التشجيع على القراءة. 
أمــا عن جــروابت الــقــراءة فاألمر خمتلف، 
ــروابت  فعلى الــرغــم مــن أن أغــلــب هـــذه اجلـ
انطلقت ابألســاس هبــدف تسويقي، إال أن 
بعضها استطاع تغير خريطة املشهد القرائي، 
وأصبح هناك تفاعل أكر وتواصل أكر بن 
الــقــارئ والناشر،  أو بن  الــقــارئ والكاتب، 
بل أصبح هناك قنوات اتصال بن الناشرين 
والــكــتــاب اجلـــدد، ملــا تقدمه هــذه اجلــروابت 
مــن أنــشــطــة ثــقــافــيــة وفــعــالــيــات أكــثــر حيوية 
وتنوع، مثل املناقشات األونالين واملسابقات 
القرائية  اخلـــرات  الكتابة، وتــبــادل  وحتـــدايت 
املختلفة بن شرائح متباينة من الكتاب، ومل 
يعد أدمن اجلروب هو النجم، بقدر ما أصبح القارئ اجليد أو صاحب الرؤية هو النجم 

احلقيقي. 
لكن ال زالت هناك ممارسات غر سوية متارس عر بعض هذه اجلروابت، مثل حماولة 
ختليق جنومية مزيفة لكاتب بعينه، أو حماولة تصدير صورة كاذبة عن رواج عمل ما، من 
خالل نشر عدد كبر من الريفيوهات عليه عر ذلك اجلروب أو ذاك، بل وأصبحت 
للرتويج من خالهلا،  الكتب  بيع  للناشرين ومنصات  القراءة هدفا  كثر من جــروابت 
بل وأصبح هناك ظواهر غريبة ابستحواذ بعض األمساء يف جروابت القراءة على أغلب 
هدااي دور النشر، دون أتثر حقيقي منهم على احلالة القرائية، لكن أعتقد أن كثر من 
القراء أصبح لديهم من الذكاء ما ميكنهم من التمييز بن ما هو حقيقي وما هو زائف. 

مل أتثر جروابت القراءة ومنصات التواصل االجتماعي على عالقة القارئ ابلكاتب 
أو عالقته ابلناشر فحسب، بل على كثر من املفاهيم واملصطلحات الي ظهرت بشكل 
كبر مؤخرًا، فأصبح مصطلح "ريفيو" هو األكثر انتشارًا بدال من تقييم او مراجعة، 
انتشر  بريفيوهات موقع جــودريــدز لسنوات، كذلك  اهتمام شرحية كبرة  بفعل  وذلــك 
الــقــراءة" أتثًــرا بلغة السوشيال ميداي، بل وأصبحت هناك أسئلة  مصطلح مثل "بلوك 
معتادة على اغلب الصفحات دون أمهية حقيقية هلا فقط للهث وراء الرتافيك، مثل 

"ماذا تقرأ اآلن؟" وغرها من املنشورات الي قد ال تفيد حى صاحبها.

� إسام وهبان

حجي جابر- روائي إرترّي:

القارئ النجم
يبدو جلياً أننا إزاء ظاهرة آخذة يف التشّكل يوماً تلو آخر 
وهي "القارىء النجم" ساحتها موقع جودريدز لتقييم الكتب 

إضافة إىل مواقع التواصل االجتماعي املختلفة.
القراءة فعل فردي يف العادة، بدءاً من ذاتية الذائقة الي ختتار 
الكتاب مروراً "بطقوس" القراءة، وانتهاء ابالنطباع الذي ينتهي 
إليه الشخص جتاه النص. وخروج هذا الفعل من محيمية الفرد 
إىل صخب اجملموعات إمنا جاء حسب ظين حتفيزاً على القراءة 
وإشاعة هلا وهو ما حتقق وأمثر ابلفعل، غر أنه يف املقابل طرح 
بعض اآلاثر السالبة لذلك التحّول، ومنها رغبة بعض القراء 
يف التأثر وتشكيل جمموعات تفسرية تقود وتشّكل الذائقة 
إصـــدار األحــكــام وتعميمها  بــل وتتعدى ذلــك إىل احتكار 

ماعداها  وتسخيف 
هتـــــمـــــيـــــشـــــهـــــا  أو 
وجتاهلها يف أحسن 

األحوال.
ولــــــــعــــــــل دخـــــــــول 
الــنــشــر  دور  بـــعـــض 
ــم  ــاقـ عــــلــــى اخلــــــــط فـ
مــــــن هــــــــذا الــــوضــــع 
عر حماولة اسرتضاء 
هـــــــــــــــــــؤالء الــــــــــقــــــــــراء 
ــهــــم الـــكـــتـــب  ــنــــحــ مبــ
واستخدامهم  هدااي 
كــمــنــصــات دعــائــيــة 
لــــــــإخــــــــبــــــــار بــــكــــل 
جـــديـــد يـــصـــدر عن 

الدار.
الأبس أن ينال الواحد شهرة وجنومية عر فعل القراءة رغم 
غرابة ذلك، لكن املؤذي فعال أّن هذا التمادي يف البحث عن 
التأثر يضر بفعل القراءة ويعيدان خطوات إىل الوراء، وعوض 
أن حتقق الــقــراءة تلك احلــريــة املــنــشــودة لكل شــخــص، تعيد 
إدخاله يف قطيع من نوع خاص. ويزداد األمر سوءاً إذا وقع 
الكاتب أيضاً حتت أتثر القارىء النجم وابت فعال يهجس 
به أثناء الكتابة وخيضع ملعايره ويسعى إلرضائه. متناسياً أّن 
الصوت العايل واجلماهرية الي حيظى هبا القارىء النجم ال 
جتعله خيتزل عموم القراء، فمعظمهم وهلل احلمد، ال يزال وفًيا 
لفعل القراءة الفردي، ميلك قراره وذائقته وحكمه مبعزل عن 

سلوك اجلماعة التفسرية.

� حجي جابر
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أمامي  تقبع  الثالثة  "اجمللدات  أنيق.  بشكل  ومطبوعة 
كصحراء ال هنائية" يتأملها ريــردون يف شقاء ويقول: 

"من املستحيل أن أجنزها مثياًل هلا".
ظل جورج جيسينج يدّون هذه املعاانة يف يومياته، 
حى استطاع يف النهاية كتابة "شــارع نيو جــروب" يف 
جليسينج،  الثامنة  وهــي  الــطــوابــق،  ثالثية  روايـــة  شكل 
واستخدم فيها كل حيلة ممكنة لتوسعة عاملها، وزايدة 
ترولوب يف  أنتوين  الريطاين  الروائي  دفع  ما  ارتفاعها، 
إحدى املرات إىل وصف أدب تلك الفرتة أبنه "جتارة 

احلشو".
كانت الرواايت ثالثية الطوابق، مثل السلع الفاخرة 
األخــرى، يصعب على معظم الــقــراء شــراؤهــا، ما دفع 
تشارلز  الــريــطــاين  لــلــنــاشــر  سيليكت"  "مــوديــز  مكتبة 
مــــودي، وهـــي شــركــة عــمــالقــة يف تـــوزيـــع الــكــتــب، إىل 
اقــتــنــائــهــا. اشــــرتى مــــودي نــســًخــا مـــن هــــذه الـــــرواايت 
مكتبته  ملــشــرتكــي  وأاتح  الــنــاشــريــن،  مــن  بتخفيضات 
ــرة  ــلــــدات الـــثـــالثـــة يف املـ ــد مـــن اجملــ ــ اســـتـــعـــارة جمــلــد واحـ
الواحدة، ما أاتح لكل رواية من ذات الطوابق الثالثة 
أبن يتداوهلا عدد أكر من املشرتكن. يف نفس الوقت، 
كان العرض مناسًبا للناشرين، وساهم يف ضبط تكلفة 
الطباعة، إذ أدى جناح جملدات الرواية إىل زايدة الطلب 

 ، Audible ــيــة يف الــــوالايت املــتــحــدة، ومــوقــع األدب
وهو خدمة أخرى من أمازون، يُعد أكر مزود للكتب 

الصوتية.
 ،Goodreads "وهــنــاك أيــًضــا مــوقــع "جـــود ريـــدز
فــيــمــا يعتر  أمــــــازون يف عــــام ٢٠١3،  الــــذي اشـــرتتـــه 
التاريخ  "التدخل األكثر دراماتيكية يف  أن  ماكجورال 
األديب" هو ذلك القسم الذي استحدثته أمازون، إشارة 
إذ   ،)K.D.P( املباشر"   للنشر  "كيندل  منصة  إىل 
ابتت تسمح للُكتاب بتجاوز ُحراس البوابة التقليدين 
عر النشر الــذايت ألعماهلم جمــااًن، مع حصول أمــازون 

على جزء كبر من أي عائدات من النشر.
وكما سبق وقــال عــدد من الباحثن األدبــيــن، مثل 
تيد سرتافاس وليا برايس، ما من شيء جديد يف مفهوم 
أوائــل  الكتب من  فقد كانت  الكتاب كسلعة،  تقدمي 
السلع الــي  الــي تــبــاع عــن طــريــق بــطــاقــات االئــتــمــان، 
ومت ترميزها مــبــكــًرا أبكـــواد "الــبــاركــود"، ممــا مســح بتتبع 
للبيع ابلتجزئة  متاًما  مناسبة  إلكرتونًيا، وجعلها  خمزوهنا 
عــر اإلنــرتنــت. ويلقي كتاب "كــل شــيء وأقــل" نظرة 

سريعة على هذا التاريخ.
الــنــوع األديب  انفجار  يلفت مــاكــجــورال إىل ظــاهــرة 
-ونصيبه األكر الرواية- ويرى أن هذا التدفق يف النشر 
ابت جيد سبياًل يتناسب مع روح خدمة أمازون وعزمها 
على أن تكون "الشركة األكثر استحواًذا على العمالء 

يف رواية "شارع نيو جروب" )١8٩١(، يطرح جورج 
جيسينج واحــــدة مــن أكــثــر الــصــور قــســوة حـــول عــامل 
القاسية،  لندن  العصور. وسط دهاليز  الكتابة يف كل 
حيث "مثة نساء أبحلك األوصاف"، يتتبع العمل حالة 
االهنــيــار العصيب واملــايل للبطل إيــدويــن ريـــردون، الذي 
جُيــاهــد مــن أجــل االنتهاء مــن كتابة روايـــة، وأبمــل أن 
حتقق مبيعات. على اجلانب اآلخر من املعاانة، يطرح 
ميلفن،  جاسر  يدعى  لكاتب  مغايًرا  منــوذًجــا  العمل 
يرى أن "األدب اآلن حمض جتارة، جمرد وصفة ابرعة"، 
ليطلق نصيحته: "احبث عما يريده القارئ وامنحه له، 

حاول أن تؤدي ذلك بكفاءة وأبسلوب جيد".
مــا كانت  فحسب  املعتادة  الكاتب  أشــبــاح  ليست 
تؤرق ريردون، سواء كانت معدالت الكلمات اهلزيلة، 
أو الوساوس الداخلية، ولكن القلق األكر كان إجناز 
رواية واحدة يف ثالثة أجزاء، وهو املعيار املهيمن على 

الرواية الفيكتورية.
لقد كانت الرواية "ثالثية الطوابق"، كما كان يُطلق 
تلك  الشهرة ومنطها يف  األعــمــال  مُتثل شكل  عليها، 
الــفــرتة، مثل أعمال شــارلــوت بــرونــي، وجــورج إليوت، 
وأنتوين ترولوب: إذ كانت تصل إىل تسعمئة صفحة  
مقّسمة إىل ثالثة اجزاء، يضم كل جزء 3٠٠ صفحة، 

على جملدات جديدة. 
تلك  ملــلء  الفيكتورية مصممة  الــروايــة  تبدو مالمح 
ثالثة  لعبورها:  القراء  واجــتــذاب  الالهنائية"  "الصحراء 
جمــلــدات مــرتعــة حببكات فــرعــيــة، ومــنــحــدرات ســرديــة، 
وعــبــارات مــؤثــرة يقوهلا األبــطــال، أو حــى أمســاء تشي 
بشخصياهتم، فتصنع منهم أانًسا ال ميكن نسياهنم على 
لذلك  النموذجي  املثال  ولعل  تسعمئة صفحة.  مــدار 

رواايت تشارلز ديكينز.
لقد سادت الرواية ثالثية الطوابق يف ذاك الزمن وحى 
مييلون إىل  الناشرون  بدأ  التاسع عشر. مث  القرن  هناية 
االنــتــقــال إىل منــط اجلــزء الــواحــد، وبــدأ الكتاب أيخذ 
شكاًل أقل فخامة، حينها ظهرت الكتب ذات األغلفة 
الـــورق،  الــورقــيــة املطبوعة أبقــل تكلفة ابســتــخــدام لــب 
الــرواايت يف  البيع. وأُطلق على  وابلتايل اخنفض سعر 

تلك الفرتة "رواايت اللب اخليالية".
عصر أمازون

ــــئ وأقـــــــــل: الــــــروايــــــة يف عــصــر  ــاب "كــــــل شـ ــتــ يف كــ
 Everything and Less: The "أمـــــــــــــــــــــــــازون
يسعى   ،  Novel in the Age of Amazon
الطرق  عن  للبحث  ماكجورال  مــارك  األديب  الباحث 
واألساليب الي غّر هبا هذا العمالق اجلديد ليس فقط 
كيفية احلصول على رواية، وإمنا كيفية قراءهتا وكتابتها 
كذلك. "كــان ظهور أمــازون أهــم مظاهر احلداثة يف 
التاريخ األديب احلــديــث، وميثل حمــاولــة إلعــادة صياغة 
ابلتجزئة عر  البيع  املعاصرة من خــالل  األدبــيــة  احلياة 

اإلنرتنت"، كما يقول ماكدورال.
وموقع أمازون- كما حيب مؤسسه، جيف بيزوس، 
اإلشارة لقصة تسميته: يعود السم هنر ليس فقط هو 
األكر يف العامل، ولكنه أكر من األهنار الكرى اخلمسة 
مبيعات كتب  أرابع  ثــالث  حنــو  يتحكم يف  جُمتمعة- 
الــكــبــار، وحـــاز على حنــو نصف مبيعات كــل الكتب 
ســرتيــت  لــصــحــيــفــة وول  ــًقـــا  وفـ اجلـــديـــدة يف ٢٠١٩، 
جــورانل، عــالوة على دخــول هــذا املوقع جمــال النشر، 
وإصدار حنو ١6 كتااًب. وتعد خدمة أمازون كروسينج 
للرتمجات  انشــر  أكــر  اآلن   Amazon Crossing
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ابرول سيجال

هذه ســاعة أيس. جيلس الكاتب يف انكماش وترقب. حن تغرب الشــمس، 
مييــل برأســه علــى مكتبــه. احلبكــة، البــد أن يصــل إىل حبكــة. واجلمهــور، 
املتعطــش لقصــة، ال يعلــم عــن هوامــش الكاتــب ومعاانتــه احلقيقيــة شــيًئا. 
ببــطء  يســري  طفــل،  اآلن  وهــو  تطلبهــا زوجتــه.  الناشــر،  يطلبهــا  احلبكــة: 

وبــؤس، يتوســل الكلمــات بداخلــه.
� غاف كتاب ماكجوال: كل شيء وأقل
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ــا مــن كتبهم أقـــل من  حيــقــقــون أرابًحــ
وإن  الــســنــة.  يف  دوالر   ٥٠٠
األديب مارك  الباحث  كــان 
مــاكــجــورال يــرى أن هذا 
ال ينطبق ابلضرورة على 
الكثر من ُكتاب النشر 
ــنـــدل  ــيـ يف كـ املـــــبـــــاشـــــر 
اخليال  )السيما كاتب 
الــعــلــمــي املــتــحــقــق هيو 

هاوي(.
يـــــســـــعـــــى مـــــــاكـــــــجـــــــورال 
ــي خــلــقــت  ــ ــفــهــم الـــطـــريـــقـــة الـ ل
ــــقــــارئ  هبــــا أمـــــــــازون عــــالقــــة بــــن ال
ــح مـــا يــكــون يف  والـــكـــاتـــب، ويـــكـــون أوضــ
بناء  للمؤلف  ابلــدفــع  تــقــوم  K.D.P، كمنصة  حــالــة 
الي متت قراءهتا من كتابه، مبا  على عدد الصفحات 
خيلق حافًزا قواًي للمبتدئن يف وقت مبكر للتأليف، وما 
يتبعه من مطالعة أكر عدد ممكن من الصفحات الي 

كتبوها.
اكتب أكثر تكسب أكثر

تــبــدو مــن طبيعة هـــذه املــنــصــة أهنـــا تنصح الــُكــتــاب 
بــعــدم االكــتــفــاء إبنــتــاج كــتــاب واحـــد وحــســب، بــل ما 
من  الكتب"،  من  "سلسلة  إبنتاج  ماكجورال  يسميه 
أجل االستفادة الكاملة من تقنية وقدرات اخلوارزميات 
الــذايت K.D.P. فكما  الرتوجيية مبنصة كيندل للنشر 
يقول ماكجورال، فإهنا تشجع املؤلف على نشر كتاب 
املهمة،  هــذه  وللمساعدة يف  أشهر.  ثالثة  جديد كل 
تتيح املنصة بشكل ابرز كتاب راتشيل آرون "الكتابة 
ــرع، وكــتــابــة املــزيــد ممــا حتـــب"، وهـــو كتاب  بــشــكــل أســ
اسرتسال  تقنيات  على  التعرف  على  الُكتاب  يساعد 
الكتابة، ورمبا إجناز كتاب جديد يف غضون أسبوعن.

ورغم ما يبدو من اهتمام املنصة ابلكم املنشور من 
الكتب على حساب اجلودة، إال أهنا حسب ماكجورال 
تُعلى من أمهية الكثر من املعاير التحريرية واإلرشادية 
اخلاصة، فمثاًل حيذر "دليل جودة حمتوى كيندل" على 
أمازون الكاتب عند وجود أخطاء إمالئية، ومشكالت 
يف  التنسيق، أو حمتوى غامض، أو حى حمتوى "خُميب 
لـــآمـــال"، وميــكــن مــن خـــالل اخنــفــاض مــعــدل الــقــراءة 
أن  بوصف  الكاتب  مبراسلة  املنصة  تقوم  أن  للكتاب 

"احملتوى الذي قدمه ال يوفر جتربة قراءة ممتعة".
وعد االستهاك السهل

ورغــم مــا تبديه املنصة مــن دقــة، إال أن مثــة أخطاء 

ــمــــط اجلـــــديـــــد مــن  ــنــ ــ خيــــضــــع هلـــــــذا ال
التلقي لكتابه، وقد تكون هذه 
احلــالــة القلقة يف حــد ذاهتــا 
للخيال  ُملهًما  مــوضــوًعــا 

األديب املعاصر.
منطاد موابسان!

الكتَّاب  أن  صحيح 
لفت  إىل  ســـعـــوا  طـــاملـــا 
ــبــاه )حـــى أن جي  ــت االن
ــق  ــلــ أطــ مــــــــوابســــــــان  دي 
مــنــشــورًا دعــائــًيــا حــول روايــتــه 
ــلـــى مــنــطــاد  ــا عـ ــًقـ ــلـ ــعـ اجلـــــديـــــدة ُمـ
يطوف فــوق هنر الــســن(، لكن الكثر 
الــيــوم، ســـواء كــانــوا ُمتطرفن أو معتدلن،  مــن ُكــّتــاب 
الدعاية  ُملزمون ابحلفاظ على منط من  يشعرون أبهنم 
ألعماهلم، ويهتمون مبتابعة تعليقات القراء اإللكرتونية، 
مــا رصــدتــه الــنــاقــدة األمــريــكــيــة لــوريــن أويــلــر يف كتاهبا 
تناولت  إذ   ،Fake accounts مزيفة"  "حــســاابت 
فــكــرة قــيــام املــنــصــات اإللــكــرتونــيــة مبــا وصفته بـــ "إدارة 
الــقــارئ"، مبا حييلنا ملشهد روائــي لبطلة رواية  توقعات 
"كلر فاي": "أان أحبك لكين اخرتت الظالم" إذ جتد 
لتدّون  إيقاع حياهتا أبن جتلس  عــزاء وســط إخفاقات 
ــا حـــول كــتــاب. فــبــات الفــتًــا بشكل  تــعــلــيــًقــا إلــكــرتونــًي
متزايد أن أمازون أصبحت هي الي مُتلي على الكاتب 
أساليب وطرق وضرورات هذا االرتباط بينه وبن قارئه.
وفــيــمــا يــبــدو، فــكــتــاب "كـــل شــئ وأقــــل: الـــروايـــة يف 
ــازون" يبحث يف اجتـــاه مــعــن، إال أنــه يطرح  عصر أمــ
يف املـــقـــابـــل هـــوامـــش أخــــــرى، فـــرغـــم كـــل الـــطـــرق الــي 
ــّول الــروايــة  يــســتــخــدمــهــا مــاكــجــورال لــتــشــريــح فــكــرة حتــ
لسلعة يف عصر األمـــازون، مُيكننا هنا مالحظة شيء 
آخر متاًما: األسباب الي ال ميكن هبا النظر فقط للرواية 
كسلعة. فالرواية شكل خاص عنيد، وقد يكون هذا 
الي أتملها ماكجورال  تلك  للكتاب:  اجلوهري  احملــور 
حتت عنوان هوامش احلياة األدبية، ووجد فيها أكثر مما 
نفسها. حيث  الــروايــة  طبيعة  إمجاهلا يف  توقع. وميكن 
عليك عــبــور عتبة دون أن تــعــرف متــاًمــا مــا يكمن يف 
احليازة  يعى  أو شــراؤهــا ال  ملكيتها  الــداخــل. فمجرد 

الكاملة هلا.

عن "النيويوركر" - ترمجة وحترير: م . أ

على وجه األرض". ويضيف: "طاملا 
ابلــطــبــع،  األديب،  الـــنـــوع  كــــان 

املــســيــطــر يف عملية  الــعــامــل 
تــســويــق الــكــتــب، وكــانــت 
العناوين ما جيذب القراء 
ــريـــن يف أكـــشـــاك  ــابـ ــعـ الـ
املـــــــطـــــــارات، ال ســيــمــا 
القراء الذين يتوقون إىل 
فيلم  حتـــّولـــت إىل  ــة  ــ روايـ

إاثرة لروبرت  لودلوم، أو 
لنورا روبرتس"،  قصة حب 

ولكنه يرى على حد تعبره أن 
"أمازون أخذت هذا االجنذاب إىل 

مستوى أعلى".
ــال، مبــجــرد شــــراء كــتــاب مـــن على  ــثـ عــلــى ســبــيــل املـ
أمازون أو جمرد ضغط على زر إعجاب، يقوم أمازون 
الكتب  ضمن  العمالء تقع  هلـــؤالء  اقــرتاحــات  بتقدمي 
الــي اشــرتوهــا أو نقروا ابإلعــجــاب عليها. وإن كانت 
حتديًدا  أكثر  خدمة  تقدم  الدقيقة  الكتب  تصنيفات 
ــــاالت أكــــر أمـــام  ــا كـــذلـــك تــفــتــح جمـ لـــلـــقـــارئ، إال أهنــ
مــن كتبهم.  أكــر  لــطــرح كميات  والــتــوزيــع  النشر  دور 
مييل املــوقــع كــذلــك إىل عــرض عــنــاويــن حتقق مبيعات 
مــرتــفــعــة، إهنـــا كــمــيــات مــطــلــوبــة بشكل ال هنــائــي ملــلء 
مكتبة "كــنــدل" الــي ال حـــدود لسعة أرفــفــهــا. ويعتر 
أي  للبحث عن  الرئيسي  املفتاح  األديب حتديًدا  النوع 
كتاب على أمــازون، حيث العناوين به منظمة ضمن 

تصنيفات ُمعدة بعناية.  
إرضاء فضول القارئ

ال يــنــظــر مــاكــجــورال بــقــلــق إزاء الــضــغــط الــــذي قد 
متارسه شبكة أمازون، أو حى فكرة استبعادها لكتب 
أو ضمها لكتب أخـــرى. فــافــرتاضــه الــرئــيــســي هــنــا أن 
أمازون متنح القارئ ما يريده من الكتب، إال أنه مهتم 
واحلاجات  األدبية،  لتصنيفاته  احلقيقية  الوظيفة  مبعرفة 
الـــي تــلــبــيــهــا. يف ذلــــك، يــربــط  مـــاكـــجـــورال بـــن تلك 
التصنيفات "الــغــريــبــة" أحــيــااًن وفــكــرة "الــنــجــاح" الــذي 
حيققه ُكتاب "النشر املباشر يف كيندل". ويتوقف، على 
النوع  "الــزومــيب"،  تصنيف رواايت  املــثــال، عند  سبيل 
الذي يقول إنه أصبح من األنواع األدبية األكثر طلًبا، 
ويرى أنه ميكننا هنا التوقف حملاولة فهم ودراسة كيف 
بــكــل شهيتهم  عــمــالئــهــا،  لــفــضــول  أمــــازون  تستجيب 
الــــي ال تــشــبــع. كــمــا تـــوقـــف كـــذلـــك عــنــد اســتــطــالع 
ــذايت، يــذهــب إىل أن نصفهم  ــ حـــول ُكــتــاب الــنــشــر الـ

صــــغــــرة ميــــكــــن رصـــــدهـــــا يف فـــئـــات 
وتـــصـــنـــيـــفـــات الـــكـــتـــب، فــمــثــاًل 

ــة "تــــــــوايــــــــاليــــــــت"  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ سـ
ــايــــر لــيــســت  لــســتــيــفــيــين مــ
ــتـــم  "ثـــــــالثـــــــيـــــــة" كـــــمـــــا يـ
ــا وعــــرضــــهــــا.  ــهــ ــدميــ ــقــ ــ ت
وكـــتـــاب "أرجـــونـــوتـــس" 
ــي نــيــلــســون لــيــس  ــاجـ ملـ
ــرة  ــ ســ أو  مـــــــــذكـــــــــرات 

ذاتـــيـــة. ومـــع ذلـــك ورغــم 
تــــــلــــــك األخــــــــــطــــــــــاء حيـــيـــل 

ــة أمـــــــازون  ــ ــي ــــورال ألمهــ ــجـ ــ ــاكـ ــ مـ
ومــنــصــاتــه، مــســتــشــهــًدا بــعــبــارة مــن  

كــتــاب بــــراد ســتــون الـــصـــادر عـــام ٢٠١3 
 The" "حول ظهور أمــازون بعنوان "متجر كل شيء
الــذي قــال فيه: "لــن يكون   "Everything Store
أمــازون  إننا مدينون لوجود  من اجلنون متاًما أن نقول 

وحنن نقرأ رواية "بقااي اليوم" لكازو إيشيجرو".
ويبدو القارئ، بدوره، قد ُولد من جديد كمستهلك 
يف سوق معاصر، تتمثل مساته املميزة يف الثقة يف قدرة 
املنصات الرقمية على تلبية رغباته بشكل دقيق. كتب 
ماكجورال: "أصبح الوجود الرقمي سائاًل، شيء يشبه 
حليب األم، يتدفق إىل مشهد االحتياج". ولعل هذا 
إذ  العنكبوتية،  الشبكة  أســس  بيل جيتس حــن  وعــد 
أصبح تطوير عملية شراء منتج عر طابع محيمي ودعائي 
يف حد ذاته جمااًل للمنافسة، عر توفر انطباع اإلاتحة 
والتخصص، كنوع من احملتوى يف حد ذاته: كأن حتمل 
األرفف اإللكرتونية عناوين مثل "كتب ميكن قراءهتا"، 
"موسيقى ميكن مساعها"، "ذبـــذابت"، "أجـــواء"، وما 
إىل ذلك، "على موقع أمازون". إنه الوعد ابالستهالك 
السهل والسلس يف أكثر صوره وضوًحا: فعر قدرات 
اخلوارزميات، مل تعد فقط  قراءة الكتب ممكنة، بل أن 
لن  جتعلها كأهنا  إلكرتونًيا  عرضها  وطريقة  هلا  الرتويج 

تقرأ إال من خالل قارئها الذي اختارها".
يــتــيــح أمــــــازون وخـــدمـــة كــيــنــدل خــلــق عــالقــة رقــمــيــة 
القراء  محيمة وسهلة بن املؤلف والقارئ، حيث يقّيم 
يؤثر  مــا  بسهولة،  تعليقات  ويــرتكــون  ابلنجوم  الكتب 
معاانة جورج  حتّولت  ومثلما  البيع.  عملية  مباشرًة يف 
جيسينج "شـــارع نيو جـــروب" مــع منــط روايـــة  ثالثية 
الطوابق بوصفها النمط الشائع يف زمنه، حى وصلت 
إىل الشكل الــقــيــاســي، أصــبــح املــؤلــف الــيــوم يف عصر 
وهو  واملــعــاانة،  القلق  ذات  يعيش  الرقمية"  "احلميمية 
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يف اليوم التايل إلعالن فوز عبد الرازق قرنة جبائزة 
نــوبــل، ذهــبــت إىل إحــدي أهــم مكتبات املــدنــيــة يف 
مــكــتــبــة مستقلة  أعــيــش، وهـــى  فــيــجــاس حــيــث  الس 
مــعــروفــة ابخــتــيــاراهتــا لــلــكــتــب الـــي تــعــرضــهــا، عكس 
ســـالســـل املـــكـــتـــبـــات يف أمـــريـــكـــا 
الي تنتشر يف كل مكان كفروع 
مــطــعــم مـــاكـــدوانلـــدز، وتــركــز يف 
الرائجة  الكتب  على  معروضاهتا 

مبيعًا.  واألكثر 
الــرازق، ضرب  لعبد  أى كتب  عــن  البائع  سألت 

وقــال  الــكــمــبــيــوتــر،  أزرار 
"طــلــبــنــا بــعــض اصـــداراتـــه 
ابلــفــعــل وســتــصــل خــالل 
ــه هـــل  ــ ــتـ ــ ــألـ ــ يـــــــومـــــــن". سـ
طـــلـــب آخـــــــــرون  كـــتـــبـــه، 
قال ”ال، لكن فكران يف 
طلب نسختن من بعض 
بنوبل".  فــاز  ألنــه  كتبه، 
مــتــصــنــعــًا الـــدهـــشـــة لــكــن 
مــتــوقــًعــا اجلــــواب ســألــتــه: 
ــنــــوبــــل،  ــ ــل فـــــــاز ب ــ ــ ــرجـ ــ ــ "الـ
فــتــطــلــب نــســخــتــن فــقــط 
مـــــــــن كــــــــتــــــــبــــــــه؟“. هــــــذا 
يــكــفــيــه، أنـــت تــعــرف أن 

األمريكى.  الكتاب  صناعة 
الــنــشــر يف أمــريــكــا مخــس دور  تسيطر عــلــى ســوق 
الغطاء  ولديها  مبيعًا  األعلى  حتدد  الي  هي  كرى، 
دار  أي  برزت  وإذا  املتميزين،  للكتاب  لتدفع  املايل 
نشر صغرة ومميزة تسارع واحدة من اخلمس الكبار 
لــشــرائــهــا. ســنــوايً يـــرتاوح إمجـــايل عــائــدات الــنــشــر يف 
مــلــيــار دوالر ســنــواًي، هو  أمــريــكــا مــن ٢٢ إىل ٢٥ 
النشر  دور  عــن  مــن كتب صــادرة  بيعه  يتم  مــا  قيمة 

الواحد. العام  األمريكية يف 
ــاوس عـــلـــى ســيــمــون  ــ ــتــــحــــوذت رانــــــــدوم هــ إذا اســ
وســيــشــتــور، فــســتــتــحــكــم رانـــــدوم هــــاوس أبكـــثـــر مــن 
األمريكي، حسب  الكتاب  إمجايل سوق  ٥٠% من 
الــصــفــقــة  الــــذي أشــــار أن هـــذه  الـــعـــدل  بـــيـــان وزارة 
املـــقـــدمـــات  ــتــــاب، حـــيـــث ســـتـــقـــل  الــــكــ أواًل  ســـتـــضـــر 
الــنــشــر، كــمــا سيؤثر  هلــم دور  تقدمها  الــي  واألجـــور 
على تنوع الكتاب املعروضة حيث سيعكس نصفها 

على األقل ذوق واختيارات دار نشر واحدة.
لــيــس مــعــروفــًا تــبــعــات تــلــك املــعــركــة وهـــل ستنجح 
رانــــدوم هـــاوس يف شـــراء ســيــمــون وشــيــســتــور. لكن 
تتجاوز  ال  جائزة  قيمة  ما  املليارات،  حديث  وسط 
ليسوا  لــكــتــاب  متــنــح  وغــالــبــا  دوالر،  املــلــيــون  قيمتها 

األمريكي. النشر  ممثلن يف سوق 
 يــعــتــر األمــريــكــيــون أن حــصــول كــاتــب أمــريــكــى 
عــلــى نــوبــل تــكــرمي دوىل لــلــفــائــز، لــكــن لــيــس لــأمــر 
أى ثــقــل قــومــي كــمــا يف دولـــنـــا الــعــربــيــة، ال يــذهــب 

نوبل جائزة أوروبية إىل حد ما، هو يف النهاية مل يفز 
ابلناشنوال بيج أورد مثال )جائزة الكتاب األمريكى 

القومى( كما أن انشره يف اجنلرتا".
هذا احلوار العابر يلخص الفرق بن سوق الكتاب 
عبد  أخــبــار  فبينما كــانــت  الــعــامل.  وبقية  أمــريــكــا،  يف 
العربية  الصحافة  اآلداب حديث  ونوبل  قرنة  الرازق 
األمريكى  الثقايف  الــوســط  واألوروبــيــة، كــان حــديــث 
يرتكز على موضوعن، األول مقال اتفه على امتداد 
ــز عـــن مــعــركــة عــلــى  ــيــويــورك اتميـ ــن صــفــحــتــن نــشــرتــه ال
الفيسبوك بن كاتبتن، واملوضوع الثاين البيان الذي 
الــعــدل  وزارة  أصـــدرتـــه 
األمـــريـــكـــيـــة تـــعـــلـــن فــيــه 
عــلــى صفقة  اعــرتاضــهــا 
نــشــر  دار  اســـــتـــــحـــــواذ 
ابجنــويــن رانــدوم هــاوس 
سيمون  نشر  دار  على 
تبلغ  والـــى  وشــيــســتــور، 
املــعــلــنــة 7٥.٢  قــيــمــتــهــا 

دوالر. مليار 
وزارة  بـــيـــان  حـــســـب 
الــعــدل األمــريــكــيــة متثل 
استحواذا  الصفقة  هذه 
أن  شأنه  من  واحتكارا 
ــلــــب عــلــى  ــســ ــ ــر ابل ــ ــؤثـ ــ يـ

مــع رئيس  بنوبل اللــتــقــاط صــورة  فــوزه  بعد  الــكــاتــب 
أو  مــدرســة  على  امســه  يطلقون  وال  مــثــاًل،  اجلمهورية 
شـــارع، ولــيــس عــامــاًل مــؤثــراً يف صناعة نشر وتــوزيــع 

البعض. يتخيل  ما  عكس  الكاتب 
لــكــي نــفــهــم حــجــم الـــســـوق األمـــريـــكـــي وصــنــاعــة 
الــكــتــاب ســيــكــون مـــن املــفــيــد أن نـــعـــرف أن ســوق 
الفرنسية  الفرنسي مثال والذي خيدم متحدثي  النشر 
يف العامل، حيقق عائدات ال تتجاوز امللياري دوالر، 
ال  سنواي  الكتاب  عائدات سوق  فحجم  اجنلرتا  أما 

مليارات. اخلمسة  تتجاوز 
ــتـــاىل فـــســـوق الــنــشــر األمـــريـــكـــى وحــــده يــعــادل  ابلـ
ــلـــة مـــتـــعـــددة  ــنـــشـــر يف قــــــارة كـــامـ ــوق الـ ــ ــتــــصــــاداي سـ اقــ
الــلــغــات مــثــل أورواب، ومـــع هـــذا االقــتــصــاد الــضــخــم 
واثنن  مليار ونصف  مبعدل  يتضاعف سنواي  والذي 
مليار دوالر، ميتلك عامل األدب والكتابة يف أمريكا 

اخلاصة. منظومته 
يف كـــل بـــلـــدان الـــعـــامل، يــكــتــب الــكــاتــب كــتــابــه مث 
يــرســلــه لـــدور الــنــشــر، مث يــنــتــظــر خــطــاب الــرفــض أو 
فالكتابة  أمريكا،  القبول. ال جتري األمور هكذا يف 
األدبية حرفة ومهنة، قد تدر املالين على صاحبها. 
أمريكا  يف  األخرة  السنوات  يف  الطبيعي  من  أصبح 
بــدايــة حياهتم  أو يف  مــتــوســطــون  يتقاضي كــتــاب  أن 
ألـــف دوالر عــلــى كــتــب مل  أرقـــامـــا تــصــل إىل 3٠٠ 
تكتب بعد، انهيك عن األمساء الراسخة يف السوق 
الواحد،  الكتاب  يف  وثالثة  مليون  على  الي حتصل 

ملاذ ا ال يهتم األمريكيون

٢٥ مليار دوالر عائدات النشر األمريكية سنوًيا

بجائزة نوبل؟
� استحواذ بنجوين على سيمون ..صفقة ترفضها وزارة العدل

� "الوسخ األمريكى" رواية كتبتها مؤلفتها حسب الطلب

أمحد انجي

يبدأ الكاتب 
هنا مسيرته 

بااللتحاق 
بإحدى 

الجامعات 
لدراسة 
الكتابة 

اإلبداعية 
حيث 

يختار بين 
تخصصات 

تشمل الشعر، 
الكتابات 

الخيالية وغير 
الخيالية

تسيطر على 
سوق النشر في 

أمريكا خمس 
دور كبري، 
هي التي 

تحدد األعلى 
مبيعاً ولديها 
الغطاء المالي 

لتدفع للكتاب 
المتميزين
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جائزة  إيل  ينظر  ال  أمريكا  يف  الكاتب  فطموح  لــذا 
بيع كتاب  إن  حيث  التقدير،  قمة  ابعتبارها  نوبل 
ــاوس مبــلــيــون دوالر أفــضــل كــثــرًا،  ــد لـــرنـــدوم هــ واحــ
وأحــيــاانً يــتــحــول بــعــض الــكــتــاب إىل مــاكــيــنــة إلنــتــاج 
الــكــتــب كــل عـــام، ألهنــم يــتــورطــون يف الــتــزامــات مع 
املــقــدم  بــدفــع  يــقــوم  الــي أصــبــح بعضها،  الــنــشــر  دور 
وتــوقــيــع عــقــد مــع كــاتــب بــشــرط أن يــســلــمــهــم ثــالثــة 

أعوام. كتب مثال خالل مخسة 
يعيش  غربته،  أمريكا سائحا يف  الكاتب يف  ليس 
يف اهلامش وميوت فيه، وليس لديه مثل كتاب أورواب 
والتعليم  الصحى،  التأمن  له  توفر  اشرتاكية  حكومة 
الثقافة،  الــتــفــرغ وبــرامــج دعــم  اجملــاىن، وتــدعــمــه مبنح 

بل ليس يف أمريكا وزارة ثقافة أصاًل.
يـــبـــدأ الـــكـــاتـــب هــنــا مــســرتــه اباللـــتـــحـــاق إبحـــدى 
اجلامعات لدراسة الكتابة اإلبداعية حيث خيتار بن 
اخليالية  الكتاابت  الشعر،  تشمل كتابة  ختصصات 
ــر اخلــيــالــيــة. تــكــلــف دراســــة املــاجــســتــر لــلــكــتــابــة  وغـ
اإلبــداعــيــة مــا ال يــقــل عــن عــشــرة آالف دوالر، أمــا 
إذا كــانــت الــدراســة يف واحـــدة مــن اجلــامــعــات ذات 
ألــــف دوالر  تـــصـــل إىل مخـــســـن  قــــد  الــــــرانن  االســـــم 
أضـــف هلـــا ثـــالث ســـنـــوات مـــن الـــدراســـة، لــيــس كل 
الكتاب الشباب لديهم هذا املال، ومثل كل الطلبة 

املناسب، حى حيوز خمطط مشروعك ثقة انشر ما، 
مقدما،  هنا  الناشر  يدفع  مناسبا،  عرضًا  لك  فيقدم 

الكتاب. للتفرغ إلجناز  املال وجتلس  علي  حتصل 
ــنــة الــنــشــر األمــريــكــى  ــذه الــطــريــقــة تــعــمــل مــاكــي هبــ
اهلادرة، وتفرض شروطها على اجلميع، وهى ال تعمل 
فقط بقوانن الربح واخلسارة بل ضمن إطار منظومة 
مثال كانت  املاضى  العام  األمريكى.  العرقي  التفوق 
 American ــة "الــوســخ األمــريــكــى  فــضــيــحــة روايـ
فــالــروايــة  أمــريــكــا،  يف  النشر  ملنظومة  dirt" كاشفة 
جنن كومينز  هي  بيضاء  أمريكية  امــرأة  الي كتبتها 
عــذاابت  حــول  تـــدور   Jeanine Cummins
أمريكا،  إىل  املسكيك  من  احلدود  وعبور  املهاجرين 
حــصــلــت جــنــن عــلــى مــقــدم يــتــخــطــى املــلــيــون دوالر 

الرواية يف عشرة شهور.  وكتبت 
حــفــلــت الـــروايـــة ابلــصــور الــنــمــطــيــة عــن املــهــاجــريــن 
وعــــن الــشــخــصــيــة االســـبـــانـــيـــة، حــيــث الـــرجـــال جتــار 
عـــصـــاابت والــنــســاء ســاخــنــات مــســتــعــدات لــلــجــنــس 
الـــروايـــة يف  عــلــى  أدبـــيـــة  اعـــرتاضـــات  واإلاثرة، اثرت 
أهنــا مل  األمــر حــن صرحت جنن  الــبــدايــة، وتضخم 
بــل كانت  فكرهتا،  وليست  الــروايــة  يف كتابة  ترغب 
دار النشر هي من سعت إليها وعرضت عليها هذا 
ــة. طــبــعــًا ال تــدفــع دور الــنــشــر  ــروايـ املــبــلــغ لــتــكــتــب الـ

مستعرا  ابلكاتب  األمر  ينتهى  أمريكا  يف  اجلامعين 
بفائدة سنوية  قــرض  البنوك يف  أحــد  مــن  املــال  هــذا 
بقية  يقضون  قابلتهم  الذين  الكتاب  معظم  متزايدة، 

القرض وفوائده. حياهتم يف تسديد هذا 
لــكــن وجـــود مــثــل هــذه الــرامــج خيــلــق أيــضــًا ســوق 
األمــس  طلبة  يتحول  التخرج  فبعد  للكتاب،  عمل 
انــتــشــاراً  األكــثــر  واملــهــن  اجلـــدد،  للطلبة  أســاتــذة  إىل 
لــلــكــتــاب هــنــا، أن يــعــمــلــوا كــمــدرســن ومـــدربـــن يف 

الكتابة. وبرامج  ورش 
عــن وكيل  البحث  الــكــاتــب يف  يــبــدأ  الــتــخــرج  بعد 
جــذب.  عملية  بــل  حبــث  عملية  ليست  وهــى  أديب، 
ــواابت، ميكن  ــبـ الـــوكـــالء األدبـــيـــن هــنــا هــم حـــراس الـ
إىل  يــدفــعــك  أو  مليونر  إىل  أن حيــولــك  أديب  لــوكــيــل 
هــجــران الــكــتــابــة والــعــمــل يف جمــال كــتــابــة االعــالانت 
ــدون مــاجــســتــر يف الــكــتــابــة  ــ عــلــى مـــوقـــع أمــــــازون، ب
يــنــظــر وكـــيـــل أديب إىل  الــصــعــب أن  ــيـــة مـــن  اإلبـــداعـ

عملك.
يــبــدأ  املـــنـــاســـب،  الـــوكـــيـــل األديب   بــعــدمــا يــؤمــنــك 
يف تــســويــقــك. لــنــالحــظ حــى اآلن أنــك كــكــاتــب مل 
حتتاجه  فما  أفضل كــثــرًا،  وهــذا  بعد  تكتب كتابك 
هــو فــكــرة الــكــتــاب ورمبـــا فــصــال مــنــه، لــيــبــدأ الــوكــيــل 
يف الـــطـــواف عــلــى دور الــنــشــر وتــســويــقــك ابلــشــكــل 

يف أمــريــكــا هـــذه األرقــــام لــكــاتــب أســـود أو ال تيى 
فساد  حول  وقتها  النقاش  حتول  ابلتاىل  مهاجر،  أو 
لكاتبة  املالين  لدفع  نشر  دار  يدفع  الذي  الصناعة 
رغم  املــهــاجــريــن،  عــن  روايــة  لتكتب  بيضاء  أمريكية 
بتجربة  مر  بعضهم  املهاجرين  الكتاب  مئات  وجود 

عبور احلدود واحلياة بال أوراق.
هامشاً  تشكل  املــرتمجــة  فالكتب  الــســيــاق  هــذا  يف 
نتخيل  أن  الكتاب األمريكى، ولنا  ضعيفًا يف سوق 
املاضى  العام  أرابحا  الذي حقق  الكتاب  أن سوق 
يــشــهــد ســـوى نشر  مــلــيــار دوالر، مل   ٢٥ تــصــل إىل 
حواىل 6٠٠ كتاب مرتجم، أغلبها صدرت عن دور 
نــشــر جــامــعــيــة، مــثــل مــعــظــم تــرمجــات األدب الــعــريب 
الي تصدر عن دور نشر جامعية  املثال  على سبيل 
ويكون مصرها املخازن وحمالت الكتب املستعملة، 
ألن دور الــنــشــر اجلــامــعــيــة لــيــس لــديــهــا الــقــدرة على 
ــوش ســـوق الــنــشــر الـــكـــبـــرة، وتــنــشــر ال  مــنــافــســة وحــ
ــراء املــعــرفــة األكــادميــيــة  ــ هبـــدف الـــربـــح، بـــل هبـــدف إث
أقــســام دراســات  الــعــريب حبيس  ابلــتــاىل يظل األدب 
الــقــارئ  املـــقـــارن، ويــظــل  الـــشـــرق األوســـــط واألدب 
األمــريــكــى أســـر مــنــظــومــة الــنــشــر األمــريــكــيــة الـــي ال 

البيض. األمريكين  بغر  أو  بنوبل  هتتم كثراً 

� جن كومينز..رواية عن املهاجرين لكاتبة بيضاء رغم وجود الكتاب املهاجرين!� بنجوين واحدة من مخس دور نشر حتقق مًعا ٢٥ مليار دوالر سنواًي

األدب العربي 
حبيس أقسام 

دراسات 
الشرق 

األوسط 
واألدب 

المقارن، 
ويظل القارئ 

األمريكى 
أسير منظومة 

النشر 
األمريكية

ما قيمة نوبل 
في سوق 

يحصل فيها 
الكاتب على 

مليون وثالثة 
ماليين في 

الكتاب 
الواحد!
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� لوحة رافائيل ” Raphael” رمسها عام ١٥١١ يف إحدى غرف القصر البابوَي يف الفاتيكان، ويف وسط اللوحة يظهر سقراط وأفاطون

وجيوهبم،  الفالسفة  عــقــول  بــن  الــعــالقــة  تــبــدو 
معى.  من  أبكثر  أفالطونية  عالقة  وهلة،  ألول 
عالقة  عنها،  يشاع  األقــّل كما  على  أّوال،  فهي 
الفكرة  اثنيا، ألن  »مادية«. مث،  وليست  مثالية 
الـــي قـــد تــبــدو لــنــا الـــيـــوم مــن 
البداهات الي نتداوهلا، والي 
أن  الفيلسوف  على  أن  تــرى 
أفالطونية.  أصــول  ذات  فكرة  هي  املــال،  حيتقر 
القائل يف  نــظّــر هلــا. فهو  أفــالطــون هــو أّول مــن 
حمـــاورة »املـــأدبـــة«: »مــن املــخــجــل أن يــدع املــرء 
ــال«. عــلــى الــفــيــلــســوف  نــفــســه عــرضــة إلغـــراء املــ
السفسطائي  عن  يتمّيز  املال كي  عن  يبتعد  أن 
للّذهب  يُروى  الذي ال  »التعّطش  الذي حيكمه 
النصيحة  يـُـســدون  »ال  السفسطائيون  واملــال«. 
اليوم،  بلغة  لقد كانوا،  مادي«.  مقابل  من غر 
ندعوه  ما  يعّلمون  متجّولن  كوتشات ومرشدين 
وإقناع  اخلطاابت  صناعة  فــّن  أي  التواصل،  فن 
املتلّقن، وهي أمور كانت ضرورية لنيل الثّقة يف 

األثينية. الدميقراطية 
يتمّتع  فيلسوف  عن  صورة  أفالطون  لنا  يقّدم 
ــات  ــــات الـــفـــراغ، تــلــك األوقــ مبـــا يــكــفــي مـــن أوقـ
الكلمة  وهي   ،skholê اإلغريق  يسميها  الي 
الـــي ســيــشــتــّق مــنــهــا فــيــمــا بــعــد مــا يــعــين املــدرســة 

احتقار 
الفيلسوف 

للمال فكرة 
أفالطونية 
سرعان ما 

تخلى عنها 
تحت ضغط 

الحاجة

عبد السام بنعبد العايل

عقول الفالسفة

وجـيوبهم
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� ماركس.. املفلس يكتب عن رأس املال� هيجل.. حياة صعبة

والـــتـــفـــرّغ لــلــتــعــلّــم. الـــســـخـــويل، 
كــمــا يــرى بــورديــو، »هــي الــي 
ــلـــســـوف مــــن أن  ــيـ ــفـ ــنـــت الـ ــّكـ مـ
مع  أتّملية خاصة  ينسج عالقة 
العامل، مع عامل حّر متحّرر من 

اليومي«.  متطّلبات 
اليومي«  أن »متطّلبات  غر 
ــان  ــ ــرعــ ــ وســ تــــــرحــــــم،  ال  هــــــــذه 
ــيــعــَة الــفــعــلــيــة  ــّطــب مـــا ســـتـــعـــرِّي ال
ــة وتـــكـــشـــُف عــن  ــعـــالقـ هلــــذه الـ
ابلنسبة  حى  وهــذا  حقيقتها، 
ألفالطون نفسه. إذ إن ظروفا 
طـــــــارئـــــــة ســــتــــجــــعــــل صــــاحــــب 
ــأدبــــة« يـــغـــّر مــوقــفــه رأســـا  »املــ

م،  367 ق.  سنة  ففي  وابلــفــعــّل  عــقــب.  على 
حــّط أفــالطــون يف جــزيــرة ســراكــوز كــي يــســدي 
سبق  مثلما  األصغر،  دينيس  للطّاغية  النصيحة 
لــنــا اخلــطــاب  ــــوالــــده. ســيــكــشــف  ل أن أســـداهـــا 
الــثــالــث عــشــر أفــالطــوَن آخـــَر يــشــكــو مــن ســوء 
أحـــوالـــه املـــاّديـــة ويــطــلــب املــعــونــة مــن الــطّــاغــيــة. 
ليس  أنّه  املرة،  هذه  فيلسوفنا،  سيتبّن  وهكذا 
السفسطائين،  »أعدائه«  عن  البعد  بعيدا كّل 
واجليوب،  العقول  بن  وطيدة  هناك عالقة  وأّن 
 le monde où ــر،  ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ ل ا عـــــــــامل  بـــــــن 
 le األمــــوال  صـــرف  وعـــامل   ،  l’on pense
عــلــى   ،monde où l’on dépense
»حمفظة  يف كتابه  مونفاليي  دو  هنري  قول  حّد 

 . الفالسفة«  نقود 
سبق أفالطوَن يف وضع اليد على هذه العالقة 
ابن  الــذي كــان  تــقــّدمــوه مثل طاليس  بــعــُض مــن 
اتجر، وكان هو نفسه اتجرا. بل إنّه مل يرتدد يف 
وهــكــذا  األرابح.  حتقيق  هبــدف  معرفته  تــوظــيــف 
يتنّبأ  الفلكية قد مّكنته من أن  يقال إن مراقباته 
مبحصول وافر من الّزيتون »ممّا دفعه ألن يكرتى 
لغره  هبــدف كرائها  منطقته  يف  املعصرات  مجيع 

احملصول«. بعد جين  من جديد 
ثرواهتم  خُيفون  فالسفة  أفالطون  بعد  سيظهر 

نــســتــثــين  ــريــــن؟ عـــلـــيـــنـــا أن  ــاصــ ــعــ املــ ــال  ــ ــا حــ ــ ومــ
فــيــتــغــنــشــتــايــن،  لـــودفـــيـــك  ــاالت اندرة كـــحـــال  ــ حـ
الّنمساوين،  األغنياء  أكر  أحد  ابن  الذي كان 
يعيش  الّضخمة كي  أبيه  تركة  عن  ختّلى  والــذي 
معتمدا على وسائله اخلاصة، وميارس مهنا دون 
مــســتــواه املـــــادي، إذ اشــتــغــل مــعــّلــمــا فــبــســتــانــيــا، 
ومـــع ذلـــك، فــقــد اكــتــفــى أبن يــعــيــش الــفــقــر من 
نقرن هبذه  أن  أمكن  رمّبا  تنظر وال متجيد.  غر 
احلــالــة حــالــة ســارتــر، الــذي رفــض جــائــزة نــوبــل، 
فــيــلــيــب  أن  بــســخــائــه إىل حــــّد  اشـــتـــهـــر  والــــــذي 
سولرس قال عنه ذات مّرة: »إّن سارتر مستعّد 
ظــهــره«.  على  الــذي  القميص  يهبك  ألن  دومــا 
عــدا هــاتــن احلــالــتــن، يــتــبــّقــى لــنــا أســاســا، فضال 
عــن الــفــالســفــة األســاتــذة، فــالســفــٌة يــعــيــشــون ممـّـا 
النوفيل  ينشروهنا. كانت  الي  عليهم كتبهم  تدّره 
أوبــســرفــاتــور قــد أحــصــت أن حنــو ٩٩ يف املــائــة 
الفلسفة يف فرنسا ال  الذين ينشرون كتبا يف  من 
اعتمادا  األساسية  حاجياهتم  سّد  من  يتمّكنون 
على ما تدّره عليهم تلك الكتب وحدها، وأهّنم 
جمــــرون عــلــى امــتــهــان حــرفــة أخــــرى إىل جــانــب 
ذلــــك. الـــواحـــد يف املـــائـــة املــتــبــّقــي هـــي احلـــاالت 
الــقــاعــدة. وهــي تنحصر  تــؤكــد  الــي  االســتــثــنــائــيــة 

بل  للّثروة.  احتقارا  فيظهرون  عنها،  يتغافلون  أو 
إىل  والــدعــوة  املــال،  ذّم  منهم من سيبالغ يف  إّن 
الــرواقــي سينيكا  هــذه حــال  اجلــري وراءه.  عــدم 
ـــذي كــــان مـــن أكــــر أغـــنـــيـــاء عـــصـــره، إاّل أن  ــ ال
ذلـــك مل ميــنــعــه مـــن أن يــقــول يف كــتــابــه »احلــيــاة 
السعيدة«: »إن احلكيم ال يقع يف حّب الثروة، 
ــــا يــفــضــلــهــا، وهـــو ال يــضــعــهــا يف قــلــبــه، وإمنــا  وإمّن
ــم ذلـــك،  ــنـــاه«. وعـــلـــى رغــ يــدعــهــا يف حمـــل ســـكـ
ــي مل  ــّرواقــ ــ فـــالـــتّـــاريـــخ يــســّجــل أن هــــذا احلــكــيــم ال
يتخّل قط  األايم، ومل  يوم من  احلاجة يف  يعرف 
على  الكليب  ديوجن  مثل  يعيش  ثرواته كي  عن 
لــوضــع مل  يــنــظّــر  لــقــد ظــّل سينيكا  املــثــال.  ســبــيــل 

حياته. من  حقبة  أّي  يف  ابلفعل  يعشه 
مل تكن هذه حال بعض احملدثن من الفالسفة 
العظام. فهذا كانط الذي مل ينظُر طيلة حياته إىل 
املــعــروف.  إســداء  مــن وســائــل  النقود إال كوسيلة 
وهـــذا هــيــجــل الـــذي مل يـــذق شــيــئــا مــن الــيــســر يف 
حياته إاّل بعد أن جتاوز سّن اخلمسن، هو الذي 
مل يعّمر إاّل ما يقرب من سّتن سنة. وهذا كارل 
ماركس الذي كتب مّرة إىل صديقه إجنلز : »ال 
افتقاره  الّنقود مثلي مع  أظن أن أحدا كتب عن 

إليها إىل هذه الدرجة«.

أســـاســـا يف مخـــس حـــاالت 
ــوار،  ــ ــونـ ــ لـ ف.  مــــشــــهــــورة: 
بــيــبــان،  أنــفــري، وش.  وم. 
وأ. كــونــت- فــــري،  ول. 

ــذا األخــــر  ــ ــيـــل.. هـ ــبـــونـــفـ سـ
وحماضراته  منشوراته  مّكنته 
الــي يــتــنــقــل فــيــهــا بــن مجيع 
ــاءات وبـــــــن مجـــيـــع  ــ ــضــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــتــه مــن  املـــوضـــوعـــات، مــّكــن
ــاء  ــ ــي ــ ــن أغــ مــــــن  ــح  ــ ــب ــصــ ــ ي أن 
الــفــكــر إىل حــــّد أنــــه ختــّلــى 
عــن الــّتــدريــس يف اجلــامــعــة، 
مـــن  جيــــعــــل  أبن  ــــى  ــفـ ــ ــتـ ــ واكـ
ـــدّر عــلــيــه  ــ ــ ــة ت ــرفــ الـــفـــكـــر حــ
ــواال ال مــقــارنــة بــيــنــهــا وبــــن مـــا كـــانـــت كــتــب  ــ أمـ

اإلطالق. على  عليهما  تدّره  وهيجل  كانط 
ــّســـاحـــة،  تـــــدّل هــــذه األمســــــاء الــــبــــارزة عـــلـــى الـ
ــات الــتــلــيــفــزيــوانت،  ــاشـ والــــبــــارزة أيـــضـــا عــلــى شـ
تــداول  تــربــط  الــي أصــبــحــت  الــّصــلــة  عــلــى طبيعة 
بن  العالقة  أّن  األفــكــار. صحيح  بــتــداول  املــال 
ــقـــدم حــى  هـــاتـــن الــــدورتــــن عـــالقـــة غـــارقـــة يف الـ
ــد أكـــر الـــّدارســـن لــلــحــيــاة الــيــواننــيــة قــد  أّن أحـ
يــكــن  الـــنـــقـــود مل  ظـــهـــور  ــقـــول »إن  الـ ذهــــب إىل 
اإلغــريــق كنقاش  عند  الفلسفة  ميالد  عن  بعيدا 
الّثمن  وحتديد  فاملساومة  احلجج.  يعتمد  عقالين 
يعترا،  أن  ميكن  السلعة،  قيمة  بداللة  املناسب 
العقل  النفتاح  السياسي، كأشكال  احلوار  مثل 
يــتــنــاقــل اآلراء  يــكــتــفــي أبن  ــخ  تــقــلــيــد راســ ــاه  اجتــ
الذي  الكسب  أن هــوس  إاّل  من غر جــدال«، 
أن  يرغمنا  اليوم  الفلسفي  اإلنــتــاج  يطبع  أصبح 
الــذي  هيجل  أو  مــثــل كــانــط  فيلسوف  بــن  منــيّــز 
ير جناحا كبرا ملؤلفاته رمّبا حّى آخر سنوات  مل 
عــمــره، وبـــن فــالســفــة »جمــتــمــع الــفــرجــة« الــذيــن 
ــيــوم عــن حتــديــد مــبــيــعــات كــتــبــهــم من  يــعــجــزون ال
شــّدة كــثــرهتــا. وشــتــان بــن فــقــراء اجلــيــب وأغــنــيــاء 
الــعــقــل مــن جــهــة، وبـــن أغــنــيــاء اجلــيــوب وفــقــراء 

أخرى. جهة  من  العقول 

ظهور النقود 
والمساومة 
حول قيمة 

السلع لم 
يكن بعيدا 

عن ميالد 
الفلسفة 

عند اإلغريق 
كنقاش 
عقالني 

يعتمد الحجج

طاليس كان 
تاجًرا ابن 
تاجر ولم 

يتردد في 
استخدام 

معرفته من 
أجل تحقيق 

األرباح

الرواقي 
سينيكا كان 

من أكبر 
أغنياء عصره، 

إاّل أن ذلك 
لم يمنعه 

من أن يقول 
»إن الحكيم ال 
يقع في حّب 

الثروة«
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وقــد  والســجون،  العمــل  معســكرات  يف  مــات  أو 
مســوا هبــذا االســم متييــزا هلــم عــن كتــاب روســيا مــن 

لكالســيكين. ا
استشــهد أزادوفســكي هنــاا بقضيتــه الشــخصية، 
إذ لفقــت لــه وزوجتــه قضيــة ملفقــة ۱۹۸۰ علــى يــد 
الضــوء  ويلقــي  ليننجــراد.  يف  املســئولة«  »اجلهــات 
ابلقضيــة  أحاطــت  الــي  اخلفيــة  الظــروف  علــى 
إبــراء ذمــة ضحــااي االضطهــاد  حــى جــاءت جلنــة 

احلــروف: علــى  النقــاط  لتضــع  السياســي 
علــى  البلشــفى  األســلوب  خاصيــة  تقتصــر  ال 
السياســين  اخلصــوم  قمــع  وســائل  امتالكــه  جمــرد 
)القســوة الشــديدة، اإلرهــاب اجلماعــي وغــره(، بــل 
ينبغــي االعــرتاف أبن االبتــكار احلقيقــي للبالشــفة 
عــن  بعيــدا   - الواســع  الشــديد  التعســف  يف  متثــل 
األخــالق والقانــون يف تفســرهم لكلمــة »السياســة« 
واســتبداهلا علــى حنــو مصطنــع وغــر قانــوين مبفهــوم 
األيديولوجيــا، وهــو األمــر الــذي اكتســب شــرعيته 
أساســه  علــى  والــذي  مباشــرة،  أكتوبــر  ثــورة  بعــد 
أبــرز  مــن  جمموعــة  طــرد   ۱۹۲۲ عــام  يف  جــري 
الكتــاب والفالســفة مــن االحتــاد الســوفيى بنــاء علــى 
التصنيــف األيديولوچــی، علــى الرغــم مــن أن أحــدا 
مــن املطروديــن مل .يكــن يعمــل جــداي ابلسياســة أو 

يشــكل أي خطــورة علــى الدولــة. 

تكــن تســر علــى مــا يــرام مــع کتــاب وشــعراء آخريــن 
تولســتوي  وألكســي  وجورکــی  ماايکوفســکی  مثــل 
وكوبريــن العائــد مــن املهجــر، وإىل عهــد غــر بعيــد 
وعــن  املزمــن  مــرض كوبريــن  عــن  احلديــث  كان 
وعــن  تولســتوي  أللكســي  »االحنطاطــی«  املاضــي 
مــن  الــي أحاطــت مبصــرع كل  الغامضــة  الظــروف 
األمــور  مــن   - وماايكوفســکی  جورکــی  مكســيم 

احملرمــة.
فقــد  اخلمســينيات،  منتصــف  يف  احلــال  تغــر 
يســينن  أعمــال  اجلليــد  ذوابن  فــرتة  لنــا  أعــادت 
وعلــى  وغرهــم،  وتســفيتايفا  وماندلشــتام  وبونــن 
الرغــم مــن ذلــك اســتمر تضييــق اخلنــاق مالزمــا هلــذه 
األمســاء وللطبعــات الــي كانــت تــرد ألعماهلــم مــن 
اخلارج، وظلت مصادرة الكتب الروسية يف طبعاهتا 
األجنبيــة عمــال روتينيــا )خوداســيفيتش، انبوكــوف، 
هــذه  وكانــت  أمخاتوفــا(  ماندلشــتام،  جوميلــوف، 
األعمــال متنــع مــن الدخــول مبجــرد اكتشــافها عنــد 
عمليــة تفتيــش القادمــن مــن اخلــارج، لــن أحتــدث 
هنــا عمــا تعرضــت لــه أعمــال برداييــف وشيســتوف، 

وفرانــك... وأســكولدون  وإيلــن 
يثــر  مــا  فيــه  ليــس  النحــو  هــذا  علــى  األمــر  إن 

موســكو  يف  عقــد   ١٩٩3 عــام  مايــو  هنايــة  يف 
أمــس  يب:  جــی،  »کــی،  اســم  حتــت  دويل  مؤمتــر 
واليــوم وغــدا« ويف هــذا املؤمتــر طــرح املــؤرخ األديب 
قضيــة  أزادوفســكى  قســطنطن  واملرتجــم  والشــاعر 
تدمــر الكتــب يف االحتــاد الســوفيي، وقــد نشــرت » 
الصحيفــة األدبيــة« الصــادرة يف الثالــث مــن نوفمــر 
۱۹۹۳ جانبــا مــن البحــث الــذي ألقــاه أزادوفســكي 
يف مقــال هلــا حتــت عنــوان: »كيــف جــرى إحــراق 

الفضــي«. العصــر 
 واملقصــود ابلعصــر الفضــي هــم جمموعــة الكتــاب 
زامياتــن،  خوداســيفيتش،  مثــل:   - والشــعراء 
تســفيتايفا مرجيكوفســكي،  ابســرتانك، زوشــينكو، 
زيناييــدا جيبيــوس، أمخاتوفــا، وغرهــم - الذيــن بــرزوا 
يف مطلــع القــرن العشــرين وخاصــة يف العشــرينيات 
الثانيــة.  العامليــة  احلــرب  قبيــل  وحــى  والثالثينيــات 
مــن أقــرب ســبب لتســميتهم بـــ »العصــر الفضــي« 
هــو التفريــق بينهــم وبــن أدابء العصــر الذهــيب مــن 
وتورجنيــف،  ودوستويفســكي  تولســتوي  أمثــال 
وكثــر  خمتلفــة،  أدبيــة  مــدارس  إىل  ينتمــون  كانــوا 
البلشــفية ١٩١7 ابعتبارهــا  الثــورة  اســتقبلوا  منهــم 
الــذي حيقــق أحالمهــم ابملســاواة، لكنهــم  احلــدث 
نظــام  قبــل  مــن  واالضطهــاد  للمالحقــة  تعرضــوا 
مــن هاجــر، وقتــل بعضهــم  منهــم  ســتالن وهاجــر 

لقــد اتضــح أن االختــالف يف الفكــر أصبــح مــن 
ودراســتها  الثقافــة  وأصبحــت  اإلجراميــة  األنشــطة 
هــؤالء  أمــا  الصارمــة.  الرقابــة  مــن  دائــرة  داخــل 
املتحمســن لرجســون أو شــبنجلر، لبرداييف أومر 
ليصبحــوا  ببســاطة  تصنيفهــم  فقــد مت  جيكوفســكي 
مــا  وهــو  الســوفيى«  لالحتــاد  »املناهضــن  ضمــن 

الفضــي«. انطبــق متامــا علــى كتــاب »العصــر 
الثالثينيــات  منــذ  تقريبــا  قــرن  ربــع  مــدى  وعلــى 
وحــى ذوابن الثلــوج يف فــرتة خروشــوف ظــل إبــداع 
فلــم  مغلقــا،  موضوعــا  والشــعراء  الكتــاب  هــؤالء 
تلــق دراســة الرمزيــن - مبــا فيهــم بلــوك )صاحــب 
أو  عشــر«(  »االثــين  وديــوان  »الثوريــة«  األشــعار 
بريوســوف، الــذي انضــم للحــزب - أي قــدر مــن 
الذيــن هاجــروا  والفنانــون  الكتــاب  أمــا  التشــجيع، 
بــل  فيهــم،  التفكــر  جمــرد  املمكــن  مــن  يكــن  فلــم 
جوميلــوف  أمثــال  مــن  شــعراء  إبــداع  تنــاول  إن 
يف  أو  الرصــاص،  عليهــم  أطلــق  اللذيــن  وكليويــف 
يســينن وتســفيتايفا اللذيــن أهنيــا حياتيهمــا شــنقا، 
أو ممــن لقــو حتفهــم يف معســكرات االعتقــال مــن 
أمثــال ماندلشــتام فــكان ينظــر إليــه ابعتبــاره عمــال 
مــن أعمــال التخريــب«. انهيــك عــن أن األمــور مل 

فصل من جحيم الكتب
إحراق العصر الفضي 

ترمجة وتقدمي: د. أنور إبراهيم

التســويق إكــراه أديب حديــث يتعــرض لــه الكتــاب، لكــن األذى األكــر أييت 
دائًمــا مــن الســلطات، وقــد كان القــرن العشــرين الشــذي شــهد موجــة مــن 
الكتــب،  حملــارق  قــراًن  والفاشــية  والنازيــة  الشــيوعية  األيديولوجيــة  األنظمــة 

اســتعيدت فيــه ذكــرايت العصــور الوســطى ضــد الكتــب ومؤلفيهــا. 
قسطنطن أزادوفسکی

ينبغي 
االعتراف 

بأن االبتكار 
الحقيقي 
للبالشفة 
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الشديد 
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بعيدا عن 
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والقانون
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الدكتاتورية 
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تلك القيم 
التي جاء بها 

إليها العصر 
الفضي، 

فقد كان 
عصرا غريبا 

بأخالقه 
وأجوائه عن 
أيديولوجيا 

الصراع 
الطبقي
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الفوتوغرافيــة  فيــه عــدد مــن الصــور  تفتيــش ســجل 
والكتــب الــي صادرهــا رجــال الكــى جــی بــی. ملــن 
هــذه الصــور؟ صــورة مــن شــهادة ميــالد جوميلــوف، 
تســفيتايفا،  مــن  إهــداء  عليهــا  ابســرتانك  صــور 
صــورة جلثــة يســينن مــع بعــض األشــخاص، صــورة 
يف  ليســينن  صــورة  يســينن،  قــر  عنــد  لكليويــف 
قــره، صــورة تســفيتايفا مــع زوجهــا إيفــرون، صــورة 
)اجملمــوع  ماايكوفســکی  جلثــة  صــورة  ســفراينن، 

صــورة(.  ۲۲
الدهشــة  الصــور كانــت مثــار  مــن  القائمــة  هــذه 

يــؤدون دور احملامــن. الذيــن كانــوا  حــى هلــؤالء 
 ولكن قد يتساءل البعض: وملاذا من بن آالف 
الصــور )كان لــدي عنــد إجــراء التفتيــش - جمموعــة 
الثقافــة  ألســاطن  الفوتوغرافيــة  الصــور  مــن  رائعــة 
وإدراج  مصــادرة  جــرى  الفضــي(  للعصــر  الروســية 
هــذه الصــور يف احملضــر، وهــي صــور تســفيتايفا أو 
مــرة يف  مــن  أكثــر  نشــرت  ومنهــا صــور  ابســرتانك 

االحتــاد الســوفيي، أو صــورة إجيــور ســفراينن؟ 
إنــين أفســر ذلــك أساســا الجتهــاد رجــال الشــرطة 
لــه  مــا  مصــادرة كل  لقنــوا  الذيــن  عنــدان  الســرية 
بعــد  النحيــل  بلــوك  جثــة  األدابء،  مبــوت  عالقــة 
احلبــل،  عنقــه  حــول  التــف  وقــد  يســينن  تعذيبــه، 
كبــرة  بقعــة  قميصــه  لوثــت  وقــد  ماايكوفســكي 
مــن الــدم، ايهلــا مــن مــادة ميلكهــا غــالة املناهضــن 
لالحتاد السوفيي أو عمالء املخابرات الغربية )هذه 
احليثيــات الــي أصــدروا علــى أساســها حكمهــم يف 

الكــری(. احملكمــة 
يظهــر هــذا االجتــاه أكثــر وضوحــا إذا ألقينــا نظــرة 
فوفقــا  مــين،  صــودرت  الــي  الكتــب  قائمــة  علــى 
الكتــب  هــذه  تعرضــت  فقــد  القضيــة  ملســتندات 

حيتــوي الديــوان علــى أشــعار دينيــة دعائيــة وعلــى 
مقدمــة هتاجــم جلنــة األمــن القومــي د کــی. چــی. 
طبعــه  وحمظــور  ابخلــارج  صــدر  الديــوان  بــی.(. 

ابلبــالد. وتداولــه 
غــروب  »قبــل  زوشــنيكو  ميخائيــل  روايــة   -٥
الــدوىل«  األديب  »االحتــاد  دار  إصــدار  الشــمس« 
 - املتحــدة  الــوالايت  الســوفيي  لالحتــاد  املناهضــة 

.١٩67 الغربيــة(،  أملانيــا 
عــام  خمتصــرة  طبعــة  يف  نشــرها  جــرى  الروايــة 
تصــدر  مل  الســوفيتية.  جملــة »أكتوبــر«  ١٩48 يف 
كاملــة يف االحتــاد الســوفيي، حمظــور طبعهــا وتداوهلــا 
. إضافــة إىل ذلــك فــإن هــذا الكتــاب يضــم إعــالان 
عــن أعمــال الكتــاب املعاديــن لالحتــاد الســوفيى: ر. 
هارون، ی. برودســکی، ن. برداييف، ج. ســرتويف 

وغرهــم.
 "Sammlung Zuchterhand" نشــرة   -6
اإلعالنيــة ابللغــة األملانيــة تدعــو ملؤلفــات كل مــن 
جــورج لوكاتــش وألكســندر و سوجلنتســن املعاديــن 
يف  وتداوهلــا  دخوهلــا  حمظــور  الســوفيي.  لالحتــاد 

الســوفيي. االحتــاد 
"Sammlung Zuchterhand’’ 7- نشــرة

مــاو.  ملؤلفــات  تدعــو  الغربيــة  أملانيــا  يف  صــادرة 
الســوفيي. االحتــاد  يف  وتداوهلــا  دخوهلــا  حمظــور 

امللحــى«،  »العنــر  بيلنيــاك  بوريــس  8- کتــاب 
املتحــدة  الــوالايت  طبعــة  الروايــة،  مــن  فصــول 
األمريكيــة. دون اتريــخ، نشــرت بعــض فصــول هــذه 
»موســكو«  جملــة  يف  الســوفيي  االحتــاد  يف  الروايــة 

اخلامــس. العــدد   ،١٩64 عــام 
»نيويــورك  لصحيفــة  مالحظــات  الغــالف  علــى 
بيلنيــاك  وإبــداع  حيــاة  مــن  جوانــب  حــول  اتميــز« 

الدهشــة، فثقافــة العصــر الفضــي ابلتحديــد كانــت 
وســتبقى هــي الفضــاء الروحــي الــذي عــاش ومنــا فيــه 
مثقفــوان. والذيــن هنلــوا مــن هــذا النبــع احلــي مل تكــن 
لديهــم الرغبــة يف أن ينهلــوا مــن حفــرة راكــدة آســنة، 
وملــا كان النظــام يــدرك ابلطبــع هــذه اخلطــورة فقــد 
الســوفيت  الوســائل احلمايــة املواطنــن  بــكل  ســعى 

مــن التأثــر »املميــت« ابلعصــر الفضــي.
)والــي كانــت  البلشــفية  الدكتاتوريــة  تســتطع  مل 
تســمي نفســها لســبب مــا بديكتاتوريــة الروليتــاراي( 
ومــا كان هلــا أن تــرث وأن تتمثــل تلــك القيــم الــي 
فقــد كان عصــرا  الفضــي،  العصــر  إليهــا  هبــا  جــاء 
غريبــا أبخالقــه وأجوائــه عــن األيديولوجيــا املنتصــرة 
للبــالد  مــا كان  الطبقــي.  الصــراع  أيديولوجيــا   -
الغارقــة يف أعمــاق العبوديــة اجلســدية والروحيــة أن 
تــدرك احلريــة الــي كان جيــل مثقفــي مــا قبــل الثــورة 

. يستنشــقوهنا
وهــا قــد حــدث تدمــر للثقافــة الوطنيــة علــى حنــو 
تدرجيــي موجــه. أرســل كتــاب العصــر الفضــى إىل 
حيــث أرســل مفكــرون وعلمــاء آخــرون خمالفــون يف 
الفكــر وأجــروا علــى الوقــوف ووجوههــم إىل احلائــط 
معســكرات  إىل  ســيقوا  أو  الركــوع  إىل  دفعــوا  أو 

العمــل أو طــردوا إىل املهجــر. 
وإابن ذلــك جــرى القضــاء ليــس فقــط علــى البشــر 
وواثئقهــم  ورســومهم  آاثرهــم: كتبهــم  علــى  وإمنــا 
وصورهــم. نعــم، مل يقتصــر األمــر علــى جمــرد مصــادرة 
العديــد مــن املــواد ذات القيمــة التارخييــة العظيمــة، 
وإمنــا جــرى نفيهــا معنــواي وإعدامهــا مــاداي. كيــف 

مت ذلــك؟
يف حوزتــی مــواد خاصــة ابلقضيــة الــي لفقــت يف 
عــام ١٩8٠ ضــدی وضــد زوجــى، أحدهــا حمضــر 

واملراجعــة.  للفحــص 
ولعلــي أجــد مــن الضــروري أن أقــدم لكــم الوثيقــة 
اخلاصــة ابلنتيجــة النهائيــة هلــذه املراجعــة الــي قامــت 
هبــا اللجنــة الــي شــكلها قســم املطبوعــات السياســية 

بليننجــراد:
لقســم  التابعــة  الدولــة  أســرار  كامت  »إدارة 

بليننجــراد« السياســية  املطبوعــات 
١٩8١٢-١٢-٠

مضامــن  ذات  للوحــات  فوتوغرافيــة  صــور   -١
سياســية ضــارة يظهــر فيهــا الزعيــم الفاشــي املنشــق 
املناهــض لالحتــاد الســوفيي ألكســندر سوجلنيتســن 
."Capolavaro de arte" ومعــه شــخصيات أخــرى

ذات  وختطيطــات  رســوما  حيــوي  ألبــوم   -٢
مضامــن إابحيــة، حمظــور إدخالــه وتداولــه يف االحتــاد 

الســوفيى.
۳- صــور تســفيتايفا إصــدار دار نشــر أرديــس« 
األمريكيــة املناهضــة لالحتــاد الســوفيى، عــام ۱۹۸۰ 
، حيــوي صــورا لــأدابء جوميلــوف - الــذي أعــدم 
الشرتاكه يف مترد احلرس األبيض يف کرونشتادت - 
وخوداســيفيتش الــذي هاجــر مــن االحتــاد الســوفيي 
معــاداي ضــده. مقدمــة  نشــاطا  اخلــارج  ومــارس يف 
املختلفــة  ابالفــرتاءات  مليئــة  بروفــر  األلبــوم كارل 
موهتــا  وأســباب  تســيفيتايفا  مارينــا  الشــاعرة  حــول 

بعــد عودهتــا إىل االحتــاد الســوفيي.
ألبــوم حيتــوي علــى تعليقــات حقــودة بقلــم الكتــاب 
املناهضــن لالحتــاد الســوفيي: انبوكــوف وماندلشــتام 

حمظــور طبعــه وتداولــه يف االحتــاد الســوفيي.
 . بيــى«،  »الكلمــة  بورخــن  إجيــور  ديــوان   -4
الثالثــة  )املوجــة  فولنــا«  »تريتــااي  نشــر  دار  إصــدار 

.۱۹۷۸ فرنســا،  الســوفيى،  لالحتــاد  املناهضــة 
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هنــا  احلديــث  أن  حنــزر  أن  الصعــب  مــن  فليــس 
أدري كيــف  )وال  املشــهورة  اللوحــة  حــول  يــدور 
السياســية  املطبوعــات  خــراء  عــن  شــهرهتا  غابــت 
الــي رمسهــا فنــان الشــعب يف االحتــاد الســوفيى إ. 
س. جالزونــوف واملعروفــة ابســم »مســرحية القــرن 
العشــرين« وقــد مت عرضهــا يف قاعــة مانيــج يف قلــب 
موســكو )ابملناســبة رســم الفنان يف هذه اللوحة إىل 
جانــب »الزعيــم الفاشــی« ســتالن وخروشــوف بــل 

نفســه!(. ولينــن 
للمحكمــة  يقدمــين  أن  البعــض  أراد  مــا  لســبب 
االحتــاد  )الدعايــة ضــد  الســبعن  املــادة  علــى  بنــاء 
الســوفيي(، و نتيجــة للتحــرايت الــي قــام هبــا احملقــق 
يف  صــدر  الروســية  الداخليــة  وزارة  مــن  كامينكــو 
الثــاين عشــر مــن فرايــر ۱۹۸۱ قــرار ينــص علــى أنــه 
بنــاء علــى التفتيــش الــذي مت يف شــقة أزادوفســکی 
متنوعــة  أجنبيــة  »طبعــات  ومصــادرة  اكتشــاف  مت 
علــى  حتتــوى  الســوفيى  لالحتــاد  معاديــة  الكتــب 
افــرتاءات خمتلفــة ضــد الدولــة الســوفيتية حمظــورة مــن 
الدخول والتداول يف االحتاد الســوفيي«، ابإلضافة 
إىل ذلــك فقــد لوحــظ أنــه »يف ســياق التحــرايت مل 
يثبــت وجــود أدلــة علــى قيــام أزادوفســکی بتــداول 
علــى  احلصــول  وأن  آخريــن  مــع  املطبوعــات  هــذه 
واالحتفــاظ مبثــل هــذه املطبوعــات ال يعــد جرميــة يف 
حــد ذاتــه، وبنــاء علــى ذلــك فــإن »معاملــة املدعــو 
أزادوفســكي ابملــادة 7٠ مــن قانــون مجهوريــة روســيا 

االحتاديــة يعــد ابطــال«.
وعلــى هــذا تكــون القضيــة قــد قبلــت »شــكاًل« 

ورفضــت »موضوعــًا«.
بعــض  وجــدوا  احملققــن  أن  لــو  مــاذا  ولكــن 
قــدر  اتضــح هلــم - ال  لــو  مــاذا  احلقائــق؟... أي 

التاليــة: الوثيقــة  األوراق  تلــك  بــن  ومــن 
»حمضر«

السياســية  املطبوعــات  قســم  قــرار  علــى  بنــاء 
 ١٩8٠/١٢/٢٢ املــؤرخ   ١٩6 رقــم  بليننجــراد 
قامــت جلنــة مكونــة مــن أ. فالوديــن - انئــب رئيــس 
القســم، ي. بيزفرخــوف - انئــب رئيــس القســم، 
القســم ابلتخلــص مــن  أ. كوزنيتســوف - مفــوض 
املــواد التاليــة واحملظــور إدخاهلــا وتداوهلــا يف االحتــاد 
الســوفيي وهــي مــواد ال متثــل قيمــة علميــة أو اترخييــة 

مــن عشــرة عناويــن(. املرفقــة  القائمــة  )راجــع 
احملضــر-  يف  املســجلة  العشــر  املــواد  إعــدام  يتــم 

واحــدة - حرقــا. نســخة  مــن  منهــا  وكل 
أعضــاء اللجنة

أ. فالوديــن 
ي. بيزفرخــوف

أ. كوزنيتســوف« 
هــا هــي إذن األيديولوجيــا الــي أصبحــت سياســة 
سياســة الكراهيــة وبربريــة العصــور الوســطى، ولكــن 
هل صحيح أن العصور الوسطى كانت بربرية؟! أمل 
حتــرتق الكتــب يف قرننــا العشــرين يف مياديــن وشــوارع 
مؤلفــات  يف  النــار  الفاشــيون  يضــرم  أمل  أملانيــا؟ 
إذا  نفضلهــم  ومبــاذا  مــان؟  وتومــاس  هيــى  هنريــك 

أحرقنــا ثقافتنــا أبيدينــا؟
لعــل البعــض ســوف يعارضــين بقولــه: لقــد حــدث 
هــذا يف املاضــي البغيــض. أود أن أصــدق؛ ولكــن 
يدفعــين  أعرفــه  الــذي  احلــايل  الوضــع  إن  واأســفاه. 

دفعــا للشــك يف أال حيــدث هــذا مــرة أخــرى. 

معروضــة علــى حنــو مغــرض. الكتــاب حمظــور دخولــه 
الســوفيي. وتداولــه يف االحتــاد 

ابللغــة  »حنــن«  زامياتــن  يفجيــى  ٩- كتــاب 
األملانيــة، طبعــة أملانيــا الغربيــة ۱۹۷۰. روايــة »حنــن« 
افــرتاء علــى الدولــة الســوفيتية، مل تصــدر يف االحتــاد 

الســوفيي. حمظــور دخوهلــا وتداوهلــا يف البــالد.
ب. أ. ماركــوف

رئيــس اإلدارة
األوىل  للمــرة  الوثيقــة  هــذه  علــى  اطالعــي  بعــد 
)يف ســجن »کريســتا« بعــد إغــالق ملــف القضيــة 
فقــد   . مأهــا  الــذي  الفاضــح  للجهــل  صعقــت 
مــن  يــدرج كل  أن  املثــال  ســبيل  علــى  أدهشــين 
عــامل اجلمــال انبوكــوف واملاركســي لوكاتــش ضمــن 
»املعاديــن لالحتــاد الســوفيي«، وأن تكــون فصــول 
مــن روايــة بيلنيــاك »حمظــورة مــن الدخــول والتــداول 
قــد  يكــون جوميلــوف  وأن  الســوفيي«  االحتــاد  يف 
الدوائــر  )ماتــزال  انقــالب کرونشــتادت  يف  اشــرتك 
مؤامــرة  يف  اشــرتاكه  تؤكــد  اآلن  حــى  الرمسيــة 

اخللــط.  مــن  ذلــك  وغــر  اتجانســيفكي(، 
الكــي، چــي.  أمــا »االفــرتاءات الكاذبــة« ضــد 
ســوى  األمــر  يكــن  فلــم  بورخــن  أشــعار  يف  يب. 
قيــام رجــال البوليــس الســري يف لننجــراد مبالحقــة 
ملغــادرة  ودفعــه  مســكنه  بتفتيــش  والقيــام  الشــاعر 
البــالد. وأمــا خبصــوص الرســوم والتخطيطــات ذات 
الــذي  اإليطــايل  األلبــوم  يف  اإلابحــي  املضمــون 
إمنــا  هنــا  اإلدانــة  فــإن  الفــن«  اســم »روائــع  حيمــل 
الصيــت:  ذائعــي  الرســامن  علــى  حتديــدا  تنصــب 
جورجــوين، بيلليــين، ريناتــو جوتــوزو. وأمــا »صــورة 
الفاشــي  الزعيــم  الــي ظهــر فيهــا  اللوحــة اجملهولــة« 
املشــبوهة  الشــخصيات  مــن  وعــدد  سوجلنتســن 

هللا - أنــين قــد عرضــت علــى بعــض معارفــی ألبــوم 
أنــين  أو  لوحــة جالزونــوف،  صــورة  أو  تســفيتايفا 
زوشــينكو؟  أو  لبيلنيــاك  أحدهــم كتــااب  أقرضــت 
املســئولية  أحتمــل  أن  عندئــذ  علــى  ســيتعن  كان 
وفقــا للقوانــن الســوفيتية علــى اجلرميــة اخلطــرة الــي 
تــداول مطبوعــات  البــالد وهــي  ارتكبتهــا يف حــق 
حتتــوي علــى افــرتاءات تشــهر وتنتقــص مــن الدولــة 
لقلــب  تدعــو  أو  االجتماعــي  والنظــام  الســوفيتية 

الســوفيتية! الســلطة  نظــام 
وألبــوم  وكليويــف  بلــوك  صــور  أن  جنــد  وهكــذا 
وزوشــينكو  بيلنيــاك  مــن  ورواايت كل  تســفيتايفا 
ميكــن  أشــياء  وخوداســيفتش  جيبيــوس  وخطــاابت 
أن تذهــب ابملــرء إىل معســكر كوليمــا يف ســيبراي، 
وهناك لن تشفع له خطاابت أعظم علمائنا )سواء 
إىل النائــب العــام ســولوفيوف أو احملقــق كامينكــو( 
الرجــل منكــب منــذ زمــن  والــى يؤكــدون فيهــا أن 
بعيــد علــى دراســة العصــر الفضــي، وســيكون مــن 
أدراج  االلتماســات  هــذه  تذهــب  أن  الطبيعــي 
يب.  جــي.  الكــي،  يف  أانســا  لعــل  بــل  الــرايح، 
العصــر  هــذا  يعــرف  مــن  أفضــل  أهنــم  ســيزعمون 

بدراســته. األجــدر  وأهنــم  الفضــى 
مــر الزمــن وعــاد الرجــل إىل حديثــه بعــد ســجنه. 
لقــد  والكتــب؟  الصــور  مصــر  مــاذا كان  ولكــن 
)كتابــة  عديــدة  مــرات  الســؤال  هــذا  طرحــت 
ابلطبــع( بــدءا مــن عــام ۱۹۸۳، ولــوال أنــين وقعــت 
ملثلــى  مســموح  غــر  أوراق  علــى  الصدفــة  مبحــض 
ابالطــالع عليهــا ملــا اتضــح ىل مصــر هــذه املــواد . 

� جورج لوكاتش� فالديمير نابوكوف

أدهشني 
على سبيل 

المثال أن 
يدرج كل من 
عالم الجمال 

نابوكوف 
والماركسي 

لوكاتش 
ضمن 

»المعادين 
لالتحاد 

السوفيتي«

أجبر البالشفة 
المخالفون 
في الفكر 

على الوقوف 
ووجوههم 
إلى الحائط 

أو الركوع 
وساقوهما 

إلى 
معسكرات 

العمل أو 
طردوهم إلى 

المهجر



العدد 59 38
39خريف - شتاء  2021 العدد 59 

خريف - شتاء  2021

كل كتاب موجه لقارئ!
ســأل إيهــاب حســن مــرة عّمــا 
إذا كان ال يزال هناك قراء أساســيون. قرّاء تكون بعض 

األعمــال األدبيــة ابلنســبة هلــم مصريّــة بشــكل ابت؟
هل يشكل األدب مصراً. وأّي مصر هو؟ 

اللحظــة األوىل يف القــراءة، أول كتــاب نلتقيــه صدفــة، 
كأن نعثــر عليــه منســيًّا يف مــكان مــا، فــوق الــّرف، أو 
يف خزانــة الثيــاب، ورمبــا عنــد مفــرتق الطــرق! منــّد يــدان 

عشــوائياً حنــوه، أو نرثــه مــن مكتبــة العائلــة ال فــرق!
إن حلظــة العثــور عليــه تبــدو كقــدر، هنــاك شــخص 
قبلنــا حظــي بفرصــة اللقــاء بــه، ملســه أو تصفحــه، لكنــه 
مل يثــر لديــه أي فضــول، ومل مينحــه أي عــزاء. مل يؤجــج 

لديــه الرغبــة، ومل يطلعــه علــى ســره. 
عــن كتــاب  يبحــث  مكتبــة كبــرة، كل  العــامل  هــذا 
ســوى  واجلنــون  واإلابحيــة  القداســة  وليســت  خيصــه، 

وتكتبنــا!  نكتبهــا  نصــوص 
إن مكتبــة الطفولــة تؤســس قــارئ املســتقبل، القصــص 
الرومانتيكيــة  احلــب  قصــص  مــاوس،  ميكــي  املصــورة 

رواايت حبجــم الكــف، مدفــأة وشــاي ســاخن!
املنــح  هــذه  يصــادف  مل  قــارئ  ســيكون  كيــف   

 ! ويّة لســما ا
 االكيــد أن قــارًئ جيلــس يف مــكان آمــن جبانــب موقــد 
النــار يف الشــتاء ومعــدة ممتلئــة ســيقرأ بطريقــة خمتلفــة عــن 
كائــن جائــع وبــردان. ومــن يكتــب يف بيتــه ليــس كمــن 

يفــاوض العــراء!

فدوى العبود

عندما
 يبتكر الكتاب قارئه!

االكيد أن 
قارًئا يجلس 

في مكان 
آمن بجانب 

موقد النار في 
الشتاء ومعدة 

ممتلئة 
سيقرأ 

بطريقة 
مختلفة عن 
كائن جائع 

وبردان

� للفنان هنري ماتيس "امرأة تقرأ مع مظلتها" ١٩٢١
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كتــب آالن دوبلــن مــن منفــاه مــرة: أان اقــرأ كمــا يقــرأ 
اللهيــب اخلشــب.

أقرأ ألجنو، وأي توقف يعين الغرق!
حتــت  اليقظــة  أحــالم  ويكتــب  يقــرأ  ابشــالر  كان 

لقصــف! ا
لــه األدب مصــراً   قــارئ مــن هــذا النــوع سيشــكل 
التعويضــات  وكل  القادمــة  احلرمــاانت  ســيمنحه كل 
املوعــودة، ايتــرى مــا نوعيّــة الكتــب الــي ســرتضي هــذا 
النــوع مــن القــراّء! وفيمــا لــو محــل أي منهــم إمكانيــة أن 

فمــاذا ســيكتب، وعمــا ســيكتب! يصبــح كاتبًــا، 
وكيــف ســتكون العبــارة النامجــة عــن قــراءة كانــت مبثابــة 

هــروب، وارتــداداً عنيفــاً حنــو الــذات 
وحــّل  الرضــا  عــدم  مــن  تنشــأ  الكتابــة  إذا كانــت 
الروابــط مــع الواقــع! فســخ العقــد مــع الطمأنينــة فمــاذا 

القــراءة!  تــروم 
 حيضــر بديهيًّــا الســؤال عــن احلــد الفاصــل بــن مــا نقــرأ 
ومــا نعيــش؟ لكــن حيــدث أن تلتبــس احلــدود بينهمــا، بــن 
مــا نتمنــاه وماحــدث وحــن )يصهــران ليتحــوال إىل شــيء 

واحــد( تضيــع احلــدود!
عالقــة  والكتــاب،  القــارئ  بــن  تبادليــة  عالقــة  مثــة 
قدريــة، أتيت كنبــوءة، كســفينة نــوح فجــأة وبــدون إنــذار، 
تكفــي مجلــة أو عبــارة ليحــدث هــذا الســحر أو الشــرارة، 

األوىل )الــرق الــذي ال نعــود قبلــه كمــا كنّــا(
 تســهم القــراءة يف والدة العــامل مــن جديــد، يف كتابــة 
العــامل مــن جديــد، وحــن تعجــز القدمــان ميكــن للغــة أن 

تتقــدم فيــه. 
فابتكــر  الفروســية،  دون كيخــوت كتــب  قــرأ  لقــد   
عاملــاً تشــكل العدالــة والشــجاعة جوهــره لكــن هــذا العــامل 
الــذي مل يكــن ســوى يف رأســه؛ جعلــه مثــراً للســخرية 

للحمــق! ومثــااًل 
 تســاءل كيليطــو مــاذا لــو أن دون كيخــوت قــرأ كتــب 

الدين؟ 
 الكتــب تعيــش منســية حــى تقــع بــن يــدي قــارئ 
صبــور ومثابــر. هلــا أقدارهــا وحظوظهــا كالبشــر، حبيــث 

تضــاف أقــدار الذيــن كتبوهــا إىل أقــداران اخلاصــة.
حــن تندلــع احلــروب، حتــرتق املكتبــات وتبــاد الكتــب، 
تعــدم ميدانيًــا  يتــم االنتقــام منهــا وكأهنــا بشــر وأرواح، 
مــا... قــارئ  ينجــو  زمــن  ويف كل  حماكمــات،  بــدون 

وينجــو معــه كتــاب. 
كل كتــاب ولــد ليؤنــس روًحــا يف حلظــة مــا. إنــه كاجلــيّن 

يف مصباح عالء الدين.
كمــا تســهم الكتــب يف تغيــر أقــدار النــاس، فهــي تغــر 
أقــدار أصحاهبــا كتــب مانغويــل مــرة: "كتبنــا ســتكون 

شــاهدة معنــا أو ضــدان، كتبنــا تعكــس مــن نكــون ومــا 
كنــا عليــه، كتبنــا تضــم حصتنــا مــن صفحــات كتــاب 

احليــاة" .
كل قــراءة هــي إعــادة كتابــة حلياتنــا، القــراءات اخلاطئــة 
يف  الســر  خاطئــة، كمــا  لكتــاابت  ابلتأكيــد  ســتؤدي 
الــدرب اخلاطــئ، واحليــاة الــي تبــدو ميــاًل حنــو العشــوائية، 
حتــوي تنظيًمــا معقــواًل وعــاداًل لنــا )فاملظهــر العشــوائي 

للنجــوم ال مينــع أن نشــكلها كمــا نشــاء!(
ميكــن للقــراءة أن تبــدأ مــن َعــوز مث تبتعــد عــن اهلــدف 
انطالقتــه.  الســهم يف  يشــبه  ذلــك  منــه،  بــدأت  الــذي 
عــن طريــق االقتبــاس أو التمثــل مــن خــالل النســيان أو 

التذكــر. ال فــرق.
القــراءة هــي نســخ  الفتــاح كيليطــو  لــــــ عبــد  ابلنســبة 
كتــب اآلخريــن "الوســيلة الوحيــدة للقــراءة، ابلنســبة يل، 

كانــت أن أنســخ"
 يف األعمــاق يريــد كيليطــو أن يكتــب روايــة متســقة، 
بطريقــة  ســيكتب  النهايــة  .......يف  مكتمــاًل،  نصــاً 
هــو  أعماقــه وهــا  ابتلــع كل اآلخريــن يف  لقــد  الناســخ 

مــن حكاايهتــم.  الســخرية  مــع  يعيدهــم 
إذن مــن أيــن أتيت هــذه اللوثــة، مــن الرغبــة أو الفــزع أو 
الالطمأنينيــة، ال شــك أن األخــرة هــي الراعــي الرمســي 

لــكل أشــكال القــراءة؟ 
ال يوجــد دافــع بــريء يف ذلــك اهلــوس، الــذي جيعــل 
هــل كان  جنــوين،  بشــكل  ابلكتــب  يتعلــق  أحدهــم 
مانغويــل راض أبن يلقــب ابلرجــل املكتبــة. هــل يرغــب 

أحدهــم حقــاً أن يطلــق عليــه لقــب املكتبــة! 
تلــك  يف  هنــاك  جتميــده  الزمــن،  تثبيــت  أراد  لقــد 
الكراتــن، واســتعادة كل شــيء. عــر مدينــة الكلمــات 
الــي ســيؤثثها مــن طــوب األحــرف، وكمــا أراد ســكان 
اببــل الصعــود حنــو الســماء، رغــب أن يشــيد مدينتــه )أن 

يشــيد كــوانً عــر الكلمــات( ســلماً حنــو املاضــي...
عــن اخلــوف.... عــن الرغبــة. ومــن احلرمــان، الفضــول 
اخلــوف  أعاصــر  أمــام  بــريء  دافــع  إنــه  أمهيــة.  أقلهــا 
والقلــق. ال ميكــن للفضــول أن يصنــع قــارئً بــل ربــة منــزل 

ثــراثرة. 
االســتعارات  ســّر  عــن  مــرة  أحدهــم كونديــرا  ســأل 

يف األدب فأجــاب أن الفضــل فيهــا يعــود إىل الشــرطة 
الســرية.

من تصدع أو ثغرة، شك...أو هروب تبدأ القراءة
لكــن مــا يبــدأ كهــروب يتحــول إىل عــادة، والبــذرة الــي 

حتملهــا الريــح تثمــر يوًمــا مــا! 
يف القــراءة ميكــن لأعمــال أن تكتبنــا، مــن جديــد، 
أخــرى  ذات  مشــاركة  واخللــق.  الكتابــة  نشــارك يف  أن 

جتربتهــا، وهــذا يعــين متثلهــا وعيشــها. 
اجلســر  أو  العالقــة  احملتملــة يف  التصدعــات  ماهــي   

ابلكتــاب! ابلكاتــب؟  القــارئ  يصــل  الــذي 
حبســب كونديــرا: كل قــارئ، عندمــا يقــرأ يغــدو قــارئً 

خاصــاً لذاتــه"
رمبــا أن يكتشــف القــارئ مــا مل يكــن مبقــدوره رؤيتــه 
لــوال هــذا الكتــاب! أال وهــو التعــرف علــى نفســه فيــه. 
ال أعــرف ملــاذا تبــادر إىل ذهــين احلكــم القاســي الــذي 
أصــدره بــرانرد شــو علــى دون كيخــوت، "كان جمنــوان 
أن حنتمــل  ميكــن  لكــن كيــف  قــرأ".  مــا  حــن صــدق 

الواقــع إن مل نصــدق مــا نقــرأ.
حى يف لعبة حنتاج إىل التصديق لبعض الوقت! 

القارئ احلايل متطلب وصعب يبحث عما وراء هذه 
العبــارات. عــن حكايتــه يف النــص، عــن عــزاء يتجــاوز 
اكتشــاف  ولــذة  املنمقــة.  العبــارات  أو  اللغويــة  احليــل 
القــارئ فينــا تعــادل لــذة الكتابــة، بــل إن القــارئ يفــوق 
الكاتــب أمهيــة، ووالدة القــارئ أصعــب مــن والدة كاتــب 
إهنــا ابنــة احلــظ ال املثابــرة. حيــدث أن يولــدا معــاً يف ذات 

اللحظــة.
هل تغران القراءة؟

ابلنســبة يل كانــت هــروابً، حالــة مــن اخلفــة أمــام ثقــل 
الواقــع، اســتعادة، متســك مبــا يضيــع، رعشــة متواصلــة، 

لــذة ال حــد هلــا، كاملــة وال هنائيــة 
مع كل مرحلة من حياتنا أييت كتاب لينقذان....

مكلومــة بعالقــة عاطفيــة، كنــت أمحــل يف يــدي كتــاابً 
هــوت ضحيــة حــب  حــن  مرتفعــة،  شــرفة  إىل  وأقــف 
جديــدة مــن شــرفة الطابــق األخــر يف الســكن اجلامعــي. 
ســألت نفســي يومهــا كــم مــرة فكــرت أن أفعــل ذلــك، 

لكــن، ويف اللحظــة املناســبة أييت كتــاب وينقــذين.
الــي  وأان  الكتــاب  تقــرأ  مــن  هــي  لــو كانــت  مــاذا   

أهــوي؟
وبينمــا  هبــدوء،  األشــجار  بــن  يســرون  العشــاق 
أحتضــن الكتــاب، كانــت الســيارات تقطــع األوتوســرتاد 
طعــام  روائــح  الســماء.  يعــر  طيــور  وســرب  مســرعة، 
العشــاء فواحــة والغيــم الرمــادي ينــذر ابقــرتاب الشــتاء.
يســرون  العشــاق  قلــيب،  إىل  الكتــاب  شــددت   

يحضر 
بديهيًّا 

السؤال عن 
الحد الفاصل 

بين ما نقرأ 
وما نعيش؟ 
لكن يحدث 
أن تلتبس 

الحدود 
بينهما

يمكن أن 
تكون أعمال 

كارلوس 
زافون مثاالً 

سيئاً عن 
الكتاب الذي 

يتحول إلى 
عقيدة وكتب 
باولو كويلو، 
غيوم ميسو!

القارئ الحالي 
متطلب 
وصعب 

يبحث عما 
وراء هذه 
العبارات. 

عن حكايته 
في النص، 

عن عزاء 
يتجاوز الحيل 

اللغوية أو 
العبارات 

المنقمة

حين تندلع 
الحروب، 

تحترق 
المكتبات 

وتباد الكتب، 
يتم االنتقام 
منها وكأنها 

بشر وأرواح
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هبدوء...يتابــع العــامل تقدمــه ...الفتــاة تتابــع طراهنــا... 
وكأهنــا لــن تصــل إىل األرض وختــرب هــذا املشــهد بعــد 

قليــل. 
للمواســاة...كل  أم  للنجاة...للفهــم  أم  للحمايــة 

قــارئ  ألجــل  وجــد  كتــاب 
كل كتاب وله قارئ...كل جسد وله يد تلمسه...

كل ثوب وله من يلبســه...
هبــا  يتعــزى  الــي  احلكمــة  إهنــا  املكــررة  العبــارة  هــذه 
الكتّــاب عــر العصــور، حــى الكتــب املتواضعــة تتعــزى 
مبنتهــى  هــذا  وحيــدث  قارئهــا،  علــى  تعثــر  قــد  أبهنــا 

البســاطة.
لكــن تصديــق أكاذيــب التاريــخ كاملراهنــة علــى ديــك 
يف ســاحة قتــال، وال بــد أن كثــراً مــن الكتّــاب قــد توقفــوا 

عــن ترديــد هــذه املقولــة الــي يؤمنــون هبــا بدوافــع طيبــة.
 حيــدث أن يعثــر الكتــاب علــى قارئــه، أو يقــع بــن 
أيــدي الشــخص اخلطــأ. لكــن الفــارق هــو أن نكتــب 
مــن أجــل القــارئ! خمتلــف كليــاً عــن الكتابــة مــن "أجــل 

ابتــكار قــارئ "
هــذه العمليــة )األشــبه بتفاعــل كيميائــي( تقــرتب إىل 
حــد بعيــد مــن مقولــة كانــط الــذي وصــف قراءتــه هليــوم 

"لقــد أيقظــين مــن ســبايت الدوغمائــي".

اســرتجاع  أم  اإليقــاظ،  هــي  الكاتــب  مهمــة  هــل   
اإليقــاع الطبيعــي للحيــاة الــي حيــدث أن تتنفــس يف كثــر 
وخمتلــف  وااليدلوجيــات،  األوهــام  مســوم  األحيــان  مــن 

االحنيــازات.
الكتاب احلقيقي يعمل ابلضد من كل ذلك!

 إنــه ال يتحــول إىل عقيــدة جديــدة، بــل يثــر الشــك، 
خيــرب األوهــام. ال يتقــدم علــى قارئــه، كمــا تفعــل الكتب 
املغلقــة وال خياطبــه مــن أعلــى بــل يفعــل فيــه فعــل الضــوء 

يف النبتــة، )يعيــد هلــا لوهنــا( 
يرتكــه  أن  يؤملــه دون  قناعاتــه دون جرحــه،  يصــدم   
شــخصية  ليســت  ذرًى جديــدة  يقــوده الرتقــاء  انزفــاً. 
وذاتيــة بقــدر ماهــي إنســانية حبيــث تّفتــح تلــك احلاســة 
الكــون و )مــع أمجــل مــا يف  الــي جتعلنــا نتواصــل مــع 

اعماقنــا(
ميكــن أن تكــون أعمــال كارلــوس زافــون مثــااًل ســيئاً 
يتحــول إىل عقيــدة وكتــب ابولــو  الــذي  الكتــاب  عــن 
كويلــو، غيــوم ميســو! كمــا أن كتــب ميلــر تيقــظ غريــزة 

التشــفي! 
لكنها ال تبتكر أبداً قارئها، ميكننا أيضا أن نتحدث 
معــي  االضطهــاد )الحظــوا  بعقــدة  عــن كتــب مصابــة 
ميكــن احلديــث عــن الكتــب كمــا البشــر، لكــن يصعــب 

حتديــد الكتــاب الــذي يبتكــر قارئــه(
يقــدم لنــا أدب الســجون مثــااًل علــى كتــب مصابــة 
بعقــدة االضطهــاد ميكننــا تعــداد الكثــر مــن الكتــب الــي 
تطلــب منــا أن نعاملهــا كضحيــة، وهــذا ضــروري، لكــن 

ملــاذا تعجــز عــن ابتــكار قارئهــا؟ 
أن  يف  ليســت  ومهمتــه  لقــارئ  موجــه  كل كتــاب 
يتوجــه إىل قــارئ عصــري أو مســتقبلي بــل يف ابتــكاره. 
متبــادل ال  منــو  االثنــن.  بــن  منــو  مــن عالقــة  انطالقــا 
الداخليــة  مناطقــه  اكتشــاف  عــن  القــارئ  فيــه  يكــف 

املطمــورة(. األاننية-إنســانيته  )شــروره-ونزعاته 
يف عــام ١٩٢٢ كتبــت فرجينيــا وولــف يف مذكراهتــا: 

أريــد أن اكتــب روايــة جديــدة
وحــن كتبــت مل تكــن مفهومــة لكــن أعماهلــا مثلــت 
حتــداًي للقــارئ العــادي كوهنــا موجهــة إىل قــارئ يتمتــع 
فهــم  علــى  القــادر  وحــده  وهــو  و)احلــدس(  ابلنباهــة 

للواقــع.  احلقيقيــة  الطبيعــة 
يف مقطــع مؤثــر مــن روايــة البؤســاء يســتضيف القــس 
رجــل  ســوى  األخــر  يكــن  مل  فاجلــان.  جــان  بيتــه  يف 
ُســجن ألجــل كســرة خبــز )كان غاضبًــا ويشــعر ابلظلــم(
مــن  والشــمعداانت  الفضيــة  األواين  سيســرق  ليــاًل، 
الــذي أكرمــه ومــاكاد يبتعــد حــى قبــض  بيــت الرجــل 

عليــه حــرس البلــدة وأعــادوه للقــس الــذي صمــت لدقائــق 
مث أجــاب: أان أهديتــه هــذه األواين الفضيــة!

 يف هــذه اللحظــة وعــر العفــو اســتطاع انقــاذ جــان 
فاجلــان مــن الشــر وأعــاد خلقــه مــن جديــد. وهــذه مهمــة 
األدب إنقــاذان مــن نفوســنا ليــس مــن اآلخــر. )النجــاة 

عــر الفهــم(.
هذا هو االنتصار احلقيقي للكاتب 

أمــام حمكمــة تتكــون مــن ٥6٥ قاضيــاً كان اختيارهــم 
يدافــع  ســقراط  وقــف  العميــاء  ابلقرعــة  العــوام  مــن 
بشــجاعة عــن نفســه؛ كان خوفــه علــى أهــل أثينــا يفــوق 
مــن  أليــس  القضــاة:  رئيــس  فســأله  نفســه  علــى  خوفــه 
األفضــل لــك أن تكســب عطــف احملكمــة بــداًل مــن أن 

تتحداهــا هبــذا الزهــو والشــموخ؟ 
أجــاب ســقراط: أتريــدوين حقــاً أن أترضَّاكــم اي أهــل 
غروركــم  أرضــي  وأن  الــكاذب  والثنــاء  ابملديــح  أثينــا 

والبــكاء؟! ابلتوســل 
ال توجــد وصفــة جاهــزة للكتــب احلقيقيــة، إهنــا كاحلياة 
تومئ وال تفصح، حترر وال تعتقل، هل ميكن أن نعرف 

عنها شــيًئا؟
 رمبــا هلــا ملمــح وحيــد وهــو: أهنــا قــادرة علــى ابتــكار 

قارئ...علــى إيقــاظ قــارئ...أو إنقــاذ حيــاة.

� برانرد شو

� فرجينيا وولف� ميان كونديرا
� كارل هولس" فتاة تقرأ ىف حجرة يدخلها ضوء الشمس"

� عبدالفتاح كيليطو
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حتيط  لكّنها  مثًا،  الثقافية  كاألنثروبولوجيا 
ما  الفت.  بشكٍل  فيه  وُتساهم  اجملال  هبذا 

رأيك؟
ــاٌر خيــتــلــف عــن  ــيـ  نـــعـــم، الــــدراســــات الــثــقــافــيــة تـ
الثقافية، بل هي جزء منه، ضمنه،  األنثروبولوجيا 
ــدارس يف إجنــاز أحبــاثــه، ابإلضــافــة  الـ يعتمد عليها 
إىل ِاعتماد الدراسات الثقافية على الفلسفة وِعلم 
بينهما مبَا  التمييز  ااِلجتماع وعلوٌم شّى، و ميكن 
أقرتح اآلن، فالدراسات الثقافية "ِعلم" يسعى إىل 
بناء تصور شامل عن الثقافات يف تنوع مكوانهتا 
الــوصــول إىل مشرك  بيئاهتا، مــن أجــل  وِاخــتــالف 
الي  ااِلختالفات  جتــاوز  من  ميَكِّن  بينها جوهري، 
وتعاقب  والــعــادات  واجملتمع  البيئة  من  بتأثر  تنشأ 
ــــؤثــــرات اخلـــارجـــيـــة، بينما 

ُ
ــثــقــافــات وامل ال ــل  وتـــداخـ

األنــثــروبــولــوجــيــا الــثــقــافــيــة، "مــقــاربــة نــقــديــة" تــدرس 
ذلــك عند  ذاهتـــا، ويتضح  عــن  الــثــقــافــات مستقلًة 
كلود ليفي سرتاوس مثاًل، فاألنثروبولوجيا )يرتمجها 

الثقايف؟ والنقد  األديب  النقد  عليها  يتكئ 
ــذا الــــســــؤال يــتــعــلــق  ــتــضــمــن يف هــ

ُ
اإلشــــكــــال امل

مبــفــهــوم الــنــقــد األديب والــنــقــد الــثــقــايف، واِبخــتــزال 
وموضوعه  عريق  اتريخ  له  األديب  فالنقد  شديد، 
الـــلـــغـــويـــة  ــه  ــ ــوانت ــكــ ومــ ــه  ــ ـــددات ــحـ مبــ األديب  ــنــــص  ــ ال
واألســلــوبــيــة والــبــالغــيــة، الــي تــنــقــل ذلــك احملــتــوى 
الفنية  والقيم  ابلقيمة  اإلخــالل  دون  املتلقن  إىل 
بــعــلــوم  الــنــقــد األديب  يــســتــعــن  ــد  واجلـــمـــالـــيـــة، وقــ
علمية  مقارابت  وحتليله، يف  احملتوى  لفهم  جُماورة 

"أدبية األدب".  العلمية؛  أو تسعى إىل 
الــــثــــقــــايف، طـــريـــقـــة يف فـــهـــم ودراســـــــة  الـــنـــقـــد   
ــســـاق  ــاد عـــلـــى األنـ ــمــ ــتــ ــنـــصـــوص األدبــــيــــة اباِلعــ الـ
احلقيقة،  أنّه يف  أي  النص،  املتضمنة يف  الثقافية 
تسعى  مقاربة  ذاته  الوقت  "أتويلية"، ويف  دراسة 
املكونة من  األنساق  ِانطالقًا من  النص  فهم  إىل 
هبا  مصرح  غــر  شخصية  ومــواقــف  فكرية  بنيات 
تــفــهــم مــن خـــالل حتــلــيــلــنــا للخطاب  عــلــًنــا، لــكــن 

حمـــّمـــد مــعــتــصــم كـــاتـــب وانقــــد مـــغـــريب مــعــروف 
يف الــســاحــة األدبــيــة والــنــقــديــة الــعــربــيــة، بــدراســاتــه 
من  العديد  له  صــدرت  النقدية.  وكتبه  ومقاالته 
الــُكــتُــب مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الـــذكـــر: "الــشــخــصــيــة 
والــقــول واحلـــكـــي"، "الـــرؤيـــة الــفــجــائــعــيــة: األدب 
الــعــريب يف هنــايــة الــقــرن وبــدايــة األلــفــيــة الــثــالــثــة"، 
اخلطاب  يف  واملقومات  "الصيغ  والسرد"،  "املــرأة 
الـــروائـــي الـــعـــريب"، "الـــرؤيـــة الــفــجــائــعــيــة: الـــروايـــة 
العربية يف هناية القرن" وقد انل عنه جائزة املغرب 
األدبية  الدراسات  ٢٠٠٥ صنف  دورة  للكتاب 
الرواية  يف  دراســات  القصوى:  "الذاكرة  والفنية، 
ــنــاء احلــكــايــة والــشــخــصــيــة  املــغــربــيــة املــعــاصــرة". "ب
"خطاب  الــعــريب".  النسائي  الــروائــي  اخلطاب  يف 

الذات يف األدب العريب". 
املؤسف! األنثروبولوجيا  فهم 

الــثــقــافــيــة  الـــّدراســـات  أّن  املـــعـــروف  مــن   �
ــات األخــــــــرى  ــصــ ــصــ ــخــ ــ ــت ــ ــلــــف عــــــن ال ــ ــت ختــ

البنيوية، الي أتثرت مبناهج  ِبعلم اإلانسة(  البعض 
الــبــحــث الــلــســانــيــة، ومـــا حــّقــقــتــه مــن تــرقــي علمي 
العلوم  مــيــدان  يف  "العلمية"  مــن  الشديد  واقــرتاهبــا 
اإلنــســانــيــة، لــكــن األنــثــروبــولــوجــيــا، لــأســف، تقع 
الــدراســة  أّن  إيــديــولــوجــي ضــيــق، أي  فــهــم  ضحية 
أو  البدائية  اجملتمعات  حنــو  تتوجه  األنــثــروبــولــوجــيــة 
الغربية  واحلــضــارة  الثقافة  عــن  املختلفة  اجملتمعات 
تـــوجـــد إاّل يف هــذه  ــثــقــافــة ال  ال ــأّن  ــ املـــتـــقـــدمـــة، وكــ
ــــرت عـــن الـــركـــب بــســبــب ما  اجملــتــمــعــات الــــي أتخـ
احلمالت  إابن  واستنزاف  له من هتميش  تعرضت 
اإلمرايلية لثرواهتا البشرية الطبيعية، كما أّن جتنب 
ــة لــلــمــجــتــمــعــات املــتــقــدمــة يــتــجــاهــل جــانــًبــا  الـــدراسـ
مــا تسعى  الــســائــدة، وهــذا  الثقافة  فهم  مــن  ُمهًما 
الدراسات الثقافية جتنبه ألجل الوصول إىل احلقيقة 

العلمية ملفهوم "الثقافة". 
الثقايف  النقد األديب والنقد  بن   

ثقافية  دراســات  عن  احلديث  ميكن  هل   �

الكاتب والناقد المغربي محّمد معتصم للجسرة:

الثقافة الشعبوية

تتسيد املشهد العريب

حاورته: نــّوارة لـحــرش

يف هــذا احلــوار، يتحــدث الكاتــب والناقــد املغــريب املعــروف حمّمــد معتصــم 
عــن الّدراســات الثقافيّــة، ومســتوى وســقف التلقــي العــريب هلــذا النــوع مــن 
الســياق  ذات  احلقــل. ويف  هــذا  ُتواجــه  الــي  العراقيــل  وأهــم  الّدراســات. 
بــن النقــد الثقــايف والّدراســات الثقافيــة،  يتحــدث عــن القواســم املُشــرتكة 
مؤكــداً يف هــذا الشــأن أنّــه مــن املُمكــن ااِلســتفادة يف النقــد األديب والنقــد 
الثقايف من الّدراســات الثقافية ألّن الثقافة هي الوجه الثاين ملفهوم احلضارة. 
معتصــم حتــدث أيضــا عــن واقــع وحــال الّدراســات الثقافيــة يف العــامل العــريب. 
وهــو يقــول هبــذا اخلصــوص "إذا كانــت هنــاك دراســات فهــي يف الغالــب جمــّرد 
ترمجــات أو مراجعــات خمتزلــة لرتمجــات غربيــة، والدليــل أّن يف ثقافتنــا، مــا 

يــزال مفهــوم )املثقــف( ُملتبًســا، وكذلــك مفهــوم )الثقافــة(...". 

يستعين 
النقد الثقافي 

بالثقافة 
في دراساته، 

وبينما 
الدراسات 
الثقافية 

ُتحلل مفهوم 
الثقافة كنسق 

فكري وتقف 
عند مكوناتها 

وعالقاتها

األنثروبولوجيا، 
ضحية فهم 
إيديولوجي 

ضيق، يجعلها 
تتوجه نحو 
المجتمعات 

البدائية أو 
المجتمعات 

المختلفة 
عن الثقافة 

والحضارة 
الغربية
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اللغوي  التحليل  على  صرحه  يبين  األديب  فالنقد 
ــا  ــاًسـ وأسـ أّواًل  لـــلـــوقـــوف  والـــبـــالغـــي واألســــلــــويب، 
الكتاابت،  من  النوع  هلذا  اجلمالية  األبعاد  على 
وحمـــاولـــة الــتــعــرف عــلــى املـــواقـــف والــثــقــافــات الــي 
املضامن، وكذلك  "أتويل"  إىل  يُنتجها سيحتاج 
لبناء  التداويل(  اجلانب  )أي  اللغوي  ااِلستعمال 
الباحث  وهــنــا سيجد  فــكــري،  تــصــّور  أو  مــوقــف 
النقد األديب حنو  ينزلق دون وعي منه من  نفسه 

الثقايف. النقد 

ــتــحــكــم فــيــهــا داخــل 
ُ
ختــص الــفــئــات الــبــســيــطــة وامل

أبّن  "املــغــلــوط"  الــوعــي  فينتشر  اجملتمعات،  تلك 
اجملتمعات املتقدمة، خالية من العيوب والنقائص 
البدائية  الثقافات  وفئاهتا  أفرادها  بن  تنتشر  وال 

من شعوذة وخرافة وتفكك واحنالل.
الثقافية،  الدراسات  من  الثقايف جزء  النقد  إّن 
لــكــنــهــمــا حيـــتـــاجـــان لــبــعــضــهــمــا، ابلـــرغـــم مـــن أّن 
ويبقى  "العلمنة"،  اِبجتــاه  تنحو  الثقافية  الدراسة 
واملــواقــف  لأنساق  أتويلية  دراســة  الثقايف  النقد 
ـــعـــلـــنـــة، أي دراســــة 

ُ
الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة غـــر امل

أتويلية لالوعي النص، دون إغفال حداثة "النقد 
الثقايف" اّلذي ما يزال يف طور البحث عن ذاته 
والعلمية،  املنهجية  وخصوصيته  هــويــتــه  وإثــبــات 
الثورة  يف  تمثلة 

ُ
وامل نشوئه،  أسباب  إغفال  ودون 

عــلــى عــلــمــنــة الــعــلــوم اإلنــســانــيــة يف ســبــاق حمــمــوم 
واألنثروبولوجيا  السوسورية  ابللسانيات  للتشبه 
الــســرتاوســيــة، وإىل حــٍد مــا ســيــمــيــائــيــات غــرميــاس 
البنيوية،  الــدراســات  ابلتحديد  وأعــين  وكــوتــيــس، 
ــة الــفــكــر  ــ ــثــقــايف ال يــنــصــب عــلــى دراسـ فــالــنــقــد ال
الــفــلــســفــات  الــفــلــســفــيــة أو أنــــســــاق  والـــنـــصـــوص 
الـــُكـــرى، مــن أجـــل تــفــكــيــكــهــا كــمــا فــعــل نيتشه 
أو  واملعرفة،  التاريخ  مع  فوكو  أو  امليتافيزيقا،  مع 
مــا فعل الكــان  أو  وبــنــاًء،  لفظًا  الّلغة  مــع  دريــدا 
الــلــغــوي. وهـــذه كلها  الــالوعــي  مــع األحـــالم أو 
ــد ُكـــرى وقــويــة لــبــنــاء صــرح "الــنــقــد  يف رأيـــي روافـ

الثقايف". 
  يف املشهد األديب

الثقافية  الّدراسات  أّن  القول  ميكن  هل   �
ــقـــدي الـــكـــايف  ــنـ ــيــل الـ ــتــحــل ــًا ال ــقـ مُتــــــارس حـ

جيب؟ الثقايف كما  للمشهد 
يبدو يل أّن اخلالف اّلذي ينبغي توضيحه هنا 
التمييز  على  يقوم  الــســؤال،  خــالل  ومــن  كذلك 
الدقيق بن ما يُراد بلفظ "دراسة" ولفظ "نقد"، 
ــتــأثــر يف الـــشـــيء أو  فـــالـــدراســـة ال عــالقــة هلـــا ابل
اآلخــــر كــمــا هـــي احلــــال يف الـــنـــقـــد، بـــل تــكــتــفــي 
تقاربة، 

ُ
وامل تشاهبة 

ُ
امل الظواهر  أو  الظاهرة  بتحليل 

ميكن  الي  اجلوهرية  احلقيقة  على  الوقوف  ألجل 

املؤلف. فيه  اّلذي صاغها 
ــوده، مـــن خــالل  ــ ــنــقــد الــثــقــايف، يــفــســر وجـ  وال
مـــوقـــف دعـــاتـــه مـــن الـــنـــقـــد الـــبـــنـــيـــوي ومــــن فــكــرة 
أي  اإلنسانية،  العلوم  ابقي  وعره  األدب  َعْلمنِة 
املؤلف  الذاتية وحضور  أّن  للرهنة على  أنّه أييت 
والــبــنــيــات الــعــمــيــقــة املــضــمــرة مــن أهـــم مــا يعطي 
الــنــص األديب قــيــمــتــه اجلــمــالــيــة وحــقــيــقــة وجـــوده 
ــارات حتــــّول اإلنـــســـان  ــسـ واســـتـــمـــراره، يف رســــم مـ
ومنـــوه املــعــريف والــثــقــايف. لــذلــك ال ميــكــن ِاعــتــبــار 
األديب  النقد  دراســات يف  فوكو  مشيل  دراســات 
ــات إدوارد  ــات جـــاك دريــــدا وال دراســ وال دراســ
ســعــيــد، ولــكــّنــهــا دراســـــات تـــنـــدرج ضــمــن الــنــقــد 
الــثــقــايف، ســواء اِبعــتــمــادهــا البحث األركــيــولــوجــي 
التفكيك  أو  والسياسي  اإلنساين  الِفكر  لبنيات 
أّن  ِاعتبار  على  والكلمات،  لألفاظ  اجلنيالوجي 
للكلمة اترخيًا، هو اتريخ حتّول الفكر اإلنساين، 
أو دراسة صراع الثقافات على ِاعتبار أهّنا بنيات 
ــيـــات، أي  ــولـــوجـ فــكــريــة لــثــقــافــات خمــتــلــفــة وإيـــديـ
البشرية حول  ثــقــافــات انجتــة عــن صــراع األهـــواء 

السلطة. على  وااِلستحواذ  التملك 
والنقد  األديب  النقد  يف  ااِلستفادة  مكن 

ُ
امل من 

ــقــايف مـــن الــــدراســــات الــثــقــافــيــة، ألّن الــثــقــافــة  ــث ال
ــتــعــلــق بــكــّل ما 

ُ
الــوجــه الــثــاين ملــفــهــوم احلــضــارة، امل

أنــتــجــه الــعــقــل الــبــشــري، مــن أدب عـــامل وشــعــيب، 
اجلميلة،  الفنون  وابقــي  ومــســرح،  وفلسفة  وفكر 
بينما الوجه اآلخر يتعلق مبَا صنعته يد اإلنسان، 
ختلو  ال  بدورها  وهــي  وعــمــارة،  وبناء  تشييد  من 
الّلغة  يعتمد على  لكّنه مجال ال  من مجال وفن، 

والشفهي.  الكتايب  والتعبر 
تــبــحــث عن  الــثــقــافــيــة  الـــدراســـات  وإذا كــانــت 
الــثــقــايف، أي حبثها يف جوهر  اإلنــســانــيــة  مــشــرتك 
الــثــقــافــات اإلنــســانــيــة ويف الــتــقــاطــعــات املــعــرفــيــة، 
اإلنساين،  الثقايف  اإلنتاج  األدب واحد من  فإّن 
اّلذي حيمل ابلضرورة بصمات تطّور هذا الكائن 
الثقايف يكون  النقد  لكن  الفاعل،  احلي واحليوي 
الــثــقــافــيــة مــن  ــــات  ــــدراسـ الـ ــثـــر إىل  يف حـــاجـــة أكـ
النسوية،  الــدراســات  ذلــك،  مثال  األديب،  النقد 

 مثاًل يلجأ إىل أتويل ِاستعمال الكاتبة لاِلسم 
العلم املؤنث معى واملذكر لفظًا، أي العلم اخلايل 
التأنيث اللفظية، مثل: مرمي، هند،  من عالمات 
سعاد...، وتلجأ الكاتبة إىل أتنيث املذكر لفظياً 
عالء...،  معاوية،  عنرتة،  مثال: محزة،  كذلك، 
موقًفا  تدعم  واإلمالئية  النحوية  املالحظة  وهذه 
الــنــســويــة، وهــي يف اآلن ذاتــه أتويــل  مــن الكتابة 
يــكــشــف عـــن بــنــيــة تــتــضــمــن الـــصـــراع بـــن املــذكــر 
اّلذي حُييل يف اخلارج؛ اجملتمع والثقافة  واملؤنث، 
عــلــى صــــراع بـــن ســلــطــة الـــرجـــل ووضــعــيــة املــــرأة. 
وحاجته  التحليل،  على  األديب  النقد  يقوم  إذن، 
الــثــقــافــيــة قــلــيــل إن مل نــقــل اندر،  إىل الـــدراســـات 
بــيــنــمــا الــنــقــد الــثــقــايف الــقــائــم عــلــى الــتــأويــل حيــتــاج 

ونتائجها. الثقافية  الدراسات  إىل  بشدة 
� مـــا هـــي الـــقـــواســـم املُـــشـــرتكـــة بـــن الــنــقــد 
النقد  وهــل  الثقافية؟  والــّدراســات  الثقايف 
نوٌع  هو  الثقافية  الــدراســات  مُتارسه  الّــذي 

الثقايف؟ النقد  من 
من  ذكرته  ما  على  هنا  التأكيد  إعــادة  ميكنين 
عــالقــة بــن الـــدراســـات الــثــقــافــيــة واألنــثــروبــولــوجــيــا 
ــذلـــك تـــكـــون الــــدراســــات الــثــقــافــيــة  الــثــقــافــيــة، وبـ
البنيات األساسية  التعرف على  ِعلمًا يسعى حنو 
واملـــشـــرتكـــة لـــكـــّل أنـــــواع الـــثـــقـــافـــات الـــعـــاملـــة وغــر 
والتقاطعات  بينها  العالقات  دراســة  مع  العاملة، 
الثقافية،  الفكرة  حنو  يتجه  الثقايف  والنقد  أيضا. 
أي دراســــة املـــواقـــف الــفــكــريــة وحــصــر األنــســاق 
ــســـار  الـــثـــقـــافـــيـــة، مــــن خـــــالل الـــــوقـــــوف عـــلـــى املـ
الــتــارخيــي لــتــحــّول الــوعــي واملــعــرفــة اإلنــســانــيــة، من 
أجــــل مــعــرفــة حــقــيــقــة اإلنـــســـان وآلـــيـــات تــفــكــره 
ــبــين جــلــدتــه مــن  ـــركـــبـــة ب

ُ
يف ذاتــــه ويف عـــالقـــاتـــه امل

دراســة  عر  ولكن  ختلفة، 
ُ
امل واألوعــاء  الثقافات 

ـــضـــمـــرة وغــر 
ُ
ــبــنــيــات الــعــمــيــقــة أو الـــالواعـــيـــة امل ال

ــصــرح هبــا، وهــذا اإلضــمــار، ال يتم إالّ 
ُ
علنة وامل

ُ
امل

عر رغبة اإلقناع بنصف احلقيقة، كما أشران إىل 
الثقافة يف  ذلك، يف حصر األنثروبولوجيا مفهوم 
يف  تقدمة، 

ُ
امل الشعوب  وكــأّن  البدائية،  الشعوب 

ــصــنِّــعــة والــتــكــنــولــوجــيــة، ال متــتــلــك ثقافة 
ُ
الـــدول امل

النقد الثقافي 
دراسة 

"تأويلية" 
تسعى إلى 

فهم النص 
اِنطالًقا من 

األنساق 
المكونة من 

بنيات فكرية 
ومواقف 

شخصية غير 
مصرح بها 

علًنا، لكن 
تفهم من 

خالل تحليلنا 
للخطاب اّلذي 

صاغها فيه 
المؤلف

الثقافة هي 
الوجه الثاني 

لمفهوم 
الحضارة 
الُمتعلق 
بكّل ما 

أنتجه العقل 
البشري، من 

أدب عالم 
وشعبي، 

وفكر وفلسفة 
ومسرح، 

وفنون جميلة، 
بوعمارة
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املــاضــي يف الــثــقــافــة األجنــلــوســاكــســونــيــة، وبــذلــك 
يكون من السابق ألوانه احلديث عندان عن إرث 
الثقافية،  للدراسات  ُمنجز  تطبيقي  وحّى  نظري 
جمّرد  الغالب  يف  فهي  دراســات  هناك  إذا كانت 
تـــرمجـــات أو مــراجــعــات خمــتــزلــة لـــرتمجـــات غــربــيــة، 
والدليل أّن يف ثقافتنا، ما يزال مفهوم "املثقف" 
ُمــلــتــبــًســا، وكــذلــك مــفــهــوم "الــثــقــافــة"، ويف حــال 
احلــديــث عــن "الــســيــاســات الــثــقــافــيــة" يف مــراكــز 
الـــــقـــــرار، نـــصـــطـــدم ابلـــتـــعـــمـــيـــم وحمــــــــاوالت تـــعـــومي 
احملتوى، بن ما هو مادي وغر مادي، وحماولة 
ــاســـات احملــلــيــة  ــيـ ــسـ خـــلـــق مــنــطــقــة بـــيـــضـــاء بــــن الـ
الثقافية  الــدراســات  فتبقى  الــدولــيــة،  والتوصيات 
داخل  وامللفات  الرفوف  حبيسة  خاصًة،  الرمسية 
تغييب  يتم  الواقع  يف  بينما  واإلدارات،  املكاتب 
الثقافة وذلك لتجنب احلديث عن التعّدد الثقايف 
العرقي وإبراز فكرة  التعّدد  خوفًا من َطرق قضية 

والعرقية.  واللغوية  الثقافية  األقليات 
دراســات  عن  احلديث  الغرب  يف  ميكن  لذلك 
ثــقــافــيــة وعــــن إرث نـــظـــري ثـــقـــايف، بــيــنــمــا عــنــدان 
مـــا نــــزال يف حـــاجـــة إىل ااِلتــــفــــاق حــــول مــفــهــوم 
ااِلقتصادين  )الفاعلن  وإقــنــاع  وإثــبــات  الثقافة، 
اآلخر  الوجه  وأبهّنا  الثقافة،  أبمهية  والسياسين( 
اّلذي ال حميد عنه يف إبراز املوقع احلضاري لكّل 

بلد.
والتحوالت الثقافية  سياساتنا 

� ما هو واقع وحال الّدراسات الثقافية يف 
العامل العريب، وهل أصبحنا على -مستوى 
اجلــامــعــات الــعــربــيــة مــثــًا- نــعــي أمهــيــة هــذا 

احلقل؟
 لو نظران كما سلف القول إىل ِاخنراط اجلامعة 
الــعــربــيــة يف  الــبــلــدان  الــثــقــافــة يف  الــعــربــيــة ووزارات 
املــنــتــدايت الــدولــيــة والــتــزامــاهتــا "ثــقــافــيًــا"، واخنــراط 
ــتــطــّورة، 

ُ
اجلــامــعــة الــعــربــيــة يف املــشــاريــع الــُكــرى وامل

فرضتها  الــي  احلالية،  الثقافية  السياسات  ومنها 
الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــرابــعــة، ومـــا حـــدث بــدايــة 
العريب  العامل  لنا  لبدا  اجلائحة، كوفيد١٩،  وإابن 
واللقاءات  والتوصيات  والواثئق  ثقافًيا،  ُمتقدًما 

الثقافية؟ الّدراسات 
الثقافة  على  سبقة 

ُ
امل واألحكام  البروقراطية،   

ثقف، مّث التفاوت بن فئات اجملتمع يف الوعي 
ُ
وامل

الثقافية  الدراسات  أّما  العيش.  والفكر ومستوى 
ــل أســــــوار اجلـــامـــعـــات  ــ ــــي تــبــقــى حمــــصــــورة داخــ الـ
احلــيــاة  هلـــا يف  أثـــر  فـــال  واجلــمــعــيــات،  واإلدارات 

العامة. الثقافية 
الثقايف النقد  مجالية 

ِاستنطاق  هي،  الثقايف  النقد  وظيفة  هل   �
–مثًا-؟ واملُهمشة  املقموعة  النصوص 

 نــعــم، إّن لــفــظ ِاســتــنــطــاق هـــو مـــا قــلــُت عــنــه 
ــثــقــايف، أبــعــاٌد  ســلــًفــا "الـــتـــأويـــل"، ولــكــن لــلــنــقــد ال
أخـــرى فــكــريــة وفــنــيــة ومجــالــيــة، فــال يــنــبــغــي لــه أن 
يــنــســى أنّـــه يــتــعــامــل مــع نــصــوص ُكــتــبــت ابلــّلــغــة، 
واســتــعــمــلــت الــلّــغــة يف الــتــعــبــر عــن تــلــك املــقــاصــد 
بوعي  أصحاهبا  غلفها  الي  واملضمرات  واملواقف 
أو بدون وعي، بقصد أو بدون قصد، خبطاابت 

دراسته وأتويله. وميدان  هي موضوعه 
يزال-  العريب -ما  اإلبداعي  النص  هل   �
بعيدًا عن التناول النقدي من منظور النقد 
يتشكل  مل  الــثــقــايف  الــنــقــد  أّن  أم  الــثــقــايف؟ 
ومل يـــتـــأســـس مبَــــا يــكــفــي يف خمـــيـــال الــنــاقــد 
للحديث  الوقت  بعد  حين  مل  وهل  العريب؟ 

العريب؟ العامل  عن نقد ثقايف يف 
لـــثـــقـــايف  ا ــقـــد  ــنـ لـ ا ــادة يف  ــ ــاوالت جــ ــ ــ  هـــنـــاك حمـ
ــاقـــد عـــبـــد هللا الـــغـــدامـــي  ــنـ لـ ــعــــريب، وقــــد تـــبـــى ا ــ ال
ــَدَم فــيــه عـــددَا مــن الــدراســات  ــ هــذا املــشــروع وَق
ــا يـــزال  ــعـــامل مـ ــتـــب، ولـــكـــن عـــمـــوًمـــا، يف الـ ــُكـ والـ
مالمح  أّن  الِعلم  مع  بداايته،  يف  الثقايف  النقد 
ــثــقــايف واضـــحـــة، وميــكــنــنــا يف  "فــلــســفــة" الــنــقــد ال
عريب  ثقايف  نقد  بناء  أن جنتهد يف  العريب  العامل 
لــلــنــصــوص الــعــربــيــة، الــرتاثــيــة واحلــديــثــة، واعــتــمــاد 
وحّى  العرب،  والــدارســن  املفكرين  ِاجتهادات 
ِاجتهاداهتم  وهلــم  العربية،  الّلغة  بغر  َمــْن كــتــَب 
الكبر  إدوارد سعيد، وعبد  النوعية وأخص هبم 

حصرًا. ال  متثياًل  اخلطييب، 

وصفها ابلعلمية، وهذا يقودان حنو التعبر التايل: 
من  ِانطالقًا  التحليل،  مُتارس  الثقافية  الدراسات 
ــمــكــنــة، 

ُ
مــالحــظــة الــظــاهــرة ووضـــع الــفــرضــيــات امل

مّث الـــوصـــول إىل نــتــائــج مُمــكــنــة أيـــضـــًا، تُـــوافـــق أو 
ــا تــطــمــح إىل أتســيــس  ــ ــنــاقــض الــفــرضــيــات، ألهّن ُت
وِعلم  السياسة  عن  نتحدث  الثقافة"، كما  "ِعلم 
واألدب  الــتــاريــخ،  وِعــلــم  التاريخ  وعــن  السياسة، 
تنري  الثقافة،  نقد  عن  واحلديث  األدب،  وعلم 
لــه عــلــوٌم أخـــرى ميــكــن أن يــكــون الــنــقــد الــثــقــايف 
واحداً منها، ودراسة السياسات الثقافية، وتعّدد 
طــرائــقــهــا بــتــعــّدد نـــظـــرة الـــــدارس ملــفــهــوم الــثــقــافــة 
الدراسة. تلك  من  واملتوخاه  املطلوبة  واحلاجات 

يــســتــعــن الــنــقــد الــثــقــايف ابلــثــقــافــة يف دراســـاتـــه، 
الثقافة  مفهوم  حُتــلــل  الثقافية  الــدراســات  وبينما 
وعالقاهتا،  مكوانهتا  عند  وتــقــف  فــكــري  كنسق 
ــّرد حـــالـــة صـــغـــرى مـــعـــزولـــة  ــ ــايف جمــ ــقـ ــثـ ــد الـ ــهـ واملـــشـ
ومــتــحــّولــة تــدرســهــا الـــدراســـات الــثــقــافــيــة كــُمــتــغــر 
الثقايف  املشهد  دراســة  عــام. وال ميكن  يف سياق 
ؤثرات 

ُ
وامل التحّوالت  يُراعي  إاّل يف سياق خاص 

ــيـــن )مـــفـــكـــريـــن وســـيـــاســـيـــن  ــافـ ــقـ ــثـ ــلــــن الـ ــاعــ ــفــ ــ وال
ومــتــدخــلــن خــــواص(، ويف حـــال حتــكــم اخلـــواص 
الـــثـــقـــايف  املـــشـــهـــد  يف  املـــــــال(  وأرابب  ــتــــجــــار  ــ )ال
قد  األعم،  الغالب  يف  الثقافية  الدراسات  تكون 
أو  لتتحّول إىل مرر  العلمي  جنحت عن خطها 
املال،  ينتج  الثقافة يف كّل ما  إىل ِاختزال مفهوم 
شعبية  فنون  تسيدت  حيُث  اليوم،  احلاصل  وهو 
خُمتزاًل  الثقايف  املشهد  وابت  ثقافية،  فنون  على 
ـــ"الــثــقــافــة الــشــعــبــويــة" الـــي جتــلــب  يف مـــا ُعــــِرف بـــ
الي  امللتزمة  الثقافة  على حساب  واملال،  الفرجة 

والرتبية. والتوجيه  ابملعرفة  واجلمال  الفن  تربط 
ومنجزان إرثنا 

يفتح  الثقافية،  الّدراسات  الرهان داخل   �
أيًضا الكثري من األسئلة اهلامة واملُربكة يف 
تــقــرأ إشــكــاالت اإلرث  هــذا احلــقــل. كيف 

الثقافية؟ للّدراسات  النظري 
ــثــقــافــيــة، حــديــثــة بـــدورهـــا عــلــى  ــات ال ــدراســ ــ  ال
الــســاحــة الــعــاملــيــة، ويـُـــــــَؤرَُخ هلــا بــســتــيــنــيــات الــقــرن 

ــنـــدوات مـــوجـــودة عــلــى شــبــكــة االنــرتنــيــت ملن  والـ
عن  يتحدثون  بل  امليدان،  يف  البحث  يف  يرغب 
ــواابت الــرقــمــيــة والــتــبــادل  ــبـ املــنــصــات الــثــقــافــيــة والـ
على  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  وزارات  وتـــعـــاون  ــثــقــايف،  ال
وحديثه. قدميه  العريب  الثقايف  ابملوروث  التعريف 

تزال  مارسة ما 
ُ
الواقع وامل  ولكن على مستوى 

البلدان  مــن  يف كثر  تقليدية،  ــســرة 
ُ
امل العقليات 

ــثــقــافــة بــعــقــلــيــات غــر  ــدار ال ــ الــعــربــيــة، مـــا تــــزال تُـ
العاملية،  الثقافة  يف  الُكرى  للتحّوالت  مستوعبة 
العيوب  من  احلالية، كثراً  اجلائحة  وقد كشفت 
والــنــقــائــص الــنــامجــة عــن عــدم مــواكــبــة الــتــحــّوالت 
ــتــكــنــولــوجــيــة يف  ــًة الـــتـــحـــّوالت ال ــيـــة وخــــاصــ الـــدولـ

وسياساهتما. والنشر  الثقافة  ميدان 
واملشاهدة القراءة  بن 

مــا هــو مــســتــوى أو  الــســيــاق،  يف ذات   �
ــّدراســــات  ــ ســقــف الــتــلــقــي الـــعـــريب حلــقــل ال

لثقافية؟ ا
يُنتجه  ما  النتائج،  عليه  تدل  التلقي  مستوى   
املــثــقــف الــعــريب مــن جــهــة، ومـــا يــنــتــجــه املــســؤول 
الواقع ال يكذب، فاألزمة واضحة  الثقايف، وهنا 
اجملتمع  ومجعيات  الُكّتاب  ورابطات  ِاحتادات  يف 
وبيواتت  خاصة،  والرتبوية  والثقافية  عامة  املدين 
ــعــر، مّث املــكــتــبــات واألنـــديـــة واملـــســـارح ودور  الــشِّ
يلفظ  وبعضها  تراجع،  ذلك يف  الشباب... كّل 
ألّن  له،  فعلًيا  اآلخر ال وجود  والبعض  أنفاسه، 
ــشــاهــد 

ُ
ــتــلــقــي/امل

ُ
ــتــلــقــي/الــقــارئ يف تــنــاقــص، وامل

ُ
امل

يف تـــزايـــد عـــر املــنــصــات والـــبـــواابت اإللــكــرتونــيــة 
ويــوتــوب،  فيسبوك  مــثــل  وااِلجــتــمــاعــيــة،  الشعبية 
ومشاهد ومقاطع تيك توك، وغرها كثرة. لكّنه 
تلق عشوائي غر منهجي وال موجَّه، وابلتايل ال 
ثقافية وطنية أو حّى  لبناء قاعدة  ِاعتماده  ميكن 
وُيساهم  اجلميع  يتلقاها  ثقافة  لتأسيس  قومية، 
يف بـــلـــورة مــضــمــوهنــا اجلــمــيــع. حتــتــاج الـــدراســـات 
الــثــقــافــيــة اخلـــروج مــن الــرفــوف الـــبـــاردة لـــإدارات 
وتطويرها  اِلختبارها  اجملتمع  داخــل  املــيــدان،  إىل 

هلا. السليم  للتلقي  قناة  وخلق 
تُــواجــه حقل  الــي  العراقيل  أهــم  هــي  مــا   �

يستعين 
النقد الثقافي 

بالثقافة 
في دراساته، 

وبينما 
الدراسات 
الثقافية 

ُتحلل مفهوم 
الثقافة كنسق 

فكري وتقف 
عند مكوناتها 

وعالقاتها

تسيدت فنون 
شعبية على 

فنون ثقافية، 
وبات المشهد 

الثقافي 
ُمختزالً في 

ما ُعِرف 
بــ"الثقافة 
الشعبوية" 

التي تجلب 
الفرجة والمال

تحتاج 
الدراسات 
الثقافية 

الخروج من 
الرفوف الباردة 

لإلدارات إلى 
الميدان، داخل 

المجتمع 
اِلختبارها 
وتطويرها 
وخلق قناة 

للتلقي السليم 
لها تحتاج 

الدراسات 
الثقافية 

الخروج من 
الرفوف الباردة 

لإلدارات إلى 
الميدان، داخل 

المجتمع 
اِلختبارها 
وتطويرها 
وخلق قناة 

للتلقي السليم 
لها
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� دبكة مع يزيدايت يف قرية ابحزاين قرب املوصل

� يف هضاب نينوى، االسم القدمي للموصل

تقــول النكتــة إن حمكومــاً ابإلعــدام ســئل، قبــل وضــع 
حبــل املشــنقة يف رقبتــه، عــن آخــر أمنيــة لــه فأجــاب: 

أريــد أن أتعلــم الياابنيــة.
تذكــرت هــذه النكتــة حــن زرت الــوالايت املتحــدة 
للجاليــة  حمليــة  إذاعــة  مــع  مقابلــة  إلجــراء  ودعيــت 
املفاجــأة  الكبــرة يف مدينــة ديرتويــت. كانــت  العراقيــة 
أن الرامــج يــدور ابللغــة الكلدانيــة، وهــم يريدونــين أن 
املوصــل،  مــن  وأمــي  أيب  إن  هلــم  قلــت  هبــا.  أحتــدث 
أهــايل  خبــالف  البيــت،  يف  العربيــة  يتكلمــون  وهــم 
القــرى املســيحية احمليطــة ابملدينــة. مــا زال ســاكنو تلــك 
القــرى يتخاطبــون ابلكلدانيــة، وهــي منــط حديــث مــن 
اآلراميــة، لغــة عيســى عليــه الســالم. ولــو ســئلت، قبــل 
الرحيــل عــن الدنيــا، عــن أمنيــي األخــرة لقلــت إنــين أود 

اآلراميــة. تعلّــم 
نشــأت  وفيهــا  بغــداد.  بــل يف  املوصــل  أولــد يف   مل 
العربيــة.  ابللغــة  تكتــب  صحافيــة  واشــتغلت  ودرســت 
األغنيــات  بعــض  ســوى  الكلدانيــة  مــن  أعــرف  ال 
والعبــارات الــي تقــال للتحيــة أو التهنئــة ابألعيــاد. ويف 
بغــداد أحببــت وتزوجــت وولــدت طفلــي البكــر. لكــن 
املوصــل بقيــت متيمــة أمحلهــا يف سلســلة حــول عنقــي. 

عمــر البنيــة مخــس ســنوات وفســتاهنا حتــت الركبــة.
مبدينــة  تعلقــي  متيمــة  عنقــي  مــن  تنــزع  مل  حادثــة 
األجــداد. بقيــت أتقلــب بــن حضنــن. يســألونين مــن 
لكــن  "مصالويــة".  ســريعاً:  اجلــواب  فيطفــر  أان  أيــن 
ومقهــاي،  وجامعــي،  وذكــراييت،  بغداديــة،  هلجــي 
وأصدقائــي، والســدرة الــي حفــران علــى جذعهــا حــريف 

احلــب.
 وحــن ســرقتين الروايــة مــن الصحافــة وجدتــين أرســم 
موصلــّي  أصلهــا  عائليــة  شــجرة  روااييت  لشــخصيات 
"ســواقي  يف  كاشــانية  كانــت  بغداديــة.  وفروعهــا 
القلــوب" أرمنيــة مــن املوصــل.  ورمحــة، جــّدة "احلفيــدة 
يف  ورديــة  الدكتــورة  وكذلــك  املوصــل،  مــن  األمركيــة" 
"طّشــاري". لعلهــا طريقــي يف طلــب الغفــران مــن رحــم 

فيــه.    هاجــرت منــه مل أمكــث 
 أيب كان املهاجــر األول وتبعتــه العائلــة كلهــا. وهــي 
هجــرة مبفهــوم تلــك األايم مــن ثالثينــات القــرن املاضــي، 
حيــث النــزول مــن املوصــل إىل العاصمــة مبثابــة الرحيــل 
إىل كنــدا. أراد جــّدي ألبنــه الكبــر أن يكمــل تعليمــه. 
ومل تكــن يف املوصــل جامعــة، بعــد، ومصاريــف التعليــم 
فــوق طاقــة العائلــة. درس أيب علــى نفقــة اجليــش وختــرّج 

هــي الســهول الفســيحة اخلضــراء الــي نســافر إليهــا يف 
عطلــة عيــد الفصــح ونتمتــع بعذوبــة مناخهــا. أجــري يف 
ســهوهبا املرقطــة بشــقائق النعمــان احلمــر الفانيــة وأبزهــار 
البابونــج الصفــراء. ومنــذ الطفولــة، علمــوان أن البصــرة 
هــي ثغــر العــراق البّســام وأن املوصــل هــي "أم الربيعــن". 

كان خريفهــا ربيعــاً اثنيــاً.
يشــتهر  مدينــة حمافظــة،  املوصــل  أن  أيضــاً   علمــوان 
أهلهــا ابجلــد واالجتهــاد وال يقبلــون امليوعــة. وخبــالف 
ال عثمان املوصلي، يف القرن 

ُ
الرائد املوســيقي الشــهر امل

التاســع عشــر، وعــازيف العــود مــن أســرة بشــر العــواد، 
مــن  األغــاين كانــوا  وكتــاب  الطــرب  أهــل  أشــهر  فــإن 
جنــوب العــراق. مــع هــذا جتــد يف "يوتيــوب" تســجيالت 
لبضــع أغنيــات قليلــة بلهجــة أهــل املوصــل، ال تتجــاوز 
تلــك الرصانــة املعروفــة عــن  اليــد. هــل كانــت  أصابــع 
املواصلــة هــي الســبب يف أن صبيــاً موصليــاً رمجــين حبجــر 
صغــر ألنــين كنــت ألبــس ثــوابً قصــراً؟ كنّــا يف العيــد وقــد 
خاطــت يل أمــي فســتاانً أمحــر مــع ايقــة بيضــاء. خرجــت 
بعــد الفطــور ألعــب مــع األطفــال يف الشــارع الــذي يقــع 
فيــه بيــت جــدي، وجاءتــين حصــاة آملتــين. اســتنجدت 
برجــل مــن املــارة فصــاح يب: "تغطــي اي بُنيّــة!". وكان 

�ب �تووكا�ت �ن مد�ي
يف هذا الباب اجلديد، تستضيف »اجلسرة« 
كل عــدد كاتًبــا يكتــب لنــا عــن مدينــة قلبــه، 
ال املدينــة الــي يعرفهــا اجلميــع، لكــن املدينــة 
الي ختصه هو، وليس شرطًا أن تكون مدينة 
مولــده، أو مدينــة عيشــه احلــايل، فقــط مدينــة 
الروائيــة  نســتضيف  العــدد  وهــذا  القلــب. 
والكاتبــة الصحافيــة العراقيــة املتميــزة، إنعــام 
كجــه جــي الــي ترحتــل بشــخصيات رواايهتــا 

بــن بغــداد واملهاجــر.

املوصل
مدينتي التي لم أعش فيها

يسألونني 
من أين أنا 

فيطفر الجواب 
سريعاً: 

"مصالوية". 
لكن لهجتي 

بغدادية، 
وذكرياتي، 
وجامعتي، 

ومقهاي، 
وأصدقائي 
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� شتاء ١٩٧٣ يف غاابت املوصل

� مدينة املوصل

� بوسرت بصورة الكاتبة يف حديقة أيب نواس ببغداد، مبناسبة فعالية )أان عراقي أان أقرأ( الي بدأت 
٢٧ الشهر املاضي يف بغداد

ضابطــاً عدليــاً. ولــو كانــت هنــاك كليــة لــآداب الختــار 
دراســة األدب العــريب. ومــن أيب أحببــت اللغــة وحفظــت 

األشــعار األوىل. 
عبــد  حصــل  الثانويــة،  مبدرســته  النهائيــة  الســنة  يف 
اللغــة  درس  األعلــى يف  العالمــة  علــى  أفنــدي  األحــد 
الطالــب  مكافــأة  تكــون  أن  العــادة  وجــرت  العربيــة. 
األول نســخة مثينــة مــن القــرآن الكــرمي. خــرج مــن بوابــة 
فوجــد  القصــر  الصيفــي  وســرواله  بطربوشــه  املدرســة 
املديــر ينتظــره يف عربــة حنطــور. دعــاه إىل الركــوب جبانبــه 
وأخــذه إىل املكتبــة املركزيــة. أشــار املديــر إىل الرفــوف 
املرتاصــة ابلكتــب وقــال لــه: "ميكنــك اي ابــين أن ختتــار 
أي كتــاب تريــد، هديــة لــك، مهمــا كان ســعره". وفهــم 
التلميــذ املســيحي الرســالة وهــّز رأســه رافضــاً. عــاد املديــر 
واملوصــل  نصــراين  أنــت  ولــدي،  اي  "افهمــين  يقــول: 

حمافظــة".  مدينــة 
أصــر أيب علــى أن ينــال املصحــف ولــن يقبــل بغــره. 
ورضخ املدير الطيب بعد أن أقســم له أيب أبن الكتاب 
ســيكون معــززاً يف بيتنــا كمــا يف بيــت أي مســلم. هــل 
أحببــت تلــك املدينــة ألن يف تربتهــا عظــام أجــدادي أم 
العقائــد دومنــا  أبنــاء خمتلــف  ألهنــا حنــت علــى عظــام 
متييــز؟ مجعــت املوصــل طوائــف وأعراقــاً كثــرة جــاءت 
مــن أرمينيــا وتركيــا والبلقــان واســتقرت فيهــا، علــى طريــق 
الفرنســين  جلــراين  أقــول  حــن  ابلزهــو  أشــعر  احلريــر. 
مدينــي.  مــن  امســه  أخــذ  الناعــم  املوســلن  قمــاش  إن 
كان ذلــك قبــل أن تســّمم النزاعــات السياســية أجــواء 
واليهــود  العــرب  بــن   ١٩48 حــرب  املدينــة. كانــت 

املوصــل.  يهــود  مــن  اآلالف  عشــرات  ملغــادرة  بدايــة 
وهــم ال يزالــون، بعــد أكثــر مــن نصــف قرن، يتحدثــون 
بلهجتهــم املوصليــة الــي اشــتهروا هبــا يف كل البــالد الــي 

ســكنوا فيهــا. 
اجلمهــوري  إىل  امللكــي  العهــد  مــن  العــراق  حتــّول 
املوصــل  ســفكت  بينهــا.  فيمــا  األحــزاب  وتنازعــت 
القوميــن والشــيوعين.  الدمــاء يف صــراع  مــن  نصيبهــا 
وتنتكــس  لفــرتة  تتعــاىف  وهــي  الســنوات  عليهــا  مــرت 
ألخــرى. وملــا احتــل األمــركان العــراق دخــل البلــد كلــه 
يف دوامــة الفوضــى. كل ذلــك بكّفــة ودخــول الدواعــش 
إىل املدينة بكّفة. رأى العامل كله كيف دمرت املتاحف 
وشــواهد ســبعة آالف ســنة مــن حضــارة البشــرية. ويــوم 
رأيــت تفجــر املنــارة احلــدابء جلامــع النــوري، تفجــرت 
الدمــوع مــن عيــين. كانــت تلــك املنــارة املائلــة رمــز املدينــة 
املرســوم علــى كل البطاقــات الريديــة، مثــل بــرج ابريــس 
ومثلمــا  اجليــزة.  وأهرامــات  نيويــورك  يف  احلريــة  ومتثــال 
فقــدت املوصــل يهودهــا، جــرى هتجــر مســيحييها يف 
ليلــة ليــالء. ليتــين مل أتنبــأ، يف روايــي "طّشــاري"، مبؤامــرة 

تفريــغ العــراق مــن فسيفســائه. 
نفســي  أقــدم  وأان  مــن عمــري  ســنة  ســتن   عشــت 
ال  ألنــين  مســيحية  يقــال  أن  أرفــض  فقــط،  كعراقيــة 
أريــد أن أســجن يف طائفــي. وحــن ترمجــت كتــيب إىل 
إن كنــت  الصحافيــون  يســألين  أن  فاجــأين  الفرنســية 
شــيعية أو ســنية. كنــت أســخر مــن بالدهتــم وأرفــض الــرد 
علــى الســؤال. لكنــين اليــوم، أجاهــر ابنتمائــي، ســواء 
طائفــي  منطلــق  مــن  ال  يف كتــاابيت،  أو  أحاديثــي  يف 

بل ألســجل وأوثّــق الفــرتة الزمنيــة املشــرقة الــي نشــأت 
فيهــا دون أن يســألين أحــد عــن ديــين.

 غادرت العراق وصارت ابريس مسكًنا يل. عاصمة 
مذهلــة اجلمــال لكــن هيهــات أن هتــّز شــجرة املوصــل 
يف حدائــق القلــب.  أجــد متعــة كبــرة حــن أجالــس 
الســيدة صفيــة الدبــوين، األديبــة املوصليــة املهاجــرة الــي 
جتــاوزت التســعن. أســتمع إليهــا حتكــي عــن مدهشــات 
تعاقبــت علــى مدينتنــا خــالل قــرن كامــل. أبوهــا إمــام 
ذو منزلــة دينيــة رفيعــة ابنتــه تتبــع املوضــة وترتــدي أمجــل 
طــب  يف كليــة  الطالبــات  إن  يل  قالــت  الفســاتن. 
املوصــل الــي أتسســت أوائــل الســتينات، كــن يلعــن كــرة 
املضــرب وهــن مرتــدايت الشــورت األبيــض. وإذا قالــت 

صفيــة فصدقوهــا.
إنعام كجه جي

غادرت العراق 
وصارت 

باريس مسكًنا 
لي. عاصمة 

مذهلة الجمال 
لكن هيهات 

أن تهّز شجرة 
الموصل في 

حدائق القلب

وحين 
سرقتني 

الرواية من 
الصحافة 

وجدتني أرسم 
لشخصيات 

رواياتي شجرة 
عائلية أصلها 

موصلّي 
وفروعها 
بغدادية

هل كانت 
الرصانة 

المعروفة عن 
المواصلة هي 
السبب في أن 
صبياً موصلياً 
رجمني بحجر 
صغير ألنني 
كنت ألبس 

ثوباً قصيراً؟
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� جيوكوندا بيلي

امرأة بمزايا الذكور
 مثة شيئان مل أخرتمها مع ذلك حددا شكل حيايت: 
البلد الــذي ولـــدُت فــيــه، والــنــوع الــذي جئت بــه إىل 
الـــعـــامل. ورمبـــا ألن أمـــي عــاجــلــهــا الــَطــْلــق فــيــمــا كــانــت 
يف اســــتــــاد ســــومــــواث بـــــ مــــاانغــــوا 
ملــشــاهــدة مــبــاراة بــيــســبــول، صــار 
مــصــري حــــرارة اجلــمــاهــر. ورمبــا 
ــرارة اجلــمــاهــر إىل خــويف  تــرجــع حــ
القيود  جتــاوز  للرجال، ورغبي يف  الوحدة، وحيب  من 
البيولوجية أو املنزلية، ومنافسة الرجال يف أماكنهم يف 
الــعــامل. كــان أمــام االســتــاد حيث غــادرت أمــي ركًضا 

متمردة  ــرأة  امـ ســتــغــدو  طفولتها  صــور  واملــهــدهــدة يف 
أن  بعد  متأخًرا،  متــردُت  النوم.  عينيهما  من  ستسرق 

للقراءة. كرست سنوات مراهقي 
برين  خوليو  فائقة. كــان  وبسرعة  بنهم  أقــرأ  كنت 
وجدي ابنتشو – َمن كان ميدين ابلكتب- املسؤوَلن 
عن تطوير خيايل بال قيود، وبلوغ االعتقاد أبن احلقائق 
اخليالية ميكن أن تتحقق. لقد عثرت األحالم الثورية 
على أرض خصبة بداخلي. نفس الشيء حدث مع 
أحالمي األخرى ذات العمق اجلندري. غر أن فتيان 
أحالمي كانوا حماريب عصاابت، وبطواليت األسطورية 
فعلتها فيما كنت أغر حفاضات وأغلي رضعات. 

كنت دوًما امرأتن، وعشت دوًما حياتن. واحدة 
ــانـــت تـــريـــد أن  مــنــهــمــا كـ
تـــتـــبـــع كــــتــــالــــوج األنــــوثــــة 
تتزوج  أن  الكالسيكي: 
لطيفة  وتـــكـــون  وتــنــجــب 
وطيعة، وأن تكون مربية. 
ــــت األخـــــــرى  ــانـ ــ فـــيـــمـــا كـ
الذكور:  مزااي  إىل  تتطلع 
ــفـــاء  ــتـ االســــتــــقــــالل، االكـ
التمتع  الـــذايت،  ابلتقدير 
ــامــــة وحـــريـــة  ــعــ ــ ابحلــــيــــاة ال
احلـــركـــة والـــعـــشـــاق. لــقــد 
ــزًءا كـــبـــرًا مــن  ــ كــلــفــين جــ
املــوازنــة بن  تعلم  حــيــايت 
ــيـــد قــــواي  املــــرأتــــن وتـــوحـ
بــيــدي وأســنــاين، حــى ال 
بينهما.  الصراع  يلتهمين 
الـــنـــهـــايـــة  يف  أين  وأظـــــــن 
أجعلهما  أن  متكنت من 
جلدي.  حتت  تتعايشان 
أنــــكــــر  أن  دون  ومــــــــن 

أنوثي، أعتقد أين حققت رجولي.
ــاتـــن. ألنــــه يــعــين  ــيـ األعـــقـــد كــــان الـــتـــوفـــيـــق بـــن احلـ
تــذويــب اجلــغــرافــيــا بــيــنــهــمــا. أن أمحـــل املــاضــي وأمحــل 
أي  إىل  ليس  ببساطة  به  وأرحتــل  على كاهلي  بلدي 
مكان، إمنا إىل الشمال، إىل البلد الذي نسج شبكة 
الفانتازية. وبعد  فيها مسكات أحالمي  صيد هلكت 
أحالمنا  أعــنــف  مثلي  وكــثــرون  أان  فــيــه  عــام حققت 
بــكــل هبــجــة ومـــن دون أن نــصــدق، عـــاد بــلــدي إىل 

احلرب، إىل النزيف.
ن ِمن السماء، أمطرت رصاصات؛ وبداًل 

َ
بداًل ِمن امل

الــنــيــكــارغــويــن؛  الــغــنــاء يف كــــورال، انقسمنا حنــن  مــن 

إىل املستشفى، متثال فوق فرس لـ أانستاسيو سومواث 
الــذي أســس يف مــاانغــوا األســرة  الديكتاتور  غــارثــيــا، 
ــــدري أي جــيــنــات  يـ ــن  مـ ــام ١٩37.  عــ الــســامــوثــيــة 
انــتــقــلــت يف الــســائــل األمـــنـــيـــويت حــيــنــهــا، لــكــن بـــداًل 
مــن أن ينتهي يب املــطــاف رايضــيــة حتــمــل مــضــراًب يف 
يدها، انتهى يب وأان أابرز بكل األسلحة مشّهرة يف 
الــفــارس، واملشاركة يف نضال لتحرير  وجــه ورثــة هــذا 
ابلقارة  الديكتاتورايت  أطــول  مــن  واحــدة  مــن  بلدي 

األمريكية.
مل أكــن مــتــمــردة مــنــذ الــطــفــولــة. ابلــعــكــس. مل أكــن 
أمتتع مبا ينبئ أبوّي أبن هذه الطفلة الصامتة والعذبة 

وبداًل من الرخاء، حّل الفقر. وفيما كان شعيب يكتب 
على اجلدران "أيها األمريكي، عد إىل بيتك"، وقعت 
أان يف حب صحفي أمريكي. حن مل يتبق من ثوريت 
إال أصداء وبعض آاثر، جرين احلب الذي مل أستطع 
مقاومته من قبل، لتوقيع اتفاقية مع احلبيب، مبوجبها 
بــلــده. وبسبب  الــوقــت يف  بعض  بقضاء  عــلــّي  حكم 
ــرارة الــســحــريــة، مــثــل األمـــــرات يف قصص  ــشـ ــذه الـ هـ
األطفال، أقضي شطًرا من حيايت أغدو فيه عصفوًرا 
يغرد يف قفص ذهيب ويتوق إىل أصوله البعيدة. ومن 
بشمس كاليفورنيا  والــدافــئ  ابلنخيل  املــطــّوق  قفصي 
أحاول التصاحل مع بلد مّزق طائرة ورقية كنت أطّرها 
كــطــفــلــة كــبــرة؛ أحــــاول أن أنــظــر إلــيــه بــعــيــيّن الــرجــل 
الــــذي أحـــبـــه. أان اتئــهــة 
يف جمـــاهـــل مــديــنــة كــبــرة 
ابلوالايت املتحدة، جمرد 
تقود  أٌم  إضــافــيــة.  امــــرأة 
ابنتها إىل الروضة وتنظم 
مــواعــيــد لــعــبــهــا. مـــا مــن 
أحد يشتبه، حن يراين، 
للمحاكمة  تعرضت  أين 
وأدانتين حمكمة عسكرية 

ابلسجن لكوين ثورية.
ــــكــــين عـــشـــُت  نــــعــــم، ل
حــــــيــــــاًة أخـــــــــــرى. كـــنـــت 
تــــنــــفــــيــــذ  يف  عــــــــــضــــــــــوة 
بــــــــــــــطــــــــــــــوالت كــــــــــــــرى، 
البطوالت  هلذه  وخمِططة 
عشت  عليها.  وشــاهــدًة 
ــل وحلـــظـــات  ــ شــــهــــور محـ
جــــــاءت  ــة  ــلــ ــفــ طــ والدة 
ــســـوة بـــلـــحـــم شــعــب  مـــكـ
شاهدت  وبدمه.  كامل 
عاًما من  وأربعن  بنهاية مخسة  اجلماهر وهي حتتفل 

الديكتاتورية.
اخـــتـــرت طـــاقـــات هــائــلــة تــنــطــلــق حـــن يــتــجــرأ املـــرء 
على جتاوز اخلوف وفطرة حب احلياة، من أجل غاية 
لكين ضحكت  بكيت كثرًا،  فردي.  ما هو  تتجاوز 
كثرًا كذلك. عرفت سعادة التخلي عن األان ومعانقة 
النحن. ويف هذه األايم الي يسهل فيها السقوط يف 
األحــالم  عــن  والتخلي  شــيء  بكل  والكفر  السخرية 
تــنــمــو، أكتب  فــرصــة ألجنحتها كــي  مــنــح  قــبــل حــى 
هذه املذكرات دفاًعا عن تلك السعادة الي تستحق 

أن حنيا من أجلها وحى أن منوت من أجلها.

تحت سامء متطر رصاًصا
جيوكوندا بيلي

اختبرت 
طاقات هائلة 

تنطلق حين 
يتجرأ المرء 
على تجاوز 

الخوف

لم أكن أتمتع 
بما ينبئ 
أبوّي بأن 

هذه الطفلة 
الصامتة 
والعذبة 

والمهدهدة 
في صور 

طفولتها 
ستغدو امرأة 

متمردة 
ستسرق من 

أعينهما النوم
ترمجة: أمحد عبداللطيف
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 من حيث تبدأ الذكرى
كوبا، 1979

كل طلقــة كانــت تفتــق جســدي. رعدهــا كان ينفــض 
كل مفصــل مــن مفاصلــي وخيلّــف يف رأســي صفــرًا ال 
حيتمــل، حــاًدا ومربــًكا، ال أحــد يعــرف مــن أيــن ينبــع. 
للرصــاص. كنــت  بكراهيــي  أعــرتف  أن  علــّي  عــار 
أغمــض عيــيّن بقــوة حلظــة الضغــط علــى الــزاند، داعيــًة أال 
ينحــرف ذراعــي عــن اهلــدف حلظــة العمــى هــذه. وبعــد 
إطــالق النــار كانــت متلــؤين الرغبــة يف رمــي الســالح كأنــه 
مشــتعل، كأن جســدي يســتعيد ســالمته عنــد التخلــص 
بيــدي ومســرتحًيا  قاتــل كنــت قابضــًة عليــه  مــن عضــو 

علــى كتفــي. 
عــام  مــن  ينايــر  أايم  أحــد  صبــاح  ذلــك يف  حــدث 
نقــي  جبــو  ابردة  مشاليــة  رايٌح  النهــار  طــّوق   .١٩7٩
مثاليًــا  يوًمــا  يغــدو  أن  املمكــن  مــن  وصــاٍف. كان 
العشــب  علــى  االســرتخاء  أو  الشــاطئ  إىل  للذهــاب 
مــن  بــداًل  الكاريــيب.  وأتمــل  الصنوبــر  أشــجار  حتــت 
ذلــك، وجــدت نفســي يف ميــدان رمايــة برفقــة مجاعــة مــن 
حمــاريب العصــاابت األمريكيــن الالتينيــن، وبيــدي بندقيــة 
مــن طــراز AK 47. ومــن ورائــي كان فيديــل كاســرتو 

إلينــا. وينظــر  إىل جمموعــة  يتحــدث 
يشــبه رحلــة  جــو  تقريبًــا، ويف  ســاعة  بنصــف  قبلهــا 
املســلحة  القــوات  حــرم  إىل  وصلنــا  ســعيدة،  مدرســية 
الكوبيــة ببناايهتــا احلديثــة واجملهــزة علــى أعلــى مســتوى. 
بنايــة  داخــل  لألعــاب، كنــا  متجــر  يف  أطفــال  ومثــل 
الذخرة، خيتار كل منا الســالح الذي يريد اســتخدامه، 
والرشاشــات  اآلليــة  وشــبه  اآلليــة  البنــادق  نلمــس 
املوضوعــة حتــت تصرفنــا وخنترهــا. وألين  واملسدســات 
اختبــار  أردت  املسدســات،  إال  قبــل  مــن  أســتخدم  مل 
العــراء  إىل  خرجنــا  حــن  ابلبندقيــة.  التصويــب  شــعور 
واصطففنــا للرمايــة علــى األهــداف يف اجلانــب اآلخــر 
علــى  االنفجــار  أثــر  مــرة  اختــرت ألول  الــوادي،  مــن 
الكتــف، قــوة طلقــات الرشــاش، طريقــة فقــدان اجلســد 
لتوازنــه وســقوطه إذا مل يتكــئ املــرء بقــوة علــى ســاقيه. 
كان اآلخــرون يطلقــون النــار حبمــاس فيمــا كنــت اتئهــة 
يف عــامل مــن األصــوات املنطفئــة وأعجــز عــن اســتعادة 
نفســي مــن شــعور أبين حتــت املــاء. لقــد اختــرت بطريقــة 
ال لبــس فيهــا، وبعيــًدا عــن أي متعــة، نفــورًا عميًقــا مــن 
األســلحة الناريــة. وتســاءلت، كيــف ســيكون احلــال إن 
التدريــب  املعركــة إن كان جمــرد  الــدور خلــوض  أصابــين 
علــى األســلحة مل يــرق يل؟ ظللــت أرمــي بغضــب مــن 
راقــدًة  املطــاف  يب  لينتهــي  أحــد،  إىل  االلتفــات  دون 

احلقيقــة شــيوعين خطريــن. كانــت أمــي تقــول "انظــري، 
فيديــل الــذي طلــع علينــا يف جملــة اليــف بصليــب كبــر 
هــذا  هــل  ملحــًدا".  اآلن  نفســه  يعلــن  صــدره،  علــى 
معقــول! وحتكــي الراهبــات حــكاايت مرعبــة عــن أهنــم 
يف كــواب خيطفــون األطفــال مــن آابئهــم ويســوقوهنم إىل 
مؤسســات تعليميــة اتبعــة للدولــة، ليعلموهــم أن الــرب 
شــيوعًيا،  تكــون  أن  شــيوعين.  وليكونــوا  غــر موجــود 
والطريــق  خطيئــة كــرى،  عــار،  وصمــة  ابلطبــع، كان 
األطفــال  علــى  حبــزن  شــعرت  للفــوز ابجلحيــم.  اآلمــن 
الكوبيــن حــى مسعــت جــدي ألمــي، فرانثيســكو بريــرا، 
يقــول لصديــق صيــين كان يــزوره يوميًــا وجيلســان علــى 
كرســين هزازيــن علــى رصيــف منزلــه بـــ ليــون ليســتمتعا 
برطوبــة املســاء:"إهنا حمــض أكاذيــب. كل ذلــك يؤلفونــه 
ليشــوهوا مسعــة فيديــل"، وواصــل حديثــه، مكــررًا عبــارات 
خطــب  مــن  وراء كلمــة،  املبهــرة، كلمــة  ذاكرتــه  مــن 
كاســرتو الــي مسعهــا مــن راديــو هافــاان، وبــدت يل خطبًــا 

علــى وجهــي فــوق حجــر، إذ عثــرت علــى مدفــع رشــاش 
حمــور  علــى  تــدور  طويلــة  ماســورة  لــه   ٥٠ عيــار  مــن 
واحــد. تســمرُت يف مــكاين وحركــت إبهبامــّي االثنتــن 
غطــاء الــزاند. كان الســالح األكثــر فتــًكا الــذي ميكــن 
اســتخدامه يف هــذا املــكان لكنــه مل يهــزين، كان الصــوت 

جافًــا لكنــه مل يتمــدد بداخلــي.
• هكــذا كنــِت فرحــة مــع الرشــاش الـــ ٥٠، قــال يل 
فيديــل مبتســًما خببــث حــن رأيتــه بعدهــا أبايم. مل أجبــه. 
ابتســمت لــه. والتفــت هــو ليتحــدث مــع تيتــو والرفــاق 
أجــل  مــن  هافــاان  إىل  املدعويــن  اآلخريــن  الســاندينين 
االحتفــال ابلذكــرى الســنوية العشــرين للثــورة الكوبيــة.

   اتــكأت إىل كرســي. مل يكــن ممكنًــا جتنــب دوران 
صــور فيديــل، القدميــة واجلديــدة، يف ذهــين. كان فيديــل 
مغامرتــه  اتبعــت  حيــايت.  يف  عنــه  أعــرف  ثــوري  أول 
وصلــت  إذ  حلقــات،  علــى  مسلســل  املتمــردة كأهنــا 
أبــوّي وخاصــة شــقيقي  أخبــاره إىل بيــي وهــز مشــاعر 
أومبرتــو، الــذي كان زعيــم ألعــاب طفولــي. لقــد قــرأت 
أان وأومبرتــو مــن الغــالف إىل الغــالف، وفــوق ســرير 
الــذي خصــص ريبوراتًجــا  أبــوّي، عــدد جملــة "اليــف" 
عــن فيديــل يف ســيرا مايســرتا. ومتكــن أومبرتــو حينهــا، 
بعــد شــهور مــن التدريــب، مــن تقليــد عــزف آل هــرت 
متاًمــا. غــر أن فخــره األكــر كان تقليــده البــارع لـــ دانييــل 
ســانتوس، وهــو مطــرب كــويب بصــوت أنفــي ال ميكــن 
اخلطــأ فيــه، وقــد حقــق أبغنيــة نشــيد املتمرديــن حلركــة 
الواســعة. وأثنــاء االســتحمام أو يف  ٢6 يوليــو شــهرته 
حلظــات اإلهلــام املفاجــئ، كان أومبرتــو يــرج البيــت وهــو 
يغــين أغنيــات دانييــل ســانتوس: "تقدمــوا أيهــا الكوبيــون، 
كــواب ســتكافئ بطوالتكــم، حنــن جنــود ســنحرر الوطــن". 
أنصــت  الوطنيــة وأان  ولــدت خطــوايت األوىل حنــو  رمبــا 
إىل أغانيــه. كنــت أكــرر األغنيــة وراءه وأفكــر ســرًا يف 
ســومواث، طاغيتنــا. كان فيديــل ابلنســبة إيّل أكثــر رمــوز 
امللتحــون،  الشــبان  وكان  ورومانســية.  نقــاًء  البطولــة 
الشــجعان والوســيمون، قــد حققــوا يف كــواب مــا مل حيققــه 
التمــردات  يف  النشــطون  عمومــي  أبنــاء  نيكاراغــوا  يف 
وال  املعــارض،  القائــد  شــاموّرو،  خواكــن  بــدرو  وال 
احملافظــون. وحــن انتصــر فيديــل، كنــت أان يف العاشــرة، 
لكــين فرحــت واحتفلــت ابلنصــر الكــويب، وشــعرت أبن 

هــذا النصــر نصــري الشــخصي. 
ابلطبع تبخر كل هذا احلماس بعد ذلك كأنه سحر. 
ال أعــرف ابلتحديــد مــاذا حــدث، لكــن بــن الراهبــات 
يف املدرســة، وبــن أصدقــاء أبــوّي، ويف الصحــف ويف 
قــد  امللتحــن  ورفاقــه  فيديــل  أبن  خــر  شــاع  البيــت، 
خدعــوا العــامل أبســره مبســيحيتهم وطيبتهــم فيمــا كانــوا يف 

مرتعــة بكلمــات مجيلــة موجهــة للفقــراء وذكرتــين خبطــب 
الكهنــة.

ونتيجــة هلــذا التضــارب يف اآلراء، مل أعــرف أي فكــرة 
أصدقهــا عــن كاســرتو. وزاد ارتباكــي حــن جلــأ الرئيــس 
كينــدي –وهــو معبــود أمــي- إىل لويــس ســومواث لرتتيــب 
توجيــه ضربــة ضــد كــواب مــن مشــال نيكاراغــوا وعــر غــزو 
مثلــه  رئيــس  يرتبــط  ملــاذا  أفهــم  مل  "شــرم كوتشــينوس". 

بعالقــات وديــة مــع حكومــة مثــل حكومتنــا.
َمــن كان بوســعه أن يتنبــأ أن أكــون أان وأخــي ذات 
يــوم يف هافــاان، جالســًة علــى أريكــة انعمــة وأحتــدث 
مع فيديل؟ مع ذلك أفكر أن املرء أييت إىل احلياة ويف 
يــده بكــرة خيــط، فــال أحــد يعــرف التصميــم النهائــي 
الــذي يغزلــه، لكــن يف حلظــة حمــددة مــن التظريــز ينظــر 
املــرء إىل الــوراء ويقــول: "ابلطبــع، كيــف كان ممكًنــا أن 
أكــون شــيًئا آخــر! يف رأس اخليــط الالمــع كان بدايــة 

احلبكــة.

وجدت نفسي 
في ميدان 
رماية ومن 

ورائي فيديل 
كاسترو

كانت 
أمي تقول 

»انظري، 
فيديل الذي 

طلع علينا 
في مجلة 

اليف بصليب 
كبير على 

صدره، يعلن 
نفسه اآلن 

ملحًدا«

� فيدل كاسرتو
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عن كيف لم أُعد »الزوجة 
الصالحة«

ماناغوا، 1970
كانــت ابنــي يف أوىل خطواهتــا ابلفعــل حــن بــدأت 
العمــل يف وكالــة بولبيســا. كنــت أان وبوســكو والشــاعر 
نتــوىل التواصــل مــع عمــالء الوكالــة، وكنــا املســؤولن عــن 
اإلبداعــي، كمــا  واجلــزء  الدعائيــة  احلمــالت  تصميــم 
الشــاعر  الدعايــة. كان مكتــب  لغــة  يطلقــون عليــه يف 
جبــوار مكتــيب يف الصالــة، وكانــت عبــارة عــن مقصــورة 
يفصــل بــن طرفيهــا جــدار رقيــق مــن اخلشــب الرقائقــي 
بوســكو كان  فقــط مكتــب  القويــة.  املكســو ابخليــوط 
خمتبًئــا جبــدران تصــل إىل الســقف. أمــا جدراننــا فكانــت 
بنوافــذ كبــرة ميكــن مــن خالهلــا مشــاهدة أســطح محــراء 
مــن الزنــك أو بــالط الســقف، أبــراج كاتدرائيــة، حبــرة 
يف اخللفيــة، وجــه الراكــن البعيــدة والزرقــاء علــى الضفــة 
املقابلــة. كانــت ماانغــوا مدينــة التناقضــات الصارخــة. يف 
اخلمســينيات، عندمــا شــهد البلــد طفــرة اقتصاديــة انجتــة 
عــن تصديــر القطــن، بــدأ شــكل العاصمــة يف التحديــث، 
لكــن معظــم املدينــة ظــل فقــرًا وريفيًــا. مــع ذلــك، كانــت 
البيــوت خالبــة، مطليــة أبلــوان زاهيــة، ومشــيدة ابلطــوب 

األمحــر أو الطــوب الطيــين.
   كان الســكان يرتكــزون يف األحيــاء الكبــرة اجملــاورة 
األحيــاء  هــذه  وكانــت  الرئيســية،  املواصــالت  لطــرق 
تفتقــر يف الغالــب إىل مرافــق ميــاه الشــرب أو الكهــرابء 
حيــوات  بــن  الفــروق  كانــت  املعبــدة.  الشــوارع  أو 
البعــض كان  لكــن  جــًدا،  شاســعة  واألغنيــاء  الفقــراء 
يتقبلهــا بشــكل طبيعــي، والبعــض اآلخــر يتقبلهــا خبنــوع 
مســيحي، كمــا لــو كانــت نظاًمــا عامليًــا ال ميكــن تعديلــه. 
كنــت أتذكــر منــذ طفولــي أحيــاء فقــرة رحنــا لزايرهتــا مــع 
راهبــات مــن املدرســة إليقــاظ طبيعتنــا اخلــّرة. كان مثــة 
حــي للصياديــن علــى ضفــاف البحــرة، وهنــاك رأيــت 
ملــوث،  مــاء  يف  مغموًســا  الــورق  أتكل  عجــوزة  امــرأة 
بلــون القهــوة، لتخــدع جوعهــا. كانــت امــرأة متغضنــة، 
وتطلــق  ذراعيهــا  مــن  جلدهــا  يتــدىل  عظميًــا،  هيــكاًل 
ابتســامة بــال أســنان، ابتســامة ُحفــرت منــذ ذلــك احلــن 
يف ذهــين بكلمــة "الظلــم". مل يكــن الفقــر واضًحــا يف 
وســط ماانغــوا حيــث كان مبــى وكالــة اإلعــالانت، مبــى 

مــن مخســة طوابــق، بســيط وحديــث وخرســاين.
كنــا نعمــل لســاعات طويلــة يف الوكالــة، لكننــا أيًضــا 
كنــا نســتمتع كثــرًا. ورغــم أن اإلعــالانت نشــاط جتــاري، 
إال أهنــا تتمتــع مبكانــة مرموقــة لكوهنــا أحــد أنــواع الفــن. 
يتطلــب اإلبــداع جــًوا غــر رمســي وســاعات عمــل مرنــة. 
لذلــك كنــا نضحــك أان وبوســكو والشــاعر ضحــكات 

عاليــة، وكالمهــا كان حيــاول جاهــًدا عــدم أخــذ العمــل 
علــى حممــل اجلــد. وحبســب رأيهمــا، ال تتــزاوج اجلديــة 
مــع اإلبــداع، فالرمسيــون اجلــادون يصلحــون كموظفــن 
يف بنــك، أمــا حنــن فشــيء آخــر. كان شــارع "ماديســون 
أفينيــو" مرجعيتنــا، وهنــاك كنــا نتابــع كل شــيء ابهتمــام 
كبــر بطمــوح أن نكــون أصليــن مثــل املبدعــن الذيــن 
فولكــس  "يف  بيتــل؛  فاجــن  فولكــس  صممــوا محــالت 
بــكل  "حنــاول  آفيــس  ومحــالت  تســتطيع"؛  فاجــن 

جهــدان"، وكذلــك محــالت ألكا-ســلتزر.
واحلميميــة.  الصداقــة  يقــوي  العمــل  أســلوب  كان 
شــابة  صراعــايت كامــرأة  الشــاعر  حــدس  مــا  وســرعان 
بيئــي  يف  والراكــد  الثقيــل  اهلــواء  مــن  متزوجــة، ضجــرة 
مــن  التزامــي كطالبــة  مــن  يســخر  االجتماعيــة. كان 
الــي  أســونثيون"، ومــن األوقــات  مدرســة راهبــات "ال 
قضيتهــا كفتــاة جمتمــع، وصديقــة يف كاونــرتي كلــوب. 
كان يفخــر أبنــه ليــس فقــط ابــن طبقــة أرســتقراطية يف 
غرانطــة، ولكــن ابــن بيئــة فكريــة راقيــة، حيــث احتــك 
التقــى هــؤالء يف  البلــد.  منــذ طفولتــه أبهــم شــعراء يف 
قصــر أبيــه، وكان أيًضــا شــاعرًا ومؤلــف ســونيتات مجيلــة 
الكولونيــايل  والتصويــر  للفــن  رائــع  معــرض  وصاحــب 
أســتاذي  نفســه  الشــاعر  عــّن  هكــذا  النيكاراغــوي. 

الفكــري.
• هيــا نتنــاول فنجــان قهــوة يف مقهــى ال إنــداي. ال 
تشــغلي ابلــك إن رأوِك معــي هنــاك، فهــذا مــكان ال 
يــراتده إال الفنانــون: رســامون وشــعراء، كلهــم أصدقــاء. 
انس  خمتلفــن،  انس  علــى  أعّرفــِك  أن  أريــد  هيــا، 

البلــد. هــذا  يف  الكثــر  يســتحقون 
ال  القهــوة  شــرب  أن  اعتقــدت  جتــرأت.  النهايــة  يف 
يسيء إىل أي أحد. كانت أغاين السارينات ال تقاوم، 
وخاصــًة حــن تكــون يف مقهــى ال إنــداي، وهــو مقهــى 
صغــر ومتواضــع، مكــدس دائًمــا ابلنــاس والدخــان. وإىل 
أماكــن أخــرى، مثــل معــارض فنيــة متقشــفة، اصطحبــين 
الشــاعر أثنــاء ذهابنــا إىل زايرة عمــالء أو بعــد انتهــاء 
الــزايرة، فقابلــت رســامن وكتــااًب وشــخصيات أخــرى، 
واطلعــت علــى بُعــد آخــر، أفــراده بســطاء وصاخبــون، 
ــا ميكــن فيــه اســتعارة  فقــراء يف الغالــب، يشــكلون جمتمًع
يقــرؤون ويتناقشــون  لقــد كانــوا  الكتــب واملــواد واملــال. 
يف األحــداث العامليــة بنهــم؛ حــرب فيتنــام، فــن البــوب، 
 .68 متــرد  املثقفــن،  مســؤولية  اجلنســي،  التحــرر 
وكانــت أمســاء مثــل ســارتر، كامــو، نعــوم تشومســكي، 
ماركــس، جيــاب، متــأ حماداثهتــم، كذلــك حتدثــوا عــن 
أدب االنفجــار الالتيــين، رســائل فــان جــوخ إىل ثيــو، 
أانشــيد مالــدورور لـــ كونــت لوترايمــون، اهلايكــو اليــاابين، 

أحببت جسد 
بلدي المكّون 

من بحيرات 
هائلة 

وبراكين

كان يكفيني 
أن أسمعه 

يتحدث 
بحماس عن 
قصيدة، عن 

قصة، عن 
طبق لذيذ، 

حتى أراه 
جذاًبا وفاتًنا.
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كارلــوس مارتينيــث ريبــاس، الشــاعر املقــدس يف األدب 
ويدّخنــون  يســكرون،  كانــوا  كذلــك  النيكاراغــوي. 
املاريغــواان ويهلوســون بقــوة، ويقعــون يف احلــب ويســردون 
ابحليويــة  مفعمــن  هيبيــز  ونشــواهتم. كانــوا  مشــاكلهم 
الشــاعر،  فيــه  مــكان أدخلــين  والفضــول. جيتمعــون يف 
وشــعرت بنفســي مثــل أليــس يف بــالد العجائــب. مل أكــن 
أدخــن، مل أكــن أجــرؤ علــى جتربــة املخــدرات، مل أكــن 
ذلــك. كنــت  لــكل  يهتمــوا  مل  لكنهــم  اخلمــور،  أحــب 

إليهــم إبعجــاب. مجهورهــم واســتمعت 
• أمل تقرئــي لـــ كارلــوس مارتينيــث؟ ومــاذا عــن كوراتثــر 
شكســبر  بـــ  اكتفيــِت  لقــد  معقــول؟  ماركيــز؟  وغارثيــا 
يقــول  الشــاعر  اقرئــي، كان  اقرئــي،  بيجــا.  ولــويب دي 
يل ويعــرين الكتــب. وكان يرافقــين لشــرائها مــن مكتبــة 

صغــرة مزدمحــة، وهنــاك التقينــا بشــعراء آخريــن.
هيــا  أوكامبــو،  أليمــان  هنــاك كارليتــوس  انظــرى،   •

حنيّــه.
لــ كارليتوس،  صديقة  أيــًضــا  أصبحت  دقيقتن  بعد 
ــــل صــغــر اجلـــســـد لـــه ابــتــســامــة طفل  وهــــو كـــاتـــب ورجـ

على هذا اجلــزء من نفسي، فلن أتعمق أبــًدا يف أسرار 
احلياة، أين لن أعــرف احلب الــذي قــرأت عنه كثرًا ومل 
أجــده يف عالقي مع زوجــي. مل يبُد يل من العدل أن 
عقًدا اجتماعًيا مثل الزواج يعين ضمنًيا لزوم االستسالم 
لــأبــد ملــوقــف مل يكن أكــثــر مــن نتيجة حلكم خاطئ، 
الخــتــيــار خــاطــئ. ومـــع ذلـــك أردت أن أكــــون زوجــة 
صاحلة. حاولت أن أثر يف زوجي ردوًدا ختيلتها يف رجل 
مغرم، لكن حمــاواليت اصطدمت بالمبالته. كــان يقول 
يل إنــه حيبين، لكن بــدا أنــه يعتقد أنــه ليس يف حاجة 
إىل الرهنة على ذلــك. كــان يعيش يف عامله اخلــاص، 
بعيًدا عين. ولكي أحتدث معه، كان علّي االنتظار حى 
أتيت اإلعالانت التلفزيونية ألنه كان يزعجه أن أقاطعه. 
احلقيقة أننا كنا خمتلفن مثل اختالف النهار عن الليل. 
كنت أان مأى ابلفضول والتفاؤل واحليوية، فيما كان 
هــو متشائًما، حيتمل احلــيــاة ابلــكــاد. كــان رجــاًل أكر 
من عمره بكثر، وال يتمتع أبي رغبة ظاهرة سوى يف 
االنسحاب أبسرع ما ميكن من عامل يراه مليًئا ابملخاطر 
واألشـــخـــاص املستعدين إليــذائــه مــن دون ســبــب. يف 

ومصاب بوسواس اللغة.
الــشــاعــر ابب  ــوم مـــن أايم طــويــلــة، أغـــلـــق  ــ ي وذات 
املكتب بوجه متآمر، ووراء الباب فعل ما جعلين أتراجع 

للخلف: قّبلين، ولكمته.
• اي وقح! أال ترى أين امرأة متزوجة. 

• احلقيقة أين مــغــرم بـــِك. وكــنــت ســأمــوت ألقبلك 
-وابتسم بوجه ميــزح، بــدون أن يهتم بــرد فعلي، وهذا 
ما حّرين. بدأ يتكلم عن فمي، عن احلسية الي يتمتع 
هبا هذا الفم، وكيف أنه ال يقاوم. ومل يرتاجع ملليمرتًا 

وحًدا. لقد تقبل لكمي كأهنا ربتة.
• اتركين يف حايل، قلت له.

تربكين، وكانت مقاومي  الشاعر  اقتحامات  كانت 
أعــمــاقــي، على  لقد كنت يف  تــرتاجــع شيًئا فشيًئا.  لــه 
أريــده أن يستمر، أن جيعلين أشعر  الرغم من رفضي، 
أبين مرغوبة، أبين ال أقــاوم. لقد أاثرت يّف الرغبة الي 
ا. مل أكن أعرف ماذا أظن يف 

ً
حدستها فيه فضواًل مؤمل

نفسي، وال إن كــان رد فعلي دلياًل على عيب خطر 
يف شخصيي. شيء ما أخرين أين إذا رفضت التعرف 

ــواي، اخـــتـــار أن يــســكــت. يــئــســت من  ــكـ مــواجــهــة شـ
صمته، وكنت أبكي من دون أن أعرف كيف أتصرف.
أثــنــاء ذلـــك، واصـــل الــشــاعــر حــصــاره. "ال أستطيع 
السيطرة على اجنذايب لك"، كان يقول فيما كان يتصنع 
االعتذار. وكان يسمي ذلك هبجة احلياة، وهي السمة 
األكثر جاذبية يف شخصيته، وأكثر ما أغرتين ابلنظر إىل 
نوع الشخص الذي كان علّي أن أعيش معه. مل يكن 
الشاعر وسيًما لكنه كان يتصرف كأنه كذلك، حد أين 
كنت أرى فيه مجال ابتسامته، مجال عينيه الالمعتن. 
ال يهمين أنه مل يكن أدونيس، أو أنه كان مسيًنا ببضعة 
أرطال إضافية. كان يكفيين أن أمسعه يتحدث حبماس 
عن قصيدة، عن قصة، عن طبق لذيذ، حى أراه جذااًب 

وفاتًنا.
الشاعر  نــفــســي، كـــان  ــه  أواجــ لــيــتــحــداين، وليجعلين 
حيــلــل ســلــبــيــايت، حــيــايت، مــفــرتق الــطــرق الـــذي وجــدت 
نفسي فــيــه. كـــان يــشــر إىل املــســافــة الـــي تفصلين عن 
احلـــب، وكـــان يــؤكــد أين ال أعـــرف احلـــب. مــع ذلــك، 
كانت حسيي مشّهرة من الوهلة األوىل، كانت تنبثق 

من جلدي. حى أصدقاؤه الحظوها.
• هل تعرفن ما قالوه يل املرة الفائتة؟ إهنم رأوين مع 

تلك الفتاة الي تنشر حسيتها يف كل مكان.
ال ميكن إهـــدار احلــيــاة، وال اإلهلـــام. كــان يــردد هذه 
العبارة بعناد حن يتحدث بال كلل عن األدب، وفيما 
يقرأ الشعر بصوت عاٍل وبطريقة عاطفية. طريقته جعلتين 
أتصل بتاريخ نيكاراغوا الكثيف واملعقد. أقول دائًما إين 
بلدي.  بــروح  اتــصــال  للشاعر أبن جعلين على  مدينة 
لــقــد أحــبــبــت جــســد بــلــدي املــكــّون مــن حبـــرات هائلة 
متمردة  بتيجان  منتصبة، من شجرات متوجة  وبراكن 
القهوة،  برائحة  ومتشابكة، من جتاويف رطبة ومعطرة 
مــن غــيــوم مــثــل نــســاء روبـــنـــس، وغــــروب مشــس جامح 
وأمطار غزيرة. لكن الشاعر هو من قادين ملعرفة عميقة 
جبــذوري يف هــذا املــكــان، من جعلين أرى كيف ميكن 
القطع  بتجميع  ينر احلاضر، ما مسح يل  أن  للماضي 
السياسية، والبؤس  املبعثرة وأدرك جــذور االضــطــراابت 
الــذي كــان جـــزًءا مــن حــيــايت. كنت شغوفة ابلــقــراءات 
الي بدأت من السردايت املدهشة عن اإلسبان عندما 
واجهوا ألول مرة اخلضرة املتسعة واجلمال الطبيعي يف 
نيكاراغوا، وحى اتريخ اجلنرال ساندينو، ونضاله ضد 
تدخالت أمريكا الشمالية وسلسلة األحداث الي أدت 

يف النهاية إىل نشأة ديكتاتورية سومواث.
________________________

صفحات من مذكرات الشاعرة »بلدي حتت جلدي«

كان علّي 
االنتظار 

حتى تأتي 
اإلعالنات 

التلفزيونية 
ألنه كان 

يزعجه أن 
أقاطعه. 

الحقيقة أننا 
كنا مختلفين 
مثل اختالف 

النهار عن 
الليل

لن أعرف 
الحب الذي 
قرأت عنه 
كثيًرا ولم 
أجده في 

عالقتي مع 
زوجي
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احليــاة  املشــاركة يف  بــدأ  قــد  مــن أن احلكيــم  ابلرغــم 
الثقافيــة قبــل ســفره إىل أورواب وكتــب مســرحيات مناوئــة 
لالســتعمار االجنليــزي يف مصــر مثــل )الضيــف الثقيــل( 
متأخــرا   – أورواب  مــن  عــاد  بعدمــا  أنــه  إال   ،١٩١٩
هيــكل  حســن  حممــد  عــن  قليــال 
أبــرز  أن  وجــد   – حســن  وطــه 
وطــه  كهيــكل  جيلــه،  أعــالم 
أقطــاب  مــن  اصبحــا  قــد  حســن 
األحــرار الدســتورين، بينمــا كان عبــاس حممــود العقــاد 
قــد أصبــح جنــم حــزب الوفــد وكاتبــه اجلبــار، وهــو اللقــب 

اجلائــر مــن حــق الشــعب الفلســطيين. 
املســرحية  نصوصــه  مــن  كثــر  يف  انشــغل  كمــا 
مبشــكلة احلكــم الــي تناوهلــا يف )هنــر اجلنــون( ١٩3٥، 
مث يف )براكســا ومشــكلة احلكــم( ١٩3٩ وصــوال إىل 
)الســلطان احلائــر( ١٩6٠ و)مشــس النهــار( ١٩64. 
ففي كل هذه املســرحيات تشــغله قضية شــرعية الســلطة 
السياسية، والفردية منها خاصة، أي أشكال االستبداد 
انفــراد شــخص ابحلكــم دون منــاخ  املختلفــة، وســلطة 
حــر مفتــوح مــن حولــه حيــّد مــن تلــك الســلطة، ويقومهــا 
ابلنقــد واجلــدل العقلــي، وعالقــة هــذا كلــه بقضيــة احلريــة 
أبوســع معانيهــا السياســية واالجتماعيــة. لذلــك مل يكــن 
غريبا أن يعر توفيق احلكيم – يف لقائي األول وحواري 
اجلــاد معــه حــول قضــااي الفــن والواقــع – عمــا فاجــأين 
مــن آراء تتنــاول وإن بشــكل مــراوغ األثــر املدمــر لغيــاب 
احلريــة علــى ازدهــار املســرح، مــع أن املســرح كان يعيــش 
أحــد أزهــى عصــوره، بوفــود اجليــل التــايل لــه مــن كتابــه 
فــرج  ألفريــد  إدريــس ونعمــان عاشــور إىل  مــن يوســف 
املتحلــل  رشــدي  رشــاد  مســرح  وحــى  وحممــود دايب، 

مــن أي التــزام. 
وإن مل يفاجئــين طلبــه بعــدم نشــر أي مــن تلــك اآلراء 
واقــع حتــت  أبنــه  وقتهــا  فســرته  مــا  التحقيــق، وهــو  يف 
ســطوة هــذا العنــف الرمــزي الــذي يكبلــه بقيــود مــن حريــر 
االمتيــازات واملكانــة الــي أضفاهــا عليــه احلاكــم املطلــق 
وقتهــا. وإن كان يبــدو يل اآلن بعــد مــرور هــذا الزمــن، 
بــه، أنــه رد احلكيــم  وبعــد ســنوات مــن املعرفــة األوثــق 
اســتطالع  يف  املشــاركة  إن  فيــه  يقــول  الــذي  املــراوغ 

الــذي أضفــاه عليــه زعيمــه املؤســس ســعد زغلــول، فقــرر 
الفنــان املتحــرر مــن  اللجــوء إىل صومعــة املفكــر ودور 
قيــود االلتــزام السياســي. وأن يلعــب لعبــة املفكــر احلائــر، 
واملثقــف احلائــر، وهــي احلــرة الــي كانــت تعبــرا عــن أمهيــة 
اســتقالل املثقف/ الفنان عن الســلطة السياســية. ابلرغم 
مــن أنــه مل يتخــل عــن اســتخدام أدبــه للدفــاع عــن قضــااي 
شــعبه األساســية، بــدءا مــن قضيــة االحتــالل االجنليــزي 
ملصــر، وحــى قضيــة فلســطن يف )ميــالد بطــل( ١٩48، 
الــي   ١٩7٠ العــدل(  )جملــس  مســرحية  إىل  وصــوال 
عــرََّض فيهــا مبوقــف الــوالايت املتحــدة واجملتمــع الــدويل 

مبناســبة عيــد الثــورة، فيــه تكريــس حلكمهــا الــذي لــه عليــه 
الكثــر مــن االنتقــادات والتحفظــات. وأنــه كمــا ذكــر 
فيمــا مســح يل بنشــره ممــا دار بيننــا مشــغول بكثــر مــن 
تلــك  اكــد وقتهــا  وقــد  تشــغلنا –  الــي  القضــااي  تلــك 
الــي تشــغل اجليــل اجلديــد الــذي أمثلــه، والــذي مل يعــرف 
مــدى مــا عاشــه مثقــف األجيــال الــي ظهــرت قبــل جيلنــا 
مــن حــرايت وحــراك مؤثــر يف تطويــر الواقــع، وتلجيــم أي 
ســلطة غــر شــرعية. ومســح يل أبن أنشــر فقــط »أن كثــرا 
منهــا يلــح عليــه منــذ فــرتة غــر قصــرة. وأن مــا يتوصــل 
إليــه ابلنســبة هلــذه التســاؤالت مــن إجــاابت ال يطرحــه 
يف األحاديــث األدبيــة أو املقدمــات النظريــة، بقــدر مــا 

حيــاول أن ميارســه يف كتاابتــه الفنيــة.«
وهــو هنــا علــى حــق. ألنــه طــرح يف أعمالــه اإلبداعيــة 
القضــااي  الثــورة، جــل هــذه  بعــد  خاصــة، والــي كتبهــا 
ضمــن  املراوغــة  بطريقتــه  ذلــك  وإن كان  الشــائكة، 
أطروحــة املمارســة الــي أشــرت إليهــا عنــد بورديــو، مبــا 
الرمــزي  املــال  ورأس  الرمــزي  العنــف  تضافــر  مــن  فيهــا 
معــا. فلــم يكــن احلكيــم – وقــد بلــغ اخلامســة واخلمســن 
حينمــا قامــت الثــورة، وجنــح حــى ذلــك الوقــت يف جتنــب 
لالخنــراط  اســتعداد  علــى   – السياســية  االســتقطاابت 
يف مواجهــة مباشــرة معهــا، وهــو يعــرف مــا تــؤدي إليــه 
إنــه وجــد نفســه إبزاء نظــام  بــل  تلــك املواجهــة.  مثــل 
جديــد، ال يســبغ عليــه هالــة مــن التقديــر فحســب، وإمنــا 
وهــو  هبــا،  الــي اندى  اإلصالحــات  مــن  الكثــر  ينفــذ 
أمــر مربــك إىل حــد مــا. لكنــه مل يكــّف عــن نقــد هــذا 
النظام بطريقته سواء يف )الصفقة( ١٩٥6، أو )أشواك 

«2»

يواصــل الناقــد الكبــري د.صــري حافــظ ذكرايتــه مــع عمــاق املســرح العــريب 
توفيــق احلكيــم، ويف هــذه احللقــة ال حيكــي عــن توفيــق احلكيــم فحســب، بــل 
عــن حالــة الثقافــة مــن خــال مكتــب احلكيــم ابألهــرام يف عقــدي الســتينيات 
والســبعينيات مــن القــرن املنصــرم، وقــد صــارت اترخيًــا بعيــًدا اليــوم، وكان البــد 

مــن تدوينــه، حــى ال تظــل ذاكرتنــا الثقافيــة شــفوية معرضــة للــزوال. 

صري حافظ

� كانت غرفة احلكيم با شك أرحب من مكتب كبار الكتاب اجملاور له

صالون ومتعة 
دراما الحكايات االعتراضية
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السالم( ١٩٥7، أو )السلطان احلائر( ١٩6٠، أو يف 
)الطعــام لــكل فــم( ١٩63، وصــوال إىل )مشــس النهــار( 
صرصــار(  و)مصــر   ،١٩66 )الورطــة(  أو   ،١٩6٥

القلــق( ١٩67. ١٩66 و)بنــك 
بعــد هــذا اللقــاء األول، مل أذهــب إىل مبــى )األهــرام( 
القدمي ألي سبب من األسباب إال ومررت على توفيق 
احلكيــم كــي أســلم عليــه، و»أدردش« معــه، ومــا أحلــى 
الدردشــة معــه فهــو حــكاء مــن طــراز فريــد. ميتــزج عنــده 
احلكــي مبــا هــو أقــرب إىل التمثيــل، وجتســيد املشــهد أو 
املوقــف ابحلــركات واإلميــاءات. لكــن عالقــي بــه ســرعان 
مــا توثقــت بعــد ذلــك بســنوات قليلــة، وخاصــة بعدمــا 
الــذي  انتقــل األهــرام إىل مبنــاه اجلديــد – وهــو املبــى 
فيــه صالــون  لــه  أصبــح  الــذي  عــام ١٩6٩ –  أفتتــح 
جرميــة  وبعــد   ،١٩7١ عــام  ويف  مفتــوح.  يومــي  أديب 
ســهر القلمــاوي يف إزاحــة الراحــل الكبــر حيــى حقــي 
الــي كنــت أعمــل  بطريقــة خسيســة مــن جملــة )اجمللــة( 
فيهــا معــه، وإغــالق كل اجملــالت األدبيــة بعدهــا بــركات 
انفــراد الســادات ابلســلطة: )الرســالة، والثقافــة، والقصــة، 
والشــعر، والفنــون الشــعبية، وعــامل الفكــر، وعــامل الكتــب، 
واملسرح، والسينما(، أن طلبتين أستاذيت الراحلة الكبرة 
لطيفــة الــزايت للعمــل معهــا يف حتريــر امللحــق األديب جمللــة 
رئيــس  علــى  هــي  اقرتحتــه  الــذي  الشــهرية،  )الطليعــة( 
حتريرهــا لطفــي اخلــويل كــي يســد الفــراغ الــذي أحدثتــه 
الــي أغلقــت اجملــالت. وألن  تلــك اهلجمــة الظالميــة، 
)الطليعــة( كانــت تصــدر عــن مؤسســة )األهــرام(. فقــد 
محاهــا ذلــك لفــرتة مــن خمططــات اإلســالمين بزعامــة 
والعصــف  الثقافــة  الســتئصال  امساعيــل  عثمــان  حممــد 

ابملثقفــن. 
وما أن بدأت العمل هبذا امللحق – الذي لعب دورا 
مهمــا يف إبــراز جيــل الســتينيات اجلديــد وقتهــا وتســليط 
الضــوء علــى أعمالــه – حــى أخــذت أتــردد بشــكل شــبه 
يومــي علــى مبــى )األهــرام( اجلديــد. وألنــه مل يكــن يل 
أي مكتــب بــه، وكانــت صالــة جملــة )الطليعــة( ابلــدور 
فإنــين كنــت  والعاملــن،  ابملكاتــب  مزدمحــة  اخلامــس 
قليلــة إلجنــاز  دقائــق  غــر  الصالــة  هــذه  أمكــث يف  ال 
مــا جئــت مــن أجلــه مــن اســتالم نصــوص، أو تســليم 
أخــرى للدفــع هبــا للمطبعــة، مث أذهــب إىل مكتــب توفيــق 
احلكيــم املفتــوح ذاك ابلــدور الســادس. والــذي كانــت 
مســاحته ال تقــل، ورمبــا تزيــد، عــن صالــة جملــة )الطليعــة( 
الــي كان هبــا أكثــر مــن عشــر مكاتــب. وكانــت غرفــة 
بــال شــك أرحــب مــن مكتــب كبــار الكتــاب  احلكيــم 
اجملــاور لــه والــذي كانــت بــه أربــع مكاتــب خشــبية فاخــرة 
يف غرفــة ال تزيــد مســاحتها علــى ثلــث مســاحة غرفــة 

ذلــك إىل حــد مــا، ولكــن أحــد أهــم أهدافــه مــن الــزايرة، 
وهــو مقابلــة احلكيــم وطــرح عــدد مــن األســئلة عليــه، مل 
يتحقــق، فقــد كتــب لــه حــى اآلن أربــع رســائل يطلــب 
فيهــا موعــدا، ولكنــه مل يتلــق أي رد، ومل يبــق لــه يف زايرتــه 
إال أقــل مــن شــهرين، فهــل ميكنــين مســاعدته يف رؤيــة 
احلكيــم. فقلــت لــه ابلطبــع! قابلــين ظهــر اليــوم وســآخذك 
إليــه، فلــم يصــدق أذنيــه، واســتعاد األمــر فكررتــه عليــه. 
مبــى  مــن  جــدا  قريبــا  ومــكاان  موعــدا  لــه  وحــددت 
)األهــرام(. وكنــت وقتهــا أتــردد علــى )األهــرام( بشــكل 
شــبه يومــي كمــا ذكــرت. ولقيتــه يف املوعــد احملــدد، وأان 
يف طريقــي لأهــرام، وصحبتــه معــي إىل مكتــب احلكيــم 
وقدمتــه لــه. ومــا أن ســأله هــل تلقيــت مــا بعثــت لــك بــه 
مــن رســائل متتابعــة أطلــب فيهــا لقائــك؟ حــى رد عليــه 
عليــه  فــرد  علــّي؟  تــرد  مل  وملــاذا  فســأل:  بنعــم!  احلكيــم 
احلكيم ردا مل انســه حى اليوم: لو كنت جادا يف لقائي 
فســتجد طريقــة غــر طريقــة الرســائل تلــك، وهــا أنــت قــد 

فعلــت! وغرقنــا مجيعــا يف الضحــك.
مدهــش  فكاهــي  حبــس  يتمتــع  احلكيــم  فقــد كان 
حمفــوظ.  جنيــب  إال  فيهــا  يباريــه  ال  بديهــة  وحضــور 
وكان حســب التعبــر املصــري اجلميــل »دمــه خفيــف«، 
مــن دالالت  الســاخرة  تعليقاتــه  ختلــو  أن  دون  ولكــن 
عميقــة يف أغلــب األحيــان. وكأين بــه كان يقــول لــه: 

توفيــق احلكيــم، وقــد وضــع بينهــا كرســي أو أثنــن علــى 
األكثــر للضيــوف. وهــي الغرفــة الــي كانــت هبــا مكاتــب 
لــكل مــن جنيــب حمفــوظ – والــذي كان حيضــر ابنتظــام 
للمعــاش  إحالتــه  عقــب  مكتبــه  إىل  األريــب  املوظــف 
آخــر ١٩7١ – وحســن فــوزي، وعائشــة عبدالرمحــن، 
وزكــي جنيــب حممــود، ويوســف جوهــر مث جــرى إضافــة 
مكتــب آخــر بنفــس الغرفــة حملمــود درويــش – ممــا جعلهــا 
أكثــر ضيقــا – بعدمــا وفــد إىل القاهــرة يف تلــك العمليــة 
الشــهرة الــي خــرج هبــا مــن دولــة االســتيطان الصهيــوين 
يف فلســطن. وأذكــر أنــين علــى كثــرة مــا تــرددت علــى 
ألتــق  مل  الوقــت،  ذلــك  بـ)األهــرام( يف  الســادس  الــدور 
فيــه إال مــرة واحــدة بعائشــة عبدالرمحــن، ومــرات حمــدودة 
حبســن فــوزي، أمــا زكــي جنيــب حممــود فلــم أصادفــه يومــا 

يف مكتبــه، وإن قيــل أنــه جيــيء ملكتبــه يف املســاء. 
صالون البساطة والتلقائية املفعمة ابلدالالت:

مكتــب كبــر  هبــا  فقــد كان  احلكيــم،  لغرفــة  نعــود 
دائمــا  احلكيــم  جيلــس  الفاخــر  املاهوجــين  مــن خشــب 
وراءه، وكأمنــا يعتصــم بــه، وأمامــه أكثــر مــن مقعــد مريــح 
»فوتيــه« وأكثــر مــن أريكــة، ممــا ختلــق اإلحســاس أبنــك 
يف صالــون أديب حقيقــي. وكان يــرتدد عليــه الكثــرون 
مــن الكتــاب والصحفيــن. ويديــر منــه ابلطبــع عمليــة 
نشــر أخبــاره يف الصحــف املختلفــة. فقــد كان احلكيــم 
مولعــا أبن يشــغل النــاس أبخبــاره، مــرة ببخلــه، وأخــرى 
بعدائــه للمــرأة، واثلثــة حبمــاره ... وهكــذا. فمــا أن يــرده 
أي  اعتــزام  عــن  يعلــن  أورويب،  بلــد  أي  مــن  خطــاب 
مرتجــم لرتمجــة مســرحية لــه، أو عــن رغبــة أي مســرح يف 
عــرض واحــدة مــن أعمالــه، حــى يكــون أول مــا يفعلــه 
أن هــو أن يطلــب كمــال املــالخ حــى يصعــد إليــه، كــي 
الفــور -  املــالخ علــى  يعــرض عليــه اخلطــاب، وحيولــه 
كمــا هــو متوقــع منــه - إىل خــر يف صفحتــه األخــرة 
مــن )األهــرام( والــي كانــت تتنافــس علــى شــد اهتمــام 
القــراء مــع الصفحــة األوىل. وكان يلتقــي فيــه أبّي زائــر 
أو ابحــث يريــد احلديــث معــه حــول أعمالــه وهكــذا. 
وحتضرين هنا قصة البد من ذكرها مبناســبة الباحثن. 
ففــي عــام ١٩7٢ تلقيــت صباحــا مكاملــة تليفونيــة مــن 
طالــب اجنليــزي ذكــر يل أن امســه: بــول ســتاركي وأنــه يعــد 
رســالته للدكتــوراه عــن احلكيــم، وأن مشــرفه – الدكتــور 
حممــد مصطفــى بــدوي أســتاذ األدب احلديــث جبامعــة 
أكســفورد – أعطــاه رقــم تليفــوين، وقــال لــه إذا مــا واجــه 
مشــكلة أن يتصــل يب كــي أســاعده يف حلهــا. فســألته 
ومــا هــي املشــكلة. قــال أنــه جــاء إىل القاهــرة منــذ أربعــة 
احلكيــم  توفيــق  مؤلفــات  جلمــع  حبثيــة  رحلــة  أشــهر يف 
مــا يســتطيع أن جيــده عنــه يف مصــر، وقــد فعــل  وكل 

لقــد تركتــك كــي »تتمرمــط شــوية« وتعــرف مصــر وختــر 
مســالكها املغايــرة ملســالك أورواب ومنطقهــا. ومســح لــه 
بعدهــا أن يــرتدد عليــه »براحتــه«، أي عــدد مــن املــرات 
حــى يكمــل مــا حيتاجــه منــه. وكان يســمح لــه إن أراد 
أن يبقــى حينمــا يهــّل عليــه الــزوار، وتتحــول غرفتــه إىل 
صالــون ثقــايف مفتــوح، علّــه يتشــبع ببعــض املنــاخ الثقــايف 
يف  بقائــه  ســاعات  يكــرس  ال  احلكيــم  املصــري. كان 
املكتــب إىل إجنــاز مــا هــو مطلــوب منــه للعمــل، مث حيــول 
الزمــن الباقــي لتصريــف أعمالــه الثقافيــة العامــة – كمــا 
كان احلــال مثــال مــع جنيــب حمفــوظ أايم إدارتــه ملؤسســة 
الســينما – ولكنــه كان حيولــه إىل صالــون مفتــوح حلــوار 
األجيــال مــن انحيــة، وللنقــاش يف الشــأن الثقــايف العــام 
ومــا يــدور فيــه. فنحــن نعــرف اآلن – وبعــد أن كشــف 
هيــكل يف مذكراتــه عــن طبيعــة العقــد الــذي قدمــه بشــارة 
تــكال للحكيــم عنــد التحاقــه بـ)األهــرام( – أن مــا طُلــب 
منــه مــن عمــل هــو الوجــود اليومــي يف مكتبــه وحســب، 
وحتويلــه إىل مــكان حلــوار األجيــال. وقــد فعــل احلكيــم 
ذلــك ابقتــدار وعذوبــة. فقــد كان مــن أبنــاء زمــن تقديــر 
العمــل وأخــذه جبديــة، حينمــا كان العمــل – احلكومــي 
منــه وغــر احلكومــي – يوفــر حيــاة كرميــة، وقبــل أن يهــّل 
احــرتام  وعــدم  »الفهلــوة«  زمــن  الــرديء،  الزمــن  علينــا 
إىل  منــه، وحــّول غرفتــه  طُلــب  مبــا  ألتــزم  وقــد  العمــل. 

� عند التحاقه بـ)األهرام( كان كل ما طُلب من احلكيم هو الوجود اليومي يف مكتبه وحسب، وحتويله إىل مكان حلوار األجيال

َحّكاء ال ُيبارى 
في طرافة 

حكاياته 
وتشويقها، 

وحسه 
التهكمي 

الساخر في 
روايتها، 

وطريقته 
المسرحية 

في تجسيدها

كان الحكيم 
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للمرأة، وثالثة 
بحماره
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ســاحة حلــوار األجيــال، وصالــوان مفتوحــا للجميــع.
احلكيــم،  توفيــق  متعــة حقيقيــة، ألن  زايرتــه  وكانــت 
فضــال عــن »خفــة دمــه« الــي جيمــع عليهــا كل مــن عرفه، 
َحــّكاء ال يُبــارى يف طرافــة حكاايتــه وتشــويقها، وحســه 
املســرحية يف  روايتهــا، وطريقتــه  الســاخر يف  التهكمــي 
جتســيدها وكأهنــا تــدور أمامــك مــن جديــد علــى مســرح 
جلســته. وكان أكثــر مــا مييــز هــذه احلــكاايت علــى تنــوع 
موضوعاهتا، هو اسرتســاله فيما أود تســميته ابحلكاايت 
ميتــد  الــي  االعرتاضيــة  اجلملــة  غــرار  علــى  االعرتاضيــة، 
بعدهــا الســياق الــذي بــدأ قبلهــا. فبينمــا يكــون احلديــث 
حكايــة  فتــح  يف  احلكيــم  يشــرع  مــا  موضــوع  يف  دائــرا 
اعرتاضيــة، قــد تســتمر لدقائــق معــدودة، أو قــد تطــول 
ملــا يقــرب مــن ربــع الســاعة. ومــا أن ينتهــي مــن تلــك 
احلكايــة االعرتاضيــة حــى يعــود إىل النقطــة الــي تــرك فيهــا 
الســرد قبــل بدايتهــا. جبملتــه الشــهرة نرجــع بقــى للســبب 
الــذي ذكــرت مــن أجلــه تلــك احلكايــة. وكان يدهشــين 
أنــه ال ينســى أبــدا أن يعــود إىل املوضــوع األصلــي الــذي 
قــام  الــذي  أو ابألحــرى  احلــكاايت،  تلــك  منــه  تتفــرع 
برتصيعــه مبــا لديــه مــن زاد وفــر مــن اخلــرات والذكــرايت. 
ولكنــه وهــو يفعــل ذلــك – مهمــا كان تشــويق احلكايــة 
االعرتاضيــة وأمهيتهــا – فإنــه ال ينســى حبــس الكاتــب 
املســرح  علــى  يظهــر  مــا  لــكل  أن  احلقيقــي،  املســرحي 
عنــه  تفرعــت  ملــا  رجوعــه  يكــون  ولذلــك  وتِعلّــة.  دورا 
تلــك احلكايــة االعرتاضيــة يف احلديــث، أتكيــدا لدورهــا 
فيمــا كان يــدور مــن نقــاش، حــى ولــو بــدا للبعــض أهنــا 
اســتطراداهتا  يف  االسرتســال  ويريــدون  بذاهتــا،  مســتقلة 

املمتعــة عوضــا عــن املــن األصلــي الــذي انبثقــت منــه، 
ولكنــه كان واعيــا بضــرورة كبــح هــذا االســتطراد للعــودة 

إىل احلكايــة األصليــة.
مسيتهــا  الــي  اخلاصيــة  تلــك  يف  اآلن  أفكــر  وحينمــا 
ابحلكاايت االعرتاضية الي أدهشــتين يف تلك الســنوات 
أنــين  مــع  الســبعينيات،  وأوائــل  الســتينيات  يف  البعيــدة 
أذكــر جيــدا اســتمتاعي الشــديد هبــا يف ذلــك الوقــت، ملــا 
كانــت تفتحــه عــادة مــن آفــاق، فــإين أشــعر اآلن أبهنــا 
ال تنفصــل أبي حــال مــن األحــوال عــن طريقــة احلكيــم 
املراوغــة يف متريــر الكثــر ممــا كان ال يســتطيع التعبــر عنــه 
بشــكل مباشــر. خاصــة وأنــين أذكــر بوضــوح أنــه كان 
كثــرا مــا يعــود إىل أايم ابريــس، ومــا أحلــى أايم ابريــس: 
ســواء يف ألقهــا األول يف ســنوات البعثــة والتكويــن، أو 
إليهــا منــدواب ملصــر  الثانيــة حينمــا ذهــب  يف مرحلتهــا 
يف مؤسســة »اليونســكو«. وكأنــه كان يقيــم أايم ابريــس 
تلــك، مــرآة نــرى فيهــا مــا يــدور حولــه احلديــث مــن زاويــة 
مغايــرة. كثــرا مــا كانــت مغايرهتــا تفــوت علــى الكثريــن 
مــن احلاضريــن، وهــم يســتمتعون مثلــي مبــا يكشــفه هلــم 
ممــا ال يعرفونــه عــن ابريــس. لكــن مــا الحظتــه وبقــي يف 
ذهــين مــن تلــك اإلحــاالت املســتمرة إىل أايم ابريــس، 
أن احلكيــم كان شــديد الولــع ابلعــودة إىل أايم الطلــب 
مــن  فيهــا  ومــا  املاضــي،  القــرن  عشــرينيات  ابريــس  يف 
حريــة واستكشــاف لعواملهــا الفنيــة الســاحرة. بينمــا كان 
لديــه شــيء مــن التحفــظ علــى جتربتــه الثانيــة يف ابريــس 
حينمــا ذهــب إليهــا منــدواب ملصــر يف اليونســكو يف هنايــة 

اخلمســينيات وبدايــة الســتينيات.
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المراوغة

بعمــل  قامــت  الــي  الفاتنــة،  جوكاســتا  أوديــب،  أم  »وأبصــرت 
وحشــي يف جهالــة مــن التفكــر، إذ قــد تزوجــت ابنهــا، بعــد أن قتــل 
أابه، فتزوجهــا، ولكــن اآلهلــة كشــفت هــذه األمــور للبشــر يف احلــال، 
ولكنــه مــع ذلــك ظــل ســيدا علــى الكادميــن يف طيبــة اجلميلــة، يعــاين 
احملــن بســبب خطــط اآلهلــة الضــارة، أمــا هــى، فقــد هبطــت إىل بيــت 
هاديــس، احلــارس القــوي، لقــد علقــت أنشــودة يف قضيــب عــال، وقــد 
اســتبد هبــا احلــزن، وشــنقت نفســها، وخلفــت وراءهــا حمنــا ال حصــر 

هلــا. كل ذلــك تقــوم بــه رابت االنتقــام مــن أجــل أم«.
جاءت هذه األبيات عرضا، لقصة منقوصة تالها الشاعر اليوانين 
هومروس يف األنشودة احلادية عشرة من ملحمة "األوديسا'، ساردا 
العــودة، ومــروره علــى  مــن خالهلــا مقابــالت اوديســيوس يف رحلــة 
اوقيانــوس وحواراتــه مــع معظــم أرواح أبطــال األســاطر اليواننيــة يف 
بيــت هاديــس إلــه العــامل الســفلي. يلتقــط ســوفوكليس هــذه األبيــات 
إىل جانــب مــا تناثــر شــفاهة عــر األزمنــة ويــرتدد صــداه يف أروقــة 
امليثولوجيــا اإلغريقيــة مــن جيــل إىل جيــل، لينســج واحــدة مــن أكثــر 

األعمــال الفنيــة إهبــارا وخلــودا يف الــرتاث اإلنســاين. 
مل تكــن مســرحية "أوديــب ملــكا" عمــال ابلــغ الدقــة فقــط، بــل حتفــة 
فنيــة فريــدة انطلقــت كالســهم يف القــرن اخلامــس قبــل امليــالد لتذهــل 
وأســاتذة  واملخرجــن  واملمثلــن  واملفكريــن  والنقــاد  والكتــاب  القــراء 

التحليــل النفســي والفالســفة الكبــار.
عمــل يفــرد لــه أرســطو مكانــة كــرى يف كتابــه ذائــع الصيــت "فــن 

الشــعر" كنــص مكتمــل وأمنــوذج رفيــع يف الرتاجيــداي. 
ســوفوكليس ابــن الدميوقراطيــة اليواننيــة، مل يــزل يعيــش يف ذاكــرة 
العــامل بســبعة نصــوص فقــط مــن بــن مائــة وعشــرين مســرحية قــام 
بتأليفهــا ولكنهــا مل تصــل إلينــا. ال شــيء أتعــس مــن الشــعور ابخلســارة 

لفقــدان هــذه األعمــال. 
اســتعادة ســرة هذا الرجل ال ترتبط معي مبناســبات معينه، فدائما 
مــا أكــرر قراءتــه، حتــت ســيطرة هاجــس آخــر، أنــه أيضــا شــخصية 
اســطورية. مل ال! أمل حيــزن مواطنــوه ملوتــه، ويرفعونــه إىل مرتبــة مقدســة، 

ويقيمــون لــه احتفــااًل ســنواًي يليــق مبكانتــه كواحــد مــن عظمائهــم؟
إنــه يتجســد أمامــي يف صــورة شــخص نبيــل، متســام، ذو حــس 
اجلــر  بــن  والبشــر،  اآلهلــة  بــن  حواريــة  جماهبــات  يديــر  رســويل، 

واالختيــار، رمبــا كان الكاتــب األجــرأ يف التاريــخ، واألكثــر هتذيبــا يف 
الوقــت ذاتــه، فهــو يديــر حبــكات مرعبــة، دون اللجــوء إىل اإلاثرة، 
يوظف القتل. وأى قتل؟ قتل األب!يوظف الزان. أى زان؟ زان اإلبن 
أبمــه!. جيعــل األشــقاء أبنــاءا! لكنــه يفعــل ذلــك عــر لعبــة تشــويقية، 
أشــبه بعمــل بوليســي. صــراع بــن أقــدار متصادمــة، مرســوم وفــق نبــوءة 

الخــالص مــن لعناهتــا. 
التعاطــف والتمــاس األعــذار  النهايــة ال متلــك ســوى  لكنــك يف 
هلــؤالء الذيــن حياولــون اهلــرب مــن اقدراهــم إىل أقدارهــم بطــرق اخــرى، 
يف حمــاوالت ايئســة لالنفصــال عــن الواقــع أبســره، اللجــوء إىل املنفــى 
والعزلــة واالنتحــار وهــم يتخبطــون يف قبضــة العــدم، حيــث ال أمــل ىف 

النجــاة، وال حريــة يف التســاؤل. 
مســارات غــر متوقعــة، ابتــالءات رهيبــة، عــذاابت ختــص النبيــن، 
ترفــع قيمــة النــص، وتبتعــد بــه هنائيــا عــن املبتــذل، انئيــة عــن كل أتويــل 
يدعــو إىل اإلدانــة، رغــم تفجــر املشــاهد املؤملــة، وصخــب تداعياهتــا، 
وحتوالهتــا الدراماتيكيــة العنيفــة. عــوامل بــال فــردوس، يغــرق أبطاهلــا يف 
حبــار األســى والفجيعــة، لكنهــا ُتكتــب حبــس صــويف ابلــغ العمــق، 
كلمــات مشــحونة ابحلكمــة، مشــبعة ابلشــعر، ومبهــارة فائقــة، لتمريــر 
وطــأة هــذا األجــواء اجلحيميــة. تكتيــكات يبــدو بوضــوح أنــه كان 
العثــور علــى أاثر  مــدركا بعمــق ألمهيــة اســتخدامها، فمــن الســهل 
هــذه املهــارات يف إدارتــه للمشــاهد وهــو يعمــل مــع أبطالــه يف تقصــي 
تلــك الرمــوز واأللغــاز الــي حتيــط هبــم. تشــعر بــه حزينــا وهــو يتتبــع 
مصائرهــم. متســاميا ابلواقــع علــى حنــو مثــايل، مصــورا الشــخصيات 
كمــا جيــب أن تكــون، تعامــل مفــرط االرســتقراطية: ملــوك وامــراء، 
وأهلــة، وقــادة. كل منهــم يتصــرف مبــا يليــق مبكانتــه، مجيعهــم أبطــال، 
ال يوجــد ســّنيدة. لــكل دور أثــره، ال تســتطيع حذفــه مــن النــص، 

ســيبدو اخللــل، ومتضــي املســرحية عرجــاء، واضحــة االرتبــاك.
بصفتــه نبيــال وحكيمــا وقائــدا عســكراي، وكاتــب ذا موهبــة فــذة،  
اســتطاع ســوفوكليس جتنيــب أوديــب التصرفــات املبتذلــة، فهــو ملــك 
ابــن ملــك،  مــن العيــب أن أييت أفعــاال صغــرة، هــو الحيــاول اهلــروب، 
متملصــا مــن املســئولية، رغــم الشــك الوجــودي، وعبثيــة القــدر، لقــد 
العــامل، فقأمهــا إبرادتــه، بصرامــة قاســية، كعقــاب  أغلــق عينيــه عــن 

فــردي، مل حيكــم بــه أحــد عليــه.

سوفوكليس..كيف يكون الجحيم جمياًل!

صابر رشدي
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ونصــف، أم هــو جمتمعنــا يف القــرن احلــادي والعشــرين؟ 
هــي  الوطنيــة  الرابطــة  أن  إىل  مــراش  فرنســيس  وميضــي 
األســاس األول للتمــدن، وجملتمــع مملكــة التمــدن واحلريــة. 
وبتعبــر  )الثــورات(،  مــن  خيــاف  األقلــّي  املــديّن  وهــذا 
والقوميــات  الفالحيــة  "العاميــات  انتفاضــة  عصــره: 
احلضريــة"، إذ يــرى أهنــا نتــاج التكويــن الفسيفســائي مــا 
قبــل التمــدن، كمــا يــرى أن اإلفرنــج )الغــرب( يســتغلون 
هــذه الثــورات ليتوســعوا، وهــؤالء األجانــب هــم اخلطــر 

األكــر.
متــور روايــة )غابــة احلــق( شــأن كتــب فرنســيس مــراش 
األخــرى – وبينهــا مــا هــو ســردي أيضــاً – ابألفــكار. 
ففي هذه الرواية يتوىل الدفاع عن الـ ٩٩% من اجملتمع، 
أي عــن الفقــراء، ويــرى أن السياســة والســيادة والشــرائع 
النــاس بعضهــم علــى بعــض،  الغلبــة، أي تغلــب  نتــاج 
ممــا أنتــج التملــك وامللكيــة، فهــل صاحــب هــذا القــول 

ماركســي، وهــو مــن ولــد بعــد ماركــس ومــات قبلــه؟ 
يتحــدث فرانســيس مــراش عــن مفهــوم الصــاحل العــام 
الــذي يتصــادى مــع مفهــوم جــان جــاك روســو للخــر 
العــام. وحيــدد مــراش أركان الصــاحل العــام ابلتعليــم وقوننــة 
التجــارة وصــون امللكيــة واألرواح والكرامــة، وابلصناعــة 
والزراعــة. كمــا يدعــو إىل حــق االقــرتاع العــام، وإىل حــق 
وإذا  الرملانيــة.  والنــدوة  السياســة  قاعــات  يف  اجلميــع 
كان قــد رفــع شــعار )كل األانم ســواء( فقــد شــّخص 
يف عاملــه أن السياســي قــادم مــن أصــل كــرمي وموســر، 
وأن األغنيــاء هــم القــوة الوصلــة، ومــن يوصلهــم هــم آلــة 

القــرى. وكل عــار اســكندرونة 
علــى جتــار املــدن اجملــاورة الذيــن 
أن  علــى  الدولــة  شــجعتهم 

مينــاًء. جيعلوهــا 
بعــد ثــالث ســاعات مــن اإلحبــار 
من اســكندرونة، يكتب مراش: "عانقنا 
ابع الالذقيــة. وملــا كان الولــوج يف مرســاها 
مســاًء، فلــم ميكنــين اهلبــوط إليهــا ألشــفي شــوقاً 
قدميــاً إىل ســكاهنا الشــهرين ابلدعــة وكــرم األخــالق ورقــة 

املعشــر".
مــن الالذقيــة يتابــع )الرحالــة( إىل القريــة اهلاربــة مــن 
العــامل علــى قــدم اخلــراب واهلبــوط: ايفــا. ومــن ايفــا إىل 
املدينــة القائمــة علــى ســاق التجــدد "وقــد أوشــكت أن 
اتج  دعوهتــا  ولذلــك  أورواب،  مــدن  صــف  إىل  تنضــم 
املشــرق وعنــوان املغــرب". أمــا القاهــرة قلــم يعثــر فيهــا 
علــى مــا يســتحق الذكــر ســوى خزانــة التحــف املصريــة 
أقبــح منهــا يف  بينمــا األســواق "ليــس  القلعــة،  وجامــع 
يف  اللغــوي  الطريــف  ومــن  وأوخامهــا".  ضيقهــا  شــدة 
البخــار،  نســر  هــو  القطــار  أن  الباريســية  مــراش  رحلــة 
علــى  الطائــرة  واملركبــة  النــار،  وطائــر  البخــار،  وابشــق 
أجنحــة البخــار. أمــا اآلخــر/ فرنســا فلهــا قــول آخــر:
فــن  مجعــت  وقــد  والكمــال،  اجلمــال  غابــة  ليــون: 
املقومــات املدنيــة واألدوات التمدنيــة، وهــي "حمــط عــرش 
ملوك اإلفرنســيس أجيااًل متعاقبة". وابريس هي مصب 
أهنــار العجائــب، وموقــع أنــوار التمــدن واآلداب، ومركــز 
جمــد العــامل وأعجوبتــه، قــد أصبحــت عروســة جلميــع مــدن 
املســكونة، ومشســاً يــدور حوهلــا فلــك العــامل البشــري. إهنــا 

مدينــة ال حــد ملدنياهتــا وال قــرار لعظماهتــا.
بكتابــه  مــراش  فرنســيس  جــاء   ١87٠ ســنة  يف 
)مشــهد األحــوال(. وبــال مقدمــة، وبلغــة ســجعية، ابتــدأ 
ابلكــون، فرمســه وجــوداً ال حــد لــه وال مــدى، وبــدءاً 
ليــس لــه ابتــداء. وخــّوض مــراش بظهــور العــوامل الكرويــة 
وابملالحــم  والضــوء،  وابحلــرارة  وكواكــب،  مشــوس  مــن 
الكونيــة، ونــور االحــرتاق اخلــالق. وتــال حــال اجلمــاد، 
فحــال النبــات، فحــال احليــوان، فحــال اإلنســان الــذي 

وهــذا عبــد هللا مــراش )١83٩ – ١8٩٩( شــقيق 
إســحاق  أديــب  مــع  حــرر  الــذي  األصغــر  فرنســيس 
يف  الشــرق(  )كوكــب  جريــدة  وأصــدر  مصــر،  جريــدة 
ابريــس، وكان يقــول بـــ )حقــوق بــين آدم(، وهــي بلغــة 

اإلنســان. حقــوق  زمننــا: 
تلــك هــي أســرة فرنســيس مــراش 
صاحــب   )١873  –  ١836(
احلــق  )غابــة  الرائدتــن  الروايتــن 
 – الصُّــدف  غرائــب  يف  الصَّــَدف  و)دّر   )١86٠ –
مــن  حلــب  مدينــة  حلقــة  يف  املــرز  واالســم   )١87٢

التاســع عشــر. القــرن  العربيــة يف  التنويــر  حركــة 
إنــه – بعبــارة جابــر عصفــور – واحــد مــن العقــول 
االســتثنائية الــي حلمــت ابلنهضــة، وســعت إىل أتســيس 
احلضــور احملــدث للمجتمــع املــدين. وقــد درس الطــب 
التنويــري  اخلطــاب  وكان  العمــى.  وأصابــه  فرنســا  وزار 
الفرنســي مرجعــاً لــه وللخطــاب التنويــري احللــيب بعامــة، 
كمــا يــرى حممــد مجــال ابروت، معــدداً مــن املصطلحــات 
املفتاحيــة هلــذا اخلطــاب: التمــدن واحلريــة واحملبــة واملســاواة 

واحلــق الطبيعــي والتنويــر.
مــن األفــكار الــي نبضــت هبــا مؤلفــات هــذا الشــاب 
أمــة جيــب أن تتحــول إىل  العــر ب )جنــس(، أي  أن 
هيئــة اجتماعيــة، وذلــك للتخلــص مــن امللــل والطوائــف 
والقبائــل. ويف روايتــه األوىل )غابــة احلــق( أكــد علــى أن 
جمتمــع مملكــة التوحــش والعبوديــة حتكمــه الطائفيــة واملللية 
واألقواميــة والقبليــة، فهــل هــذا جمتمعــه قبــل أكثــر مــن قرن 

الوصــل: الفقــراء.
كتــب فرنســيس مــراش ســبعاً وعشــرين صفحــة حتــت 
عنوان )رحلة ابريس(. وتبدو الســردية فيها مساء تتبارى 
فيهــا الشــهب: العــامل ســوق، أولويــة املــال، الزمــان حــارس 
العــامل، وحــارس الســوق هــو ذلــك العفريــت اجلهنمــي 
ونرجســيتهم،  النــاس  بعــض  أاننيــة  الزمــان،  املدعــو: 
الغــرب مشــس يــدور حوهلــا فلــك العــامل البشــري. وقــد 
كتــب مــراش قبيــل موتــه يف قصيــدة )العــرب واإلفرنــج( 
الغــرب  أن،   )١873  – احلســناء  )مــرآة  ديــوان  مــن 
لــص. ويذهــب إىل أن مدنيــة الغــرب ليســت غــر نتــاج 
احلضــارة العربيــة، وخباصــة األندلســية منهــا. وهــذه املدنيــة 
هــي نتــاج تقــدم العقــل. لكــن هــذا مل مينــع مــراش مــن 
أن ينعــت الغــرب أبنــه قــوم مــن األوابش، وأنــه طاغــوت 
ابحلــروب،  تتلخــص  وفضائلــه  لــه،  صديــق  ال  كاذب 

وبدفــع النــاس إليهــا.
مــن أفــكار مــراش الــي ال تــزال معاصــرة أن ال تناقــض 
بــن العلــم واإلميــان، وال بــن العقــل والــروح. وهــو يؤكــد 
علــى البدايــة الطبيعيــة للكــون، وعلــى موضوعيــة املــادة 
بــن  مييــز  خلودهــا. كمــا  وعلــى  احلتميــة،  وقوانينهــا 
حتميــة – عبوديــة القانــون الطبيعــي، وبــن نظــام اهليئــة 
يتصــف  الــذي  االجتماعــي  القانــون  أي  االجتماعيــة، 

ابحلريــة واملســاواة، ويقــوم علــى العقــد االجتماعــي.
الباريســية  مــراش  رحلــة  ســردية  يف  الســرية  تتألــق 
و)قريــة(  حلــب  بــن  مــا  يصــف  فهــو   ،)١867(
اســكندرونة الســورية الــي صــارت يف تركيــا منــذ ١٩3٩، 
وإذا ابســكندرونة "مبصقــة للبحــر أو مــداس للدهــر"، 
أحــط  نظــر  والــدانءة،  الــذل  نتائــج  وهــي جامعــة كل 

نبيل سليمان

الريادة التنويرية

لفرنسيس مراش

يعتبر مراش 
العر ب جنًسا، 

أي أمة يجب 
أن تتحول 
إلى هيئة 

اجتماعية، 
وذلك 

للتخلص 
من الملل 

والطوائف 
والقبائل

يف بــؤرة التنويــر يف القــرن التاســع عشــر، أي يف حلــب: هــي ذي املكتبــة املراشــية الــي ســارت بذكرهــا األنبــاء. 
لكــن فرنســيس مــراش يقــول ليــس فيهــا غــري "مطــوالت ممــا يفيــد يف نظــم الشــعر وحســب، وخمتصــرات يف النحــو 

والصــرف ومــا يلحقهــا".
ــد فرنســيس. وهــذه شــقيقته مــرايان )١84٩ – ١٩١٩( الــي علمهــا أبوهــا  ــة فتــح هللا مــراش، وال إهنــا مكتب
وأخوهــا، كمــا تعلمــت يف مدرســة الراهبــات احللبيــة ويف املدرســة اإلجنيليــة البريوتيــة، وكانــت تتقــن الغنــاء والعزف 
علــى البيانــو والقانــون. ومــرايان هــي الشــاعرة صاحبــة الديــوان األول المــرأة يف العصــر احلديــث )بنــت فكــر(، 
وهــي الكاتبــة يف جريــديت )اجلنــان( و)لســان احلــال( البريوتيتــن، وصاحبــة )كتــاب اتريــخ ســوراي احلديــث(. وقــد 
زارت مــرايان فرنســا وقــرأت لفرانســوا رابليــه وألفريــد دي موســيه وســوامها، وشــاهدت الصالــوانت األدبيــة، 

واسســت يف حلــب الصالــون األديب األول.
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مل يكــن مــراش فقــط روائيــاً أو مفكــراً أو طبيبــاً، بــل 
كتــب الشــعر أيضــاً، فجــاء مــا كتــب موســوماً مبــا كان 
يســم الشــعر يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عشــر. 
وممــا كتــب أثنــاء وجــوده يف ابريــس، يكويــه احلنــن إىل 

حلــب الشــهباء وإىل هنرهــا:
اي منقذاً أيوب من بلوائه

ابلصر فانقذين من البلواء   
وكذاك أرجوه ميّن علّي أن

أطفي مباء )قويق( حر ظمائي   
وأعاف هنر السن فهو لذي الظما

ملح أجاج معطش األحشاء   
فأان إىل حلب أميل صبابة

أبداً وإن أك يف مسا الدنياء   
وقــد كتــب الشــعر يف املديــح، ويف معارضــة املوشــح 
الشــهر )جادك الغيث إذا الغيث مها(، وكتب ما أشــبه 
قصــة شــعرية عــن املــرأة الفرنســية الــي ابدرت الشــرقي 

اخلجــول يف غابــة بولونيــا:
وبدْت تغازاين وقالت: كل ما

يُبىن على أّس اهلوى نعم البنا   
فتخذت مركبة وسران سرعًة

نسعى إىل حرٍش ببولونيا اكتىن   
غاٌب هبا الغزالن ترتع واملها

ترعى فا وحش وال غيٌل هنا   

فقصيدتــه  حــال،  علــى  يهــدأ  ال  مــراش  أن،  علــى 
ابملقابــل ترمــي الغــرب شــرراً وحجــرا وهــو يناديــه: اي بــين 

اللجــب: أمــة  محالــة احلطــب، ويناديــه: اي 
حى م تزرون اي إفرنج ابلعرب

مهًا فا خري اببن قد زرى أبب   
إن كان ابلعلم جئتم تفخرون فمن

معامل العرب كل العلم واألدب   
تذكروا ما غنمتم يوم ندوتكم

يف أرض أندلس من تلكم الكتب   
فا صديق لكم غري النضار وال

خّل سوى الفضة البيضاء واليشب   
وال وفاء وال عهد وال ذمم

وال حنّو وال عون ملنتكب   
تبارك هللا إن الشرق هّم إىل

رأس املدار وهمَّ الغرب للذئب   
ومن غزلياته أيضاً:

وجه سعدى البادي على النهدين
قمر ينجلي على كوكبن   

وقال:
ماسْت فأبقت حسرًة يف العود

وسرْت فأزرى عرُفها ابلعود   
وقال:

خطرت كغصن ابٍن غادٌة
تبدي هااًل من خال إزار   

ومــن قصائــده الغزليــة: لســان العشــق - غلبــة الغــرام - 
عالمــة الشــوق ... وقــد كان للشــعر نصيــب كبــر مــن 

كتــاب )مشــهد األحــوال(.
ويف هــذا الشــعر مــا جــاء قنــاة لتصريــف فكــرة بعينهــا 

كمــا يف قولــه:
ما احليواة وما هذي اجلسوم وما

هذا القيام وما الدنيا وما احلقب   
طبيعة حتت ملح الوهم تظهر يف

شكل الوجود ظهوراً كله عجب   
وللوجود قوى تدعو عناصره

إىل اجتماع به األجسام ُتكتسب   
وما العناصر من حيث الكيان سوى

روح الفراغ وهذا مذهيب الذهب   
مل يكــن فرنســيس مــراش شــاعراً مهمــاً شــأن أقرانــه يف 
القرن التاســع عشــر، حيث كان املفكر يرســل القول يف 
الشــعر أيضــاً علــى ســنن معاصريــه. لكــن فرنســيس مــراش 
كان رائــداً تنويــرايً ابمتيــاز يف كتاابتــه الســردية والفكريــة، 
وكل ذلك يف عمر قصر وشــباب ما كاد أن يرق حى 

انطفــأ الــرق جســداً، لكــن بريــق كتابتــه ال ينطفــئ. 

تفتــق إىل حــال الرجــل، فحــال املــرأة، فحــال الطفوليــة، 
العيلــة  فحــال  الشــيخوخة،  فحــال  الشــبوبية،  فحــال 
البــالد،  فحــال  االجتماعيــة،  اهليئــة  فحــال  )األســرة( 
االجتماعيــة كان  اهليئــة  وفيمــا خيــص  الشــرق.  فحــال 
مــراش قــد حتــدث عــن عقــد اهليئــة االجتماعيــة كعقــد 
سياســي بــن الســلطان والشــعب. وخيتلــف هــذا العقــد 
عــن العقــد االجتماعــي عنــد جــان جــاك روســو، حيــث 
اتفــاق  بــل  ومــرؤوس،  رئيــس  بــن  اتفاقــاً  ليــس  العقــد 
اهليئــة السياســية مــع كل عضــو فيهــا، أي اتفــاق مــرم 

بــن أفــراد اهليئــة االجتماعيــة.
مــراش يف  تقــدم  العــامل  حــال  إىل  الشــرق  حــال  مــن 
فحــال  اجلهــل،  حــال  إىل  واتبــع  األحــوال(،  )مشــهد 
الغــين  بــن  حواريــة  أدار  وهنــا  املــال.  فحــال  التمــدن، 
والفقــر، مث احلــرب، فحــال الســلم، فحــال احلــب، فحــال 
البغــض، فحــال اجلمــال، فحــال احليــوة )احليــاة( الــذي 
وأخــراً:  والصحبــة،  واألمــل  وامللــل  العمــل  إىل  ينقســم 
احلــال الثالثــون: حــال املــوت. وخيتــم مــراش كتابــه هــذا 
بـــ )يف احلقيقــة( حيــث يبلــغ التفريــع والتصنيــف أقصــاه، 
فــإذا احلقيقــة طبيعيــة، وأدبيــة. ويف الطبيعــة أتيت احلقيقــة 
واالنفعاليــة،  والفاعليــة،  والفرعيــة،  األصليــة،  الطبيعيــة 
واآلليــة،  والنســبية،  والذاتيــة،  واملتعديــة،  والالزمــة، 
يف  هــذا كلــه  ومــن  والعرضيــة.  واجلوهريــة،  والعضويــة، 
احلقيقــة الطبيعيــة ينتقــل إىل احلقيقــة األدبيــة الوجوديــة 
العدميــة،  إىل  وتتفــرع  العقــل،  تصــورات  هــي  الــي 

واجملازيــة. واحلقيقــة،  والفرعيــة،  واألصليــة، 
الطبيعــة يف  أيضــاً كتــاب )شــهادة  مــراش  لفرنســيس 
اإلســالمي  األثــر  جبــالء  ويبــدو  والشــريعة(.  وجــود هللا 
الكتــاب  وممــا يف  الرتاثــي.  اللغــوي  واألثــر  الكتــاب  يف 
أن التعمــق يف األحبــاث الطبيعيــة وحــده أفضــى بكثريــن 
إىل إنــكار الوجــود اإلهلــي. ويوقــف مــراش الفصــل الثــاين 
الفلكيــة،  األجــرام  مــن  وجــود هللا  علــى  الداللــة  علــى 
مــن  هللا  وجــود  علــى  الداللــة  فصــل:  تلــو  فصــاًل  مث، 
)شــرايع الطبيعــة، مث الداللــة علــى وجــود هللا مــن عــامل 
النبــات، فمــن عــامل احليــوان. واحليــوان هــو اإلنســان هنــا. 
والكاتــب هنــا هــو الطبيــب الــذي يتحــدث عــن القلــب 
والدمــاغ واألعصــاب والرئتــن واألذن واألضــالع. وقــد 
َعْنون الفصل الســادس بـ "يف أنه ال بد من وجود نفس 

خالــدة للــروح".
وَعْنون الفصل السابع بـ: "يف أن الداينة صفة غريزية 
لإنســان، ويلــي: يف أن الوحــي هــو أمــر الزم مــن هللا 
لإنســان". وقــد أخطــأ مــراش يف الفصــل الســابع حــن 
ذهــب إىل أن أمريــكا كانــت خاليــة خلــواً اتمــاً عــن كل 

روح متــّدن.

وكذا من السن املياُه جرين ال
من ذوب ثلج يف اجلبال متّكنا   

الفرنســة يف شــعلر  املــرأة  ألــق حضــور اآلخــر/  ومــن 
قولــه: مــراش 

لكل هنٍد كالعاج واملرمر املنحو
ت مستكمل اخللق انفْر   

وقوام كأنه صدم األسرار
   يوحي بعشقه للسرايْر

وعيون سود على البيض تسطو
ابنكسار يسيب األسود الكواسر   

ووجوه يسفرن عن كل حْسن
فروحي تلك الوجوه السوافر   

وعــي  إشــكالية  تتجلــى  نفســها  القصيــدة  هــذه  ويف 
وعــي  العصــر:  ذلــك  وبعبــارة  اآلخــر،  ووعــي  الــذات 

الغــرب: ووعــي  الشــرق 
ليت شعري مى أرى يف بادي

   كوكب العلم واملعارف سائْر
فرجال ال يعلمون سوى صوف

وقطن ومسسم وحراير   
ونساء يبحثن لكن على ثو

ٍب وقرٍط وخامت وأساور   
وإذا اجلهل عّم بن قوم

أصبح العلم عندهم كمساخر   

تمور روايته 
»غابة الحق« 

بالدفاع 
عن الفقراء، 

فهل صاحب 
هذا القول 
ماركسي، 

وهو من ولد 
بعد ماركس 
ومات قبله؟

� عبدالله مراش

� اديب اسحاق

من أفكار 
مراش التي ال 
تزال معاصرة 
أن ال تناقض 

بين العلم 
واإليمان، وال 

بين العقل 
والروح

� مريانا مراش

� جان جاك روسو
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لقدرهتا على املواصلة واإلنتاج اآلن.
غـــر أن االحـــــــرتاز األول الـــــذي جيـــب وضـــعـــه يف 
االعتبار، هو أن اهلوية العربية – كغرها من اهلوايت- 
نقية متاما، وإمنا  أو  أحــاديــة وليست خالصة  ليست 
هي ممتدة احلدود ومتشابكة مع روافد اترخيية أصيلة 
وحاضرة ينتمي بعضها إىل الثقافة العربية، وأخرى واردة 
انتقلت بفعل التأثر والتأثر مع احلضارات والثقافات 
واهلند  اليوانن  قدميا وحديثا )حضارات  العربية،  غر 
والصن والفرس والرتك والغرب(، وابلتايل فإن اهلوية 
املتشاهبة  السمات  العديد من  العربية سيندرج حتتها 
فــيــمــا بــيــنــهــا، أو املــتــشــاهبــة مــع هــــوايت أخــــرى، كما 
فرعية، وداخل  الرئيسة هــوايت  اهلوية  ستندرج حتت 

كل منها هوايت فرعية عن الفرعية، وهكذا. 
فمثال اهلوية الثقافية العربية ـ على مستوى الدين- 
وكلتامها  ومسيحية،  إســالمــيــة  هـــوايت  حتتها  تــنــدرج 
تندرج حتته هوايت شعوب )إفريقية وآسيوية(، وداخل 

تراثية.. وتوضيحا لذلك ميكن التطبيق على منتجاتنا 
العربية العديدة، املادي وغر املادي )الشفاهي وغر 

الشفاهي(.. 
فإىل الشفاهي املسموع ميكن أن تنتمي: األغنيات 
والعمل  االحتفال،  بطقوس  املرتبطة  العربية  الشعبية 
اجلماعي، والوالدة واملوت، واألانشيد الدينية، وترانيم 
احلزن والفقد، وفنون القول الشعبية، والسر واملغازي 
واألمثال الشعبية....إخل من عناصر يطول حصرها، 
)وعلى  الدولية  املنظمات  وترعاها  الــعــامل،  هبا  ويهتم 

رأسها اليونسكو(.
تنتمي  أن  املرئي( ، ميكن  )املشاهد  البصري  وإىل 
عــروض األراجــوز ، وفن العازي، ورقصات الدبكة، 
ودق الطبول، والدفوف، وكذلك كل أشكال امليداي 
متجولة(  عــروض  تليفزيون،  سنيما،  )مــســرح،  املرئية 
الناجتة عــن هــذه الــصــنــاعــات، مثل ســالســل األفــالم 
ــة، والــســر  ــنـ ــيــلــة، وكــلــيــلــة ودمـ اخلـــاصـــة أبلــــف لــيــلــة ول

الشعبية ... إخل.
وإىل املــادي امللموس ميكن أن تنتمي كل أشكال 
العمارة وأدوات احلياة الي يستعملها العريب بدءا من 
استيقاظه يف الصباح، ومرورا مبالبسه وأدوات عمله، 
وانــتــهــاء بــفــراشــه ونـــومـــه، حــيــث أتيت هـــذه األدوات 
مرتبطة ابلبيئة واحتياجاهتا، وشيئا فشيئا أصبحت هلا 
أســرار  فنوهنا، وحتولت إىل صنائع وحــرف يدوية هلا 
توثيق  الـــي حتــتــاج إىل  إنــتــاجــهــا  صناعتها ومجــالــيــات 
إنتاجها  وإنتاج مبفهوم "إنتاج احملتوى" املعاصر، أي 
كتابيا ومرئيا وصوتيا.... بكل أشكال اإلنتاج املتاحة 

حى اآلن.
هذه العناصر وغرها متثل مدخال مهما من مداخل 
اإلسهام يف صناعة اإلعالم املعتمد على إنتاج املعرفة 
ابحملددات والضوابط املتعارف عليها اآلن فيما يسمى 

"صناعة احملتوى". 
ــم الــبــحــث  مث أييت بــعــد ذلــــك حبـــث أســالــيــب دعــ
استثمار  حنو  والتوجيه  االبتكارية،  واألفــكــار  العلمي 
هــــذه املــعــرفــة لـــتـــداوهلـــا عــاملــيــا عـــر خـــطـــاب إعــالمــي 
حيــتــاج ويستوعب كــل مــا هــو جــديــد يف عــامل املعرفة 
واملعلومات، إضافة إىل أنه حيقق الرحبية واملكانة من 
جهة أخرى، وجتارب الدول يف ذلك عديدة )ماليزاي 
إنتاج  طريق  عــن  استطاعت  الــي  وسنغافورة  وفنلندا 
املعرفة أن تغر من مكانتها عامليا( خبالف الصن الي 
الــكــرى يف  دول  اخلمس  اقتصاد  مكانة يف  احتلت 
أقل من نصف قرن ألهنا أدركت دور وأمهية البحث 

الثقافية هي املالمح أو السمات  إذا كانت اهلوية 
الفارقة لثقافة ما عن غرها من الثقافات، مبا جيعلها 
تتميز عــن ســواهــا مــن مــعــارف مــتــجــاورة ومــتــداخــلــة 
الــســؤال املــطــروح اآلن: مــاذا متتلك  ومتشعبة.. فــإن 
الثقافة العربية من مالمح حتدد أبعاد هويتها مبا جيعلها 
قادرة على امتالك مكانة متميزة 
بــن احلـــضـــارات والــشــعــوب الــي 

تعتز هبويتها؟.
اليومي  الــتــداول  وراء  املنساقة  املتعجلة  واإلجــابــة 
وثقافة القشور، ستجيب ابنتفاء وجود هذه العناصر، 
أما اإلجابة الواعية احملتكمة إىل الدراية بعمق وجوهر 
هذه الثقافة، والي ال ختضع لأحكام اجلاهزة وفكر 
ما بعد االستعمار وحــروب األجيال الرابع واخلامس 
والــــســــادس وفــلــســفــات الــتــفــكــيــك والـــســـيـــولـــة، فــإهنــا 
الفاعلة  العناصر  من  عديد  على  الوقوف  ستستطيع 
الـــي تــشــكــل هــويــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة ومـــا تــــزال ممتلكة 

املكانية  األقاليم  تنتمي إيل  كل شعب أتيت هــوايت 
وحضرية،  وصــحــراويــة،  ساحلية،  )بيئات  واجلغرافية 

وريفية(، والسلسلة التنتهي.
وابلــتــايل فــإن أي معاجلة هلــذا املــوضــوع تنطلق من 
فــإهنــا حمكوم  النقية،  أو  اخلالصة  اهلــويــة  عــن  البحث 
عليها ابلفشل من البداية، فاهلوية مل تكن يوما نقية 
أيــة ثقافة أو لــدى أي شعب، وإمنــا  نقاء مطلقا يف 
على الدوام هناك مالمح عامة وقواسم مشرتكة ميكن 
إقليم )منطقة جغرافية، دولة،  الوقوف عليها يف أي 
وطــن( وحتــت هــذه القواسم أتيت خصوصيات فرعية 
الميكن إغفاهلا أو جتاهل أمرها، ألهنا غالبا ما تكون 
هي املنمنمات الــي شكلت هــذا الكل األكــر وإن 
بدا ظاهرا أهنا ال عالقة واضحة تكشف عن دورها. 

ماذا منلك يف واقعنا العريب؟
هــل يتبقى لنا شــيء – حنــن الــعــرب- منلكه اآلن 
لنساهم به يف جمتمع املعرفة وننتجه يف أشكال معاصرة 

تستطيع أن تتمثل أبعاده وحمدداته وضوابطه؟
أمل يتجاوزان الزمان مبا أوجده من لغة تداول معاصرة، 
وتقنيات وأدوات إنتاج ال وجود لنا يف عاملها، أو ال 

وجود هلا يف ثقافتنا؟
أن  الكثر مما يستطيع  أننا منتلك، ومنلك  احلقيقة 
يصنع هــويــة حــاضــرة، وجيعلنا حنــقــق مــســتــوايت من 
اجلديد، غر  اإلعالمي  اخلطاب  التطور، ونسهم يف 
أننا حنتاج أوال لرصد أبعاد ما منلك، وتوجيه مساراته 
اثنيا، والبحث عن الصيغ واجلهود الداعمة التكاملية 

إلنتاجه وتبنيه من قبل الشعوب اثلثا.
أوال: رصد أبعاد ما منلك:

حيفل الــرتاث العريب بشقيه املــادي وغر املــادي مبا 
إنتاجه يف حــاضــران، ومما  عليه إلعـــادة  العمل  ميكن 
سيحتاجه العامل، وخباصة لو توجهنا إىل رصد كل ما 
يتضمن أبعاد اهلوية الثقافية، أي تلك العناصر الي ال 
تتكرر يف ثقافات أخرى )العناصر السبع السابقة(، 

مث انتقلنا هبا لالشتغال عليها من منظور:
•الصناعات الثقافية:

والـــي عــرفــتــهــا الــيــونــســكــو عــلــى أهنـــا: "الــصــنــاعــات 
الي تنتج أعماال فنية وأعماال مبتكرة، سواء أكانت 
ملموسة أم غر ملموسة، وهلا القابلية لتحصيل مردود 
مـــادي مــن خـــالل اســتــغــالل املــخــزون املــعــريف والقيم 

الثقافية، سواء يف اجملاالت التقليدية أو احلديثة".
أي أن هـــذه الــصــنــاعــات البـــد أن تــشــتــمــل على 
مضمون ومعى اجتماعي وثقايف وأن تكون هلا جذور 

عنا، عن هويتنا الثقافية.. وما نستطيعه؟

هل لدينا
ما نمنحه للعالم اليوم؟

د. حممود الضبع

هل يتبقى لنا 
شيء - نحن 

العرب- 
لنساهم به 
في مجتمع 

المعرفة 
وننتجه 

في أشكال 
معاصرة 

تستطيع أن 
تتمثل أبعاده 

ومحدداته 
وضوابطه؟

الهوية 
العربية 

ليست أحادية 
وليست 

خالصة أو 
نقية تماما، 

وإنما هي 
متشابكة مع 
روافد عربية 

تاريخية 
وحاضرة، 

وأخرى واردة
� ألف ليلة وليلة وتأثيرها المستمر في األدب العالمي نموذج لما تقدمه ثقافتنا للعالم 
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نــتــفــرد بــه حــى يــومــنــا هـــذا )عــلــم املــوســيــقــى مــثــال، 
واألواتر....  األحلان  ومقاييس  العربية،  واملقامات 
جهة،  من  العربية  الثقافة  به  تتفرد  مما  وهــو  إخل(، 
العاملية من جهة  ويتم تدريسه يف معاهد املوسيقى 

اثنية.
ــو الــــــذي ميــكــن  ــيـــس عـــلـــم املـــوســـيـــقـــى وحــــــده هــ ولـ
االشتغال عليه، وإمنا هناك الكثر من منجزات العلوم 

العربية الي ما تزال صاحلة للتداول اليوم.
• املخطوطات والكتب:

ــزل حـــى اآلن حيــكــمــهــا فــكــر الــتــخــزيــن  ــــي مل تــ والـ
واحملافظة عليها، بوصفها كنوزا، وليس بوصفها أدوات 
إنتاج، ومل تزل قوانن إاتحتها يف الوطن العريب حباجة 
لتنظيم، ليتمكن الدارسون من استخراج ما فيها من 
كــنــوز معرفية، والبـــد مــن االعـــرتاف أبن أي ابحث 
ميكنه أن حيصل على واثئق وبياانت ومعلومات من 
املكتبات العاملية يف حن تواجهه الكثر من العقبات 
القوانن  العريب بسبب عــدم وجــود  الوطن  بلدان  يف 
الــضــابــطــة يف املــكــتــبــات الــوطــنــيــة. وهـــي كــثــر، حيث 
ميتلك الوطن العريب عددا من املكتبات العريقة الي 
قامت بدور فاعل عر الثقافة العربية ومنتجها، إضافة 

إىل املكتبات الضخمة احلديثة، ولعل أمهها:
ــر، والــــــي أنــشــأهــا  • مــكــتــبــة اإلســـكـــنـــدريـــة، مبـــصـ
اإلسكندر األكر قبل حوايل ٢3٠٠ سنة، مث أعيد 

مما  السياق  هــذا  يف  الكثر  متتلك  العربية  والثقافة 
ميكن إنتاجه ليس بصيغة طباعته يف كتب ورقية أو 
علم  بتطبيق  وإمنـــا  فــقــط،  إلكرتونية  صيغ  إىل  حتويله 
مبا  األشــكــال،  بكل  إنتاجه  واستثمار  عليه،  احملتوى 

فيها من سينما وفنون وآداب، وغرها.
• اآلداب:

ليلة  مــن ســر شعبية، وتـــراث شفاهي، مثل ألــف 
وليلة، وكليلة ودمنة، وغرها، والي ال إنتاج هلا ميكن 
ذكره مبفاهيم املعاصرة، مثل اإلنتاج السينمائي مثال، 
إضافة  الصيغ،  متعددة  وامليداي  التكنولوجي  واإلنتاج 
إىل اآلداب املعاصرة الي أثرت مدونتها عر استمرار 
تكشف  الــذي  النحو  على  العريب  والتأليف  الكتابة 

عنه إحصاءات اإلنتاج يف هذا اجملال.
كل ذلك وغره كثر حيتاج منا اليوم لرصد وحتديد 
وتــصــنــيــف، وإنـــتـــاج مــعــريف، وإعـــــادة إنــتــاجــهــا مبنطق 
ومفهوم املعاجلات اآللية الذكية املعاصرة، أي االنتقال 
هبا من طور املعلومات إىل طور املعرفة، وتطبيق مفهوم 
وحتليلها  لفهرستها  متهيدا  عليها*  الضخمة  البياانت 
وإنتاج املعرفة القابلة للتداول منها، وبصيغ متعددة، 
على  املستقبل"  "مكتبة  إطـــار  يف  الــدخــول  يدعمها 

النحو املتعارف عليه عامليا يف هذا الصدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشارة:
 • البياانت هي جمموعة احلروف واألرقام والكلمات 
والرموز والصور الي ترتبط مبوضوع واحد، والي ختضع 
املعلومات،  املعلومة/  عنها  فتنتج  والتحليل  للمعاجلة 
الصورة  أهنــا:  على  البياانت  تعريف  يتم  ولــذلــك 
اخلام، أو املواد األساسية األولية، قبل 
معلومات  إىل  حتويلها  يتم  أن 
عمليات  من  بعد جمموعة 
الــــفــــهــــرســــة والــــرتتــــيــــب 
فئات  )إىل  والــتــنــظــيــم 
جمـــــــمـــــــوعـــــــات  أو 
مـــــــــتـــــــــجـــــــــانـــــــــســـــــــة( 
والـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل... 
لــلــمــزيــد حــــول هــذا 
األمــر، ميكن العودة 
مــكــتــبــة  ــا:  ــنـ ــابـ ــتـ إىل كـ
املــســتــقــبــل والــشــبــكــات 
املعرفة  وبــنــاء  االجتماعية، 

يف الوطن العريب.

العلمي واملعرفة، وكل ما سبق يتضح عند وضعه يف 
مقارنة مع آالف األحباث والدراسات العربية حبيسة 
األدراج الي مل يتم استثمارها حمليا أو دوليا حى اآلن، 

وتراجع االهتمام ابلعلم والعلماء بشكل عام.
تتبقى قضية أخرى هلا أمهيتها يف هذا السياق، وهي 
الــي سيتم االعتماد عليها، وهــي قضية  لغة اإلنــتــاج 
الثقايف  اإلنتاج  بلغة  يتعلق  أحدمها  أيضا،  بعدان  هلا 
)اللغة بوصفها تواصال(، واثنيهما  املقروءة واملتداولة 
الــلــغــوايت  إىل  هبــا  واالنــتــقــال  الــلــغــة  بتكويد  سيتعلق 

احلاسوبية )على حنو ما سرد(.
• منجز العلوم التجريبية:

بنتاج  ترتبط  التجريبية  الــعــلــوم  أن  البعض  يتصور 
املــعــاصــرة فــقــط، وأنـــه قــد أهــيــل الــــرتاب عــلــى كــل ما 
هو موروث، وخباصة إذا مت القياس على تطور علوم 
الفيزايء، والفلك، والرايضيات، والكيمياء، والطب، 

وغرها.
غــر أن الــبــحــث الــعــلــمــي يــكــشــف ويــؤكــد على 
أن الــــرتاث حــاضــر يف أشـــكـــال اإلنـــتـــاج املــعــاصــرة 
هلــذه الــعــلــوم، وخبــاصــة الـــرتاث الــعــريب، إذ مــا تــزال 
حاضرة حى اليوم نظرايت وأطروحات: ابن سينا، 
الــتــوحــيــدي،  ــبـــروين، وأيب حــيــان  الـ إســـحـــاق  وأيب 
واخلـــوارزمـــي، وعـــالء الــديــن ابــن الــنــفــيــس، وغــرهــم 
ومما  التطبيقية،  للعلوم  النظرية  األسس  وضعوا  ممن 

افتتاحها عام ٢٠٠٢.
• املكتبة الوطنية اجلزائرية، والي أنشئت ١83٥.

• دار الــكــتــب والـــواثئـــق الــقــومــيــة ابلــقــاهــرة، والــي 
أنــشــئــت مــنــذ عـــام ١8٥٩ يف عــهــد اخلــديــو سعيد، 
وافــتــتــحــت عـــام ١86٠ يف عــهــد اخلــديــو إمســاعــيــل، 

وحتوي ما يزيد عن ٥٩ ألف خمطوط.
• مكتبة األزهــر الشريف، والــي مت أتسيسها عام 
تتجاوز  ضخمة  خمطوطات  مكتبة  وتــضــم   ،١8٩7
34 ألف خمطوط، متت فهرستها يف السنوات العشر 

األخرة.
افتتحت  والـــي  تــونــس،  الوطنية يف  الكتب  دار   •

١٩١٠ ابسم املكتبة الفرنسية.
• املكتبة الوطنية للمملكة املغربية "اخلزانة العامة"، 

والي أنشئت ١٩٢٠.
• مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية، العراق، 

والي أنشئت عام ١38٢هـ.
العراقية، أتسست  الوطنية  والواثئق  الكتب  دار   •

عام ١٩٢٠.
ــــي حتــوي  ــا كــثــر مـــن املــكــتــبــات الــوطــنــيــة ال وغـــرهـ
منها  عـــشـــرات اآلالف، كــثــر  تــتــجــاوز  خمــطــوطــات 
مل يــتــم حتقيقه ودراســـتـــه حــى اآلن، وهـــو أمـــر يــقــدره 
العامل، وتدرك قيمته اجملتمعات العاملية على حنو يفوق 

الوصف.
• املنجز الفلسفي والفكري:

إذ مــن املــعــروف أن الــــرتاث الــفــكــري ال يبلى وال 
ينتهي، ألنــه يتعلق بــدراســة اإلنــســان ليس يف حلظة 

والكون  ابحلــيــاة  عالقته  يف  ولكن  بعينها،  زمنية 
من حوله، ومل حيدث عر التاريخ أن 

أهيل الــرتاب على فلسفة منذ 
الـــــرتاث الــفــكــري الـــيـــوانين 

وحــــى الـــيـــوم، فــلــم تــزل 
ســقــراط  فلسفة  مــثــال 
وإقليدس  وأفــالطــون 
وفــــــــــيــــــــــثــــــــــاغــــــــــورث 
حــــاضــــرة، وكـــذلـــك 
األمر مل تزل فلسفة 
ــارايب وابــــن رشــد  ــفـ الـ

وابــــن ســيــنــا حــاضــرة، 
الفكر  وهلــا مكانتها يف 

اإلنــــــــــســــــــــاين، والــــــتــــــواجــــــد 
العاملي.

أي باحث 
يمكنه أن 

يحصل 
على وثائق 

وبيانات 
ومعلومات 

من المكتبات 
العالمية في 

حين تواجهه 
الكثير من 

العقبات في 
بلدان الوطن 

العربي بسبب 
عدم وجود 

القوانين 
الضابطة في 

المكتبات 
الوطنية

الهوية لم 
تكن يوما 
نقية نقاء 

مطلقا في 
أية ثقافة 
أو لدى أي 

شعب، وإنما 
على الدوام 

هناك مالمح 
عامة وقواسم 

مشتركة

التراث العربي 
حاضر في 

أشكال اإلنتاج 
المعاصرة 

للعلوم، في 
أطروحات 
ابن سينا، 

وأبي إسحاق 
البيروني، 

وأبي حيان 
التوحيدي، 

والخوارزمي، 
وعالء الدين 

ابن النفيس، 
وغيرهم

لم تزل 
فلسفة 

الفارابي وابن 
رشد وابن 

سينا حاضرة، 
ولها مكانتها 

في الفكر 
اإلنساني، 
والتواجد 

العالمي
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عمشــيت". "غــادة  و  البدويــة" 
أبنــاء  أحــد  أحبــت  بدويــة  عــن  حتكــى  الروايــة 
اضطرهتــا  الثقافيــة،  بيئتهــا  ضغــوط  لكــن  املدينــة، 
)أمريــكا(  اجلديــد  العــامل  إىل  حببهــا  اهلــروب  إىل 
وهنــاك تدخــل ىف مواجهــة مــع ثقافــة الغــرب، مبــا 
بــن  العالقــة  موضوعــة  تناولــت  الروايــة،  أن  يعــى 
الشــرق والغــرب، قبــل أن يتناوهلــا توفيــق احلكيــم يف 

الشــرق. مــن  عصفــور 
يســوق الضبــع رأيــه هــذا ابحــرتاز شــديد، رافضــاً 
بعينــة،  لكاتــب  األوىل  البــداايت  بنســبة  القطــع 
البدويــة هــى أول روايــة عربيــة  فيؤكــد )أن فاطمــة 
الشــرق والغــرب وحــى إشــعار  بــن  العالقــة  تعــاجل 
بفكــرة  العــرب  الباحثــن  هــوس  إىل  مشــرا  آخــر( 
ُقطريــة  ملنافســات  متثيــال  أضحــت  الــى  البــداايت 
تنتــزع  القصــرة  القصــة  فــرايدة  الــرايدة.  عــن  حبثــا 
مــن )تيمــور( وتنســب إىل الســوري )أمحــد فــارس 
)هيــكل(  مــن  تنتــزع  الروايــة  ورايدة  الشــدايق( 
ســيد  )حممــد  املصــري  الباحــث  إبقــرار  وتنســب 
عبــد التــواب( إىل اللبنــاين )خليــل اخلــوري( وروايتــه 

١86٠م(.   - إبفرجنــي  )وي..لســت 

عامــر مــع حمبوبتــه ليلــى، وقيــس بــن ذريــح مــع لبــى، 
وعــروة بــن حــزام وابنــة عمــه عفــراء، ومجيــل بثينــة 
والوزيــر  أبرويــز،  مــع كســرى  وشــرين  عــزة،  وكثــر 

املســتكفي.. إخل. مــع والدَة  زيــدون  ابــن 
املصــري  الناقــد  يدعــو  الــرايدة،  علــى  التنافــس   

النســوايت  إميــان  االعتبــار  ىف  وضعنــا  وإذا 
بقداســة مهمتهــن ىف تصحيــح صــورة املــرأة العربيــة 
أيقونــة  )شــهرزاد(  أصبحــت  حــى  التاريــخ  عــر 
كان  البــداايت  عــن  البحــث  فــإن  عليــه،  دالــة 
هبــا  وصــم  الــي  التبعيــة  مواجهــة  يف  عربيــا،  شــغفا 
جعــل  النســوي  الطمــوح  لكــن  احلديــث؛  األدب 
مــن الفضــاء البحثــي، ســاحة تنافســية ليســت أقــل 
)مصطفــى  الواقع. فالباحــث  تنافســية  مــن  حــدة 
الضبــع( يشــر إىل اختالفــات مهمــة بــن الكاتبــات 
ففــى  البدويــة،  املــرأة  لصــورة  تناوهلــم  والكتــاب يف 
الفحولــة  لفكــرة  مغذيــة  الرجــال  عنــد  نراهــا  حــن 
عنــد  نراهــا  النســاء،  لشــهوة  املثــرة  الفروســية  أو 
علــى  وأتكيــداً  أزمــة وجوديــة،  عــن  تعبــراً  النســاء 
ثقافــة التهميــش والقمــع. ويلفــت )الضبــع( االنتبــاه 
البدويــة  املــرأة  تناولــت  عربيــة  روايــة  أول  أن  إىل 
اللبنانيــة  وكتبتهــا  ١٩٠6م،  نيويــورك  ىف  صــدرت 
)عفيفــة كــرم ـ ١383( كانــت قــد تلقــت قــدراً مــن 
التعليــم قبــل زواجهــا وهجرهتــا إىل أمريــكا، وهنــاك 
وألفــت  النســائية،  اجلديــد"  "العــامل  أصــدرت جملــة 
و"فاطمــة  وفــؤاد"  "بديعــة  منهــا:  رواايت  عــدة 

القطــر  داخــل  تنافســية  مــن  األمــر  يســلم  ومل 
الواحــد، إذ حيضــر اللبنــاين )إبراهيــم علــي األحــدب 
الروايــة  كتــب  مــن  أول  بوصفــه  ١8٢6م(   -
التارخييــة قبــل مواطنــه )جرجــي زيــدان - ١86١م( 
حيــث قــدم قرابــة العشــرين روايــة منهــا: جمنــون بــين 

آباء وأمهات

سيد الوكيل

طرقــت الدراســات النســوية احلديثــة أبــواابً عديــدة، وأحدثــت حفائرهــا  ىف 
عــن صــور مشــرقة لنســاء  ـ حبثــاً  ـ معــاً  القــدمي واحلديــث  التاريــخ  غياهــب 
أسهمن ىف صياغة التاريخ ، وهى إسهامات ظلت حمدودة نتيجة ملمارسات 
التهميــش واإلبعــاد الــى مارســتها ذكوريــة الثقافــة علــى املــرأة ، ومــن مث كان 
أحــد أهــم أهــداف الدراســات النســوية ، ليــس فقــط إجــاء صــورة املــرأة بــن 
ركامــات التاريــخ األديب، بــل التأكيــد علــى حيــازة  املــرأة ملوقــع متميــز فيــه. 

الطموح 
النسوي جعل 

من الفضاء 
البحثي، 

ساحة 
تنافسية 

ليست أقل 
حدة من 
تنافسية 

الواقع

الثقافة العربية
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الرغــم  علــى  واجتماعــي كبــر،  سياســي  حبضــور 
مقومــات  ويف  العمــر،  يف  تقاربــه  أهنــا كانــت  مــن 
جتربتهــا الشــعرية، بــل ويف ثقافتهــا بوصفهــا ســليلة 
العائلــة التيموريــة. وهكــذا يتضــح أن املنافســة علــى 
الــرايدات الثقافيــة حمتدمــة ليــس بــن األقطــار العربيــة 
فحســب بــل بــن الرجــال والنســاء أيضــا، ويف هــذا 
الســياق تؤكــد )ألفــت الــرويب( أن الظهــور األســبق 
للصحافــة النســوية ، هــو الــذى مهــد وشــجع علــى 
ظهــور البــداايت القصصيــة عنــد النســاء قبــل حممــود 
تيمــور، يظهــور صحيفتــن مصريتــن: )الفتــاة( الــى 
١8٩٢م،  عــام  مصــر  ىف  نوفــل(  )هنــد  أسســتها 
عــام  هاشــم(  )لبيبــة  أسســتها  الــى  الشــرق  وفتــاة 
أبقــالم  مرتمجــة  قصصــاً  نشــرات  وقــد  ١٩٠6م، 
مــن  عــن قضيتهــن  عــرن  النســاء  أن  أي  نســائية. 
خــالل هاتــن الصحيفتــن قبــل كتــاب حتريــر املــرأة 
الصحــوة  أن  يعــى  مبــا   )١8٩٩( أمــن  لقاســم 
النســوية العربيــة مل تكــن منــة الرجــل علــى املــرأة، بــل 
الرجــال  أجــرت  مريــر حــى  املــرأة جبهــاد  أنتزعتهــا 
علــى التعاطــف معهــا واإلميــان بعدالــة قضيتهــا.   

إن هــذه الســوابق اإلبداعيــة والصحفيــة للمــرأة، 
الــذي  النســوي  للنقــد  األوىل  املالمــح  شــكلت 
التيموريــة  عائشــة  عنــد  الباكــرة  بــذوره  نشــأت 
إىل  اســتوى  أنــه  غــر  وأتمــالت،  مالحظــات  يف 
خطــاب انضــج عنــد مــى زايدة، أو مــارى إليــاس 
الــى احتضنتهــا  اللبنانيــة املولــودة ١886م؛  زايدة 
مصــر فأثــرت واقعهــا الثقــاىف علــى حنــو أجــر كبــار 
مثقفيهــا مثــل العقــاد وعبــد الرمحــن شــكرى  علــى 
االعــرتاف مبكانتهــا املهمــة ونبوغهــا املعجــز، ليــس 
فقــط مــن خــالل صالوهنــا الــذى يعتــر أول صالــون 

قــروانً طــوااًل ، والصيحــة الــى ترســلها اآلن، ســتفتح 
 . " ىف إدراك البشــر وىف آداهبــم أفقــاً جديــداً 

واإلميــان  النبــوءة  روح  )مــى(  ىف كالم  نلحــظ 
العميــق ابحلضــور القــوي للمــرأة يف اجملــاالت الثقافيــة 
كافــة ـ وهــو حضــور ميكــن أن نشــهده اآلن، إذ أن 
أتثــرات النســوية طالــت جمــاالت النشــاط اإلنســاىن 
كافــة وليــس الفنــون واآلداب فقــط، وامتــدت إىل 
جمــاالت علميــة خمتلفــة. كمــا أهنــا مل تقــف عنــد حــد 
اإلســهام أو التمثيــل املشــرف، بــل أحدثــت ثــورات 
جذريــة ىف املعرفــة البشــرية علــى حنــو مــا جتســدها 
اجتماعيــة  حتــوالت  مــن  احلداثــة  بعــد  مــا  ثقافــة 
وثقافيــة وحقوقيــة، بــل واســتحدثت علومــا جديــدة 
اســتجابة  بوصفــه  بــدأ  الــذي  البيئــة(  )علــم   مثــل 
)راشــيل  األمريكيــة  لبتهــا  الطبيعــة  لنــداء  عاطفيــة 
كارســون( وعرت عنه يف كتاهبا )الربيع الصامت( 
حمــذرة مــن املصــر املرعــب ملســتقبل البشــرية مــا مل 
وبذلــك  الطبيعــة،  علــى  تعدايتنــا  قســوة  إىل  ننتبــه 
يكــون علــم البيئــة أول علــم ولــد كامــال يف أحضــان 
نســوية. ومــع الوقــت أجــر صقــور السياســة العامليــة 

علــى احرتامــه.
وظــى أن الولــع ابلبحــث عــن الــرايدة ىف ثقافتنــا 
 ، العربيــة  النوســتاجليا  أعــراض  أحــد  ســوى  ليــس 
والنــزوع املاضــوى الدائــم حبثــاً عــن شــواهد مضيئــة 
املســتقبل،  إليهــا ىف  التطلــع  مــن  بــدال  اخللــف  ىف 
غــر أن العــامل ـ اآلن ـ يتغــر فعــاًل ، بفضــل الثــورة 
وأاتحــت   ، التكنولوجيــا  أحدثتهــا  الــى  الثقافيــة 
ببســاطتها واخنفــاض تكاليفهــا إمــكاانت مدهشــة 
، متنحنــا فرصــة حقيقيــة  لتحقيــق إجنــازات حضاريــة 

فاعلــة ســواء ىف احلاضــر أو املســتقبل. 

تقــاس حبجــم  الــرايدة  للــرد أبن  يوســف(  )شــعبان 
مســرة  ىف  حتدثــة  الــذي  والكمــي  النوعــي  التأثــر 
األدب وتطــوره، وهبــذا املفهــوم ملعــى الــرايدة، يكــون 
احلديثــة،  العربيــة  الروايــة  رائــد  هــو  حمفــوظ  جنيــب 
كمــا يكــون جرجــي زيــدان رائــد الروايــة التارخييــة. 
ومــن وجــه نظــر الباحثــة املصريــة )ألفــت الــروىب( 
درجــة كبــرة  فيهــا  توفــرت  بدايــة  هــى  فالــرايدة 
يف  وتــرز  النوعــي،  واالكتمــال  الفــى  النضــج  مــن 
كتاهبــا:" بالغــة التوصيــل وأتســيس النــوع " كمــا 
تشــر إىل أن )زينــب فــواز( الســورية األصــل كتبــت 
كــورش  وامللــك  ١8٩٩م،  ـ  العواقــب  )حســن 
لبيبــة هاشــم )املصريــة( كتبــت  ١٩٠٥م( وكذلــك 
أى  ١٩٠7م(  وشــرين  ١٩٠4م،  الرجــل  )قلــب 
أن  الطبيعــى  فمــن  بســنوات،  تيمــور  حممــود  قبــل 
يكــون تيمــور قــد اطلــع علــى هــذه الكتــاابت وأتثــر 
هبــا، ألن النضــج الفــى الــذى كتــب بــه أول قصصــه 
بدرجــة كبــرة.  انضجــة  أخــرى  يتطلب أســبقيات 
تيمــور( حــازت شــرف  الشــاعرة )عائشــة  غــر أن 
األحــوال  )نتائــج  عندمــا كتبــت  األوىل  احملــاوالت 
ىف األقــوال واألفعــال - ١887م( فأرهــص كتاهبــا 
عصرهــا  بلغــة  متأثــراً  القصصــى،  النــوع  خبصائــص 
الــى حتتفــى ابلســجع والبالغــة القدميــة، مث أردفتــه 
بـــ )مــرآة التأمــل ىف األمــور( الــذى يعتــر أول ســرة 
نســوية  بنزعــة  ترهــص  عربيــة،  امــرأة  تكتبهــا  ذاتيــة 
انقــدة ألســاليب تربويــة تفــرق بــن البنــات واألوالد 

هتميشــهن.  ومتعــن يف 
وظــين أن )التيموريــة( كانــت تومــئ إىل جتربتهــا 
الشــعرية، الــي عانــت هتميشــا واضحــا يف مواجهــة 
عليهــا  متيــز  الــذي  البــارودي(  ســامي  )حممــود 

أدىب المــرأة عربيــة يف العصــر احلديــث، بــل ومــن 
خــالل خطــاب أديب متميــز علــى درجــة كبــرة مــن 

. املتعــددة  اللغــات  املعرفيــة ىف  املوســوعية 
فهــو  الرجــال،  عليهــا  أنكــره  الــذى  اجملــد  أمــا 
قيــم  علــى  أسســته  الــذى  النســوى،  للنقــد  رايدهتــا 
مغايــرة للخطــاب النقــدى الذكــورى الــذى مارســه 
حيــث  شــوقى،  أمحــد  مواجهــة  ىف  العقــاد  عبــاس 
نفــى  إىل  ونــزوع  الرؤيــة،  وأحاديــة  ابلعنــف  اتســم 
اآلخــر املختلــف. ومــع ذلــك، فاحنيــاز )مــي زايدة( 
وشــكرى  العقــاد  جتربــي:  ىف  التجديــد  لطابــع 
العصبيــات  مــن  خالصــة  موضوعيــة  نزعــة  تعكــس 
الذكوريــة والنســوية يف آن. وقــد دشــنت مــى زايدة 
عــن  األوىل  هامتــن،  بدراســتن  النقديــة  جتربتهــا 
الباديــة  ابحثــة  عــن  والثانيــة   ، التيموريــة  عائشــة 
احــرتام  إىل  دعــت  )ملــك حفــى انصــف( حيــث 
ىف  رغبتهــا  وإدراك  املــرأة،  جتربــة  ىف  االختــالف 
إىل  ودعــت  املكبوتــة،  عواطفهــا  عــن  اإلفصــاح 
بــه  وتعــين  احلــب.  مبــدأ  وترســيخ  معهــا  التعاطــف 
أو  االنتمــاء  مــن  بنــوع  يشــعر  أن  عليــه  الناقــد  أن 
التعاطــف مــع النــص األديب، ألن هــذا أدعــى ألن 
يــدى  بــن  فيتفتــح  العاطفــة  نفــس  النــص  يبادلــه 
الناقــد كالــوردة، ىف حــن تصيــب الكراهيــة الناقــد 

ابلعمــاء. 
كانــت مــى زايدة واعيــة بدورهــا كمنظــرة للنقــد 
النســوى، منصتــة مبوضوعيــة إىل الطبيعــة املختلفــة 
املــرأة  عواطــف  إن  فتقــول:"  والرجــل  املــرأة  بــن 
تتعلــم  وابملــران   ، مطبــوع  بشــرى  شــيء  وأتثراهتــا 
ىف  إليهــا  والركــون  النســائية  لطبيعتهــا  االستســالم 
خواجلهــا  أجلمــت  أن  بعــد  التعبــر،  إىل  االهتــداء 
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هــذا العــام الــذي نودعــه، عــام مميــز يف اتريــخ القــارة 
أفارقــة  أدابء  ثاثــة  حيــث حصــل  أدبيًــا،  الســمراء 
العــامل:  يف  مؤثــرة  أدبيــة  جوائــز  ثــاث  أكثــر  علــى 

جونكــور. بوكــر،  نوبــل، 
 " التنــزاين  مــن  حققهــا كل  الــي  الثاثيــة  الضربــة 
أرفــع  "نوبــل"  علــى  ُجرنــة" يف حصولــه  عبدالــرزاق 
ســار"  موجبــار  و"حممــد  العــامل،  يف  أدبيــة  جائــزة 
الســنغايل الشــاب الــذي انل جائــزة اجلونكــور عــن 
و"داميــون  ســرية"،  األكثــر  الرجــال  ”ذاكــرة  روايتــه 
جاجلــوت " القــادم مــن جنــوب إفريقيــا وحصــل علــى 
جائــزة البوكــر عــن روايتــه " الوعــد" وهــي أشــهر جائــزة 

اإلجنليزيــة. ابللغــة  املكتوبــة  للــرواايت 
 وال تتوقــف قائمــة اجلوائــز عنــد هــذا احلــد، فقــد 
الروائــي  العــام  هلــدا  الدوليــة  البوكــر  جائــزة  توجــت 
 " روايتــه:  عــن  ديــوب  ديفيــد  الفرنســي  الســنغايل 
يف الليــل كل الدمــاء ســوداء"، كمــا ُمنحــت جائــزة 
نيوشــتات املرموقــة للســنغايل بوبكــر بوريــس ديــوب، 
ومت منــح جائــزة كامويــس الــي تكافــئ مؤلًفــا انطًقــا 
ابللغــة الرتغاليــة للكاتبــة املوزمبيقيــة بولينــا شــيزاين.

التتويــج  هــذا  أن  املاحظــة  مــن  اجلديــر  مــن  لعلــه 
ــة يف األدب اإلفريقــي،  االســتثنائي للنهضــة االبداعي
حيمــل معــه أمســاء كتــاب آخريــن وصلــوا إىل املشــهد 
النيجرييــة  مثــل  نســاء  ومنهــم  العاملــي،  الثقــايف 
تشــيمامندا آدتشــي، تسيتســي داجنارميبجــا، وغريهــم 

مــن األمســاء.
جمموعــة مــن اجلوائــز الــي توضــح االعــرتاف أبدب 
ومــا  الراهــن  عصــران  أســئلة  مــع  يتماشــى  أفريقــي 
فيــه مــن تشــظيات وانقســامات وارحتــاالت مكانيــة 
الــي  مــن املوضوعــات  مــا ســيتضح  وزمنيــة، وهــذا 

الكتــاب. هــؤالء  عاجلهــا 
اجلديــدة،  اإلفريقيــة  الــرواايت  يف  أيضــا  املاحــظ 
وبعضهــا  موضوعــات،  عــن  موضوعاهتــا  اختــاف 
انشــغاالهتا أدبيــة حبتــة، اختــار حممــد مبوجــار ســار“ يف 

روايته الفائزة احلديث عن العاقة مع األدب مبتعدا 
عــن املوضوعــات املألوفــة يف الــرواايت األفريقيــة الــي 
تتحدث مثا عن العنف اجلســدي واحلروب األهلية 

وعمالــة األطفــال.
أدبيــة أفريقيــة،  لغــة  اللغــة اإلجنليزيــة، أول   وتعتــر 
إذ يبــدو أن املؤلفــن األفارقــة الناطقــن ابإلجنليزيــة 
يف  واألديب  األكادميــي  احلضــور  يف  متاًمــا  مندجمــن 
أمريــكا وأورواب الشــمالية. كمــا أهنــم يســتفيدون مــن 
ابلنســبة  ووضــوح  ديناميكيــة  االكثــر  النشــر  ســوق 
األفارقــة  املؤلفــن  بــن  فمــن  النقــاد.  أو  للجمهــور 
منهــم  أربعــة  نوبــل،  جبائــزة  فــازوا  الذيــن  اخلمســة 
مــن الناطقــن ابللغــة اإلجنليزيــة، واخلامــس يتحــدث 
العربيــة )جنيــب حمفــوظ(. ومــن البديهــي أن االعــرتاف 
أدبيــا ابلذيــن يكتبــون ابللغــة الســواحيلية أو الولــوف 
أو غريهــا مــن لغــات القــارة األفريقيــة، يبــدو أكثــر 

صعوبــة. 
فرنســا،  يف  األفارقــة  للكتــاب  األديب  املشــهد  أمــا 
فيبــدو أنــه رغــم حصــول موجبــار ســار علــى جائــزة 
الفرنســي  األدب  بــن  التمييــز  فــإن  اجلونكــور، 
واألدب الفرنســي الفرنكوفــوين اليــزال قائمــا، رغــم 
فــوز العديــد مــن الكتــاب األفارقــة جبائــزة رينــو، وهــي 
جائــزة أدبيــة فرنســية كــرى أيضــا، إذ يُنظــر للكتــاب 
األفارقــة الناطقــن ابلفرنســية أحيــااًن علــى أهنــم "نتــاج 
قــدمي لإلمراطوريــة" وليســوا يف احلقيقــة ممثلــن كاملــن 

املشــهد األديب. يف 
۹ ۹ ۹

تســمية  يف  االختافــات  بعــض  هنــاك  ملحوظــة: 
الكاتــب الواحــد يف هــذا امللــف تعــود إىل االختــاف 
وخصوًصــا  األجنبيــة،  األمســاء  ترمجــة  حــول  العــريب 
االختــاف يف ترمجــة اجليــم املخففــة إىل )ج( أو )غ( 

وقــد آثــران احلفــاظ علــى خيــارات املشــاركن.
 »التحرير«

عام األدب اإلفريقي
2021
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اســتعماري، وأنــه يفضــل أن يكــون أدابً وكفــى، إال أن اللجنــة 
القائمــة علــى جائــزة نوبــل لــأدب صّنفــت كتاابتــه أهنــا تنتمــي 
ابلفعــل إىل ادب مــا بعــد االســتعمار، وقالــت يف بيــان اجلائــزة 
أنــه ال يســاوم علــى وضعــه كإفريقــي الجــيء يف بلــد أورويب، 
ويســتخدم رواايتــه لتعظيــم هــذا الصــوت، صــوت املهاجريــن 
ومتّزقهــم بــن أوطاهنــم ومآالهتــم، والصــراع الدائــم مــع هويــة 

قيــد التشــّكل.
رغــم عــدم اعرتافــه ابلتصنيفــات، إال أن أدبــه ينتمــي هلــذا 
النــوع ابمتيــاز بشــهادة آخريــن، حيــث يرّكــز علــى حيــوات 
واالضطهــاد  والعنصريــة  االســتعمار  وأتثــر  النــاس  وقصــص 
الديكتاتــورايت  ذلــك  بعــد  مث  معايشــهم،  علــى  والعبوديــة 

احملليــة أو دول مــا بعــد االســتقالل 
علــى مســتقبلهم، ومــن مث حماوالهتــم 
شــواطئ  إىل  والوصــول  للهجــرة 
أكثــر أمنــاً، لكنهــا يف نفــس الوقــت 
الــذي  العــامل  عــن  متامــاً  منفصلــة 
يعرفونــه، عــن جمتمعاهتــم وشــبكات 
واألصدقــاء  األهــل  مــن  الدعــم 
والتقاليــد  العــادات  واألحبــاب، 

بفــوزه بنوبــل لــآداب هــذا العــام، أصبــح عبــد الــرزاق ُجرنــة 
خامــس أفريقــي يفــوز ابجلائــزة منــذ اطالقهــا عــام ١٩٠١، 
بعــد النيجــري وول ســوينكا عــام ١٩86، واملصــري جنيــب 
حمفــوظ عــام ١٩88، واجلنــوب أفريقيــن انديــن غوردميــر عــام 

١٩٩١، وجــون ماكســويل كوتــزي عــام ٢٠٠3.
يتضــح مــن هــذا اإلحصــاء الصغــر، أن معظــم جوائــز نوبــل 
ســويدية،  مليــون كرونــة  عشــرة  قيمتهــا  تبلــغ  الــي  لــآداب 
مــن  لكتّــاب  منحــت  دوالر.  مليــون   ١.١4 يناهــز  مــا  أي 
دول الغــرب، وحبســب موقــع الــيب يب ســي عــريب، فمنــذ فــوز 
مــن  يُتــَوج ســوى كتّــاب  مل  عــام ٢٠١٢،  مــو اين  الصيــين 
أورواب أو أمريــكا الشــمالية. مــن بــن الفائزيــن الـــ ١١7 يف فئــة 

اآلداب، حيــث بلــغ عــدد 
أو األمركيــن  األوروبيــن 
أي   ،٩٥ الشــمالين 
املئــة.  مــن 8٠ يف  أكثــر 
مــن  الرجــال  عــدد  أمــا 
هــذه الالئحــة فبلــغ بفــوز 
مقابــل  يف   ،١٠٢ جرنــة 

فحســب. امــرأة   ١6

طمئنــة واللغــة املألوفــة، صغــار التّجــار وأصحــاب احلــرف 
ُ
امل

الــي  وحيواهتــم  االحتــالل  جيــوش  يف  احملليــن  والعســاكر 
تســتحق أن تــروى رغــم عاديّتهــا، يبــدو أيضــاً متأثــراً مبدرســة 
إعــادة روايــة التاريــخ مــن أســفل، وإعطــاء مــكان يف األرشــيف 
هلــؤالء اللذيــن مل يكــن لديهــم القــدرة أو األفعــال العظيمــة كــي 

يتــم ضمهــم إليــه.
 Kristen كمــا أن الكاتبــة األمريكيــة كريســتن روبينيــان
مت  مقــال  يف  النيويوركــر  جملــة  يف  أقــرت   Roupenian
نشــره بعــد فــوز جرنــة بنوبــل، أهنــا تعرفــت إىل ادبــه متمثــاًل 
يف روايته"الفــردوس" عندمــا كانــت تــدرس جمــال األدب مــا 
بعــد االســتعماري، ودّرســت فيمــا بعــد روايتــه "طريــق البحــر" 
يف دورة خاصــة ابلنــوع األديب 

نفســه.
اجلــّدي  الفعــل  رد  يبــدو 
واملعرفــة  جرنــة  اختيــار  علــى 
دوائــر  علــى  مقتصــراً  أبدبــه 
ســواء  املتخصصــن  مــن 
مــن  الكتّــاب  أو  األكادمييــن 
حيــث  اإلفريقــي،  الشــرق 

مــن دول  واهلجــرة  اللجــوء  مــن  متتاليــة  موجــات  ظــل  يف 
حكومــات  وســعي  الشــمال،  دول  إىل  العاملــي  اجلنــوب 
وجــه  يف  حدودهــا  اغــالق  إىل  الشــمال  دول  وسياســات 
موجــات اهلجــرة حــى ولــو مــن دول النــزاع واحلــروب، وتصاعــد 
التيــارات اليمينيــة الــي ترفــض املهاجريــن والالجئــن وحتّملهــم 
مســؤولية اهنيــار منظومــات الدعــم واالســتيالء علــى وظائــف 
"أصحــاب البلــد األصليــن"، يبــدو اختيــار أدب ُجرنــة للفــوز 
بنوبــل هــذا العــام اختيــاراً سياســياً، يدفــع أبدب املهّمشــن 
ومــا بعــد االســتعمار إىل الواجهــة، ويطلــب مــن العــامل قراءتــه 
والتعــّرف علــى اجلانــب اآلخــر مــن النهــر، اســتيعاب الســرديّة 
يرتكــون  ومل  والالجئــون  املهاجــرون  أيــن أييت  مــن  األخــرى، 
اإلنســانية  وروابطهــم  األم  وطنهــم 
أماكــن  عــن  حبثــاً  واجملتمعيــة  واألســرية 
مبســتقبل  ووعــداً  واســتقرارا  أمــاانً  أكثــر 

انســاين؟

رغــم أن عبــد الــرازق جرنــة صــرّح يف 
مقابلــة ســابقة أنــه ال حيــب تصنيــف أدبــه 
إبنــه أدب مــا بعــد كولونيــايل أو مــا بعــد 

عبد الرزاق ُجرنة

المهمشون إلى الواجهة

وائم خمتار

لغته األولى هي 
السواحيلية، لكنه يكتب 
باإلنجليزية وكان يدّرس 

األدب اإلنجليزي في جامعة 
كنت حّتى تقاعده

ال يحب تصنيف أدبه بإنه 
أدب ما بعد كولونيالي أو 

ما بعد استعماري، وأنه 
يفضل أن يكون أدباً وكفى

يبدو رد الفعل الجّدي على 
اختيار جرنة والمعرفة بأدبه 

مقتصراً على دوائر من 
المتخصصين سواء األكاديميين 

أو الكّتاب من الشرق اإلفريقي
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نشــرت صحيفــة لــوس أجنلــوس اتميــز تقريــراً عــن ردود أفعــال 
كتّــاب خمتلفــن علــى فــوز جرنــة، قالــت فيــه الكاتبــة الصوماليــة 
الريطانيــة انديفــا حممــد Nadifa Mohamed صاحبــة 
جلائــزة  القصــرة  القائمــة  يف  املرشــحة  الثــروة"  "رجــال  روايــة 
البوكــر هــذا العــام، أهنــا تعتــره معّلمهــا وقدوهتــا، وأهنــا حــن 
بــدأت أوىل خطواهتــا يف الكتابــة الروائيــة عــام ٢٠٠7 ســعت 
إليه للحصول على رأيه ونصائحه، ونفّذهتا ابلفعل، وأحّبت 
أن تكــون شــخصياهتا بنفــس سالســة وتكامــل شــخصّيات 
رواايتــه. وصفــت انديفــا أعمالــه قائلــة: إهنــا ليســت أعمــاال 
جامدة أو أكادميية كما يطرأ إىل األذهان عن مساع توصيف 
مــا بعــد اســتعماري، ميكنــك الشــعور بلفحــة اهلــواء الســاخن 
مــن احمليــط اهلنــدي وأنــت تقــرأ، ويف نفــس الوقــت ستشــعر 

بنقــرات املطــر اإلجنليــزي بــن الصفحــات."
يف حــن أفــردت صحيفــة اجلــارداين مقــااًل كامــاًل للكاتبــة 
 Maaza Mengiste اإلثيوبية األمريكية مازا مينجيست
بفــوز جرنــة بنوبــل،  الــي قالــت إن رد فعلهــا كان متفاجئــاً 
وكان وقــع املفاجــأة كبــراً حــى علــى متابعيــه مــن األكادمييــن 

والكتّــاب األفارقــة، لكــن 
املفاجــاة  بعــد  مشــاعرها 
حتولــت إىل فرحــة عارمــة، 
كاتــب  نظرهــا  يف  فهــو 
علــى  يعمــل  دؤوب، 
وإصــرار  بــدأب  قصصــه 
عــن كوهنــا  النظــر  بغــض 
ال،  أم  اهتمامــاً  تلقــى 

حــول األراضــي األجنبيــة والنزاهــة الثقافية."
ولــد جرنــة يف زنــزابر عــام ١٩48 ولــه أصــول مينيــة، واضطــر 
للجــوء إىل إجنلــرتا مبكــراً هــرابً مــن األحــوال املعيشــية الصعبــة 
لغتــه  الســتينيات،  يف  تنزانيــا  يف  املســلمة  األقليــة  واضطهــاد 
األوىل هــي الســواحيلية، لكنــه يكتــب ابإلجنليزيــة وكان يــدّرس 
للقــرآن  تقاعــده.  حــّى  اإلجنليــزي يف جامعــة كنــت  األدب 
الكــرمي وألــف ليلــة وليلــة أتثــر علــى حرفتــه األدبيــة وذائقتــه، 
لكــن يظــل التأثــر اإلجنليــزي يف األســلوب مــن شكســبر هــو 

األوضــح.
ورغــم التزامــه الواضــح بقضيــة الالجئــن واملهاجريــن مــن بــين 
وطنــه، إال أنــه ال يعتــر معروفــاً هنــاك، حيــث صــرّح صاحــب 
متجــر يت يب إتــش التابــع لــدار نشــر مكوكــي ان نيــوات يف دار 
الســالم، املدينــة الرئيســية يف تنزانيــا وواحــد مــن عــدد قليــل 
أعمــال جرنــة هنــاك، ملوقــع  تبيــع  الــي  الكتــب  مــن متاجــر 
يب يب ســي عــريب أبن عــدداً قليــاًل فقــط مــن الزابئــن يقبلــون 
علــى هــذا النــوع مــن الكتــب، أســعارها املرتفعــة وكوهنــا ابللغــة 
اإلجنليزيــة جيعالهنــا يف غــر متنــاول الكثريــن يف ســوق صغــرة 

كتنزانيــا، الكتــاب فيهــا يعتــر ســلعة 
كماليــة.

ليســت  جرنــة  أعمــال  أن  كمــا 
التعليميــة  املناهــج  يف  متضمنــة 
مبــدارس تنزانيــا حــى اآلن، رغــم أن 
تلــك املناهــج تضــم أعمــال كتــاب 
ســواحلين وأفارقــة آخريــن، حيــث 
أن  املتجــر  يقــول جوســا صاحــب 

واعتــرت فــوزه نصــرا لــُكل الكتــاب اللذيــن يتســاءلون مــا إذا 
كانــت قصصهــم مهمــة عندمــا ال يتــم تســليط الضــوء عليهــا.
الثانيــة  جرنــة  لروايــة  مســاحة  مينجيســت  أفــردت  كمــا 
ورشــحت   ١٩٩4 عــام  نشــرها  الــي  الفــردوس"  واألشــهر" 
البوكــر، إهنــا روايــة مليئــة ابملشــاعر  القصــرة جلائــزة  للقائمــة 
تكاليــف  الستكشــاف  كتبعــات  القلــب  وانكســارات 

األوىل.  العامليــة  احلــرب  بعــد  األملــاين  االحتــالل 
هــذه الروايــة ميكــن اعتبارهــا اجلــزء األول لروايتــه األخــرة 
"احليــوات األخــرى" الــي صــدرت عــام ٢٠٢٠، والــي تبــدأ 
األملــاين،  احملتــل  ضــد  انتفاضــة  قلــب  يف   ١٩٠7 عــام  يف 
وتقــدم شــخصيات هبــا العديــد مــن التعقيــدات النفســية علــى 
مــدار أجيــال، وخــالل االنتقــال مــن االحتــالل األملــاين إىل 
الريطــاين، واصفــة شــقاءهم ونضاهلــم للحفــاظ علــى عائالهتــم 

وجمتمعاهتــم يف بلــدة ســاحلية صغــرة يف تنزانيــا.
ومــن خــالل وصفهــا وحتليلهــا لرواايتــه األخــرى – عددهــا 
عشــرة رواايت – ختلــص مينجيســت إىل تزايــد أمهيــة انتــاج 
جرنــة األديب يف الســنوات األخــرة، حيــث تتزايــد األزمــات 
إىل  ابلبشــر  دافعــة  وتتصــل،  اإلنســانية 
اســتقرار  يف  أمــاًل  حبياهتــم  املخاطــرة 
ومستقبل أفضل يف أورواب، وتقتبس من 
مقــال لــه نشــر يف ٢٠٠١ يف صحيفــة 
اجلــدل  توأمــة  “يتــم  قولــه:  اجلــارداين 
حــول اللجــوء مــع ســردية عنصريــة تعــاين 
اخفاؤهــا  يتــم  االضطهــاد،  جنــون  مــن 
ومائعــة  تعبــرات فضفاضــة  ومتريرهــا يف 

جرنــة: "متكــن مــن تــرك بصمتــه خــارج زجنبــار، حيــث يعيــش 
خارجهــا منــذ عــام ١٩67...لــذا فهــو معــروف فقــط لدائــرة 
صغــرة مــن القــراء املتحمســن الذيــن يتتبعــون األعمــال األدبيــة 

ألهــل زنــزابر".
تبــدو البدايــة األســلم لقــراءة ُجرنــه للجمهــور العــريب هــي 
البطــل  الروايــة رحلــة  "الفــردوس" إذن، حيــث تصــّور  روايــة 
الشــاب يوســف يف ظــالم اليــأس، وتعرضــه لقصــة حــب حمزنــة 
خلفيــة  علــى  متباينــة،  وعقائــد  خمتلفــة  عــوامل  فيهــا  تصطــدم 
وصــف عنيــف ومفصــل الســتعمار شــرف إفريقيــا يف أواخــر 
القــرن التاســع عشــر، وعلــى العكــس مــن هنايــة قصــة النــيب 
يضطــر  الكــرمي،  القــرآن  يف  وردت  الســعيدة، كمــا  يوســف 
يوســف بطــل الفــردوس إىل التخلّــي عــن املــرأة الــي عشــقها 

"أمينــة"، لينضــم للجيــش األملــاين الــذي كان حيتقــره.
تظلــل اختيــار هــذا العــام مالمــح سياســية واضحــة إذن، 
مل  تقريبــاً،  يوميّــة  وطبيعيــة  انســانية  وكــوارث  متغــّر  عــامل  يف 
يكــن عــامل ُجرنــه عندمــا طلــب اللجــوء بنفــس التعقيــد، وكمــا 
صــرّح يف مقابلــة ســابقة ٢٠١6: "مل تكــن كلمــة "طالــب 
اليــوم،  تعنيــه  مــا  تعــين  جلــوء" 
للهــرب  معــاانة انس كثــر  مــع 
مــن دول إرهابيــة. أصبــح العــامل 
ممــا كان  بكثــر  عنفــاً  أكثــر 
لذلــك  الســتينيات،  يف  عليــه 
هنــاك ضغــط أكــر اآلن علــى 
البلــدان اآلمنــة، فهــي جتتــذب 

البشــر حتمــاً". املزيــد مــن 

أللف ليلة وليلة تأثير على 
حرفته األدبية وذائقته، 

لكن يظل التأثير اإلنجليزي 
في األسلوب من شكسبير 

هو األوضح

أعمال جرنة ليست متضمنة 
في المناهج التعليمية بمدارس 
تنزانيا حتى اآلن، رغم أن تلك 

المناهج تضم أعمال كتاب 
سواحليين وأفارقة آخرين
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لالنعــزال  عــام  وميــل  عامليــة  ميينيــة  سياســات  ظــل  يف 
واالنغــالق يف بريطانيــا، وأثنــاء معايشــة أحــد أقصــى جتليــات 
هــذه السياســات وهــو خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األورويب، 
يذهــب األدب يف االجتــاه املعاكــس ليكــون أكثــر اســتيعاابً 
جورنــه  الــرزاق  عبــد  فــوز  فبعــد  لآخــر،  وقبــواًل  للتنــوّع 
العــام  هــذا  لــآداب  بنوبــل  اإلفريقــي  الشــرق  مــن  القــادم 

عــن رواايتــه الــي تنتمــي ألدب مــا 
فــوز آخــر  بعــد االســتعمار، جــاء 
يســتطيع  رمبــا  افريقيــا.  جلنــوب 
سياســية  مبهــام  القيــام  األدب 
أحيــاانً، ودفــع العــامل الستكشــاف 
عــوامل بعيــدة واخلــروج مــن املناطــق 

املرحيــة. اآلمنــة 
البوكــر  جلائــزة  ترّشــح  أن  بعــد 
الكاتــب  فــاز  قبــل،  مــن  مرتــن 

فــوز  املاضــي  يونيــو  يف  اجلــارداين  صحيفــة  توقعــت 
ميلهــا  "رغــم  أبهنــا  الروايــة  ووصفــت  ابلبوكــر،  جلجــوت 
لــن  الروايــة  هــذه  أن  إال  الســوداء،  والكوميــداي  للســخرية 

يقينــك." يف  مراتحــاً  تــرتكك 
الروايــة  إن  ايســانوف  مــااي  البوكــر  جلنــة  رئيســة  وقالــت 

التحكيــم  جلنــة  ابمجــاع  حظيــت 
بســبب  كثــرة،  مناقشــات  بعــد 
"أصالتهــا وسالســتها املذهلتــن"، 
"كثيفــة  روايــة  أبهنــا  ووصفتهــا 
التارخييــة  ابلــدالالت  ومفعمــة 

واجملازيــة".
عــام  البوكــر  جائــزة  أتسســت 
١٩6٩ وكانــت مقتصــرة لســنوات 
بريطانيــا  مــن  الكتّــاب  علــى 
ومت  الكومنولــث.  ودول  وأيرلنــدا 

 Damon( جلجــوت  دامــون  األبيــض  افريقــي  اجلنــوب 
العــام عــن روايتــه "الوعــد". Galgut(  هبــا هــذا 

الفائــز  هــذا  واإلجنليزيــة  العربيــة  الصحافــة  اســتقبلت 
الــرزاق  بنوبــل "عبــد  الفائــز اإلفريقــي  عــن  اســتقبااًل خمتلفــاً 
الــرازق جورنــه يف حاجــة  فــوز عبــد  يبــدو  فبينمــا  جورنــه"، 
إىل فــك طالمســه، والبحــث عــن أســباب أعمــق يف كتاابتــه 
الــي مل تكــن مألوفــة للجمهــور 
اإلجنليــزي  حــى  أو  العــريب 
التخصــص،  ســياق  يف  إال 
جلجــوت  دامــون  فــوز  أييت 
واضحــة  أســباب  وذو  واثقــاً 
هلــذه  ابلفعــل  ترّشــح  لكاتــب 
ومت  قبــل،  مــن  مرتــن  اجلائــزة 
"الرهينــة"  روايتــه  علــى  البنــاء 

ســينمائية. أفــالم  يف 

تغيــر قوانــن اجلائــزة يف عــام ٢٠١4 لتشــمل أغلــب دول 
العــامل، وليصبــح الشــرط األساســي للرتّشــح هــو كتابــة العمــل 
ابللغــة اإلجنليزيــة ونشــره يف بريطانيــا مهمــا كانــت جنســية 
صاحبــه. أتيت أمهيــة اجلائــزة مــن كوهنــا تعــّرف العــامل أبفضــل 
الــرواايت واألعمــال األدبيــة املعاصــرة، وتؤثــر بشــكل واضــح 
يف حركــة النشــر والرتمجــة حــول 
العــامل، وتغــّر حيــاة احلاصلــن 
الشــهرة  حيــث  مــن  عليهــا 
التفــرّغ  ومســاحة  والتقديــر 
حيــث  بعــد،  فيمــا  للكتابــة 
علــى  ابلبوكــر  الفائــز  حيصــل 
مخســن ألــف جنيــه اســرتليين، 
فاخــرة،  طبعــة  ويطبــع كتابــه 
 ٢٥٠٠ علــى  حيصــل  كمــا 
الكتــاب  مــع  إســرتليين  جنيــه 

د امون جلجوت.. املان بوكر اإلفريقي:

الكتابة حرفة شاقة
أكثر من كونها مهنة نبيلة!

الصحافة اإلنجليزية 
استقبلت الفائز بالبوكر 

بحفاوة مختلفة عن 
استقبال الفائز بنوبل 

تركز رواية جلجوت على 
وعد قطعته عائلة بيضاء 

للخادمة السوداء التي 
توّلت رعايتها في آخر أيام 
حياتها، بمنحها بيتاً وأرضاً 

في بريتوريا

يبدو جلجوت شخصاً 
مقبالً على الحياة ولديه 

الكثير ليقوله بالفعل رغم 
مشاركته -كما يقول- للمزاج 

الجنوب اإلفريقي المائل 
إلدراك صعوبة التحلي 

باألمل في وسط الفساد 
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للجائــزة. القصــرة  القائمــة  يف  ترشــحوا  اللذيــن 
العــام مت االحتفــاء ابملرشــحن للقائمــة القصــرة يف  هــذا 
مســرح راديــو يب يب ســي يف لنــدن يف حفــل صغــر حضــره 
وقــال  املدعويــن،  مــن  قليــل  وعــدد  اخلمســة  املرشــحون 
جاجلــوت يف خطــاب تســّلمه اجلائــزة:" "يســرين أن أتســلم 
هــذه اجلائــزة عــن القصــص املرويــة وتلــك الــي مل تــرَو بعــد، 
عــن الكتــاب الذيــن مُســع صوهتــم وأولئــك الذيــن مل يصلكــم 
صوهتــم بعــد، أولئــك القادمــن مــن القــارة العظيمــة الــي أان 

أشــكل جــزءاً منهــا. أرجوكــم ابقــوا 
علــى إصغائكــم لنــا، فــالزال لدينــا 

لنقولــه". الكثــر 
تركــز روايــة "الوعــد" علــى وعــد 
– كمــا هــو واضــح مــن االســم – 
قطعتــه عائلــة بيضــاء مــن أم يهوديــة 
وأب مســيحي، للخادمــة الســوداء 
رعايتهــا يف  تولّــت  الــي  املســيحية 
بيتــاً  مبنحهــا  حياهتــا،  أايم  آخــر 

فســاد حاليــاً، ليتشــكل وعــد أكــر 
مل يتــم الوفــاء بــه حــّى اآلن حبســب 
تصبــح  أن  وهــو  قــول جلجــوت، 
بعــد  أفريقيــا دولــة خمتلفــة  جنــوب 
عــام  يف  حــّرة  انتخــاابت  أول 

.١٩٩4
يبــدو جلجــوت شــخصاً مقبــاًل 
علــى احليــاة ولديــه الكثــر ليقولــه 
-كمــا  مشــاركته  رغــم  ابلفعــل 

صعوبــة  إلدراك  املائــل  اإلفريقــي  اجلنــوب  للمــزاج  يقــول- 
التحلــي ابألمــل يف وســط كل هــذا الفســاد الــذي يضــرب 
وابء  أزمــة  مــع  ســّيما  ال  احليــاة،  مناحــي  شــّى  يف  البلــد 
امللــف  إدارة  يف  احلكومــة  وفشــل  األخــرة   ١٩ الكوفيــد 

وقــت.  أبســرع  الالزمــة  اللقاحــات  وأتمــن 
رغــم هــذا، شــارك جلجــوت مــع راديــو الــيب يب ســي القنــاة 
الرابعــة بعــد فــوزه ابجلائــزة احلقيقــة املرحــة وراء كيفيــة ظهــور 
رائحــة  منهــا  تفــوح  ظهــرة  يف  الوجــود،  إىل  الروايــة  فكــرة 
اخلمــر والبــوح، شــاركه صديــق حــكاايت طويلــة عــن جنــازات 
عائلتــه، ووقتهــا فّكــر جلجــوت أن هــذِه قــد تكــون فكــرة 
مثــرة لالهتمــام للبــدء يف روايــة أجيــال، يقــول جلجــوت: 
إذا كان الشــيء الوحيــد لديــك هــو انفــذة صغــرة فُتحــت 
علــى هــذه اجلنــازات األربــع ومل يتســن لــك اســتيفاء املســار 
الكامــل لقصــة العائلــة، إذن عليــك مــلء الثغــرات بنفســك. 
أان ككاتــب انبهــر دائمــاً حبــواف اخلريطــة، ابألشــياء الــي مل 

تقــال، بــل تُفهــم ضمنــاً.
يف حــواره مــع ألكســاندر ماثيــوز الــذي مت تعديلــه ونشــره 
اكثــر  جوانــب  عــن  جاجلــوت  يفصــح  تقريبــاً،  عامــن  منــذ 
عمقــاً يف شــخصيته، فهــو مثلــي جنســياً ال جياهــر بذلــك يف 

كل مناســبة، يبــدو يف حالــة مســتقرة وجيّــدة مــادايً.
مــن طفولــة صعبــة وصادمــة، حيــث مت تشــخيصه  عــاىن 
الليمفاويــة  الغــدد  بســرطان  ابإلصابــة  السادســة  ســن  يف 
وخضــع للعــالج الكيمــاوي ملــدة مخــس ســنوات، رغــم قســوة 
التجربــة إال أهنــا زادت ارتباطــه ابلقصــص، حيــث تعلّــم ربــط 
إجيابيــة،  مســاحة  بكوهنــا  األهــل  لــه  يقرأهــا  الــي  القصــص 
حيــث  لطمأنتــه،  وســعيهم  النــاس  ابهتمــام  فيهــا  يســتمتع 
تشــع روحــه بنــور داخلــي الزال يتذكــره كلمــا تنــاول كتــاابً. 

يقــول جلجــوت:مل يكــن غريبــاً أن 
التاليــة،  اخلطــوة  اختــاذ  يف  أرغــب 

بنفســي". أن أكتــب قصصــاً 
بــدأ يف كتابــة رواايت  وابلفعــل 
االبتدائيــة،  املدرســة  يف  طويلــة 
الفــرتة  هــذه  يف  روايتــن  كتــب 

التنفيذيــة جلمهوريــة جنــوب  العاصمــة  وأرضــاً يف بريتــوراي- 
افريقيــا – وهــي موطــن الكاتــب أيضــاً - ، ومــع مــرور الزمــن 

يتالشــى الوعــد ويتنصــل األب منــه بعــد مــوت زوجتــه.
 هــذا الوعــد حيــّرك األحــداث علــى امتــداد أربعــة أجيــال، 
وبينما يتضاءل احتمال الوفاء به ألسباب عائلية، يتضاءل 
أيضــاً ألســباب سياســية، حيــث يســتغل "جلجــوت" النوافــذ 
األم،  مــوت  مــن  تبــدأ  أســرية  جنــازات  أربعــة  يف  املتمثّلــة 
ليطــل علــى التغيــرات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
وأيخــذ  أفريقيــا،  جنــوب  يف 
متأنيــة  رحلــة  يف  القــارئ 
الوقــت  مــرور  أثــر  ليفحــص 
علــى العائلــة والبــالد، ويبحــر 
العرقــي  النــزاع  تفاصيــل  يف 
العنصــري  والتمييــز  والفصــل 
والفســاد املستشــري بدايــة مــن 
مانديــال ووصــواًل إىل جاكــوب 
بتهــم  عليــه  املقبــوض  زومــا 

نشــر  دار  مــع  الثالثــة  ونشــر 
الســابعة  عمــر  يف  بينجويــن 
الوقــت  ذلــك  ومنــذ  عشــرة، 
أليســون  الــي اكتشــفته  احملــررة 
حــّى  حمررتــه  الزالــت  لــوري، 

اللحظــة. هــذه 
الكتابــة هــي شــغله الشــاغل 
واملســتقر منــذ ســنوات، لكنــه 
ليــدر  عديــدة  مبهــن  عمــل 
دخــاًل، عمــل كموديــل عــاري يف مدرســة للفنــون، وعمــل 
مبحــل لتقــدمي الشــاي يف لنــدن، كمــا دّرس يف كليــة الفنــون 

لســنوات. اتون  جبامعــة كيــب  الدراميــة 
الطحــن  حرفــة  مثــل  هــي  الكتابــة  أن  جلجــوت  يشــعر 
ُمتســاميا،  أو  نبيــال  فنــا  مــن كوهنــا  أكثــر  الــدؤوب  والعمــل 
ويــرى أن األفــالم اهلوليوديــة هــي جمــرد خيــال فانتــازي فيمــا 
الكتابــة  الُكتّــاب.  علــى  هتبــط  الــي  اإلهلــام  بلحظــة  يتعلــق 
هــي عمليــة طحــن دائمــة، أن جتــر نفســك علــى أن جتلــس 
وتفعلهــا كل يــوم، يومــاً بعــد يــوم، ســتصل إىل النهايــة. إهنــا 
سلســلة مــن املشــاكل الــي جيــب أن جتــد هلــا حــاًل. لــن تعــرف 
اإلجــاابت عندمــا تبــدأ، لكنــك ســتحصل عليهــا أثنــاء عمليــة 
لتجــاوب  لنفســها طريقــاً  الكتابــة  ســتجد  نفســها،  الكتابــة 

علــى ســؤالك األساســي: ملــاذا تكتــب هــذا الكتــاب؟
جيــب  شــخصي كان  شــيء  هــي  لــه  ابلنســبة  الكتابــة 
فــك  عقــدة نفســية يف حاجــة إىل  يقــال، هنــاك دائمــاً  أن 
وخلخلــة. والكتابــة هــي أيضــاً نــوع مــن العــالج النفســي يف 
الكتابــة  يف  يســتمر  الــذي  احلقيقــي  الكاتــب  املعــى.  هــذا 
بغــض النظــر عــن مقــدار االهتمــام أو املــال الــذي حيصــل 
إىل  احلارقــة  ابحلاجــة  سيشــعر  احلقيقــي  الكاتــب  عليــه. 
الكتابــة، ســيظهر هــذا يف طريقــة اســتخدامه للغــة، ســيظهر 
اســتمتاعه بكونــه كاتبــاً وبكــون الكتــاب احلقيقيــن قادريــن 

أيضــاً. اللغــة  اســتخدام  علــى 
ويف تصريــح شــجاع، يــرى جلجــوت أن ٩٠% مــن الكتــب 
الــي يتــم نشــرها ليســت مكتوبــة هبــذه الــروح علــى اإلطــالق، 
الكتابــة  عــن  املنتشــرة  والــدورات  الــورش  هــذا كلــه  ويلــوم يف 
اإلبداعيــة، حيــث جتعــل أشــخاصاً ليســوا كتّــااب حقيقــن وليســوا 
حــى قريبــن مــن ذلــك يكتبــون وينشــرون، هــؤالء لــن يشــعروا 
أو  االهلــام  بلحظــات  أبــداً 
اليــأس. هــذه اللحظــات هــي مــا 
تســمو ابلكتابــة مــن كوهنــا فقــط 

مناســبة إىل كتابــة عظيمــة.

و.م

متفرغ للكتابة منذ سنوات، 
لكنه عمل بمهن عديدة 

ليدر دخالً، عمل كموديل عاٍر 
في مدرسة للفنون، ومحل 

لتقديم الشاي في لندن

الكاتب الحقيقي الذي يستمر 
في الكتابة بغض النظر عن 
مقدار االهتمام أو المال الذي 

يحصل عليه

الكتابة عملية طحن دائمة، أن 
تجبر نفسك على أن تجلس 
وتفعلها كل يوم، يوماً بعد 

يوم، ستصل إلى النهاية. 
إنها سلسلة من المشاكل 
التي يجب أن تجد لها حالً
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ــثـــالثـــن مـــن عـــمـــره، اســـتـــطـــاع الــكــاتــب  ــة والـ ــ ــادي يف احلــ
الــســنــغــايل حمــمــد مـــوابغـــر ســــار، أن حيــقــق لــنــفــســه مــكــانــة 
بعد  العامل ككل  األدبية على مستوى  الساحة  راسخة يف 
فوزه جبائزة الغونكور هلذا العام عن روايته الرابعة " ذاكرة 
الرجال األكثر سرية"، متخطًيا الئحة من األمساء األدبية 

الفرنسي. الثقايف  الوسط  املكرسة يف 
األدبــيــة،  ابلتحفة  الــفــائــزة  روايــتــه  فرنسيون  نــقــاد  وصــف 
إهنا من نوع الرواايت العظيمة، الي من املمكن أن تضم 
داخلها عدة رواايت، ضمن حبكة روائية واحدة، وترحتل 
ابلقارئ بن أمكنة وأزمنة عديدة، مع شخوص حيمل كل 

الفريدة. داللته  منها 
ــة جنــد فــيــهــا: احلــــــب،األدب، املــنــفــى، الــزمــن،  ــ إهنـــا رواي
ــــس،  والـــثـــانـــيـــة، ابريـ الـــعـــاملـــيـــة األوىل  ــرب  ــ احلــ املـــســـتـــقـــبـــل، 
ــرقــــة،  ــمــــار، احملــ ــعــ ــ ــت ــنـــس آيــــــــرس، داكــــــــا، بــــرلــــن، االســ ــويـ بـ
الثالثينيات،  يف  األدبية  ،احلياة  الكوابيس،السحر،املوت 
ــانـــب هــــذا كــلــه  الـــفـــقـــد. وإىل جـ الـــرتحـــال،االســـتـــبـــصـــار، 
نــقــرأ؟ مث أتيت  ملــاذا نكتب وملـــاذا  املقلق :  الــســؤال  حيضر 
اإلجــــاابت مــنــثــورة عــلــى صــفــحــات الـــروايـــة الــبــالــغــة 4٢٠ 
 " بـــ  املــؤلــف  عنوهنا  أجـــزاء،  ثــالثــة  إىل  واملقسمة  صفحة، 
الــكــتــاب األول" وفــيــه ثــالثــة فــصــول، و"الــكــتــاب الــثــاين" 

القارئ  أمــام  مفتوحة  اجملــاالت  يــرتك كل  لكنه  ينفيه،  وال 
اجلاذب  اخليط  يفقد  أن  دون  والشك،  والتكهن  للتخيل 
انــتــقــالــه مــن عــصــر إىل آخــر ويف أمــاكــن خمتلفة، مع  رغــم 
تنوع مثر يف األسلوب واللغة، بن التساؤالت الفلسفية، 

للحقيقة. الوصول  بغرض  البوليسية  واألسئلة 
مــأخــوذا ابملضي على درب  الــروايــة دجيــان  بطل  ينطلق 
الــكــاتــب يت ســي إلــيــمــان الــغــامــض؛ يــســتــدعــي يف رحلته 
املــآســي الــكــرى لــالســتــعــمــار واحملـــرقـــة، مــن الــســنــغــال إىل 
املتاهة؟  تنتظره وسط هذه  فرنسا واألرجنتن، أي حقيقة 

البحث؟  وماذا سيجد بعد كل هذا 
وسرده  "ســار"،  لعامل  القارئ  األسئلة جتذب  هذه  مثل 
املضفر واملــتــالعــب يف الــوقــائــع واالفــرتاضــات واخلــيــاالت؛ 

دون أن يفقد خيط املسعى األول 
يــرتدد  املختفي.  الكاتب  حلكاية 
دجيــــان يف ابريــــس عــلــى جمــمــوعــة 
مـــن املــؤلــفــن األفـــارقـــة الــشــبــاب: 
البعض،  بعضهم  يراقبون  مجيعهم 
ويــتــنــاقــشــون ويــشــربــون وميــارســون 
احلــــــب كـــــثـــــرًا ويــــتــــســــاءلــــون عــن 
املــنــفــى.  احلـــاجـــة إىل اإلبـــــداع يف 

ثالثة  وفــيــه  الــثــالــث"  و"الــكــتــاب  فــصــول،  ويتضمن مخسة 
وخامتة. فصول 

إدراك مأساوي
الــكــتــابــة كــمــا يــرى مــوابغــر ســار"متــنــح الــوعــي واإلدراك 
املـــأســـاوي مبــا ال ميــكــن تــغــيــره أو اصـــالحـــه، إنـــه املــاضــي 

الذي ال يتزعزع ولعله أكثر ما يقلق االنسان."
الرجال األكثر سرية"  الرئيسي يف رواية " ذاكرة  البطل 
ــر فـــاي " مــفــتــون  ــان التـ هـــو كــاتــب شـــاب يــدعــى " دجيــ
ــان" الـــذي نــشــر عمله  بــكــاتــب آخـــر يــدعــى "يت ســي إملــ
عن  اختفى  مث   ،  ١٩38 عــام  " يف  الالإنسانية  متاهة   "
عن كتاب  األدبــيــة  ابلسرقة  اهتامه  بعد  الثقافية،  الساحة 
الرواية  منه  تتفرع  الــذي  الرئيسي  احملــور  هــذا هو  آخــريــن، 

يف اجتاهات شى.
ويف كل فصل من فصوهلا ينقل"سار" القارئ إىل حمور 
جــديــد خمــتــلــف، تــتــنــوع اخلــطــوط، مث تــتــداخــل يف تشابك 
مثر، تتصادم األساطر والوقائع مع بعضها البعض، ويتم 
دمــج الــقــصــص، وختــتــلــط يف حمــاولــة تــقــفــي شــبــح الــكــاتــب 
املــخــتــفــي، ممــا يــــؤدي بــشــكــل تــدرجيــي إىل تــكــويــن صــورة 
غامضة وجمزأة. لكن تبدو احلقيقة دائًما متوارية ضمن هذا 
أبــًدا أي حدث  الــذي ال يؤكد  اهليكل املتعدد األصــوات 

يــركــز دجيـــان بــشــكــل خـــاص عــلــى امـــرأتـــن: ســيــجــا املــثــرة 
عايدة.  الصحفية  واملصورة  األسرار،  حافظة 

وختلو  النمطية،  عن  الرواية  هذه  الشخصيات يف  تبتعد 
من السطحية وهذا ما يرره "سار" يف أحد حواراته قائال 
: " كــل شــخــصــيــة هلــا عــاملــهــا الــداخــلــي احملــتــدم، حــى يف 
حال وجود شخصيات مسطحة يف الواقع إال أنه ال جمال 

لوجودها يف األدب" 
يــكــشــف ســـار أنـــه اســتــلــهــم روايـــتـــه هـــذه ممــا حــصــل مع 
الــكــاتــب املـــايل ايمــبــو أوولـــوجـــومي، الـــذي كــان أول روائــي 
لكن  الرفيعة،  الفرنسية  "رينو"  جائزة  على  حيصل  أفريقي 
مل ميــر عـــام عــلــى حــصــولــه عــلــى اجلـــائـــزة حــى اهتـــم بــســرقــة 

أدبيات من جراهام جرين وأندريه شوارتز ابرت.
يــصــف ســــار جتـــربـــة قـــراءتـــه 
االقرتاب  مثل  املايل  للكاتب 
مــــــن جــــســــم مــــتــــوهــــج حمــــاط 
ــاك  ــنـ ــات قـــــويـــــة، هـ ــ ــاعـ ــ ــعـ ــ إبشـ
إنطالقا   ، فيه  شــيء سحري 
مــن هـــذا الــتــشــبــيــه بـــدا لــه أن 
جتــربــة الـــقـــراءة عــنــد الــتــعــامــل 
مــع نــص رائـــع تــغــران بشكل 

لنا عبد الرمحن

محمد موباغر سار

مفاجأة أعلى
الجوائز الفرنسية

لم تكن ردود الفعل في 
السنغال موحدة على 
فوز محمد موبغار سار 

بجائزة الغونكور

�  حممد موابغر سار
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عميق، تالمس أعماقنا. حممد مبوغار سار اعرتف أيضا 
أبنه "لعب كثرا ابحلكاية األصلية وابألفكار املسبقة عن 
األدب". ابلنسبة له: " جيب أن تكون الكتابة "مساحة 
لــلــحــريــة ، حــيــث ميــكــن لــلــمــرء أن يــتــوقــع أي شـــيء، وأن 
الكاتب واختياراته، دون  بتفرد  يفاجأ أبي حدث، ويثق 

املضي يف تصنيف مسيء". 
لــذلــك يــســخــر "ســــار" مــن الــتــصــنــيــفــات خــاصــة عندما 
ــا فــرصــة  تــنــطــبــق عــلــى كـــاتـــب فـــرانـــكـــوفـــوين أو أســـــود. إهنــ
لــلــتــســاؤل عــن الــتــاريــخ الــســيــاســي واألديب واملــعــامــلــة الــي 
فضول  من  وما جتسده  الزنوج،  للشعراء  الغرب  خصصها 
غــريــب حنــو الــكــتــاب الــقــادمــن مــن مــســتــعــمــرات ســابــقــة، 

والرتدد يف االعرتاف مبوهبتهم األدبية.
للعالقات  املعقد  التاريخ  أيضا  املتشابك  السرد  جيسد 
الــســؤال  بــراعــة  تــتــجــاوز  الــروايــة  األفــريــقــيــة، لكن  الفرنسية 
العالقة  عن  احلديث  يف  وتتشعب  وإفريقيا  للغرب  اخلانق 

مع األدب وحالة الكاتب الرائع والبائس يف آن واحد.
املطلق  عن  البحث 

يبدو واضحا يف رواية "سار" أن بطله " دجيان" الذي 
مثله  فهو  التفاصيل  من  العديد  يف  شخصيا  معه  يتقاطع 
يعيش يف فرنسا ومفتون ابألدب، وميضي  كاتب سنغايل 
لتساؤالته.إنه كاتب شاب  اجــاابت  عن  ابحثا  رحلته  يف 
لفك  الطرق  احدى  األدب  أبن  يؤمن  للمطلق،  متعطش 
الوجودية.  الغامض وعذاابته  اإلنسان  العامل ومصر  رموز 
إن لوثة األدب تطغى على النص ألهنا تتقاطع مع سؤال 
احلــيــاة يف جــوهــرهــا األعــمــق، دجيــان هــنــا، وكــذلــك البطل 
اآلخر البعيد " إملان"، منغمسان متاما يف العالقة الذهنية 
الي  األسئلة  من  يتضح  وهذا  والكتابة.  القراءة  فعلي  مع 
يطرحها "دجيان"، مع نفسه وضمن حواراته مع اآلخرين. 
مثل  للكتابة  نفسك  ُتكرس  أن  معى  ما  "ولكن   : يقول 
العامل  عليك  عندما يصرخ  املعتكف يف صومعته،  الراهب 
الواقعي أو املعارك السياسية أو حى حصار حمبة املقربن 
يــتــم تنظيمها عر  الــنــوع مــن األســئــلــة  إلــيــك؟" مــثــل هـــذا 
يعيشون يف  وفــنــانــون  الشخصيات، ُكــتــاب  بــن  احلـــوارات 
الشخصية،  وخيباهتم  العامل،  تناقضات  ويواجهون  أورواب، 

يلهثون  الي  وطموحاهتم 
ورائها.

ولـــعـــلـــه هلــــــذا الـــســـبـــب 
وجـــــــــــه بــــــعــــــض الـــــنـــــقـــــاد 
مــالحــظــة بــشــأن الـــروايـــة 
أبهنـــــــــــا خنــــــبــــــويــــــة بــــعــــض 
ــا ال تــشــبــه  ــ الــــشــــيء، إهنـ
رواايت الغونكور الفائزة 

خــاص؛ لــذا يـُـعــر عــمــا يــدور يف 
يــنــتــمــي إىل عــاملــن  ذهـــن كــاتــب 
كما هو احلال مع حممد موبغار 
ســار. يــواجــه قــلــق االعـــرتاف به 
مـــن نــظــرائــه الــُكــتــاب الــغــربــيــن، 
لــــــكــــــاتــــــب  ا هـــــــــــــذا  أن  ذلـــــــــــــك 
ــار مـــواضـــيـــع  ــ ــت ــوفـــوين اخــ ــكـ ــرنـ ــفـ الـ
جتـــمـــع بـــن الـــرتكـــيـــب والــبــســاطــة 

ــــل مـــعـــاجلـــة قـــضـــااي كـــــرى ختــص  ــا مـــعـــا مــــن أجـ ــرهـ ــفـ وضـ
اإلنــســان ومــصــره احملــفــوف ابلــغــمــوض، وعــر شــخــوص 
الــروايــة يــنــاقــش مــســألــة أن يــقــامــر املــرء حبــيــاتــه مــن أجــل 
واملرارة،  ابخليبة  تنتهي  ما  غالبا  املقامرة  هذه  ما،  شيء 
ــنـــص مـــع "إملـــــــان"، املـــتـــهـــم ابلــســرقــة  كـــمـــا حــــدث يف الـ
لـــــذي اخـــتـــار االنـــســـحـــاب متـــامـــا مـــن احلـــيـــاة  ــيــــة وا ــ األدب

 . فية لثقا ا
للجدل مثري  كاتب 

الــفــعــل يف الــســنــغــال مــوحــدة عــلــى فــوز  مل تــكــن ردود 
حمــمــد مــوابغــر ســار جبــائــزة الــغــونــكــور، يف الــبــدايــة هــلــل 
كــثــرون يف األوســاط األدبــيــة وخــارجــهــا هلــذا الــفــوز مع 
عبارة تقول أبن "موبغار سار هو فخر وطين للسنغال. 
لــكــن ســرعــان مــا تــعــالــت الــعــديــد مــن األصـــوات، تصل 
رجال   " السابقة  روايته  يف  أبنه  اهتمته  تشهر  محلة  إىل 
بـــشـــدة عــن  الــــي صــــدرت عــــام ٢٠١8 دافــــع  أنـــقـــيـــاء" 

املثقف  الفرنسي  للقارئ  املمكن  من  الي  تلك  قبل،  من 
والرجل العادي قرائتها بدون مشقة، رواية "سار" جتنح إىل 
يتعلق  العمل كله  جوهر  الوضوح.  عنها  ويغيب  الرتكيب 
يف  وطريقتنا  ابألدب  احلميمة  وعالقتنا  والكتابة  ابلكتب 
على  احلكم  ميكن  هل   " لنقرأ:  النصوص.  وتلقي  القراءة 
رواية بتجاهل هوية مؤلفها أو لونه أو أصوله؟ هل ميكن 
من  أنفسنا  حترير  عر  ابلثمل  للشعور  نص  بنا  يــؤدي  أن 

والزمان؟"   املكان 
ــان" ويــتــســاءل : " مــن هــو؟  حيــقــق دجيـــان يف حــيــاة "إملـ
هل هو كاتب منتحل، أم قاتل صويف، مفرتس لأرواح؟ 
الساحرة  وكتابته  حياته  ُتشكل  هكذا  أبــدي"؟  رحالة  أم 
ــاًرا لـــروايـــة أخــــرى متــضــي يف  ــ يف "مــتــاهــة الــالإنــســانــيــة" إطـ
إملان وحسب،  ليس يف حياة  أهنا حتقيق  لو  متاهتها كما 
بل يف احلياة واإلبــداع واحلــب واالغــرتاب، والنفي األديب 
ـــة، كـــــأن يــقــول  ــاب ــتـ ــكـ والـــتـــشـــكـــيـــك ابلـ
"سار" عن األدب : " مل نفكر إطالقا 
يف أنه سينقذ العامل، بل على النقيض 
لــقــد اعـــتـــقـــدان أن هــــذه هـــي الــطــريــقــة 

الوحيدة لعدم اهلروب من احلياة".
لــقــد أراد "ســـار" عــر روايــتــه هــذه 
مــعــاجلــة عـــدة مــواضــيــع هتــم اإلنــســان 
بشكل  دجيــان  بطله  عــمــومــا،وتــشــغــل 

املـــثـــلـــيـــن مـــــن خــــــالل قـــصـــة 
أســـــــتـــــــاذ جـــــامـــــعـــــي يـــــواجـــــه 
ــاب  ــ ــرهـ ــ ــــف املـــــعـــــتـــــاد لـ ــنـ ــ ــعـ ــ لـ ا
السنغال. يف  املنتشر  املثلية 

البعض اآلخر رأى أن سار 
أتثر  واضــح  شكل  يف  ينتقد 
السياسي  الــقــرار  على  الــديــن 
ــتـــدت هــذه  يف الــســنــغــال. امـ
ــارة :  ــبـ ــع عـ احلــمــلــة لــصــفــحــات الـــتـــواصـــل اإلجـــتـــمـــاعـــي مـ
ــــروك" مــلــحــقــة ابألســــف، أو كــلــمــة " أســحــب هتنئي  "مـ
أو عبارات مثل : " هذا  متاما وأان آسف جدا لذلك"، 
مجهور  أبن  املالحظة  مع  جمتمعنا"  لتشويه  يسعى  الرجل 
ابلغونكور،  الفائزة  الرواية  بن  خيلط  ميداي"،  "السوشال 
الــســابــقــة. مجيع هــذه االنــتــقــادات جــاءت نتيجة  والــروايــة 
حوار أجراه سار يف عام ٢٠١8، مع صحيفة " اللوموند" 
عن  مــعــرا  بــالده،  يف  املثلين  وضــع  فيه  انتقد  الباريسية، 

عنهم. السياسية  النخبة  لتخلي  أسفه 
موبغار سار يف تعليقه على هذه االنتقادات قال : " ال 
أعرف إذا كان لدي أي شيء ألقوله عن ذلك. أان كاتب 
االنتقادات  مجيع  أحــرتم  بعملي، ككاتب  القيام  وأحــاول 
أان  اإلمكان،  قدر  عادلة  لتكون  تبذل جهدها  أهنا  طاملا 
الــقــراءة،  معرفة كيفية  أيضا  مــا كتبته،  قــراءة  أطلب  فقط 

وهذا شيء ميكن تعلمه قبل اطالق األحكام".

يف العاقــة بــن الكاتــب وعملــه، ميكننــا علــى األقــل معرفــة أن كليهمــا ميضيــان معــا يف أفضــل متاهــة ميكــن ختيلهــا، طريــق 
دائــري طويــل وملتــف، حيــث يندمــج مســارمها مــع اجلــذر األساســي هلمــا : الوحــدة.

ســوف أغــادر أمســرتدام. علــى الرغــم ممــا تعلمتــه فيهــا، مازلــت غــري مــدرك مــا إذ كنــت عرفــت إملــان جيــدا، أم أن لغــزه 
يــزداد تعقيــدا. ميكنــي هنــا اســتدعاء املفارقــة لــكل حماولــة حبــث .. كلمــا اكتشــفنا جــزءا مــن العــامل، كلمــا رأينــا جهلنــا 

وضخامــة اجملهــول، لكــن هــذه املعادلــة تُعــر بشــكل انقــص عــن شــعوري إزاء هــذا الرجــل.
تتطلــب حكايتــه صياغــة أكثــر عمقــا، ممــا يعــي مزيــدا مــن التشــاؤم حــول إمكانيــة معرفــة الــروح اإلنســانية. حالتــه تشــبه 
جنمــا ســاطعا جيــذب ويبتلــع كل مــا يقــرتب منــه. ننظــر إىل حياتنــا لبعــض الوقــت،مث نتنبــه إىل أننــا أصبحنــا متقدمــن يف 
ــة اليــأس هنمــس ألنفســنا عــن الــروح البشــرية : ال ميكــن معرفــة أي شــي، ذلــك  الســن ومستســلمن، ورمبــا حــى يف حال

ألنــه ال يوجــد شــيء ممكــن معرفتــه حقــا.
إملــان غــرق يف ليلــه، تســحرين ســهولة وداعــه للشــمس، وافــرتاض حضــور ظلــه، ويســتحوذ علــي غمــوض غيابــه. ال 
أعــرف ملــاذا ظــل صامتــا، بينمــا مــازال لديــه الكثــري ليقولــه. لكــن فــوق كل شــيء، ابلنســبة يل أعــاين مــن عــدم القــدرة علــى 
االحتــذاء بــه، عــر الصمــت، الصمــت احلقيقــي، وأتســاءل إذا مــا كانــت احلاجــة ملحــة هلــذه الكلمــات، أم أهنــا جمــرد ثرثــرة 

مزعجــة."

ال يؤكد الكاتب أبًدا أي 
حدث وال ينفيه، لكنه يترك 

كل المجاالت مفتوحة
 أمام القارئ للتخيل 

والتكهن والشك

كل شخصية لها عالمها 
الداخلي المحتدم، حتى 

في حال وجود شخصيات 
مسطحة في الواقع إال أنه ال 

مجال لوجودها في األدب

مقطع من رواية "ذاكرة الرجال األكثر سرية"
٢7 اغســطس ٢٠١8

�  حممد موابغر سار
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رسديات
خليل صويلحالنزوح والهجرة والمنفى

تّتجــه ســردايت األلفيــة الثالثــة تدرجيــاً إىل أرشــفة أوجــاع 
اهلجــرة والنــزوح واملنفــى. مكابــدات اهلــروب مــن جحيــم 
احلــروب والكــوارث أبمــل النجــاة وتنّفــس هــواء آخــر. 
بــاد حمكومــة ابالســتبداد، وبشــر عالقــون بــن كابــوس 
الفــردوس  حنــو  احلــدود  عبــور  وحلــم  األصلــي  الوطــن 
األورويب. قــوارب مطاطيــة وغرقــى بــا أمســاء. انجــون 
يــروون حكاايهتــم املرعبــة، وموتــى منســيون. ولكــن أيــن 

ــة وســط هــذا الصخــب؟  الرواي

� للفنان رضا غامى - أفغانستان
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 4٠٠ عــن  النقديــة  االحصــاءات  تكشــف  عندمــا 
روايــة عــن الزلــزال الســوري وحــده، علــى ســبيل املثــال! 
ســنصاب ابلدهشــة، ليــس جلهــة األرقــام فقــط، إمنــا هلــذا 
العــدد املهــول مــن الروائيــن اجملهولــن، وكيــف متكنــوا مــن 
طهــي كل هــذه املقاديــر مــن ابذجنــان املأســاة، مــن دون 
خــرة ســابقة، ذلــك أن ثالثــة أرابع هــؤالء أتــوا حقــل 
الكتابــة فجــأة ليقينهــم أبن احلــكاايت الــي ســرووهنا عــن 
مكابداهتــم يف النــزوح تســتحق التدويــن، بصــرف النظــر 
عــن املهــارة الســردية املطلوبــة، واللغــة املوازيــة الــي تواكــب 
حجــم الكارثــة، أقصــد اللغــة القلقــة، تلــك الــي ال تركــن 

إىل مســتقر بالغــي واضــح.
 ما يصنعه هؤالء، جتاهل الفرق بن "كتابة اللجوء"، 
لغــة  حنــو  الســهل  االنــزالق  بشــهوة  املنفــى"،  و"كتابــة 
اآلخــر عــن طريــق الرتمجــة. وتبعــاً ملقولــة ميــالن كونديــرا" 
إنَّ الروائي ليس مؤرخاً وال نبّياً. إنه مستكشف وجود" 

الّصــور، ابلطبــع صــّوروا اجلــراح نفســها، ال أحبــث عــن 
اجلمال، أحبث عّما يعيد أحاســيس إنســان يشــعر ابألمل 
وهــو يــرى ويشــاهد عــن قــرب نــدوب هــذه اجلــراح، يف 
كّل مــرّة عندمــا نــرى هــذه النــدوب الــّي ال تندمــل نعجــز 
عــن نســيان األمل، لــذا ال تنــَس، هــذه نــدويب أان، وهلــذا 

أان أحبــث عنهــا حــى ال أنســى".  
واهلجــرة  اللجــوء  لنصــوص  األخــرى  الضفــة  علــى 
واملنفــى، ســيقودان الروائــي التشــيكي مــارك شــيندلكا إىل 
وليمة سردية دمسة بعنوان" تعب املعادن"، فههنا حتديقة 
أخــرى يف تلخيــص معــى الشــمال كجغرافيــا معدنيــة يف 
املقــام األول. يقطــع مراهــق ال حيمــل امســاً مركــز احلــدود 
داخــل حمــّرك ســيارة بفجــوة مفتوحــة يف أحشــاء احملــّرك 
بشــقيقه  االلتحــاق  أمــل  أعضــاءه علــى  ابلــكاد ختتــزن 
املهاجر. وإذا أبورواب جمرد كتل معدنية على هيئة أسوار 
وجســور وأســالك وســكك حديــد، وحواجــز كونكريــت 

سوف ختسر مثل هذه الرواايت املزعومة رهان اإلقامة، 
فهي مدّوانت عبور مؤقت ال أكثر، ومبعى آخر، طعام 
مستشــفيات: حســاء بــال طعــم، ينقصــه ملــح التجربــة 
الســردية ال إغــراء احلكايــة. ومثلمــا خّلفــت احلــرب نــدوابً 
يف األجســاد واألرواح، ســنقع علــى نصــوص مشــاهبة، 
بعــكاز، أو ذراٍع مبتــورة، أو حالــة عمــى مؤقــت، ويف 
املقابــل فــإن "التواطــؤ مــع حنــن الذاكــرة املريضــة" يف 
اســتعادة األمكنــة قبــل أن تتحــّول إىل حطــام ال ينشــئ 
نّصــاً قابــاًل للعيــش. عندمــا عــاد الروائــي األفغــاين عتيــق 
رحيمــي مــن منفــاه الباريســي إىل كابــول متأبطــاً عدســته، 
مل جيــد مــا يبتغيــه مــن أســباب احلنــن، فكابــول القدميــة مل 
تعد هي نفسها بعد أن تعاقب عليها الغزاة واحلكومات 
النوســتاليجيا".  "اغتيــال  يســميه  مــا  أو  الديكتاتوريــة، 
يكتــب يف يومياتــه "العــودة اخلياليــة" قائــاًل" قبــل أن أتيت 
لتصّور كابول، جاء قبلك مصورون كبار والتقطوا أروع 

وجدران صفيح. جغرافيا عدائية حتّوله إىل رقم بال اســم 
يف مركــز االحتجــاز. ويف املقابــل، يواجــه اجلســد أقســى 
أهوال الطبيعة. أجساد على حافة املوت أبرواح منهوبة 
بــن  هبــا  الــذي حيــدق  اخلطــر  تســتيقظ غرائزهــا حلظــة 
خطــوٍة وأخــرى. يعتــين هــذا الروائــي الشــاب يف تصويــر 
حركــة كل عضلــة وارتعاشــة كل عضــو، وانتفاضــة كل 
عصــب يف اجلســد املهاجــر، مســتعيداً هويتــه الشــخصية 
كالجئ ســابق من جحيم الشــيوعية إىل أورواب، ومديناً 
املواقــف األوروبيــة حيــال الالجئــن وكيفيــة التعامــل معهــم 

كقــوة عمــل ماديــة ال أكثــر. 
جســد املهاجــر هنــا قطعــة معدنيــة يف آلــة ضخمــة مــن 
دون أّي تعاطف إنساين. هكذا يفحص أحوال اجلسد 
كمــادة فيزايئيــة وحســب. اجلســد الــذي يتذّكــر »خطــت 
احلــرّاس  يــده. كان  علــى  بقلــم عريــض رقمــاً  مــا  امــرأة 
ينادونه بذلك الرقم. مل يستطع أحد أن يلفظ امسه هنا، 

أجساد 
على حافة 

الموت بأرواح 
منهوبة 

تستيقظ 
غرائزها 

لحظة الخطر
 الذي يحدق 

بها بين 
خطوٍة وأخرى

لم يستوعب 
المحّقق 

كيف يهّرب 
فلسطيني

 إلى سوريا 
المشتعلة 

بحرب مدّمرة،
 حتى بعدما 

شرح له 
بأنه ُولد في 

المخّيم

خطت امرأة 
ما بقلم 

عريض رقماً 
على يده. 

كان الحّراس 
ينادونه 

بذلك الرقم. 
لم يستطع 

أحد أن يلفظ 
اسمه هنا، 

جّردوه منه 
تماماً

� للفنان جان بول واروما -الكونغو � للفنان حممد جعفري - ٔافغانستان
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يف صــراع غــر متكافــئ: "أحــسَّ الفــى كيــف تشــنجت 
قبضــت  الــي  األصابــع  حتــت  مباشــرة  ســاقه  عضلــة 
كمخلــب علــى العضلــة املنهكــة". كأن مــارك شــيندلكا 
يــروي ذاكــرة األعضــاء بتنقــالت مدروســة تنطــوي علــى 
احتجــاج أكثــر منهــا ســرة الجئــن. االحتجــاج علــى 
العنصريــة األوروبيــة ونظــرة االزدراء لآخــر مــن نــوع "عــد 
لــك يف أورواب/ ال لإســالم".  مــكان  بــالدك/ ال  إىل 
ســروي الفلســطيين حكايتــه للفــى، وكيــف اضطــر إىل 
بيــع كليتــه كــي يدفــع للمهــّرب مــا يكفــي لرحلــة اللجــوء، 
ومــا تبقــى مــن املبلــغ ســيصرفه مثنــاً لأدويــة، وســيكمل 
لنقــل األغذيــة اجملّمــدة،  بشــاحنة  الفــى طريقــه وحيــداً 
قبــل نقلــه إىل املستشــفى: "نفــد اهلــواء يف الشــاحنة بعــد 
عشــرين دقيقــة. ضربــوا اجلــدران املصمتــة جبنــون ايئــس، 
بعــد اآلخــر علــى األرض" )ســنتذّكر  مث هتــاووا واحــداً 
هنــا مــا رواه غســان كنفــاين عــن الالجئــن الفلســطينين 
الذيــن اختنقــوا يف خــزّان مــا حتــت مشــس الصحــراء(. 
مشــس اجلنــوب يطفئهــا جليــد الشــمال، هــذا مــا خيلــص 
إليــه مــارك شــيندلكا برهافــة غنائيــة تنتصــر علــى صالبــة 
املعــدن، يف كل حركــة وردة فعــل ال إراديــة، وكل وميــض 
قضيــة  أن  معتــراً  املنهكــة،  األجســاد  جيتــاح  األمل  مــن 
اللجــوء هــي أحــد أهــم وشــوم القــرن احلــادي والعشــرين، 
فنحــن  بديلــة،  املهاجــر كلغــة  اجلســد  أحــوال  مراقبــاً 
نتكلــم أبجســادان بعدمــا هنبــت مهجيــة الســلطة أرواحنــا 

جنــوابً ومشــااًل.
يقــول مــارك شــيندلكا يف حــواٍر معــه حــول اهتماماتــه 
صدمــات  "نعيــش  "البدنيــة":  يســمى  مبــا  الســردية 
مضطربــة  مصائــر  احليــاة.  كتبتهــا  وقصصــاً  اترخييــة، 
احلــرب  اليــوم  تتذّكــر  التارخييــة.  األهــوال  خلفيــة  علــى 
أبن كل  أشــعر  أبخــرى.  أو  بطريقــة  الثانيــة،  العامليــة 
هــذه القصــص املفجعــة تســهم يف كســوف كلّــي للتاريــخ 
تدعــى  دمــاء  مصاصــة  يــد  علــى  الرومنســي  والقتــل 
شــيء  تنظيــف كل  "يتــم  موّضحــاً:  ويضيــف  أورواب". 
مــن حولنــا بشــكل فائــق ومبطّــن وآمــن. نشــعر أننــا جيــب 
مفهــوم  ببــطء  الشــيخوخة  األبــد.  إىل  هنــا  نكــون  أن 
مبتــذل، رمبــا مل يعــد املــوت موجــوداً، علــى األقــل وفقــاً 
الســرتاتيجيي التســويق. حنــن نعمــل يف منتصــف الطريــق 
علــى الشــبكة، حيــث نعلّــق صــورة واحــدة مــن أصــل 
مليــون علــى امللــف الشــخصي يف الزاويــة املمكنــة الــي 
نقــوم بضبطهــا أمــام املــرآة لفــرتة طويلــة، مث منررهــا عــر 
أكثــر مــن مخســن مرشــحاً قبــل أن نكــون راضــن أخــراً 
عــن صورتنــا ممــا حنــن عليــه يف النهايــة. ولكــن بعــد ذلــك 
هنــاك الواقــع، وهــو يف النهايــة اجلســد الــذي ُســرقت منــه 

املصقولــة". الذاتيــة  صــوران 

جــّردوه منــه متامــاً. انتهــى بــه املطــاف يف مــكان يُدعــى 
اجلســد،  حبركــة  العبــث  منــوال  علــى  احلجــز«.  وحــدة 
يبتكر مارك شــيندلكا ســرداً موازايً، تبعاً حلركة األعضاء 
يف اســتعادة األمل »قضبــان حديديــة حتاكــي متامــاً شــكل 
مقعــد الســيارة. قبضــت الذراعــان علــى الشــاب، وبــدأات 
هبــدوء، كأهنــا  شــيء  نـُّفــَذ كل  القفــص.  يف  حتشــرانه 
تنّهــد، وأحيــاانً  مســرحية صامتــة. كان يســمع صــوت 

صريــر حديــد، وخشخشــة قمــاش".
ال زمــن خطيــاً هنــا يف تســجيل وقائــع الرحلــة، إمنــا 
ارتدادات مشوشة حنو األمكنة األوىل املهّدمة، واجلذور 
البعيــدة، والتــأأتة اللغويــة، واســتجاابت اجلســد املعــّذب 
ألحوال اخلوف، وهو جيد نفسه داخل كبسولة معدنية 
ال تنجده يف الصراخ. رحلة التفتيش عن عنوان الشقيق 
يف إحدى مدن الشمال تزداد صعوبة، فاهلواتف ممنوعة 
يف مركــز احلجــز، وال إنرتنــت للتواصــل. جســد مرتبــك 
األســطواانت  مكابــس  حركــة  مــع  ابلتنــاوب  أبعضائــه 
ورائحــة النفــط احملــروق وهــي تعبــق يف أنفــه. سيســّلي 
عزلتــه القاســية بقــرب تنفيــذ خطّــة أخــرى وهــي امتطــاء 
أو  الشــمس  يــرى  لــن  لكنــه  آخــر،  مــكاٍن  إىل  قــارب 
طــوال  ســيبقى  إذ  اهلــواء،  رائحــة  أو  الطيــور  أســراب 
الرحلــة يف جــوف القــارب يصــارع وضعيــة جســده يف 
األقفــاص املتبدلــة بــن اليابســة واملــاء واجلليــد. ســوف 
يهرب من املستشــفى الي ُأســعف إليها، واســتقل قطاراً 
الصليــب  صفحــة  إىل  امســه  أضــاف  مث  المــكان،  إىل 
األمحــر للمفقوديــن عســى أن جيتمــع أبخيــه. يف القطــار، 
سينصت إىل حكاية الفلسطيين اهلارب من خمّيم الرموك 
يف دمشــق، أثنــاء اســتجوابه مــن شــرطي. مل يســتوعب 
احملّقــق كيــف يهــّرب فلســطيين إىل ســوراي املشــتعلة حبــرب 
مدّمــرة، حــى بعدمــا شــرح لــه أبنــه ُولــد يف املخيّــم "إذاً 
هــو ليــس خمّيمــاً وإمنــا ضاحيــة. أنــت مــن ســوراي غــر 
أنك لســت ســورايً. هل فهمتك جيداً؟" قال الشــرطي. 
عــن جغرافيــات  لتكشــف  املتجــاورة  احلــكاايت  تتواتــر 
منكوبة، وأجساد معّذبة، وهلوسات هاربن من جحيم 
إىل جحيــٍم آخــر: "ازدحــم بضــع مئــات يف الردهــة أمــام 
خريطــة أورواب. أخــذت املــدن ختتفــي تدرجيــاً. اختفــت 
اختفــت دول  برلــن واســتوكهومل.  اختفــت  ابريــس، مث 
كاملــة، اضمحلــت أورواب تدرجيــاً مــن آالف األصابــع 
مغّمســة  ابلفازلــن،  ملطخــة  أصابــع  المســتها:  الــي 
برائحــة معدنيــة علقــت هبــا مــن أجــواف القــوارب، أظافــر 

حتمــل أوســاخاً مــن قــارٍة أخــرى".
يف تشــّرده بــن الغــاابت واألكــواخ املهجــورة، ســيقع 
يف ورطــة جديــدة، أو بدقّــة أكــر، كيــف تــوّرط جســده 
اهلــش بصالبــة املعــدن، هــارابً مــن مطــاردة جمهولــن لــه 

ازدحم بضع 
مئات في 

الردهة أمام 
خريطة 

أوروبا. 
أخذت المدن 

تختفي. 
اضمحلت 

أوروبا تدريجاً 
من آالف 

األصابع التي 
المستها

� إيتيل عدانن يف مرضها األخري بن سيمون فتال وخالد النجار
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إيتيل عدنان:

تكشف 
االحصاءات 
النقدية عن 

400 رواية 
عن الزلزال 

السوري 
وحده، على 

سبيل المثال!



العدد 59 100
101خريف - شتاء  2021 العدد 59 

خريف - شتاء  2021

� إيتيل عدنان

إيتيل عدانن جاءت اىل تونس لتشارك يف "معرض 
مــديــنــة تــونــس : رســـم عــلــى الــــــورق". كـــان ذلـــك عــام 
ــانـــت تــبــدو  ــتــقــيــتــهــا هـــنـــاك لــلــمــرة األوىل، وكـ ١٩78ال
مبهورة ومنخطفة ابلعامل واالشياء وكأهنا طفلة، عرت 
للتو حدائق مظلمة وحقيقية. فعرفت ان  أمري معها 

يبتدىء ابلشعر. قلت هلا: 
� ماهي القصيدة ؟

ـ القصيدة هي االشياء الي نتعّرف عليها غصبا عنا 
اي االشياء الي جنر على رؤيتها.

ـ و ماذا متّثل ؟ 
ـ متثل احلقيقة الي يرفضها الناس. وهذه احلقيقة هي 
العامل الــذي هو قصيدة كبرة، الن كل فعل خلق هو 
فعل شعري. هللا خلق قصيدا والشاعر يرى نتفا واجزاء 
والشعر كذلك  الــكــرى.  القصيدة  ـ  احلقيقة  هــذه  مــن 
فالشاعر  لذلك  دائــمــا.   تقلق  احلقيقة  متفجرات الن 
مع  ومتعاطف  احلقيقي حمبذ  الشاعر  مقلق.  اكــر  هو 
ــيـــاء. ومــتــفــجــراتــه مــتــأتــيــة مــن حــبــه. فــالــشــاعــر هو  االشـ

حارس االشياء املفقودة.
� إيتل، أنت ترمسن وتقولن الشعر، هل الكلمة 

ال تكفيك؟
ـ ال، كل فن كاف، الشاعر غر جمر على أن يرسم. 
ابلنسبة  الــرســم  ولــكــن  ابلكلمة..  يكتفي  ان  يستطيع 
يل لــقــاء مـــع الــطــفــولــة. انــــه ســـر وعــجــائــب الــطــفــولــة. 

ترميم صالت الناس ببعضهم. 
� وأنت كيف تواجهن العنف ؟

أمسيتها:  طويلة  قصيدة  أخـــرا  ابلــقــصــيــدة.. كتبت  ـ 
"قــيــامــة عــربــيــة" فــالــعــرب اذا مل يــتــحــاوروا واذا مل يعيدوا 
إىل قلوهبم الرمحة والتسامح والتواضع، فسيأكل بعضهم 
بــعــضــا مــثــل مــا وقـــع يف لــبــنــان. الن احلــــرب قــائــمــة يف 
الداخل.. يف أعماقنا.. وهذه القيم الي ذكرت هي الي 

ستعّدل امليزان، والشاعر يدق أجراس اخلطر. 
� الــشــاعــر، والـــنّـــاس، واملــديــنــة: الــعــاقــة السرية 

والتارخيية؟
 ـ تونس تذكرين مبدن عربية أخــرى أانسها يشعرون 
التواصل مع اآلخــريــن.. وتونس مفتوحة من  برغبة يف 

الــلــون أكــثــر ممــا حيــب الكلمات. اللون  فالطفل حيــب 
والرسم ابلنسبة يل كاسرتاحة، ولكن ال راحة للكبار. 
اذن، يصر الرسم كذلك شعرا. وعلى ذكر الشعر مرة 
التهوميات  مــع  يعيش  الشاعر  أن  الــنــاس  يعتقد  أخــرى 
النجمة مجيلة، ولكن الشاعر  يف السماء. صحيح ان 
حيب االرض .. حيب الطن، والشعر يصدر من هذه 
ملــاذا؟ النه  الفلسفة،  قتل  أرسطو  بنا.  احمليطة  االشياء 
جّيد كل شــيء مثل اآللــة احلاسبة. قــال هناك اجلسم 

والروح ونسي وحدة الكون. 
� هذا يقودان اىل موقع الشاعر يف املدينة والتاريخ؟

 ـ ابلــنــســبــة يل مـــا أريــــــده مـــن الـــشـــعـــراء والـــرســـامـــن 
للعامل وداعــتــه. هناك عنف  يعيدوا  واملوسيقين هو أن 
يومي يعيشه الناس، وهو شيء مفزع، هناك رقابة على 
الــي تعلم العنف  الفكر وال رقابة على األفــالم الرديئة 
الرديئة.  االفــالم  وينشرون  الشعراء  يسكتون  للشعب. 
والشباب يعتقدون ان السينما مدرسة للعنف، والذي 
يواجههم يقولون عنه رجعي. هذا مهم جدا عندي.. 
أريد ان أقول لك شيئا: إن املثقفن الذين ال ميارسون 
احملبة هم أشباه مثقفن. ألن احملبة حــوار متواصل مع 
اآلخرين. يف بروت قبل احلرب رأيت الناس يصفقون 
يف السينما لالمركي الذي يقتل اهلندي االمحر. وبعد 
شهرين رأيتهم يتقاتلون. البد يف رأيي من ظهور أخالقية 
جديدة.. حس ديين جديد. ال بد يف كل احلاالت من 

قـــدمي. كــانــت هلــا حــــوارات مــع الــعــرب والـــعـــامل.. وهــذا 
يظهر يف طريقة حياة الناس يف بيوهتم.. رأيت بيوات كثرة 
ميزجون يف عمارهتا القدمي ابجلديد. هناك أمل كبر يف 
تونس رغم املشاكل املختلفة. وأان عندما دخلت املدينة 
الذين حافظوا على  العرب هم وحدهم  أحسست أن 
احلس الشعري حى اآلن. وهذا دليل حياة. فالشباب 
القدمي.  يــقــرءون.. حيــســون.. كما يف  يعيشون الشعر، 
يعرفون متاما ما يقع، كما يف سوق قدمية حيث جيتمع 
كّل الّناس.. ذهب اجلمل وجاءت الّسّيارة، ولكن ما 
أن جنتمع حــى نتكّلم عــن الشعر عــفــواي. إنّــه حضور 
الــّشــعــر الـــرائـــع... وهـــؤالء الــشــعــراء ال يطبعون شعرهم 

ولكنهم يستعملون الذاكرة. 

حوار وترمجة :خالد النجار

ــا يف الرابــع عشــر مــن الشــهر املاضــي منــوذج  إيتيــل عــدانن الــي غادرتن
إنســاين وثقــايف اندرًا مــا يتكــرر، ولــدت يف بــريوت ٢4 فرايــر  عــام 
١٩٢٥ ألب ســوري مســلم وأم يواننيــة مســيحية، عاشــت يف بــريوت، 
وتلقــت تعليمهــا هبــا، ويف ســن الرابعــة والعشــرين ســافرت إىل ابريــس 
الــوالايت  إىل  ومنهــا  الســوربون  جامعــة  يف  الدكتــوراة  درســت  حيــث 
املتحــدة لتــدرس وتعلــم يف أكثــر مــن جامعــة مــن جامعاهتا،تنقلــت يف 
يف  أثرمهــا  احليــاة  ولســرية  لألصــل  وكان  بلــد،  مــن  أكثــر  بــن  العيــش 
انفتاحهــا علــى الــروح اإلنســانية الــي تبــدت يف شــعرها ولوحاهتــا، وقــد 
حققــت يف الفنــن امسًــا حيظــى ابالحــرتام يف العــامل كلــه، كمــا كتبــت روايــة 

»الســت مــاري روز« وكتــااًب يف الرحلــة وكتــاب رســائل.
الشــاعر التونســي خالــد النجــار التقاهــا للمــرة األوىل يف تونــس عــام 
١٩٧8، واتصلــت بينهمــا أســباب الصداقــة إىل رحيلهــا، هنــا ننشــر 
مقتطفــات مــن حــوار تعارفــه معهــا وخمتــارات شــعرية هلــا، مــن ترمجتــه.

الشاعر الحقيقي محبذ ومتعاطف
مع االشياء هو حارس االشياء المفقودة
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سر وعجائب 

الطفولة. 
فالطفل يحب 

اللون أكثر 
مما يحب 

الكلمات

النجمة 
جميلة، ولكن 
الشاعر يحب 

االرض .. 
يحب الطين، 

والشعر 
يصدر من 

هذه االشياء 
المحيطة بنا

هناك رقابة 
على الفكر 

وال رقابة 
على األفالم 

الرديئة التي 
تعلم العنف 

للشعب. 
يسكتون 

الشعراء 
وينشرون 

االفالم 
الرديئة
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*

أان امرأة
أأكون األرض األّم؟

أان نصف الكون
أال أصري أبدا كائنا مكتما؟

أان الّصمت الذي حييطي
أان احلديقة اخلاوية

أسرع عبورا من غيمة
أان نقطة.

*

عندما نكون على وشك الوقوع يف احلب
يف ذاك التشّتت

و االنكسار
ال يصري للزمن قياس

ابلنسبة للجسد
و الريح هتب

يف احتكاك خريفي
مثة دائما  دم

فوق بعض الطرقات
و صداقة املوت

الفاسقة.

*

مثّة ضجيج
يف قلوبنا

جيئة وذهاب
تنفـّس غري مكتمل

بنياط مشدودة:
أمل ممض يف  املفاصل

و الثنااي
ـــــــــــــــــــــــــــ

*
صف اجلسد

يف  النعومة العارية للغيوم
نظل مشدودين إىل السفر

الليلّي.

*

كل ما بقي
طيات البنطلون،

و اجلفون املسبلة،
وقوة العضات:

إنه مّيت

*
ملزمة حديديّة عثر عليها

يف أحد السهول
… مثة حصان يتعثر.

*

ال أتلف
املرارة البائسة )التعيسة(.

اذا كنت با باد
سيظل لك الكون

صديقا.
*

بدأت أعــّد
السّيارات،

مث شرعت أمجع
األرقام،

فوجدت نفسي
يف بيت املوتى .

*
الضوء آانء سقوطه احلر

حيدث صوت خرير اجلدول؛
الذي هو لغة

املاّدة.

*

احلقائق
متاجر كبرية

حيث نصعد مشيا

يتحدثون عن الحرية

هل كانت ذاكريت منذ زمن طويل
أرضا حمروقة؟

اجلفاف
يف الّروح

و فوق األرض.

…………………

*
قتلوا رجا

مبضرب البيزبول
" آه " قال البوليس

" اي له من لعب سّيئ ! "

*

ال أحد يعرف مجال
كاليفورنيا الكامل

بقدر ما أعرفه
إهّنا آهلة عارية

من منامجها
هلا رائحة بنزين

بيد أهّنا تتذّكر...
كل ما ينساه أي كان.

*

هم يتحّدثون عن احلريّة...
يربون قططا لتغذية

الكاب
و يقتلون حوت البالن

لتوفري طعام القطط
وهم يبكون الّصن

ألنّه مل يعد مثة
هنود

يف هذه النواجي

ان استطعت
و ستكتشف ان روحك
ال متت للحقيقة بصلة

ألّن املاّدة
هي متاعنا الشخصّي احلميم.

*
انظر:  النيزك

هو صورة املوت،
إنّه ضوء ميحق )يعدم( نفسه

بعيدا عن منابته.

*

مماثل )مشابه( للغبش حيث
ينام احمليط اهلادي،

عزلته مكونة من اشكال
رماديّة: إنه يبحث عن صوره االستعارية

يف االلكرتونيك، وهو ال يعيش
يف غري شحوب الّرموز

*

هي، يف النشيد الوردّي
لغرفة، حب

مقفر، و زمن األشجار
الّضائع....

*

التلفزيون متعلق
بطرف غابة الوحوش

ال تدخل يف اجلوهر املقّدس
للحاضر.

*

الّزمن احرتق
ألجل ذلك  نراان

ترمجة: خالد النجار

مختارات من شعرها
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هل عامات التنقيط
هي الي تنتهي يف النص

أم الكلمات.

*

إهّنا جزر
متوّحدة :

تدين بشهرهتا
ملوت اهلنود احلمر،
الذي يلفه اخليال.

*

لقد أضعت أاني
الداخلّية ،

أان منظر طبيعي و مياه جارية:
بن حرب

و أخرى مثّة دائما
منطقة ظـّل.

*
لقد حبست نفسها .

مث وجدت اباب
للخاص: إنّه االنتحار.

مرآهتا مسعت
الطلقات.

*

ابريس :
هي الصحاري املسكونة

برامبــو
ليايل رمضــان

الي زارها نرفال
و بودلري

يف املدارج اخللفية )مدارج اخلدمات(…

*
هبوط الليل

يف منتصف احللم
يقطع احليـا ة

إىل أجزاء.

*
عندما يكّف القلب

عن حتديد الّساعات، ينمو
العشب على حواّف

الندوب

*

احملّبة: نضارة الزمن
احماء اجلسد

ابجلسد،
و حترر
الّروح

*

األصابع، والقبضات
هي أدوات العنف،
و القلب، مكان با

نوافــذ....

*

هناك يف البعيد حيث كل شئ
أخضر،

و النبااتت تنمو ألالّ تقول
شيئا،

و أان، حطمي )خربي(
إعصار

*
الكائن أعزب

إنّه ينزل
كاألهنار، و مثل احلدائق

ينطفئ على عتبة
املطلق.

*

منبهرا حبركة األمواج
الّدائمة، يرتاجع البحر

حّى خّط األفــق
*

أو ابلسامل الكهرابئّية
و ال نعود أبدا.

*
يف العتمة

املتلمسة )املتحسسة(
حلّب الّزبيب،

هناك
نصف

الشمس
مث هناك

ظال املاضي.

*
أحياان أهتّيأ

للسفر با عودة،
لكن الفجّر

يرفع الستائر،
وتنزوي
مراهقي

يف ركن من الامكــان.

*

حتت سحر
السماوات الباردة

يعيد سجن سان كانتان
إحكام األقفال :

مثّة كهرابء تعر األدمغـة. السجن رقم ١١٦
يعتقد أن حارسه

تزّوج بيسي مسيث.

*
و اآلن ، بــدأ هفيف

اخلريف،
و مل يعد هناك أسرار

يف دهليز بيي،
أّما فضاء
احلديقـة

فإنّه ال يقل بياضا عن الورود.

*

السلطة تعجل املوت.

*

اجلبل يرسم،
غيـومه.

يرتعش الضـوء
فوق شجريات األرطماسيا.
و الّرغبة هتجر هذا اجلسد.

*

املوت.
ليست  شجرة  تلك الي تقف

أمام ابيب، بل
فارس العـدم.

و الغناء حاسة أخرى
تضاف إىل حواّسنا.

و األوبرا ال ترز
سوى يف املرآة.

*
يف هباء الصباح

الّرمادي،
يف معسكر املوت

ببيت ساحور؛
بقليل من النّـدى
و بقبضة من طن

خلقت
احلياة.

*

حول القطيعة
تتشكل دوائر يسويها )جيازف هبا(

الصمت

*

مثّة دم
يف هذا الضياء

ورائحة ما بعد املوت
يف مروج
فلسطن



العدد 59 106
107خريف - شتاء  2021 العدد 59 

خريف - شتاء  2021

قــوة  تشــكل  الفقــرة ألهنــا  الشــعبية  الطبقــات  اىل 
العمــل واالنتــاج ىف البلــد ومصــدر ثقافتــه الوطنيــة 

املتدنيــة. املاديــة  أحواهلــا  رغــم 
هــذا االحنيــاز االجتماعــى ليــس مــن اجــل قيــم 
خطــوة   - تقديرهــم  ىف  هــو–  بــل  فقــط  العدالــة 
بعمــوم  واالرتقــاء  ذاتــه  اجملتمــع  لتحريــر  ضروريــة 
االجتماعــي  املوقــف  هــذا  أن  علــى  أحوالــه، 
العمــل  اســاليب  اختــالف  المينــع  بينهــم،  املوحــد 
الفــى وتعــدد صيــغ التعبــر واالجتهــاد الشــخصي 
اســاليب  ابتــكار  اجتهــد ىف  مــن  فمنهــم   ، بينهــم 
الوطــين ســعيا اىل طابــع حملــى  الفــين  الــرتاث  مــن 
الفنيــة  املــدارس  أخــذ أبحــدث  مــن  مميــز، ومنهــم 
للحضــارة  تنتمــى  حديثــة  تقنيــات  بوصفهــا 

كلهــا. االنســانية 
اثبــت  عــادل  املقهــى، كان  صحبــة  اىل  نعــود 

لطفــى  الفيشــاوى،  مقهــى  علــى  كانــوا صحبــة 
حليــم  وحتيــة  عبــدهللا  وحامــد  وخطيبتــه  اخلــوىل 
وعــادل اثبــت، بعــد جولــة مــن القلعــة اىل احلســن 
كأمنــا  اليهــا،  يدعوأصدقــاءه  أن  اخلــوىل  اعتــاد 
يدعوهــم اىل بيتــه أو متحفــه اخلــاص حيدثهــم عمــا 
فيــه ويــروى عــن كل حجرحكايــة، هنــا هو)شــيخ 
احلــارة( العــارف بــكل شــر فيهــا وكل واحــد منهــا، 
وورش  واملســاجد  األســبلة  بــن  ضيوفــه  يصحــب 

اجلائلــن. التجــار ومجــوع  احلرفيــن ووكاالت 
كان ذلــك زمــن الصحــوة االجتماعيــة وعــادل 
اثبــت ابحــث علمــى أيمــل أن يــدرك أهــل بلــده 
أمهيــة املنهــج العلمــى ىف التفكــر وضــرورة األخــذ 
بــه ىف كل مناحــى احليــاة مبــا فيهــا االبــداع االدىب 
لطفــى  الفنــان  احملامــى  صديقــه  وافقــه  والفــى، 
اصدقائــه  بعــض  مــع  للنقــاش  ودعــاه  اخلــوىل 
وتلميذتــه  عبــدهللا  حامــد  الفنــان  التشــكيلن، 
جاذبيــة  الفنانــة  انضمــت  مث  حليــم،  حتيــة  زوجتــه 
ســري اىل جلســة املقهــى قادمــة مــن حــى احللميــة 

اجلديــدة. 
كانــت جاذبيــة قــد خترجــت مــن املعهــد العــاىل 
الفنيــة  الرتبيــة  دبلــوم  علــى  وحصلــت  للمعلمــات 
)صــوت  جلماعــة  اآلول  املعــرض  ىف  وشــاركت 
الســجيين  مجــال  املثــال  أسســها  الــى  الفنــان( 
 7٥ مــع  اجلباخنجــي  صدقــى  الناقــد  والفنــان 
فنــاان مــن الشــباب اجملدديــن الداعيــن اىل التحــرر 
ســيد  منهــم  الفــن  ىف  االكادمييــة  القيــود  مــن 
فريــد،  وموريــس  يوســف  وكمــال  عبدالرســول 
جديــدة  تعبــر  اســاليب  عــن  البحــث  جيمعهــم 
الــروح املصريــة ، كمــا جيمعهــم االميــان  تعــر عــن 
االجيابيــة  ومشــاركته  للفنــان  االجتماعــي  ابلــدور 

العامــة. القضــااي  ىف 
نفقــات  طويــال  تتحمــل  مل  اجلماعــة  أن  إال 
اســتمرار صــدور اجمللــة الــى حتمــل امسهــا )صــوت 
وبعــض  ســري  جاذبيــة  فأنضمــت  الفنــان(. 
أكثــر  مواقفهــا  أكــر،  مجاعــة  اىل  زمالئهــا 
الــى  احلديــث(  املصــرى  )الفــن  مجاعــة  وضوحــا، 
كانــت تضــم حامــد عويــس، نبيــه عثمــان، مجــال 
محــودة،  الديــن  عــز  اســحق،  وليــم  الســجيين، 
صــالح  احلميــد،  عبــد  زينــب  ســيده،  يوســف 
أمهيــة  علــى  مجيعــا  اتفقــوا  وآخريــن،  يســري 
منحازيــن  اجملتمــع  اوضــاع  عــن  الواقعــى  التعبــر 

باقة من بستان

جاذبية سري
أمحد عزالعرب

يف العاشــر مــن نوفمــر رحــل حنــو قــرن مــن الفــن التشــكيلي املصــري والعــريب؛ 
جاذبيــة ســري املولــودة يف أكتوبــر ١٩٥٢. يف هــذا املقــال يقــدم الفنــان 
والكاتــب أمحــد عــز العــرب ســريهتا احلياتيــة والفنيــة فانتهــى إىل تقــدمي ســرية 

جمتمــع ثقــايف حلــم ابلنهضــة.

مناقشة في 
المقهى كانت 
أول خطوة فى 

عالقة زوجية 
مع عادل 

ثابت دامت 
الى آخر العمر

� عادل ثابت

� بورتريه شخصى
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علــى كتــاب  مبكــر  وقــت  ىف  مصطفــى  عمــى 
وصــف مصــر وكان يشــرح ىل جوانــب متيــز الفنــان 
فقــد  ســامي  عمهــا  أمــا  ودقتــه«  املصــري  احلــريف 
تــوىل  الــذى  صــرى  أمحــد  للفنــان  صديقــا  كان 
اكادميــى.  حنــو  علــى  الرســم  دراســة  اىل  توجيههــا 
الفتيــات  تقبــل  اجلميلــة  الفنــون  كليــة  تكــن  مل 
للدراســة فيهــا قبــل عــام ١٩٥4، لذلــك التحقــت 
الفنيــة  الرتبيــة  قســم  للمعلمــات  العــاىل  ابملعهــد 
دبلــوم  علــى  ١٩48 مث حصلــت  عــام  وخترجــت 
دراســاهتا  اســتكمال  اىل  وتطلعــت  الفنيــة  الرتبيــة 

بفرنســا. العليــا 
علــى  غريبــا  وال  جديــدا  األمــر  ذلــك  يكــن  مل 
أول  فمنــذ  احلــن،   ذلــك  ىف  املصــري  اجملتمــع 
اىل  علــي  حممــد  الــواىل  أوفدهــا  تعليميــة  بعثــة 
ابريــس رفقــة الشــيخ رفاعــة الطهطــاوى مل تنقطــع 
البعثــات الدراســية اىل أورواب ألوائــل )البكالــوراي( 
متكنــت  النظــام  هبــذا   ، العليــا  والشــهادات 
اســتكمال  املتفوقــات  الفتيــات  مــن  جمموعــة 
دراســتهن ابخلــارج، فقبــل عــام واحــد مــن ميــالد 
جاذبيــة ســري )١٩٢٥( كانــت دريــة شــفيق أول 
تلميــذة مصريــة تســافر اىل فرنســا لتــدرس جبامعــة 
ســيداروس  هيالنــة  كانــت  بعدهــا  الســوربون، 
الطــب ىف اجنلــرتا  وكوكــب حفــين انصــف تدرســا 
ســفر  وتواصــل  طبيبتــن ىف مصــر،  أول  وتصبحــا 
ىف  أورواب،  ىف  للدراســة  املصــرايت  املبعــواثت 
الشــباب  اجلميلــة كان  والفنــون  اجملــاالت  كافــة 
أســبق ابلســفر جبهودهــم الذاتيــة إىل أن أتسســت 

خمتلــف الشــعوب واجلماعــات البشــرية، تراكمــت 
االنســانية،  تــراث  مكونــة  اجنازاهتــم  وتطــورت 
أجنزتــه  ممــا  والزهــو  ابلثقــة  تشــعر  جاذبيــة  كانــت 
والفــن،  الفكــر  صعيــد  علــى  املصريــة  احلضــارة 
اىل  جيرهــا  ابلنقــص  شــعور  أى  لديهــا  يكــن  مل 
الثقافيــة،  التبعيــة  شــرك  ىف  والوقــوع  االنبهــار 
الشــغف  حالــة  قــرب  عــن  اتبعــت  العكــس  علــى 
رشــيد  حجــر  بــدأ  منــذ  املصريــة  ابلثقافــة  األورىب 
ثقتهــا  يعــزز  التفــاؤل  ، كمــا كان  أبســراره  يبــوح 
النهضــة  حالــة  ظــل  البــالد ىف  ومبســتقبل  بنفســها 

عاصرهتــا.  الــى  والسياســية  االجتماعيــة 
تفــاؤل جاذبيــة ســري شــعورا وجدانيــا  مل يكــن 
فقــط وال تعلقــا ابألمــاىن ولكنــه كان موقفــا واعيــا 
االجتماعــى  الواقــع  بتفاصيــل  معرفــة  علــى  قائمــا 
دقيقــة  ودرايــة  واخلمســينيات،  االربعينيــات  ىف 
هبــا،  احمليطــة  السياســية  الثقافيــة  التيــارات  خبريطــة 
تــزل  مل   ١٩١٩ الوطنيــة  الثــورة  أصــداء  كانــت 
االمســى  اهلــدف  والدســتور(  )االســتقالل  تضــع 
وعلــى  الوفــد  حــزب  ىف  ممثلــن  املصريــن  لغالبيــة 
اىل  والشــيوعين  االشــرتاكين  مجاعــات  يســاره 
لطفــى  أمحــد  ميثلهــا  الليراليــة  االجتاهــات  جانــب 
ميثلهــم  األول  الوطــى  احلــزب  وأنصــار  الســيد 
مصطفــى  الزعيمــن  غيــاب  بعــد  رضــوان  فتحــى 
كامــل وحممــد فريــد. كان القاســم املشــرتك األعظــم 
بــن كل هــذة التيــارات هوااللتــزام بتحريــر الوطــن 
وســط  عصريــة،  مدنيــة  دولــة  وبنــاء  واملواطــن 
ســري  جاذبيــة  الفنانــة  وعــي  تشــكل  املنــاخ  هــذا 

الفيــزايء  ىف  العلمــى  التطــور  برصــد  مشــغوال 
الفلســفة  علــى  وأتثرهــا  احلديثــة  واالخرتاعــات 
والفــى،  االدىب  واالبــداع  االجتماعيــة  والعلــوم 
العلميــة  االجنــازات  تتابــع  اصــدار جملــة  ففكــر ىف 
وتفاعــل  التقــاء  ســاحة  تكــون  احلديثــة  والفنيــة 
بــن الباحثــن واملبدعــن، حتمــس اخلــوىل ملشــروع 
عــادل اثبــت لكــن جاذبيــة ســري حتفظــت خشــية 
الفنيــة  اجملموعــات  بــن  اجلهــود  تتشــتت  ان 
أن  اخلــوىل  لطفــى  فاقــرتح  املختلفــة،  واجملــالت 
يواصــل عــادل وجاذبيــة النقــاش فيمــا بينهمــا مــرة 

اتل. مجاعــى  لقــاء  يف  أخــرى 
جاذبيــة  بعضهمــا،  مــن  أكثــر  اقــرتاب   
مقهــى  لقــاء  وأصبــح  املقابــالت  بتعــدد  وعــادل 
)الفيشــاوى( أول خطــوة ىف عالقــة زوجيــة دامــت 

العمــر.  آخــر  اىل 
 )٢(

حــى  األب  حضــن  دفء  عرفــت  أن  مــا   
ومل  ســري  حســن  الدكتــور  روح  فاضــت  فقدتــه، 
تكــن طفلتــه جتــاوزت الرابعــة مــن عمرهــا، مبكــرا 
عرفــت مــرارة اليتــم بعدمــا انتقلــت وأمهــا لالقامــة 
مــع جدهتــا، بشــارع )نــور الظــالم( ابحلــى العريــق 
زينــب،  والســيدة  القلعــة  بــن  اجلديــدة،  احللميــة 

: وتقــول  األايم  تلــك  جاذبيــة  تتذكــر 
واعتمــدان  قدميــة،  دقــة  ألمــى  جدتــى   كانــت 
دكتاتــورا،  وقــد كان  ألىب  جــدى  علــى  مــاداي 
أعمامــى  أن  إال  أىب،  فقــدان  بفجيعــة  فشــعرت 
حاولــوا جاهديــن مــأ هــذا الفــراغ، فقــد أطلعــى 

الفنــان  مــن  ابقــرتاح  رومــا  ىف  املصريــة  االكادمييــة 
ىف  املصــرى  الثقــاىف  املعهــد  مث  عيــاد،  راغــب 
املعــارف  وزيــر  حســن  طــه  مــن  بقــرار  مدريــد 
وأتيــح  املصريــة،  البعثــات  توافــد  فانتظــم  يومهــا، 
تواصــل  ان  الســياق  هــذا  ىف  ســري  جلاذبيــة 
والفنيــة  الثقافيــة  التيــارات  وتتابــع  العليــا  دراســاهتا 
مارســيل  مــع  عليــا  دراســات  علــى  فحصلــت 
 ١٩٥٢ رومــا  ١٩٥١، وىف  ابريــس  جرومــر ىف 
وجامعــة لنــدن )١٩٥4- ١٩٥٥( بفضــل هــذة 
علــى  االطــالع  فرصــة  للفنانــة  أتيــح  األســفار 
االنتــاج  ومتابعــة  العامليــة  املتاحــف  مقتنيــات 
الفــى احلديــث واالحتــكاك املباشــر مــع التيــارات 

والفنيــة. الثقافيــة 
ورؤيتهــا  اجلمــايل  وعيهــا  علــى  ذلــك  وانعكــس 
ظــل  ومواقفهــا،  عملهــا  ىف  جتلــى  الفكريــة، كمــا 
التجديــد والتطويــر مســة مميــزة جملمــل االنتــاج الفــى 
الفنيــة  االجتاهــات  تفــرزه  ملــا  تنظــر  وظلــت  هلــا، 
العامليــة احلديثــة مــن موقــع النديــة ال التابــع املقلــد 
لغــره  ظــل  اآلخــرون كأنــه  مايــردده  يكــرر  الــذى 
مــا  تقاطــع  مل  أهنــا  ، كمــا  ألصواهتــم  أوصــدى 
حبجــة  احلديثــة  والفنيــة  الثقافيــة  التيــارات  تطرحــه 

اجنبيــة. جمتمعــات  مــن  وافــدة  أهنــا 
رفضــت  كمــا  املقاطعــة  جاذبيــة  رفضــت   
موقــع  مــن  الثقــايف  التفاعــل  أن  وقــدرت  التقليــد 
املتبــادل  والعطــاء  األخــذ  علــى  القائــم  النديــة 
بــه  تشــكلت  الــذى  اجيابيــة  األكثــر  هواملوقــف 
احلضــارة االنســانية عــر حلقــات متصلــة مبســامهة 

رفضت 
مقاطعة 

الجديد كما 
رفضت 
التقليد 

وقدرت أن 
التفاعل 

الثقافي من 
موقع الندية 
القائم على 

األخذ والعطاء

انحازت 
جماعة الفن 

المصري 
الحديث 

للفقراء من 
أجل قيم 

العدالة 
وتحرير 

المجتمع ذاته

تقول جاذبية: 
كانت جدتى 

ألمى دقة 
قديمة، 

واعتمدنا 
ماديا على 
جدى ألبى 

وقد كان 
دكتاتورا، 
فشعرت 
بفجيعة 

فقدان أبى

لم تكن قد 
تجاوزت 

الرابعة من 
عمرها، 

عندما عرفت 
مرارة اليتم، 

وانتقلت مع 
أمها لالقامة 

مع جدتها
� بيوت السويس� النيل عند الزمالك
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البســطاء  ماليــن  مــن  واحــدة  رتيبــة(  )أم  لوحــة 
الفــراخ،  مــن  طعــام  وجبــة  تعــد  فقــر  مطبــخ  ىف 
مشــهد مألــوف ىف احليــاة اليوميــة، لكــن الرســامة 
تثــر  بصــورة  وتقدمــه  االعتيــاد  عنــه غشــاوة  تزيــل 
واجلــدران  البــالط  مجاليــات  تــرز  حــن  الدهشــة 
ونقــوش اجللبــاب دون أن تســتخدم مــن االلــوان 
إال األســود واألمحــر، كأهنــا تعيــد اكتشــاف مجــال 
املــكان البســيط وتشــحن املشــهد بطاقــة انفعاليــة 

رتيبــة(. )أم  مــع  التعاطــف  تثــر 
خاللــه  مــن  أرادت  آخــر،  منــوذج  صابــر(  )أم 
مصريــة  أم  استشــهاد  قصــة  ختلــد  أن  الفنانــة 
املســلحة  املقاومــة  أبطــال  مــع  وزوجهــا  شــاركت 
القنــاة  منطقــة  ىف  الريطــاىن  االحتــالل  جليــش 
ملجــأ  ابلســويس  بقريــة كفرعبــده  بيتهمــا  فــكان 
الفدائيــن اىل أن أعــدم زوجهــا ابراهيــم االزهــرى 
القيــام  صابــر(  )أم  فواصلــت   ١٩٥١ ينايــر  ىف 
االجنليــز. عســكر  اغتاهلــا  أن  اىل  الــدور  بنفــس 
ســجلت  الوطــى  السياســى  الســياق  نفــس  ىف 
جاذبيــة جرميــة فتــح كوبــرى عبــاس ملنــع مظاهــرات 
طلبــة جامعــة القاهــرة عــام ١٩46 مــن الوصــول 

العاصمــة. قلــب  اىل 
األحــداث  مــع  للتفاعــل  محاســها  دفعهــا  كمــا 
يســهل  فقــط  األســود  اباحلــر  رســوم  انتــاج  اىل 
مصــور  سياســى  منشــور  وتداوهلــا كأهنــا  طباعتهــا 
جلنــة  تكويــن  بذكــرى  االحتفــال  أمثلتهــا  مــن   ،
العمــال والطلبــة ، والدعــوة ملقاومــة دودة القطــن 
ينايــر  مبصــر  الســوفيتية  الصداقــة  وفــد  واســتقبال 

.  ١٩٥8
)أم عنــرت( لوحــة يتضمــن عنواهنــا إشــارة ســاخرة 
لتفضيــل  الشــعبية  االوســاط  شــائعة ىف  عــادة  اىل 
نــرى  املقدمــة  ىف  البنــات،  علــى  الذكــور  االوالد 
صبيــا مدلــال علــى حجــر أمــه وىف اخللفيــة تظهــر 
ســند  أهنــا  املؤكــد  ومــن  منــه  وأنضــج  أكــر  أختــه 
ألمهــا حتمــل نصيبــا كبــرا مــن أعبــاء البيــت لكنهــا 

التلقــى بعــض مــا ينالــه )عنــرت(
االجتماعيــة  العــادات  اىل  االشــارة  ســياق  وىف 
الســلبية أتتــى لوحــة )الزوجتــان اوالزوجــة الثانيــة( 
الــى  اجلديــدة  زوجتــه  علــى  ويربــت  حينــو  الــزوج 
ىف  منكســرة  البنــات  أم  بينمــا  وليدهــا  ترضــع 
اخللفيــة ال أحــد يكــرتث هبــا ســوى ابنتهــا الصبيــة 

عليهــا. تربــت 

تفــرغ  واملســاحات  اخلطــوط  اال  امامهــا  يعــد  ومل 
ىف  وجههــا  .رمســت  العاطفيــة  شــحناهتا  فيهــا 
علــى كتلــة  حبــزن  تطــل  صغــرة  جانبيــة  مســاحة 
عــام  تعبرهــا ىف  ذلــك  معتمــة حتيــط ابهلــرم وكان 
النكســة ورمســت بيــوت الســويس خاليــة مهجــورة 
واســتمرت  الغائبــن.  اهلهــا  حبــال  تنطــق  مفككــة 
اىل  تلجــأ   ، التشــكيلية  الصيــغ  مــن  علــى حتررهــا 
االنســان  حــرة  عــن  الرمــزى  والتعبــر  التلخيــص 
شــخص  فصــورت   ١٩7٠ عــام  حــى  املصــرى 
كيــان  مــع  التعامــل  عــن  عاجــزا  احلــرة  تكبلــه 
اهلائلــة  االســئلة  شــجرة  او  وحــش  مقابــل كانــه 

الفــروع. 
 ١٩73 العبــور  انتصــار  بعــد  احلــال  تبــدل 
اســتمرت  لكنهــا  للفنانــة  النفســى  املــزاج  فتغــر 
واالشــكال  اخلطــوط  تلخيــص  علــى  حمافظــة 
توافــق  معتمدةعلــى  الفــى  التكويــن  ىف  واالجيــاز 
اخلطــوط واملســاحات والتعبــر ابالحيــاء مثــل توريــة 
الشــعراء، رمبــا مل يعــد لديهــا نفــس اليقــن والثقــة 
موتيــف  اىل  فعــادت  الفنيــة،  بدايتهــا  ميــزت  الــى 
البيــت الــذى اســتخدمته مــن قبــل ومحلتــه اشــارات 
ترســم  مــن جديــد  بــه  اســتعانت   ، رمزيــة عديــدة 
كتــل مرتاصــة متماســكة مــن البيــوت علــى خلفيــة 
ويتســع  األفــق  امامهــا  ميتــد  الصحــراوى  االصفــر 
،فقــد كانــت تشــعر ان علينــا بعــد انتصــار اكتوبــر 
أن خنــرج اىل افــاق أرحــب جنــدد حياتنــا وافــكاران 
ونتحــرر مــن قعــودان اىل عــامل أرحــب حــى لــو كان 

الصحــراء.   اىل  ذلــك ابهلجــرة 

وكانــت قريبــة مــن أطرافــه تشــعر ابلثقــة والتفــاؤل، 
قيــام  بعــد  للبــالد  أفضــل  مبســتقبل  يقينهــا  زاد  مث 
الريطــاىن. يوليــو١٩٥٢ وانتهــاء االحتــالل  ثــورة 

)٣(
التخــرج عندمــا شــاركت   كانــت شــابة حديثــة 
ألول مــرة ىف معــرض صالــون القاهــرة ١٩٥٠ مــع 
جمموعــة مــن شــباب الفنانــن، وكان آخــر معــرض 
التارخيــن  وبــن   ٢٠١6 عــام  ابعماهلــا  خــاص 
ومتنوعــا  غزيــرا  الفــين،  إنتاجهــا  جاذبيــة  واصلــت 
بــه ىف حيــز  متدفــق يصعــب اإلحاطــة  هنــر  كأنــه 
حمــدود، لــذا ســنمضى علــى ضفافــه نتوقــف عنــد 
الرؤيــة  عــن  تعــر  الداللــة،  ذات  حمطاتــه  بعــض 
التعبــر.  ىف  املختلفــة  وأســاليبها  للفنانــة  اجلماليــة 

مرحلــة الواقعيــة االجتماعيــة والتعبرييــة :
القضــااي  تنــاول  املرحلــة  كان شــاغلها ىف هــذة 
رئيســى  كموضــوع  والوطنيــة  االجتماعيــة 
بصرهتــا  علــى  عملهــا  ىف  واعتمــدت  للوحاهتــا، 
احليــاة  ىف  اخلفــي  اجلمــال  التقــاط  ىف  احلساســة 
اليوميــة الــذى حيجبــه األعتيــاد والتكــرار، كمــا ىف 

اثنيــا : املرحلــة التعبرييــة 
واصلــت الفنانــة التزامهــا االجتماعــى مــع مزيــد 
مــن االجتهــاد الفــى للتعبــر عــن ذاهتــا، فقدمــت 
الشــعبية  احليــاة  مــن  األعمــال  مــن  جمموعــة 
متجــاوزة الصيغــة الواقعيــة إىل التعبــر الرمــزى عــن 

الشــخصية. ومشــاعرها  مشــاغلها 
الــى  اللوحــات  جمموعــة  االعمــال  هــذة  مــن 
مثــل  الشــعبية  االلعــاب  بعــض  فيهــا  صــورت 
ورمســت  التقليــدى  الشــكل  جتــاوزت  )املراجيــح( 
متناثــرة كاهنــا  قــوارب  ىف  االطفــال  مــن  جمموعــة 
خلفيــة  ىف  يســبحون  وهــم  أعلــى  مــن  ترصدهــم 
تعبرهــا  ليتغلــب  املبهجــة  الناصعــة  األلــوان  مــن 
 . املنظــور  بقواعــد  التزامهــا  علــى  الفــرح  عــن 
ورق(  )طيــارة  لوحــة  نــرى  الصيغــة  نفــس  وعلــى 
يتغلــب  وفيهــا  املرتوبوليتــان  متحــف  يقتنيهــا  الــى 
علــى  والتحــرر  االنطــالق  اىل  التــوق  عــن  التعبــر 
كأهنــا  الطفلــة  نــرى  واملنظــور،  النســب  قواعــد 
البيــت  عــن  بعيــدا  طائرهتــا  خلــف  تســبح  قفــزت 

واالرض.
اثلثا:االجتــاه حنــو التجريــد

مــع  ووجــداىن  فكــرى  لزلــزال  جاذبيــة  تعرضــت 
هزميــة يونيــو 67 ككل ابنــاء جيلهــا الذيــن شــعروا 
النكســة،  قــاع  اىل  األحــالم  ذرى  مــن  ابلســقوط 
يــرر  منطقــى  تفســر  اىل  الوصــول  عــن  فعجــزت 
بــال  ابســئلة  عقلهــا  ازدحــم   ، الســريع  االهنيــار 
واالحبــاط  الغضــب  مشــاعر  وفاضــت  اجــاابت 
لالخريــن  وال  لنفســها  تقولــه  مــا  جتــد  فلــم  عليهــا 

واصلت 
جاذبية 

إنتاجها 
الفني، غزيرا 

ومتنوعا كأنه 
نهر متدفق 

يصعب 
اإلحاطة 

به فى حيز 
محدود

تعرضت 
جاذبية 

لزلزال فكرى 
ووجدانى مع 
هزيمة يونيو 

67 فعبرت 
عن ذلك في 
لوحات تلك 

المرحلة

عرفت 
تفاصيل 

الواقع 
االجتماعى 

فى 
االربعينيات 

والخمسينيات، 
وكانت على 
دراية دقيقة 

بخريطة 
التيارات 
الثقافية 
السياسية

 فى سياق 
االشارة الى 

العادات 
االجتماعية 

السلبية 
تأتى لوحة 
)الزوجتان( 
الزوج يحنو 

على زوجته 
الجديدة 

التى ترضع 
وليدها بينما 

أم البنات 
منكسرة فى 

الخلفية

� هزيمة ٦٧

� طيارة ورق
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أجــل منحــه مقعــدا دراســيا،  مــن  بدمشــق  للموســيقى 
ومــع توفــر املقعــد الدراســي، وافقــت وزارة الثقافــة اليمنيــة 
علــى التكفــل ابملنحــة املاليــة، كــون فــؤاد أحــد موظفيهــا. 
التأليــف  عليهــا، ودرس  لكنــه حصــل  متأخــرة،  فرصــة 

مــن ١٩٩6- ٢٠٠٠.  املوســيقي  والتوزيــع 
 التأليف والتوزيع املوســيقي، هو املســار الذي اختاره 
فــؤاد حلياتــه املهنيــة، لــذا كــّرس جهــده لتأليــف موســيقى 
وأفــالم  والواثئقيــات  للمسلســالت  خاصــة  تصويريــة 
الكرتــون يف التلفزيــون واإلذاعــة الوطنيــة، حــى قبــل أن 
يــدرس املوســيقى. ومثــل مجيــع الفنانــن اليمنيــن، تعلــم 
العــزف ذاتيــاً، مــع فــارق أنــه مل يبــدأ ابلعــود الــذي يعتــر 
بــدأ ابألكورديــون،  اليمــين.  الغنــاء  اآللــة األساســية يف 
األورج الكهرابئــي متعــدد اآلالت، مث العــود، ومــع مطلــع 
املسلســالت والرامــج  التســعينات كانــت موســيقاه يف 
التلفزيونيــة، تلفــت انتبــاه املشــاهدين لتتبّــع ظهــور اســم 

مؤلفهــا يف شــارة النهايــة أو البدايــة. 
بــوزارة  إداريــة  مناصــب  تعيينــه يف  مــن  الرغــم  وعلــى 
والتوزيــع  التأليــف  ممارســة  عــن  ينقطــع  مل  الثقافــة، 
املوســيقي، مــع إعطــاء أغــاين األطفــال حيــزاً كبــراً مــن 
اهتمامــه. أبعــد مــن ذلــك، احتفــظ فــؤاد ابنفتــاح أذنيــه 
الشــاب  الشــعبية؛  واألهازيــج  األغــاين  علــى  ووجدانــه 
الذي نشــأ على اســتعذاب األغاين واألانشــيد الصوفية، 
واللحــين  الغنائــي  املــوروث  وتنــوع  اتســاع  يــدرك  بــدأ 
متناهيــة  اجلماليــة  تــذّوق خصائصــه  وأمعــن يف  لبلــده، 
الدقــة والفــرادة. وألن املــوروث الغنائــي ظــل يف أســفل 
اهتمامــات "احلكومــة والقطــاع اخلــاص"، كمــا يقــول، 
الفنــان ابلغــن واألمل، عندمــا كان يســمع أغــاين  شــعر 
مــن احمليــط العــريب أبحلــان مينيــة منســوبة لغــر مؤلفيهــا أو 
مصدرهــا الفلكلــوري األصلــي. هكــذا اكتمــل تشــكُّل 
وتوثيــق  بـ"رصــد  تعــى  مؤسســة  إبنشــاء  الكبــر  احللــم 
و"نشــر  املوســيقى"  لـ"تعليــم  إضافــة  اليمــين"،  الغنــاء 
الوعــي املوســيقي" أو "حمــو األميــة املوســيقية" يف اليمــن، 
ثالثــة  الفنــان.  لســان  علــى  تكــرر  طاملــا  آخــر  بتعبــر 
أهــداف رئيســية حددهــا مبــا يكفــي مــن الوضــوح لينهــض 
هبــا، خاصــة مــع تصاعــد اخلطــاب الديــين العدائــي جتــاه 

تســجيل، مبــا فيهــا "جمموعــة كبــرة " أهداهــا للمكتبــة 
وزيــر الثقافــة اجليبــويت رفقــي ابخَمَْرَمــة، وهــو جنــل الفنــان 
اليمــين/ اجليبــويت الشــهر عبدالقــادر ابخمرمــة. زار ابخمرمــة 
االبــن بيــت املوســيقى يف ٢٠١4، وكان الفاصــل بــن 
أربعــة  القــامت،  نفــق احلــرب  اليمــن  زايرتــه وبــن دخــول 
البعثــات  مــن  صنعــاء  فرغــت  بعدهــا  فقــط.  أشــهر 
الدبلوماســية، ومل يتمكــن مديــر بيــت املوســيقى مــن تلبيــة 
دعــوة الوزيــر ذي األصــل اليمــين، للحصــول علــى نســخ 
إضافيــة ألغــاين مينيــة أخــرى مــن إذاعــة وتلفزيــون جيبويت. 
مث أخــذت احلــرب انعطافتهــا الكــرى يف مــارس/ آذار 
٢٠١٥، وكانــت تلــك اخلّضــة الثالثــة يف حيــاة املشــروع 
الكبــر. مــع ذلــك، اســتمر نشــاط بيــت املوســيقى يف 
الثــاين  تشــرين  نوفمــر/  ويف  والتدريــس،  الفــين  التوثيــق 
مكتبــة  املوثقــة يف  التســجيالت  عــدد  جتــاوز   ،٢٠٢١
البيــت 6٠ ألــف، إضافــة لأهازيــج الشــعبية واألانشــيد، 

ليــس هنــاك مــا يثــر االســتغراب مــن وجــود مؤسســة 
أقــدم مواطــن  مــن  فهــي واحــدة  موســيقية يف صنعــاء؛ 
الغنــاء يف العــامل العــريب، وملوســيقاها طابــع خــاص وفريــد. 
لكــن املدينــة ختتنــق ابحلــرب، لذلــك فــإن جتربــة البيــت 
اليمــين للموســيقى والفنــون تثــر اإلعجــاب، مــن حيــث 
أنشــطته وســط  واســتمرار  بدايتــه 
املنــاخ شــديد القســوة املصاحــب 

للحــرب.
حلم كبري 

  كان إنشــاء هــذا البيــت حلمــاً كبــراً ملؤسســه فــؤاد 
الشــرجيب؛ يف البدايــة متــى أن جيــد مؤسســة مماثلــة ضمــن 
البنيــة التحتيــة ملؤسســات الدولــة، لكنــه خــِر ابلتجربــة 
أن األمــاين أصعــب مــن األحــالم. يف العقــد األول مــن 
األلفيــة الثالثــة حتقــق احللــم، ويف مطلــع العقــد الثالــث 
مــن األلفيــة نفســها، صــار احللــم املتحقــق أبمــّس احلاجــة 

آلمــال كــرى لكــي يســتمر.
 يصعــب فصــل قصــة هــذا املشــروع عــن ســرة الفنــان 
غــر  بيئــة  يف  الدؤوبــة،  والــروح  الكبــرة  األحــالم  ذي 
مواتيــة. مثــل املئــات ورمبــا اآلالف مــن شــباب اليمــن، 
كان حلــم فــؤاد أن يــدرس املوســيقى، لكــن هــذا الفــّن، 
مثــل غــره مــن الفنــون، مل يكــن علــى قائمــة أولــوايت 
خيــص  مــا  عــدا  اليمــن.  مشــال  يف  واجملتمــع  احلكومــة 
الفعاليــات الرمسيــة ومــا حتتاجــه املوســيقى العســكرية، مل 
يكــن متاحــاً ألي شــاب أن حيصــل علــى فرصــة لتعلّــم 

املوســيقى مــا مل يلتحــق ابجليــش. 
قليلون حصلوا على منح دراسية خارج اليمن بغرض 
العــودة للعمــل ضمــن مؤسســة اجليــش أو وزارة الثقافــة، 
علــى  حيصــل  فلكــي  العصامــي،  الشــاب  فــؤاد،  أمــا 
مؤهــل جامعــي، درس "الشــريعة والقانــون" يف جامعــة 
اســتمر يف صقــل  تعــز،  بعــد. ويف مدينــة  صنعــاء عــن 
مهارتــه يف العــزف وتثقيــف نفســه موســيقياً، واملشــاركة 
يف  الثقافــة.  لــوزارة  واخلارجيــة  الداخليــة  الفعاليــات  يف 
انتبــاه  أداؤه  لفــت  بســوراي،  الفنيــة  احلفــالت  إحــدى 
اجلمهــور وكان بينهــم قيــادات مــن احتــاد طــالب اليمــن 
يف ســوراي. حتمــس الطــالب ملتابعــة إدارة املعهــد العــايل 

املوســيقى وتدريســها، وســقوط الفنــون مــن ذيــل قائمــة 
احلكومــة. اهتمــام 

دوران العجلة
مئــات  مــن  واحــد  ســوى  الشــرجيب  فــؤاد  ليــس   
الفنانــن الذيــن أثــروا الســاحة اليمنيــة بعشــرات اآلالف 
مــن األغــاين عــر تعاقــب األجيــال، واحــد مــن آالف 
حمكــوم  لبلــد  املوســيقي  الــرتاث  انــداثر  علــى  املتأّلمــن 
ابحلــروب وازدراء الفــن. غــر أن إنشــاء مؤسســة لتوثيــق 
هــذه األغــاين وإثبــات حقــوق ملكيتهــا الفكريــة، مل يكــن 
ابملهمــة الســهلة أو حــى يف نطــاق املمكــن، ســواًء مــن 
حيــث اجلهــد، الرؤيــة أو التمويــل. يف ١ أغســطس/ آب 
٢٠٠7، أعلــن عــن أتســيس "البيــت اليمــين للموســيقى 
الشــؤون  وزارة  يف  تســجيله  بعــد  رمسيــاً،  والفنــون" 

"غــر رحبيــة". االجتماعيــة، كمؤسســة مدنيــة 
ســنة  عشــرة  أربعــة  البيــت  عمــر  صــار  اآلن  إىل   
مدنيــة  ملؤسســة  ابلنســبة  طويــل  عمــر  أشــهر.  وثالثــة 
واحــداً،  يومــاً  تتوقــف  ومل  ذايت،  وتــدار جبهــد  أنشــئت 
علــى  الــي طــرأت  االقتصاديــة واألمنيــة  الظــروف  رغــم 
البــالد؛ ابتــداًء بثــورة ١١ فرايــر ٢٠١١، مــروراً ابنقــالب 
انفــراط  مث  أنصــار هللا( يف ٢٠١4،  احلوثيــن )مجاعــة 
عقد االســتقرار ابلتدخل العســكري لـ"التحالف العريب" 

 .٢٠١٥ يف 
القائمــن علــى  تفــّوت مهّــة  العمــر، مل   خــالل هــذا 
أنشــطة بيــت املوســيقى حلظــة دون تســخرها لإجنــاز أو 
يف التخطيــط لــه. وإىل االلتــزام واحــرتام الوقــت، هنــاك 
رؤيــة واضحــة ملــا يريــدون القيــام بــه، وهــي مســات ميكــن 
ملؤســس  العمليــة  الشــخصية  يف  بســهولة  مالحظتهــا 
ــْرَجيب. لعــل ذلــك هــو  البيــت ومديــره العــام، فــؤاد الشَّ
مــا اجتــذب إليــه تفاعــل املختصــن واملهتمــن مــن داخــل 
اليمــن وخارجــه، أفــراداً ومؤسســات. فعقــب افتتاحــه، 
كان مــن أوائــل زائريــه جــان المبــر، املستشــرق والباحــث 
الفرنســي الــذي عــاش ســنوات طويلــة يف اليمــن، مفتتنــاً 
فيــه، لدرجــة وصفــه بـ"طــّب  ابلغنــاء الصنعــاين وابحثــاً 
النفــوس". أمحــد فتحــي وعبدالــرب إدريــس كاان أيضــاً 
مــن الفنانــن الذيــن جــذب اهتمامهــم النشــاط التوثيقــي 
والتعليمــي لبيــت املوســيقى، فــزاروه تعبــراً عــن إعجاهبــم 
ابجلهــد الــدؤوب الــذي يقــف خلــف هــذا اإلجنــاز. املديــر 
الفكريــة،  امللكيــة  العامليــة حلقــوق  الويبــو  ملنظمــة  العــام 
زار اليمــن أيضــاً يف ٢٠١٠، لتشــجيع احلكومــة علــى 
اليمــين للموســيقى  البيــت  فــكان  االنضمــام للمنظمــة، 
ضمــن قائمــة زايراتــه للمؤسســات املهتمــة حبقــوق امللكيــة 

الفكريــة يف البــالد. 
 خــالل الســنوات الســبع األوىل مــن أتسيســه، وصــل 
ألــف   4٥ املوســيقى  لبيــت  الصوتيــة  املكتبــة  حجــم 

البيت اليمني للموسيقى

مالذ لألرواح التائهة في ساحة حرب

لطف الصَراري

يصعب فصل 
قصة هذا 

المشروع عن 
سيرة الفنان 

ذي األحالم 
الكبيرة والروح 

الدؤوبة، في 
بيئة غير 

مواتية

عدد 
المتخرجين 

من بيت 
الموسيقى 
اليمني بلغ 

حتى اآلن 
1500 عازف 

وعازفة

� فؤاد الشرجبي

� درس في البيانو
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مــن حضــارة اليمــن القــدمي، والــي شــكلت خــط الدفــاع 
األول لأغنيــة اليمنيــة يف وجــه القمــع واالنــداثر. فخــالل 
فــرتات قمــع الســلطات احلاكمــة للغنــاء، ابتكــر صانعــو 
القنبــوس يف صنعــاء تصميمــاً قابــاًل للطّــي، حبيــث ميكــن 
إخفــاءه والتنقــل بــه دون لفــت األنظــار. كمــا زّودوا عنقــه 
مبــرآة مُتّكــن الفنــان أو أحــد مجهــوره قليــل العــدد، مــن 
رؤيــة أي شــخص يف طريقــه إىل املــكان الــذي جيتمعــون 
فيــه للغنــاء واالســتئناس ابلطــرب. مــن وظيفتــه الطربيــة 
صانعــو  تعــارف  للطــّي،  القابــل  وتصميمــه  املتخّفيــة 
وعازفــو القنبــوس علــى تســميته بـ"الطُّــْريب"، فيمــا حيــرص 
فــؤاد وفريقــه علــى إنقــاذ هــذه اآللــة مــن االنــداثر ومحايــة 

احلــق الفكــري ملنشــأ ابتكارهــا األول.
احلــرب  آلــة  واســتمرار  العصيبــة  األوقــات  ذروة  يف   
يف تدمــر البــالد، يســتمر البيــت اليمــين للموســيقى يف 
والشــباب،  واليافعــن  الصغــار  وتعليــم  األغــاين،  توثيــق 
وجداهنــم  وحتصــن  العــزف  مهــارات  اجلنســن،  مــن 
صنعــاء، كان  علــى  الطــران  قصــف  "أثنــاء  ابجلمــال. 
األطفــال وآابؤهــم يقولــون إهنــم يشــعرون ابألمــان عندمــا 
حيــدث القصــف وهــم يف بيــت املوســيقى." قــال فــؤاد، 
صــوت  مســتوى  يرفعــون  وزمــالؤه  متذكــراً كيــف كان 
املوســيقى أثنــاء تدريــب األطفــال ليطغــى علــى أصــوات 
جتعلــه  الــي  املشــاهد  مئــات  ذاكرتــه  يف  االنفجــارات. 
أكثــر ارتباطــاً ابملــكان، مئــات الوجــوه لطلبتــه املميزيــن، 
مبــن فيهــم عــازف عــود شــاب امســه بشــر اجلابــر قــال 
إنــه صــار عضــوا يف فرقــة قطــر الوطنيــة. وهــو يؤمــن أبن 
فقــط  يتعلــق  ال  والشــباب  لأطفــال  املوســيقى  تعليــم 
ابستكشــاف املوهوبــن للعمــل يف اجملــال نفســه، بــل مبــا 
متنحهــم املهــارات املوســيقية مــن مجــال روحــي، وقــدرة 

املناســبة حلياهتــم. املســارات  اختيــار  علــى 

توثيــق كل  "مهــّم  موســيقياً.  حلنــاً  يتضمــن  عمــل  وكل 
عمــل ملّحــن ابعتبــاره جــزءاً مــن مرحلــة اترخييــة للبــالد." 
قــال فــؤاد. أمــا عــدد املتخرجــن مــن دورات تعليــم العــزف 
حــى  فبلــغ  الدبلــوم،  ومســاق  املوســيقية  اآلالت  علــى 
اآلن ١٥٠٠ عازف وعازفة، وهذا، حبســب فؤاد، عدد 
األطفــال  ويشــكل  التخــرج،  عنــد  العــزف  أجــادوا  مــن 

والفتيــان والفتيــات، مخســن ابملئــة منهــم.
البطء ال يعي التوقف

بيــت  مكتبــة  يف  الصوتيــة  للتســجيالت  ابلنســبة   
و6٠   ،4٥( الرقمــن  بــن  الفــارق  يُظهــر  املوســيقى، 
ألــف( الفــرق بــن القــدرة علــى العمــل يف ظــروف الســلم 
وظــروف احلــرب. مــع ذلــك، فإضافــة أكثــر مــن مخســة 
عشــر ألــف تســجيل صــويت للمكتبــة التوثيقيــة يف ظــروف 
الــي  التحــدايت  حلجــم  بيانيــاً  مؤشــراً  تعطــي  حــرب، 

يعمــل وســطها بيــت املوســيقى وفريقــه. 
يتضاعــف هــذا املؤشــر حــن األخــذ ابالعتبــار شــحة 
املــوارد وصرامــة اإلدارة يف التعامــل مــع عــروض الدعــم 
وغــر  الدقيقــة  التوثيــق  آليــة  عــن  انهيــك  املشــروط، 
فــكل تســجيل جييــب  للتســاهل يف إجراءاهتــا؛  القابلــة 
أن تضمــن: اســم األغنيــة، كلماهتــا، حلنهــا، اســم الفنــان 
أو الفنانــن الذيــن أّدوهــا مــن األقــدم لأحــدث، املقــام 
املوســيقي، اآلالت املســتخدمة فيهــا، الزمــن اإليقاعــي، 
لوهنــا- ويف اليمــن قرابــة ســبعة ألــوان غنائيــة، طبيعتهــا، 
مصــدر تســجيلها- مــن األقــدم لأحــدث أيضــاً، وســنة 

التســجيل. 
 إىل هــذا، تســتمر برامــج تعليــم العــزف علــى آالت 
أعلــن  ومؤخــراً،  اجليتــار،  الكمــان،  العــود،  البيانــو، 
علــى  للعــزف  فريــق  تشــكيل  اعتزامــه  املوســيقى  بيــت 
"الَقنبــوس"؛ اآللــة الوتريــة الــي تظهــر يف نقــوش آاثريــة 

فريق 
للعزف على 
"الَقنبوس"؛ 

اآللة الوترية 
التي تظهر 
في نقوش 
آثارية من 

حضارة اليمن 
القديم

خالل السنوات 
السبع األولى 
من تأسيسه، 

وصل حجم 
المكتبة 

الصوتية لبيت 
الموسيقى 45 

ألف تسجيل

كيف
أصبحت القدس مدينة إسالمية؟

انصر الرابَّط* 

الــي جيلهــا أتبــاع  إيليــاء أو القــدس أو بيــت املقــدس هــي املدينــة الوحيــدة يف العــامل 
الــدايانت اإلبراهيميــة الثــاث. لكــن كــون اإلســام آخــر هــذه الــدايانت، فقــد مت يف 
ظلــه اســتيعاب خمتلــف جوانــب القداســة والذكــرايت واألســاطري الــي أرســتها الداينتــان 
األقــدم، اليهوديــة واملســيحية، وإعــادة صياغتهــا مبــا يتناســب وتعاليمــه ورؤاه الكونيــة. 
هــذه العمليــة بــدأت مــع الرســول نفســه خــال رســالته وبلغــت ذروهتــا يف 
للمدينــة  الديــن  صــاح  اســتعادة  بعــد  املبكــرة  واململوكيــة  األيوبيــة  الفــرتة 
مــن الصليبيــن. وقــد ركــز التدخــل اإلســامي علــى احلــرم الشــريف إبقامــة 
قبــة الصخــرة واملســجد األقصــى يف مركــزه يف الفــرتة األمويــة قبــل إحاطتــه بــزانر مــن 
املؤسســات اخلرييــة والتعليميــة اإلســامية بــن القرنــن الثــاين عشــر والرابــع عشــر ميــادي 

وامتــداد أتثريهــا إىل األحيــاء الســكنية حوهلــا ممــا أكمــل أســلمة املدينــة املقدســة. 

� البيت اليمني للموسيقى يستمر في تعليم الصغار واليافعين والشباب
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هجرتــه ألســباب تتعلــق حبيــاة ورســالة الســيد املســيح. 
عمــر هــو مــن قــام بتنظيــف املوقــع مــع أتباعــه وأســس يف 
املعبــد املهجــور، الــذي نعــرف اليــوم أن مــن أسســه علــى 
طــرف احلــرم مل يكــن غــر االمراطــور الرومــاين هــادراين 
حــوايل عــام ١3٠ للميــالد عقــب انتصــاره علــى اليهــود 
يف  للمســلمن  مســجد  أول  حكمــه،  علــى  الثائريــن 
املدينــة. هــذا املســجد ســيصبح بعــد جيلــن اثنــن أساســاً 
للمســجد األقصــى األمــوي الــذي ســيبنيه علــى أســس 
املهابــة والفخامــة الــي نعرفهــا عــن اخلليفــة األمــوي الوليــد 
بــن عبــد امللــك حــوايل ســنة 7١٠. االمراطــور هــادراين 
هــو أيضــاً مــن غــر اســم املدينــة مــن أورشــليم إىل إيليــا 
الــذي عــرف  أمــه وهــو االســم  ابســم  تيمنــاً  كابيتولينــا 
املســلمون األوائــل املدينــة بــه، إيليــاء، قبــل إســتعادة اســم 
املدينــة  هــذه  علــى  للداللــة  القــدس  أو  املقــدس  بيــت 

املقدســة. 
االهتمامــات يف  ســطح  إىل  لتطفــو  القــدس  ســتعود 
خالفــة عبــد امللــك بــن مــروان الــذي بــى قبــة الصخــرة يف 
مركــز احلــرم عــام 6٩٢. هــذه املنشــأة الرائعــة هــي أول 
آبــدة مهمــة يف اإلســالم: مبــى مثمــن األضــالع علــى 
طــراز رومــاين األصــل مــع قبــة متســامقة ومذهبــة فــوق 
نتــوء طبيعــي، الصخــرة، قائــم يف مركــز منصــة مرصوفــة 

املدينــة وزائريهــا. 
وظائــف  مــن  مهمــاً  جــزءاً  ســتصبح  الوظيفــة  هــذه 
العمــارة اإلســالمية يف القــرون الالحقــة حيــث ســيتطور 
اســتخدام النصــوص القرآنيــة علــى املبــاين لتأديــة وظائــف 
دعائيــة وسياســية وعقائديــة وتتطــور الكتابــة نفســها إىل 

أرقــى أنــواع الفنــون يف اجملــال اإلبداعــى اإلســالمي. 
 يبــدو أن قبــة الصخــرة كانــت منــذ البدايــة جــزءاً مــن 
خطــة أمويــة ألســلمة القــدس وحتويلهــا إىل مركــز خليفــي 
أعــاد  الــذي  األقصــى  واملســجد  نفســها  القبــة  يضــم 
الوليــد بــن عبــد امللــك بنــاءه كجــزء مــن مشــروعه لتشــييد 
مســاجد اخلالفــة الكــرى، واحلــرم الشاســع الــذي أقيــم 
عليــه كال املبنيــن، ابإلضافــة إىل األبنيــة اإلداريــة الفخمــة 
األربعــة الــي اكتشــفت بقاايهــا بعــد حــرب ال١٩67 
أســفل احلــرم علــى طــول حوافــه اجلنوبيــة والغربيــة. هكــذا 
أصبــح احلــرم الشــريف وحميطــه حمــور الوجــود اإلســالمي 
يف املدينــة املقدســة، علــى الرغــم مــن أن اخلليفــة ســليمان 
بــن عبــد امللــك ألغــى خطــة حتويلهــا إىل مقــر للحكــم 
ألسباب جمهولة حوايل عام 7١6، عندما نقل عاصمة 
جنــد فلســطن إىل مدينــة الرملــة اجلديــدة الــي أسســها، 
علــى الرغــم مــن أنــه بــدأ حكمــه بتلقــي البيعــة يف القــدس.
العباســية  الفرتتــن  يف  عنايــة كبــرة  القــدس  تلــق  مل 

قبلــة  القــدس  مــن  الرســول  اختــذ  بعثتــه،  بدايــة  يف 
لصالتــه. وقــد اســتمرت هــذه املمارســة ثالثــة عشــر عاًمــا 
العامــن  ذلــك  مبــا يف  م  إىل 6٢3  مــن حــوايل 6١٠ 
األولــن بعــد هجرتــه إىل املدينــة. مث نزلــت سلســلة مــن 
اآلايت )البقــرة، ١44( أذنــت لــه بتغيــر قبلتــه إىل وجهــة 
يرضاهــا. فحــول الرســول صالتــه حنــو الكعبــة يف مكــة، 
ممــا أســس إلعــادة توجيــه اإلســالم حنــو املدينــة املقدســة 
العربيــة القدميــة الــي ولــد الرســول وترعــرع فيهــا والــي هجر 
املنــورة  النبــوي ابملدينــة  املســجد  منهــا مؤخــراً. احتفــظ 
بذكــرى هــذا التحــول ببقــاء الصفــة األصليــة الشــمالية 
املواجهــة للقــدس ملــدة طويلــة بعــد بنــاء الصفــة اجلنوبيــة 
املواجهــة ملكــة. هلــذا لقبــت القــدس أبوىل القبلتــن واثلــث 

احلرمــن )بعــد مكــة واملدينــة(.
ولكــن القــدس شــرفت مبعجــزة أخــرى مهمــة يف حيــاة 
املعــراج.  ومنطلــق  اإلســراء  موئــل  وهــي كوهنــا  الرســول 
متخض عن هذه الرحلة املفصلية تثبيت دعائم اإلسالم 
اإلســالم  ألمــة  وملهمــاً  وقائــداً  نبيــاً  والرســول  دينــاً، 
الناشــئة، والصــالة أساســاً لعالقــة الفــرد املســلم ابخلالــق 
ورمــزاً إلســالمه لــه. فــكل املصــادر اإلســالمية جتمــع علــى 
أن رحلــة املعــراج انطلقــت مــن مكــة إىل القــدس حيــث 
ربــط الرســول براقــه إىل الصخــرة املشــرفة يف قلــب احلــرم 
الشــريف وأم صــالة عامــة تبعــه فيهــا أنبيــاء هللا مجيعــاً 
الذيــن أحياهــم هللا هلــذا الغــرض ولتثبيــت رســالة الرســول 
كآخر األنبياء. مث عرج الرسول من الصخرة يف القدس 
إىل الســماء يف رحلتــه اإلعجازيــة حيفــه جريــل وغــره مــن 
املالئكــة ليتلقــى مــن ربــه يف ســدرة املنتهــى تعاليــم الديــن 
اجلديــد الــذي سيتوســع بعــده ليصبــح واحــداً مــن أهــم 
دينــن يف العــامل. دور القــدس يف هــذه اللحظــة املفصليــة 
يف نشــأة وتثبيــت أركان اإلســالم مــازال حيــرك مشــاعر 
املســلمن اليــوم وجيعلهــم يرنــون إىل هــذه املدينــة األســرة 

بشــوق ووجــد. 
بــن  القــدس كثــراً يف األخبــار اإلســالمية  ال تظهــر 
عهــد الرســول والدولــة األمويــة خــال ســرة فتحهــا علــى 
عهــد عمــر بــن اخلطــاب وإنشــاؤه ملســجد بدائــي فيهــا 
يف احلــرم املهجــور إىل شــرقها املعــروف ابســم “حمــراب 
داوود”. فالقصــص اإلســالمية بغالبهــا ختــران أن أمــر 
بطــرك  لرســالة  اســتجاب  اخلطــاب  بــن  عمــر  املؤمنــن 
القــدس.  لتســلم  بنفســه  ابلقــدوم  صفرونيــوس  املدينــة 
"حمــراب  موقــع  عــن  ســأل  املدينــة  عمــر  وصــل  عندمــا 
داوود" )الــذي يظــن العديــد مــن املؤرخــن املعاصريــن أنــه 

هــو نفســه معبــد ســليمان(. 
علــى  بــه  جهلــه  البطــرك  أبــدى  الــذي  املوقــع  هــذا 
الــذي  الشــريف  احلــرم  غــر  يكــن  مل  املصــادر  ماتقــول 
كانــت أجيــال متعاقبــة مــن املســيحين البيزنطيــن قــد 

الصخــرة،  حــول  مســعين  مــن  املبــى  يتكــون  واســعة. 
مــن  أســطحهما،  مثمــن.  والداخلــي  دائــري  اخلارجــي 
الداخــل واخلــارج، مغطــاة ابلكامــل ابلفسيفســاء املذهبة. 
خــالل  ابلقيشــاين  اخلارجيــة  الفسيفســاء  اســتُبدلت 
عــام  القانــوين  ســليمان  العثمــاين  الســلطان  حكــم 
١٥٢4، لكن الداخل ما زال حمتفظاً مبعظم فسيفسائه 
األصليــة، الــي تضــم زخــارف نباتيــة وهندســية متنوعــة 
مســتمدة مــن التقاليــد الكالســيكية ابإلضافــة ألشــكال 
التيجــان  مــن  غريبــة  وجمموعــة  وجموهــرات  مزهــرايت 

والبيزنطيــة. الساســانية 
 تتنــاوب علــى رواق املســعى الداخلــي وفوقهــا شــريط 
طويــل مــن الكتابــة الكوفيــة الفسيفســائية داخــاًل وخارجــاً 
يشــتمل علــى جممــل اآلايت القرآنيــة الــي جتــادل ضــد 
أتليــه املســيح وتصــر علــى وحدانيــة هللا. هــذه هــي أقــدم 
كتابة قرآنية موثقة. وهي تدلنا ليس فقط على اكتمال 
القــرآن كمــا نعرفــه اليــوم يف هــذا التاريــخ املبكــر ولكــن 
أيضــاً علــى وعــي مســلمي ذلــك العهــد، وأمههــم علــى 
مايبــدو مــن املصــادر الفقيــه رجــاء بــن حيــوة الكنــدي 
ألمهيــة  أمويــن،  خلفــاء  ألربعــة  مستشــاراً  الــذي كان 
نصــوص القــرآن يف توصيــل رســائل عقائديــة وسياســية 
واترخييــة جلمهــور املســلمن وغــر املســلمن مــن ســكان 

دور القدس 
في اللحظة 

المفصلية 
من نشأة 

اإلسالم مازال 
يحرك مشاعر 

المسلمين 
اليوم

أضاف 
األيوبيون 

أكثر من ٢5 
معلًما مهًما 

للقدس خالل 
النصف قرن

سار المماليك 
على خطى 

األيوبيين 
بعدما 

سيطروا 
على سوريا 
إثر دحرهم 

للمغول 
واستمروا 

بإنشاء 
المؤسسات 
الخيرية في 

القدس

� اكتسبت القدس هويتها اإلسامية وظلت مقدسة ألتباع املسيحية واليهودية، مل مينعهم املسلمون إلمياهنم أبن اإلسام يستكمل رسالك أسافه.
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� املدرسة التنكزية الي استولت عليها قوات االحتال اإلسرائيلي عام ١٩٦٩

� سوق القطانن يبدأ من ابب القطانن الرائع ذي املقرنصات يف منتصف اجلهة الغربية للحرم الشريف أنشأه األمري تنكز الناصري عام ١٣٣٧

املســلمن هلــذه املمارســات الــي انفســت أحيــاانً احلــج 
إىل مكــة.

كان صالح الدين أيًضا ينهج سياســة تســنن املدينة 
الصليبيــن  يهــزم  مل  فهــو  ابلســلطنة كلهــا.  فعــل  كمــا 
الفاطميــة  اخلالفــة  علــى  أيًضــا  قضــى  ولكنــه  فحســب 
اإلمساعيليــة يف مصــر وأعلــن الــوالء للخالفــة العباســية 
املذهــب  لتعزيــز  وخلفــاؤه  وســعى  بغــداد.  يف  الســنية 
ببنــاء  الغــرض  هلــذا  وقامــوا  للســلطنة.  الســين كعقيــدة 
الدولــة  ســيخدمون  الذيــن  الفقهــاء  لتعليــم  املــدارس 
انتشــرت  الــي  الصوفيــة  للطــرق  الرابطــات  وأنشــأوا 
الغــريب  بــن مجيــع طبقــات اجملتمــع علــى جانــيب احلــرم 
والشــمايل املطلــن علــى املدينــة. كمــا قــام بعــض األمــراء 
والرعــاة األثــرايء ببنــاء قبــاب خــارج املدينــة ليدفنــوا يف 

املقــدس.  تراهبــا 
أضــاف األيوبيــون أكثــر مــن ٢٥ آبــدة مهمــة للقــدس 
خــالل النصــف قــرن الــذي حكمــوا فيــه، علــى الرغــم مــن 
 )١٢3١٢٢٩-٩( ســنوات  لعشــر  حكمهــم  انقطــاع 
عندمــا اســتحوذ اإلمراطــور فريدريــك الثــاين علــى املدينــة 
بعــد توقيعــه معاهــدة ســالم )أو استســالم( مــع ســلطان 

مصــر الكامــل ابــن أخ صــالح الديــن.
ســار املماليــك علــى خطــى ســابقيهم األيوبيــن بعدمــا 
ســيطروا علــى ســوراي إثــر دحرهــم للمغــول يف موقعــة عــن 
جالــوت يف فلســطن عــام ١٢6٠. واســتمروا إبنشــاء 
املؤسســات اخلريــة يف القــدس إىل احلــد الــذي أضفــى 
على املدينة مظهراً إسالمًيا شاماًل حبلول منتصف القرن 
الرابــع عشــر. جتلــى هــذا املظهــر حــول احلــرم الشــريف 
علــى شــكل جــدار متــن مــن املــدارس والرابطــات علــى 
طــول حوافــه الغربيــة والشــمالية، ابإلضافــة إىل عــدد مــن 

املبــاين املتناثــرة داخلــه كقبــة قايتبــاي. 

ودمشــق وطرابلــس وحلــب. ظلــت القــدس طــوال ذلــك 
اإلبراهيميتــن  الداينتــن  الوقــت مدينــة مقدســة ألتبــاع 
األخريــن كمــا للمســلمن. وتدفــق حجاجهــم إليهــا مــن 
كل حــدب وصــوب. مل مينعهــم املســلمون إلمياهنــم أبن 
اإلســالم يســتكمل رســالة أســالفه. فهــذا هــو يف الواقــع 
املــرر األساســي لقدســية القــدس للمســلمن، رســخته 
رحلــة الرســول يف إســرائه مــن مكــة إىل القــدس، ومعراجــه 
بــؤرة  املعجــزة  هــذه  تــزل  ومل  املنتهــى.  ســدرة  إىل  منهــا 
تبجيــل القــدس ليــس فقــط ضمــن االعتقــاد اإلســالمي، 
الوطــين  والوعــي  العــريب  الوجــدان  يف  أيًضــا  ولكــن 
وخاصــة  القــدس،  صــورة  أضحــت  حيــث  الفلســطيين 
قبــة الصخــرة فيهــا، رمــزاً للهويــة الفلســطينية الــي مازالــت 

تقــاوم مثــاين عقــود مــن حمــاوالت احملــي واإللغــاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)MIT( أستاذ اآلغاخان للعمارة اإلسامية*

والفاطمية. مث سقطت يف أيدي الصليبين عام ١٠٩٩ 
وأصبحــت عاصمــة مملكتهــم يف فلســطن لقــرن كامــل 
حــى اســتعادها صــالح الديــن بعــد انتصــاره احلاســم يف 

معركــة حطــن عــام ١١87. 
 اســرتداد املدينــة املقدســة كان هدفًــا كــرس صــالح 
الديــن وســلفه نــور الديــن جهودمهــا لتحقيقــه. فهمــا قــد 
وحــدا اإلمــارات املتناحــرة يف ســوراي وضمــا مصــر إىل 
دولتهمــا وحشــدا اجليــوش اســتعداًدا ملقارعــة الصليبيــن 
وأطلقــا محلــة دعويــة ركــزت علــى القــدس وقداســتها ممــا 
أذكى محاســة املســلمن الســتعادهتا. فقد أمر نور الدين 
ببنــاء منــر خشــيب حمفــور بشــكل رائــع ومرصــع ابلصــدف 
والعظــام والعــاج يف حلــب عــام ١١6٩ ليتــم وضعــه يف 
املســجد األقصــى بعــد التحريــر لكنــه تــويف قبــل ذلــك. 
فمــا كان مــن صــالح الديــن بعــد اســتعادة املدينــة إال أن 
أمــر بنقــل املنــر مــن حلــب إىل القــدس ورفعــه يف املســجد 
األقصــى الــذي اســتخدم ملــا يقــرب مــن مائــة عــام كمقــر 
لفرســان اهليــكل، الذيــن أمســوه خطــًأ هيــكل ســليمان. 

هــذا املنــر أحرقــه متطــرف يهــودي عــام ١٩6٩.
اإلســالمي  الطابــع  ابســتعادة  الديــن  صــالح  شــرع 
للقــدس فــور اســرتجاعها. وقــد بــدأ عملــه بتطهــر احلــرم 
الشريف وإعادة تكريس قبة الصخرة واملسجد األقصى 
نقوًشــا  عليهــا  حيــث كتــب  إســالمية،  عبــادة  كــدور 
للحــدث. وقــد أعيــد اســتخدام  قرآنيــة جديــدة ختليــداً 
علــى  احلــرم  مــن  أزيلــت  الــي  الصليبيــة  اهليــاكل  مــواد 
نطــاق واســع يف القبــة واملســجد األقصــى ويف االمتــداد 
الشاســع للحــرم، الــذي حظــي أبروقــة وبــواابت وحماريــب 
قائمــة بذاهتــا وقبــاب صغــرة. وهكــذا متــت إعــادة أســلمة 
احلــرم الشــريف يف وقــت قصــر، واســتؤنفت الــزايرة إليــه 
وازدادت وترهتــا علــى الرغــم مــن كراهيــة بعــض علمــاء 

الغربيــة  وازدمحــت الشــوارع املمتــدة غــراًب مــن احلافــة 
للحــرم أو مشالــه ابملؤسســات الدينيــة واألبنيــة اخلدميــة 
اســتغلت  الــي  واألســواق  واحلمامــات  اخلــاانت  مثــل 
الدينيــة.  املؤسســات  لدعــم  للدخــل  مــدرة  كأوقــاف 
أشــهر هــذه األبنيــة هــو ســوق القطانــن )جتــار القطــن(، 
الــذي يبــدأ مــن ابب القطانــن الرائــع ذي املقرنصــات يف 
منتصــف اجلهــة الغربيــة للحــرم الشــريف ويفتــح علــى ممــر 
حجــري مقــى بــه متاجــر وخــان ومحامــن، كلهــا مبنيــة 
مــن احلجــر األبيــض. أنشــأ هــذا الســوق األمــر تنكــز 
الناصــري انئــب دمشــق اململوكــي املســتنر عــام ١337، 
وأوقفــه علــى احلــرم الشــريف واملدرســة التنكزيــة الــي بناهــا 
هنــاك والــي اســتولت عليهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 

عــام ١٩6٩. 
تعــج  حقيقيــة،  إســالمية  مدينــة  القــدس  أصبحــت 
ابملؤسسات الي ميزت مجيع املدن اململوكية يف العصور 
الوسطى ومنحتها هويتها الثقافية والدينية، مثل القاهرة 
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حماولــة إلغتيــال رئيــس الــوزراء آنــذاك يف الوقــت يوســف 
وهبــه الــذي خــرج علــى النــداء الــذي وجهــه ســعد زغلــول 
تعنــت  ظــل  يف  املنصــب  هــذا  مصــري  أي  يقبــل  أبال 
دنقــل  أمــل  الشــاعر  هنــا كان  املفاوضــات،  اإلجنليــزيف 
يقــف يف قلــب املقهــى يقــرأ قصيدتــه" الكعكــة احلجريــة" 

علــى مراتديــه كأنــه يف حمفــل للشــعر.
الالجئــن، هنــا  العــرب والسياســن  هنــا مقــر جتمــع 
جلــس ايســر عرفــات وأبــو إايد، والشــاذيل بــن جديــد، 
العامليــة  احلــرب  أثنــاء  املراســلن احلربيــن  هنــا مقرجتمــع 
األوىل، مث مقــراً لتجمــع املراســلن الصحفيــن األجانــب، 
أشــهرهم برمياكــوف الــذي صــار وزيــرًا خلارجيــة روســيا.
الكاتــب  هــو  جاهــن  صــالح  أن  عــن  روايــة  هنــا 

تكتــب عنــه الشــاعرة والتشــكيلية ميســون صقــر كتــااًب 
جتــاوز الســتمائة ومخســن صفحــة مــن القطــع الكبــر؟ 
وملــاذا اهتــم املقهــى بفكــرة الصالــوانت الثقافيــة والفنيــة، 
وملــاذا هــذا احلضــور الكثيــف حولــه مــن املثقفــن، وملــاذا 
هــذه الصــور الــي تقــول واحــدة منهــا علــى جدرانــه: هــذه 
أو  أخــرى جمــاورة  التــو واحلــال صــورة  فتتحــرك يف  أان، 

مقابلــة لتقــول: وهــذه أان أيضــاً.
جتيــب صقــر بنفســها علــى األســئلة يف كتاهبــا " مقهــى 
اهلويــة  أســئلة  إهنــا  لتقــول:  مصــر"  علــى  عــن  ريــش، 
هبــذه  لنفســه  ريــش  مقهــى  أوجــد  لقــد  واخلصوصيــة، 
اإلطــالق يف  علــى  تنســى  لــن  بصمــة عميقــة  األســئلة 

املقاهــي. ذاكــرة 

هنــا جلــس جنيــب حمفــوظ، هنــا غنــت أم كلثــوم ألول 
مــرة أمــام مجهــور، هنــا كتــب جنيــب ســرور " بروتــوكالت 
حكمــاء صهيــون« مــن هنــا خرجــت مظاهــرة تقدمهــا 
علــى  ابغتيــال غســان كنفــاين  تنديــداً  إدريــس  يوســف 
يــد املوســاد اإلســرائيلي، هنــا ولــدت فكــرة بيــان توفيــق 
احلكيــم الشــهر للســادات احتجاًجــا علــى أتخــر املعركــة 
ضــد إســرائيل ورأي املثقفــن يف 
و  املصــري  السياســي  املوقــف 
الصــراع مــع العــدو، هنــا طبعــت 
منشــورات ثــورة ١٩١٩ الــي قادهــا ســعد زغلــول، مــن 
هنــا انطلقــت واحــدة مــن أكــر حــركات اجلهــاز الســري 
للثــورة، مــن هنــا انطلــق عــراين يوســف طالــب الطــب يف 

احلقيقــي لســيناريو فيلــم الكرنــك وليــس ممــدوح الليثــي 
امســه  أن يوضــع  لكنــه رفــض  بعــد إصرارســعاد حســين 
رغــم إحلاحهــا، ورغــم انتمــاء جاهــن لعصــر عبــد الناصــر 
مل يتــرأ مــن الفيلــم، هنــا صــور حتاوطــك تــدل علــى أن 
أبوابــه جليــل األربعينــات فظهــر  فتــح  قــد  مقهــى ريــش 
يــوانن  ورمســيس  عــوض  لويــس  يف  ممثــاًل  اجليــل  هــذا 
وحممــد منــدور ولطفــي الســيد بعــد جيــل العقــاد وطــه 
املقهــى شــكل يف مخســينيات  أن  تقــول  حســن،صور 
القــرن املاضــي ويف الســتينات مرحلــة ذهبيــة بتحولــه مــن 
جمــرد مــكان للمتعــة والتســلية إىل زوااي وأركان ملنتــدايت 

متنوعــة. ثقافيــة 
مــا هــو مقهــى ريــش؟ مــا الــذي يعنيــه ابلضبــط حــى 
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وعروضــه  املثــال  ســبيل  علــى  الغنائيــة  ريــش  حفــالت 
للفنــون  مصــري  إحنيــاز  علــى  عالمــة  املســرحية كانــت 
حيــث تبــارى فيــه أشــهر املغنيــن واملســر حيــن املصريــن 
يف ذلــك الوقــت وعلــى رأســهم جنيــب الرحيــاين، علــى 
حــن كان الطابــع الغــريب هــو مســت مــا يقــدم يف جــرويب 

منــه. أقــدام  بعــد  علــى 
لعــل هــذا يعــين أن مقهــى ريــش هــو مقهــى ينتمــي إىل 
الوجــود البشــري املصــري يف فــرتة تعــددت فيهــا اهلويــة، 
بــل ميثــل هــذا الوجــود ابختياراتــه الفنيــة والثقافيــة ملمًحــا 

دااًل علــى مصريتــه العميقــة.
لقــد اســتقر يف الوعــي أن املقهــى اســتطاع بطبيعتــه 
الــي تؤمــن ابلتعدديــة والتجــاور ومتــازج الفنــون- حبســب 
الكاتــب الصحفــي كامــل زهــري- 
يقــوم  ثقافيًــا  تيــارًا  ينشــئ  أن 
علــى التكامــل بــن الفنــون ســواء 
املوســيقى أو التصويــر أو الرســم 

أو األدب. النحــت  أو 
وهــو مــا يؤكــده الروائــي الكبــر 
حممد البساطي بقوله يف شهادته: 
حالــة مقهــى ريــش بــكل تنوعهــا 
الســمات  إحــدى  تؤكــد  ومتوجهــا 
املهمــة يف وجــدان املصريــن، فمــن 
الواضــح يف مصــر أن االهتمامــات 
بــل  األماكــن،  فيهــا  مبــا  تتــوارث 
إن  ليقــول  ذلــك  مــن  أبعــد  ذهــب 
هنــاك بعــض املــورواثت الــي تصبــح 

تســميته  ميكــن  مــا  طياتــه  يضمــر يف  الكتــاب  أن  إىل 
الــي  الــروح املصريــة تلــك  ابحلالــة املزاجيــة املصريــة أو 
تلبســت املقهــى منــذ إقــدام ميشــيل بوليتيــس اليــوانين 
ابملقهــى كشــًكا  ليلحــق  املقهــى،  إقامــة  علــى  املغامــر 
للموســيقى إىل جانــب املســرح الــذي اســتقطب جنــوم 
مركــز  إىل  وليتحــول  الفــرتة،  تلــك  يف  والغنــاء  الطــرب 
فيــه  وأدخلــت  ابلفــن،  والعاملــن  للفنانــن  جــذب 
لكبــار  الطريــق  مهــدت  الــي  اليوميــة  الفنيــة  احلفــالت 

العشــرين.  القــرن  وفنــاين  مطــريب 
ابلقــول  ذلــك  علــى  ميســون صقــر يف كتاهبــا  تعلــق 
أنــه علــى الرغــم مــن أن املســرح وكشــك املوســيقى قــد 
صــارا مــن التاريــخ، ورغــم أن حديقتــه قــد صــارت بنايــة 
املــكان ومنحــه  قــد مــس  التاريــخ كان  ضخمــة، لكــن 
خصوصيتــه لينفتــح املقهــى علــى صفحــات جديــدة مــن 
اتريــخ احلركــة الثقافيــة والفنيــة واحلــراك االجتماعــي وحــى 

السياســي يف مصــر. 
الــذي صــدر عــن  تنتهــي ميســون صقــر يف كتاهبــا 
مــن  انطلــق  بتارخيــه  املقهــى  دار هنضــة مصــر إىل أن 
تتحــاور  املدينــة  يف  حــراكًا  مثــة  أن  مفادهــا:  فكــرة 
متليــه  مــا  وفــق  يعمــل  وأنــه  البشــر،  مــع  املقاهــي  فيــه 
املقاهــي  وأن  واجلــوار،  واحلــدث  اللحظــة  عليــه 
مــن  معقــدة  خيتاروهنــا، كشــبكة  زابئنهــا كمــا  ختتــار 
تنهــض  الــي  املســتطرقة  األواين  أو كأهنــا  العالقــات 
مــن  بعًضــا يف ســياق معقــد  بعضهــا  مــع  تنحســر  أو 
والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحــوالت 

بينهــا. حــاًدا  فاصــل  ال  والفنيــة 

رمبا تعرف الكاتبة نفسها أن هذه ليس إجابة ضافية 
يف مدينــة ميكــن أن تتعــرف علــى جــزء كبــر مــن اترخيهــا 
بتاريــخ املقاهــي، وهبــا مــن املهمــش واملنســي حتــت ركام 
التاريــخ وتغــر الواقــع مــا ال ميكــن أن حتتويــة عــدة كتــب، 
فمــا هــو الســر يف ريــش، ومــا هــي جاذبيتــه واســتمرارها 

حــى اآلن؟ 
تــزال  ال  حيــة  قطعــة  املــكان  أبن  الكاتبــة  تعاجلــك 
تومــض يف مســارب الذاكــرة الشــفهية، عنــه وعــن زمنــه 
اجلاذبيــة  وأن  الواقعيــة،  صــوره  معظــم  آتكلــت  الــذي 
ليســت يف املهمــش واملهمــل، وال يف التناقــض احلــاد بــن 
املكتــوب املخفــي عــن العــن الــذي يشــبه اليوتوبيــا الــي 
نعرفهــا شــفاهة، بــن واقــع ال ميكــن اجلــزم أبنــه يتداعــى 
لكنــه يفقــد ملعتــه احلقيقيــة، وبــن واقــع آخــر حييــط بــه 
ويبتلــع مجالياتــه يف قبــح طــاٍغ، ال يراعــي أن مثــة ماضيًــا 
بــل  ليــس مــن احلكمــة،  أنتــج كل هــذا اجلمــال، وأنــه 
ليــس مــن الوعــي أببســط مقومــات احلضــارة أن نرتكــه 

يتــآكل حــى خيتفــي.
وهبــذا املنعطــف فمقهــى ريــش هــو قطعــة حيــة مــن 
املاضــي ومــن احلنــن إليــه، بــل يتجــاوز ذلــك إىل دحــض 
للهــو  املقهــى  يكــون  أن  إمكانيــة  حــول  افرتاضيــة  أي 
واملتعــة فقــط، بــل يتجــاوز ذلــك ليصبــح مصــدراً مهمــاً 
والفــين  السياســي  التاريــخ  ملراحــل  أعمــق  فهــم  حــول 
للمثقــف داخــل دوائــره وأزماتــه، كذلــك هــو حفــر يف 
الــزوال  علــى  قاربــت  الثقافيــة يف حلظــة  التاريــخ  ذاكــرة 
مبفاهيمهــا وحتيزهــا، لكنهــا تظــل اترخيــاً للوســط الثقــايف 

يف حلظــة غــر رمسيــة.
أثرهــا  يقتــف  مل  شــذرة  لأمانــة  الكتــاب  يــرتك  مل 
ابملقهــى،  وغرامــه  األول  املالــك  هــوى  مــن  بــدًءا 
بــدأ  حيــث  ميــالده،  اكتنفــت  الــي  والصعــوابت 

ابلواثئــق  مدعًمــا   ،  ١٩٠8 نشــاطه 
وصعوبــة  طبيعــة  تكشــف  الــي 
اإلدارة  جهــات  مــع  التعامــل 
وحتــول  والقوانــن،  والبوليــس 
مقهــى  مــن  وتطــوره  املقهــى 
)غنائــي  مســرح  إىل  للجلــوس 
ومســرحي( داعًمــا ملفاهيــم فنيــة 

. يثــة حد
مــن املؤكــد أن املقهــى بوجــوده 
متاهــى  إمنــا  واترخيــه  الواقعــي 
البيئــة  حداثــة  مــع  األســاس  يف 
والــي  فيهــا  نشــأ  الــي  واملدينــة 
أوجدهــا اخلديــو إمساعيــل، وطبيعــة 
أن  كمــا  وحداثتهــا،  عصريتهــا 

جــزًءا مــن التقاليــد والفولكلــور، ومنهــا مقهــى ريــش.
اجلــزء  اجلــدران  علــى  املعلقــة  الصــور  لــك  ســتحكي 
صــور كامــل  املقهــى،  حــكاايت  مــن  حضــورًا  األكثــر 
ومامــون الشــناوي، صــالح أبوســيف وصــالح عيســى 
حمفــوظ كان  جنيــب  أن  ســتعرف  وغرهــم،  والرحيــاين 
منتظُمــا يف احلضــور طــوال أكثــر مــن ســبعة عشــر عاًمــا، 
مل يتأخــر دقيقــة واحــدة عــن موعــد حضــوره وانصرافــه، 
والســجائر  يشــرهبا  الــي  القهــوة  فناجــن  عــدد  يــزد  مل 
الــي يشــرهبا واحــدة وال نقصــت واحــدة حــى وصفــه 
الكاتــب الســاخر حممــد عفيفــي أبنــه "الرجــل الســاعة".. 
ســتحكي لــك أن املــكان ليــس جمــرد مجــاد ال يتزحــزح، 
مــن  )املوقــف  الزمــن  أحــداث  يف  بــرواده  يشــارك  بــل 

مثــااًل(. كامــب ديفيــد – 
لكــن الصــورة ليســت بيضــاء علــى طــول اخلــط، فرغــم 
أن ريش حظى مبا مل حيظ به مقهى آخر مقهى ابلكتابة 
عنــه، إال أن جنيــب ســرور أصــدر ديوانــه "بروتوكــوالت 
حكمــاء ريــش" الــذي يســخر فيــه مــن مثقفــي الســلطة 
يف تلــك الفــرتة، كمــا تــرددت قصيــدة أمحــد فــؤاد جنــم" 
يعيــش املثقــف علــى مقهــى ريــش" الــي انتقــد فيهــا عزلــة 
وتعــايل املثقفــن اجلالســن طلبــاً للراحــة وإيثــارًا للســالمة 

والــي حلنهــا وغناهــا الشــيخ إمــام.
مجــال  الشــاعر  يــرى  الكتــاب  علــى  تعليقــه  يف 
القصــاص أن "عــن مقهــى ريــش" تتجــول يف القاهــرة 
يف  الزمــن  أصابــع  حتركهــا  مرئيــة  غــر  كأهنــا كامــرا 
الســرد  سالســة  فيهــا  متتــزح  خصبــة  بصريــة  مشــهدية 
واحلكــي بــروح الفكــرة املؤكــدة ابلصــور والواثئــق، مشــرًا 

ستحكي 
لك الصور 

المعلقة على 
الجدران الجزء 
األكثر حضوًرا 
من حكايات 

المقهى، صور 
كامل ومامون 

الشناوي، 
صالح 

أبوسيف 
والريحاني 

وغيرهم

حفرت 
ميسون صقر 

في ذاكرة 
التاريخ 

الثقافية في 
لحظة قاربت 

على الزوال 
بمفاهيمها 

وتحيزها

 ستعرف أن 
نجيب محفوظ 

كان منتظُما 
في الحضور 
طوال أكثر 
من سبعة 

عشر عاًما، لم 
يتأخر دقيقة 

واحدة عن 
موعد حضوره 

وانصرافه

� جانب من ندوة وحفل توقيع الكتاب مبقهى ريش، من اليمن: ميسون صقر القامسي، نبيل عبدالفتاح، حممد سليم شوشة، ومجال القصاص
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 ١٩٧٧
اجلديدة

كان املساء، واجلديدة تستحم يف ربيع ذهيب خممور 
بــرائــحــة الــبــحــر. يــومــهــا رأيــتــه مــبــاشــرة. اعــتــدت صــوره 

منشورة على صفحات اجلرائد واجملالت. 
حدث، ابملقهى الفرنسي. كان مطعما وحاان جياور 
يرز  الــي  املدينة  صيدليات  أقــدم  الرئيسة،  الصيدلية 

مالكها من بعيد تتقدمه أانقته. 
املقهى يف الزاوية يقابل املسرح البلدي. على اليمن 
الريد املركزي، وابلقرب، فرع بنك املغرب. يكاد يكون 
التصميم االستعماري ذاته املعتمد مبدينة الدار البيضاء 

وطنجة.
تلميذ  أمام  بيضاء  األربعاء، والظهرة  اليوم.  أتذكر 

خــلــدون".  "ابـــن  مبؤسسة  آداب  اثنـــوي  الثانية  السنة 
ــم ســيــكــونــون  ــر" أبهنــ ــ ــ ــيـــم زابي ــراهـ ــــرين الــصــديــق "إبـ أخـ
ابملقهى الفرنسي. خلصت إىل أنه لن يكون وحيدا. 
كان مرفوقا ابلقاصن "إدريس اخلوري" و"أبو يوسف 

طه"، وكالمها جالسته عن غر موعد.
تعرفت على "أبو يوسف طه" ابلصدفة يف مسقط 
الــرأس "أزمـــور". حكى أنــه قــدم من مراكش يف زايرة 
ألخــيــه. عــنــدهــا ضــربــت لــه مــوعــدا مبقهى "مصطفى 

األمركاين". 
يف التاسعة أو العاشرة من صباح يوم ال أستحضره، 
ألفيته جالسا. صورة عن مثقف اندر مجع إىل اإلملام 

ابلقدمي، سعة املعرفة ابحلديث.
ــة  ــ ــره حـــدثـــين عـــن املـــســـتـــوايت الــلــغــويــة يف رواي ــ أذكــ

محمد زفزاف
شذرات من سيرة 

صدوق نورالدين - املغرب

 الروائــي والقــاص املغــريب الراحــل "حممــد زفــزاف ـ ١٩4٥ ـ ٢٠٠١" مل يــرتك 
ســرية ذاتيــة، مثلمــا مل يكتــب مذكــرات، يوميــات أو اعرتافــات. و كان يؤثــر 
إمــاء ســريته الذاتيــة عــوض كتابتهــا مباشــرة. وقــد كتــب الناقــد والروائــي صــدوق 
نــور الديــن ســرية الكاتــب املغــريب األشــهر الــذي كان يُلقــب بـــ »الكبــري« حتــت 
عنــوان »كتــاب حممــد زفــزاف« مــن واقــع زايراتــه املتكــررة 
لــه يف بيتــه يف بيتــه. وامتــدت مــن أواخــر الســبعينيات إىل أن 

ســقط مريضــا. 
كان بيــت زفــزاف مفتوحــا للجميــع، يعرفــه مجيــع ســكان احلــي شــأن شــخصيات 
مثــل عبدالرمحــن األبنــودي وأمحــد فــؤاد جنــم، الــي تتآلــف مــع أوســاط شــعبية ال 

عاقــة هلــا ابلثقافــة، ويبادهلــا النــاس حبًــا حبــب.
يقــول صــدوق عــن كتابــه: »حاولــت اســتعادة مــا عــر عنــه يف مراحــل حياتيــة 
دقيقــة، و ابلتــايل تدوينــه ليمثــل شــهادة عــن مرحلــة زمنيــة مــن عمــر الثقافــة 
و األدب ككل. و إذ ننشــر هــذه املقاطــع مــن الكتــاب الــذي يصــدر قريبًــا، 
فإننــا نســتحضر شــخص زفــزاف الــذي ظــل فاعــًا يف الســاحة الثقافيــة املغربيــة 

والعربيــة علــى الســواء.

وصلنا 
بالبحث إلى 
غرفة واحدة 

في عمارة 
شعبية، كل 

ما فيها 
هو اللحية 
وصاحبها: 

محمد زفزاف
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"يوليسيس". مل يشر زمنها إىل "ابختن" أو غره، وإمنا 
متباينة  لغوية  إيقاعات  الــروائــي  الــســردي  النص  اعتر 
ــرأت لــه دراســـة  ــورة االجــتــمــاعــي. وكــنــت قـ تعكس صـ
املغربية  القصة  يف  الكفكاوي  "املنزع  بـ  ومسها  عميقة 
الــقــصــرة"، وإن مل ختــِن الــذاكــرة نـُـشــرت ابلــعــدد الثاين 
اجلديدة"  "الثقافة   : بنيس"  "حممد  الشاعر  جملة  من 

)ديسمر/ دجنر / ١٩7٥(.
وأمــا "إدريـــس اخلـــوري"، فصادفته يف 

"البشر".  قريبا من مكتبة  الــرابط 
كـــان الــكــتــيب يــعــرض رواايت 

 HENRI( ــفـــرنـــســـي  الـ
قــال   .)TROYAT
"إدريس" خماطبا الكتيب : 

"أين "ظالل"؟
)قــــدم "حمــمــد زفــــزاف" 
جمموعة "ظالل" كالتايل: 

"ظـــــالل"  جمـــمـــوعـــة  "إن 
املفاهيم  عن  تنفصل كثرا  ال 

والــقــضــااي الـــي ســبــق أن طرحها 
ــوري يف جمــمــوعــتــه األوىل  ــ ــــس اخلـ إدريـ

"حـــزن يف الــــرأس والــقــلــب". يفسر 
ذلـــك كـــون الــكــاتــب اخــتــار له 

النمط  ــل  داخـ ملحة  قــضــااي 
االجــتــمــاعــي الـــذي يعيشه 
ــــرب. هـــــذه الــقــضــااي  ــغـ ــ املـ
واالهــــتــــمــــامــــات لــيــســت 
معاشة من طــرف أبطال 
ولكنها  وحدها.  الكاتب 

األوىل  ـــة  ــدرجــ ــ ابلـ تـــعـــكـــس 
ــاايان واهـــتـــمـــامـــاتـــنـــا حنــن  ــضــ قــ

أيضا.".
 "...إن جمــمــوعــة "ظــــالل" تطرح 

ــنـــقـــاش. هــنــاك  ــلـ عـــــدة مــــقــــوالت فــلــســفــيــة لـ
الشيء  األبــطــال.  الوجودية عن بعض  املالمح  بعض 
الـــذي سبق أن أكـــده املــؤلــف يف جمموعته "حـــزن يف 
ــرأس و الــقــلــب". فمشكلة الــوجــود تـــؤرق كــثــرا من  الـ
الشخصيات، أعين الوجود بكل عالقاته الفردانية جتاه 
األشياء. فاجلنس نفسه يدخل يف هذا الصراع لتأكيد 
أو إلحــبــاط الــشــرط اإلنــســاين بصفة عــامــة. وبطبيعة 
احلــال، فإننا لسنا بصدد مطارحات فلسفية عقالنية 
ولــكــنــنــا بــصــدد عــمــل أديب بــكــل مــا لــه مــن قــيــمــة يف 

ذاته.".(

)صــدرت "بيوت واطئة" يف ١٩77 متضمنة نص 
العنيدة". ونشر من قبل يف جملة "اجمللة"  "احللزوانت 
للرائد "حيي حقي"، فأاثر انتقادات من ضمنها اعتبار 
القاص والروائي املصري "عبده جبر" ما كتب مبثابة 
ــا يف املــغــرب، فانبثق حلم  ــــراتج " صــحــايف. وأمـ "روبـ
حتويل النص إىل شريط سينمائي قصر، جمرد حلم.(.

دعــــاين الــكــاتــب الــكــبــر لـــزايرتـــه ابلـــــدار الــبــيــضــاء. 
ــداوم اجلــلــوس حبــان  ــ قـــال أبنـــه يــســكــن ابملــعــاريــف، ويـ

"املاجستيك".
يف قاعة مندوبية الشبيبة والرايضة، املواجهة لداخلية 
"ابـــن خـــلـــدون" مســعــت صــوتــه اجلـــهـــوري ألول مـــرة و 
قراءته الفصيحة. حكى عن شخصية "بويداي"، وقد 

شوهد "متشعبطا" شجرة. 
تلك الليلة، رفــض "إدريـــس اخلـــوري" إمتــام اجللسة 
بعد نفاذ سجائره. فلم يكن أمام "إبراهيم زابير" سوى 
التكفل ابلبحث عن علبة "كازا سبور" يف ليل متأخر. 
بعد اللقاء األول، داومت على زايرته حبي "املعاريف" 

ابلدار البيضاء. 
الدار البيضاء : نوفمر

ينفث مساء نوفمر لسعات برد اخلريف احلادة. أدير 
الظهر للحافلة رقم: 7، ابحثا عن حان "املاجستيك". 
كان قريبا من مقهى ومطعم "البريس" الذي بدا قمة 
نظافته و غاية أانقته، مما يوحي أبن يدا أوروبية تقف 

من ورائه. مل يكن "املاجستيك" كذلك. عاداي كان.
تركت لرأسي أن يطل حبثا عنه بن وجوه )الشارابن(. 
جيلس أقــصــى احلـــان مــواجــهــا رجــال قـــرواي. يدخنان، 

الحقا، سندعوه لثانوية "ابــن خلدون" يف قــراءات 
قــصــصــيــة ابلــقــســم الـــداخـــلـــي، حــيــث قــمــت بــتــقــدميــه، 
ليستضيفنا على عشاء "عبد احلكيم بن سينا" كمهتم 
ابجلــانــب املــســرحــي، وحبــضــور "خــالــد اخلــضــري" )بــدأ 
مسرحيا و حتول إىل انقد سينمائي( الذي اكتشفت 

ليلتها أنه يعزف على العود مبهارة.
مل أعــــد لـــرؤيـــة "أبــــو يــوســف طــــه"، وإمنــــا اتبــعــت 
كتاابته األدبية من خالل ملحق "العلم 
الثقايف". وأحس - و إىل اليوم - 
أبنــه مل حيظ ابالهتمام األديب 

والنقدي الالئق.
ــر إىل  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ُكــــــــتِــــــــَب الـ
"إدريــــــــــــــــــــــس اخلــــــــــــــــوري" 
لــلــمــشــاركــة يف نــــدوة عن 
"حمــمــد شــكــري" نظمها 
احتـــاد كــتــاب املــغــرب بـــ : 
"أصــيــلــة". كــانــت األخـــرة 
ــل وفــــــــــــــاتــــــــــــــه)٢٠٠3(.  ــ ــ ــب ــ ــ ق
وأســتــحــضــر طــريــفــة لـــ "اخلــــوري" 
خبــصــوص "إبــراهــيــم اخلــطــيــب". كــان 
حــكــاهــا يف الــطــريــق بــن "أصــيــلــة" 
و"الـــــــــــــــــــرابط". قــــــــال أبنــــــــه ال 
ــوان  يــكــتــب ســــوى عـــن "خــ
"بــــــول  و  غــــويــــتــــســــولــــو" 
بولز". وأعــرتف أبن أول 
مغربية  قصصية  جمموعة 
قرأهتا "حزن يف الــرأس و 
القلب" )١٩74(، وقدم 
هلا الناقد واملرتجم "إبراهيم 

اخلطيب" بشكل موسع.
يف املــقــهــى الــفــرنــســي، كــانــوا 
ــتـــوار. "حمـــمـــد زفـــــزاف"  عــلــى الـــكـــونـ
يواجه "إدريــس اخلــوري" فيما "أبــو يوسف 
طه" يف الوسط. يرى الكاتب الكبر الباب، ويسرح 
يــدخــن، وميسد  البلدي.  املــســرح  بناية  متأمال واجــهــة 

حلية مل خيطها بياض الثلج. سألين:
- أين تدرس؟

قلت:
- بثانوية "ابن خلدون".

- هل قــرأت "بيوت واطئة" ؟ إهنــا تضم نصا عن 
مدينة "أزمور".

- نعم أعرف.

يشرابن و يتحاوران يف موضوع يبدو ابلغ األمهية.
سألين إن كــان ميكن أن أزوره غــدا، فأخرته أبين 
ســأفــعــل بــعــد أســـبـــوع. فــتــح حقيبته اجلــلــديــة الــعــاديــة 
الي داوم محلها، وأمــدين بنسخة من روايته "قبور يف 

املاء")١٩77(. كان أول عمل أهدانيه.
)يف هذه السنة زرت مكتبة "البشر" ابلرابط، حيث 
له  أول جمــمــوعــة قصصية  مــن  عــلــى نسختن  عــثــرت 
"حوار يف ليل متأخر")١٩7١(، و صدرت حينها بـ 
"سوراي". حصلت النسختن، ويف اللقاء األول طلبت 
من الكاتب الكبر توقيع واحدة، و "أهديته" الثانية، 

فابتسم : "حسنا أان مل أعد أملكها."(. 
أخرين الناقد والروائي السوري "نبيل سليمان" أبنه 
زار املغرب زايرة شخصية التقى خالهلا الكاتب الكبر 
ــار إىل أنـــه كــتــب عــن جمموعته  ــــدار الــبــيــضــاء. وأشــ ابل
ــيــل مـــتـــأخـــر/ ســــوراي/  ــبــكــر "حــــــوار يف ل الــقــصــصــيــة ال
١٩7١(، دراسة نقدية نشرت على صفحات جريدة 
"البعث" السورية بتاريخ )٠٢/٢6/ ١٩7١(، وكان 
"سرة  والحقا ضمنها كتابه  سنة.   ٢6 حينها  عمره 
القارئ" )دار احلوار/ سوراي/١٩٩6(. ومن ضمن ما 

ورد فيها:
  "إن زفزاف خيرت كلمته بدقة و شفافية، وهو يلعب 
بوسائل احللم واملــونــولــوج بــذكــاء. إن -حـــوار يف ليل 
أبعاد، ولكين  أدبية )وحــدويــة( ذات  متأخر- خطوة 
أرى أبعادها القومية أكر، و قد كنا ننتظر من حممد 
زفزاف يف ١٩7١ أكثر مما رأينا. وعلى كل حال فإن 
املزيد من هذه اخلطوات تعمق التواصل الذي ننشد". 

� سعد يوسف

� محمد شكرى

أطرق الباب 
ليتناهى 

حفيف 
خطواته. 

يفتح، 
تتقدمه 

سلحفاته 
التي ارتبط 

الحديث عنه 
بها : "الروائي 

وسلحفاته"

 كان حريصا 
على نشر 

رواية 
ومجموعة 

قصصية في 
السنة ذاتها. 
وفي الغالب 

خارج أرض 
الوطن 

المقهى في 
الزاوية يقابل 

المسرح 
البلدي. على 

اليمين البريد 
المركزي، 

وبالقرب، فرع 
بنك المغرب. 

يكاد يكون 
التصميم 

االستعماري 
ذاته المعتمد 
بمدينة الدار 

البيضاء 
وطنجة
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وبعد أسبوع
منتصف النهار

الكاتب الكبر كما يؤثرون تلقيبه وحيدا غارقا يف 
يدخن  "املاجستيك".  على كــونــتــوار  أتمــالتــه  صمت 
ويشرب. إىل جانبه جلست. أعلمته أبين ال أشرب. 
طلب مــن الــنــادل الـــذي حــدجــين ابســتــغــراب زجاجة 

"كوكاكوال". قال خماطبه:
- هــذا أول دكــايل يغرد خــارج السرب. ال يكرع. 

وال يدخن.
ساد صمت كثلج. كسره ابلسؤال عن الدراسة وما 
أنوي القيام به بعد احلصول على شهادة الباكالوراي. 

حكيت أحالمي اجملهضة. 
عاد ليسألين :
- ماذا تقرأ ؟

- فرغت من روايــة "قبور يف املــاء" وبصدد 
"رحيل البحر".

ابتسم :
تــــعــــذب  أنـــــــــــت  إذن   -

نفسك.
والنصف،  الــواحــدة  يف 
قـــــصـــــدان الـــــــريـــــــد. أفــــــرغ 
مراسالت  من  الصندوق 
ــل  ــ ــ ــائـ ــ ــ عــــــــــبــــــــــارة عــــــــــن رسـ
ــاه  ــه ابجتــ ــ ــت وجمـــــــالت. ودعــ

مسقط الرأس "آزمور". 
ديسمر

منتصف النهار
من بعيد حملته جالسا يف مقهى قريب 

مــن "املاجستيك". يــشــرب شــايــه األســـود ويــدخــن.
)مل أره يشرب قهوة ســوداء(. أمامه يف صحن صغر 
نصف هــاللــيــة.)مل يكن أيكــل بشكل جــيــد(. طلب 
من النادل إمدادي بقهوة. فتحت ملفا اعتدت محله، 
وبسطت بن يديه نسخة من جريدة "البيان" تضمنت 
دراســي املطولة عن روايته "قبور يف املــاء". تصفحها 

ودس اجلريدة يف حقيبته. سألين :
- ملَ مْل تنشر هذه الدراسة يف جريدة "احملرر"؟

أجبته :
- إن لـ "احملرر" أولياؤها الذين جييزون ومينعون.

  وحكيت ما وقع الحقا واجملموعة القصصية األوىل 
لـ "حممد شكري": "جمنون الورد". كانت صدرت عن 
"دار اآلداب/بـــروت". حينها أجنــزت دراســة أرسلتها 
كاملعتاد عــر الــريــد جلــريــدة "احملــــرر". انــتــظــرت ثالثة 

الرابط/ ٢٠٠3/ ص: ١٥٢( 
كــــان - كــمــا ســلــف - مــعــروفــا بـــن أهــــايل "حــي 
ــوا  املـــعـــاريـــف". يــقــودك أصــغــر طــفــل لــشــقــتــه، ممــن دأبـ

التحلق حوله كيما ينفحهم.
ــبـــاب لــيــتــنــاهــى حــفــيــف خـــطـــواتـــه. يــفــتــح،  ــــرق الـ أطـ
تتقدمه سلحفاته الي ارتبط احلديث عنه هبا : "الروائي 
يتدفق  الــيــســار.  على  الغرفة  يف  أجلس  وسلحفاته". 
الضوء من الشرفة املطلة على زنقة "ليسرتيل" وساحة 
ــاان، يــصــل صــوت  ــيـ ــة. أحـ ــاصـ ــة االبــتــدائــيــة اخلـ املـــدرسـ

الصغار يرددون األانشيد واآلايت القرآنية. 
املكتبة القصبية الصغرة فقرة. الحقا سيطلعين على 
اثنــيــة يف غــرفــة نــومــه شبه الــفــارغــة إال مــن ســريــر يسع 
شخصن. أمامي مائدة مستديرة وكبرة. يف مواجهي 
جــهــاز تــلــفــاز تــتــبــدل صـــوره املــتــالحــقــة، فيما أسكت 
الـــصـــوت. ميــن الــغــرفــة، يف األعـــلـــى، صــــورة للكاتب 
الكبر رمست ابليد. يبدو أن صاحبها ركز -وبقوة - 

على اللحية الدستيوفسكية املمشطة. 
ــروائـــي عــلــى الــســريــر الــقــريــب مـــن الــشــرفــة  يــتــمــدد الـ
يتصفح كناشا يدون على صفحاته خياله اإلبداعي. 

مل يكن ميلك مكتبا.
ــرأة قــصــرة طالبها  قـــام مــن عــلــى الــســريــر. اندى امــ
إبحضار شــاي أســود. غــاب ألقــل من دقيقة، ليعود 
بن يديه كتاب قد يكون يف حدود الثمانن صفحة. 

قال:
- هذه جمموعة "األقوى". صدرت مؤخرا عن احتاد 

الكتاب العرب بـ "سوراي". 

أسابيع دون جدوى. عندها أعدت كتابتها لتنشر يف 
جملة "اآلداب". ومن املفارقات أن العدد تضمن على 
السواء دراسة نقدية للناقد والروائي "حممد برادة" عن 
ديوان للشاعر "حممد األشعري". كم سعدت بذلك.

األول "حــدود  الــدراســة الحقا يف كتايب  )ضمنت 
الراحل "عبد  الشاعر  األديب")١٩84(. وكان  النص 
اللطيف الفؤادي" أخرين يف "طنجة" أبهنا مل تعجب 

"حممد شكري".(
  ابــتــســم و ســألــين إن كــنــت أعـــرف الــشــقــة حيث 
يستقر. أجبت ابلنفي. قال يف املرة القادمة سنذهب 

إىل البيت.
)داومت على الكتابة حمليا يف جريدة "البيان". وهو 
ما دعاين ملراسلة الزعيم السياسي "علي يعته" مطالبا 
بــتــعــويــضــي. إال أنـــه رد يف رســالــة رفــيــعــة "إن ظــروف 
ابلتعويض.  حاليا  تسمح  وال  قاسية  اجلــريــدة 
نتمى أن يستمر تعاونك". و هو ما 

كان(. 
١٩٧8
يناير 

ــارة من  ــمـ ــعـ تــتــشــكــل الـ
املدخل  طبقات.  ثــالث 
الـــضـــيـــق مـــتـــســـخ. عــلــى 
نبااتت  الشمال  اليمن، 
وأعـــــــــشـــــــــاب مــــــاتــــــت يف 
ــذبــــول. أحــيــاان،  ــ الــيــبــس وال
يــتــجــمــع عــاطــلــون ومــنــحــرفــون 
املدخل يدخنون، ويكرعون  أمام 
خفية. أصعد الــدرج شبه املظلم، فيما 
الضوء األصفر الشحيح يضيء نفسه. مل أعد أذكر 
أين قرأت كلمة للروائي "إلياس خوري" عن الكاتب 
الكبر يقيم يف عمارة مهجورة. وأما اجلزائري "الطاهر 
وطار"، فعّر يف كلمة عنوهنا ابلتايل: "حممد زفزاف يف 

ذمة ربه املالك الذي يظهر وخيتفي" : 
ــره  اقــتــحــمــنــا وكـ ــد  املــــغــــرب، وقــ ــه يف  ــدتـ  ".. وجـ
يوسف  سعدي  الدارالبيضاء،  يف  الشعيب  الصغر، 
وعــز الــديــن املــنــاصــرة وأان يــقــودان الــشــاعــر املــوهــوب 
ايســـن عــــدانن، بـــدون مــوعــد، بـــدون تــذكــر دقــيــق 
تطوع  سألنا  فكنا كلما  ايسن،  طرف  من  للعنوان 
أن وجدان  إىل  للمهمة.  واألطفال  الشبان  عشرات 
ما  واحــدة، كل  غرفة  ويف  شعبية  عمارة  أنفسنا يف 
)حممد  زفــزاف  حممد   : وصاحبها  اللحية  هــو  فيها 
زفــزاف الــكــبــر( / مــنــشــورات رابــطــة أدابء املــغــرب/ 

لفنان  أظنها  الغالف جتريدية.  أنيقة ولوحة  الطبعة 
ــه الـــذي حيـــرص على  يــدعــى "زهـــر احلــمــو". وهـــو ذاتـ
تــوقــيــع أغــلــفــة جمــلــة "املــعــرفــة". هـــذه الـــي نــشــرت على 

صفحاهتا دراسة نقدية عن اجملموعة.
أذكر أن التشكيلي والسينمائي "التيجاين الشريكي" 
ــــالع عــلــيــهــا. األمـــر  اســتــعــار "األقـــــــوى" هبــــدف االطــ
حدث والقاص "حممد جــران". كان جالسين مبقهى 
ملا  صدفة  األوىل  يف  مــرتــن.  "اإلكسيلسيور"  ومطعم 
كنت منهمكا يف قراءة رواية "رحيل البحر". خاطبين 

ابلقول:
- ملاذا تضيع جهدك ؟

الــقــراءة، لكن  الثانية فاستعارها بغاية  وأمــا يف املــرة 
دون أن يعيدها.

كــــان "حمـــمـــد زفـــــــزاف" حــريــصــا عــلــى نــشــر روايــــة 
وجمموعة قصصية يف السنة ذاهتــا. ويف الغالب خارج 
أرض الوطن، حيث ذاعت شهرته بعد نشره قصائد 
وقــصــصــا يف جمـــالت بــروتــيــة ذات الــصــيــت: "شــعــر" 
رائعته  مــن  األوىل  الطبعة  ظــهــرت  بينما  و"اآلداب"، 
"املرأة و الــوردة" )١٩7١( ضمن منشورات "غالري 
وان" ببروت، و بدعم من الشاعر "يوسف اخلال". 

 -------------------
مفاتيح :

 اجلديدة: مدينة مغربية 
املعاريف: حي أقام فيه الراحل حممد زفزاف ابلدار 

البيضاء
احملرر: جريدة تقدمية مغربية 
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حــول املهرجــاانت الســينمائية، بدايتهــا، عالقتهــا بتأريــخ 
الكبــرة يف  والفجــوة  األفــالم، كظاهــرة سوســيولوجية، 

تــذوق األفــالم مــا بــن املتلقــي املتخصــص والعــادي.
البداية

جتمــع  أوروبيــة  الســينما كظاهــرة  مهرجــاانت  بــدأت 
بــن الشــؤون السياســية والقوميــة، مثلهــا مثــل املعــارض 
األوليمبيــة  واأللعــاب  والكتــاب  للتجــارة  العامليــة 
ختتــار  املهرجــاانت  وكانــت  الرايضيــة.  واملنافســات 
الــي  الوطنيــة  اللجــان  مثــل  بالدهــا  متثــل  الــي  األفــالم 
شــهدت  األوملبيــاد. مث  للمنافســة يف  الرايضيــن  ختتــار 
اجلديــدة"  "املوجــة  ظهــور  مــع  تغيــرا كبــراً  الســتينيات 

أو  هنــا  جديــدة  ســينمائية  مهرجانيــة  دورة  مــع كل 
اجلــدل والصراعــات واخلالفــات واإلاثرة.  يبــدأ  هنــاك، 
فئــة  علــى  مقتصــراً  الــذي كان  الســينمائي  املهرجــان 
إىل  ميــداي  السوشــيال  مــع  فيمــا مضــى، حتــول  بعينهــا 
"ظاهــرة/ "ترينــد" ميكــن لغــر املختصــن اإلدالء آبرائهــم 

فيــه، والســخرية منــه أو الدفــاع عنــه.
املهرجــاانت  حقيقــة  عــن  ســؤااًل  طرحنــا  إن  لكــن 
الســينمائية مثــاًل، أو فائدهتــا أو ســبب نشــأهتا أو ملــاذا 
تســتمر إىل اليوم رغم الســقوط اجلزئي للســينما واهنزامها 
لــن  املشــاهدة،  منصــات  أمــام  آبخــر-  أو  بشــكل   -
جنــد إجــاابت كافيــة. يف هــذا املقــال نطــرح تســاؤالتنا 
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لــكل مهرجــان  الــذي أييت مصاحبــاً  الشــعور ابلذنــب 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، ويدفــع املشــاركون 
للدفــاع عــن حــدث، أو يدفــع املهامجــون للســخرية أو 

منــه. التقليــل 
كل مهرجــان خيتلــف ابختــالف جغرافيتــه وأتسيســه 
وأهدافــه واختياراتــه وهيكلــه، يف مصــر حيــل مهرجــان 
القاهــرة يف املرتبــة األوىل فنيــاً والثانيــة مجاهــرايً قبــل وبعــد 
مهرجــان اجلونــة، بينمــا تظــل ابنورامــا الســينما األجنبيــة 
مثــال حــداثً منفصــاًل وخنبــوايً ال يهتــم بــه ســوى عشــاق 

الســينما.
ويف حــن يتجــه املعظــم اليــوم حنــو منصــات املشــاهدة 
مثــل نيتفليكــس وشــاهد وosn، إال أن هــذه املنصــات 
ال ال تقــدم فرصــة االطــالع علــى التنويعــة الفنيــة الــي 
فــإذا كان  خمتلفــة،  ثقافــات  مــن  املهرجــاانت  تقدمهــا 
وإرضــاء  املشــاهدات  حتقيــق  املنصــات  مــن  الغــرض 
الشــرحية األكــر مــن مجهــور عــام يهتــم ابإلهبــار، أتيت 
املهرجــاانت لتنتخــب األفضــل، ومتنــح الفرصــة ألفــالم 
رمبــا صــّورت علــى هواتــف هــواة يف شــوارع صغــرة ملدينــة 

مهمشــة مبمثلــن غــر حمرتفــن للمعــان والظهــور.
مهرجــان الفيلــم واتريخ الفيلم

علــى الرغــم مــن أن املهرجــاانت الســينمائية كان هلــا 
دور حمــوري يف دراســات األفــالم منــذ األربعينيــات مــن 
القرن املاضي يف حتديد جوانب خمتلفة من االهتمامات 
البحثيــة، ســواء علــى املســتوى النقــدي أو النظــري، إال 
أهنــا مل حتــظ ابهتمــام أكادميــي إال يف الســنوات األخــرة 

كمجــال حبثــي مســتقل. 
الســينمائية  املهرجــاانت  دراســات  اســتخدمت 
جمموعــة واســعة مــن األســاليب املنهجيــة للرتكيــز عليهــا 
مــن زوااي خمتلفــة، مثــل: تقــدمي نظريــة مهرجــان األفــالم، 
والتاريــخ  الســينمائية  املهرجــاانت  اتريــخ  بــن  والعالقــة 
منظــور  مــن  الســينمائية  واملهرجــاانت  اجليوسياســي؛ 
مــكاين، مثــل عالقاهتــا ابملــدن املضيفــة وحركــة الســياحة 
هبــا وأتثــر هــذا التالقــح يف اجلــو االجتماعــي للمدينــة، 
أو مــن حيــث عالقتهــا ابقتصــاد الســينما أو دراســات 

املتلقــي. اســتقبال 
مــن أجــل حتديــد العالقــة بــن مهرجــان الفيلــم واتريــخ 
الفيلــم، مــن الضــروري الرتكيــز علــى ثالثــة جوانــب خمتلفــة 

ملــا نعنيــه بكلمــة "التأثــر". 
اجلانــب األول يتــم مــن خــالل تقــدمي أفــالم جديــدة 
تصــور  تشــكيل  علــى  قــادراً  املهرجــان  يكــون  متامــاً، 
بــن  مقــارانت  وعقــد  املعاصــر،  الســينمائي  املشــهد 
لصنــاع  اهلرمــي  التسلســل  وتغيــر  املختلفــة،  الثقافــات 
الســينما، وتســليط الضــوء علــى التجديــد والتجريــب يف 

يف شهر أكتوبر، يتزين منتجع "اجلونة" مثل عروس. 
املنتجــع الــذي يبــدو كجنــة معزولــة وســط صحــراء يــزداد 
ألقــاً، ويشــغل جنــوم العــامل حجــرات فنادقــه وبيوتــه املبنيــة 
جنمــات  وهنــاك  فتحــي.  حســن  املعمــاري  منــط  علــى 
وتســرحيات  الفســاتن  اختيــار  يف  الوقــت  يقضــن كل 
محــراء،  ســجادة  علــى  مــا  لظهــور  واالســتعداد  الشــعر 
وحــى  حماضــرة  أو  نــدوة  أو  لتكــرمي  يســتعدون  وجنــوم 
بصحافيــن  وأيضــاً  للســينما.  آخريــن  بصنــاع  التقــاء 

ومهتمــن ابلفنــون ونقــاد ومصوريــن.
رغــم أن هــذا املنتجــع الــذي يقــع علــى بعــد ٢٢ كيلــو 
مــن مطــار الغردقــة الــدويل يف املعتــاد طبقــة واحــدة اثبتــة 
وصلبــة، معــزول ببــواابت حيميهــا حــراس ال يســمحون 
ــالك أو املســتأجرين. فــارغ متامــاً 

ُ
بدخــول أحــد ســوى امل

إال مــن مــارة عابريــن يتمشــون يف الشــوارع املظلمــة أو 

املضــادة. والثقافــة 
ولعــل أقــدم مهرجــان ســينمائي هــو مهرجــان البندقيــة 
الســينمائي الــدويل الــذي أفتتــح يف عــام ١٩3٢، وكان 
جــزءاً مــن املعــرض الفــين الــدويل الســنوي للمدينــة، مــع 
متثيــل دول إيطاليــا وفرنســا وأملانيــا وبريطانيــا والــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد الســوفيي. ومــع ذلــك، علــى 
الرغــم مــن عــدد األفــالم القادمــة مــن بلــدان خمتلفــة، فقــد 
أساســي كأداة  بشــكل  املهرجــان  موســوليين  اســتخدم 

للدعايــة للفاشــية اإليطاليــة وإضفــاء الشــرعية عليهــا. 
أدى االســتياء مــن الدعايــة الفاشــية ملدينــة البندقيــة 
إىل أتســيس مهرجــان كان الســينمائي. الــذي مت أتجيــل 
الغــزو األملــاين حــى عــام ١٩46. ويف  نشــاطاته بعــد 
األربعينيــات واخلمســينيات مــن القــرن املاضــي، بــدأت 
الكــرى  الدوليــة  الســينمائية  املهرجــاانت  مــن  العديــد 
برلــن،  لوكارنــو،  إدنــرة،  ذلــك  يف  مبــا  األخــرى، 
عــام ١٩٥6 مهرجــان ســان سيباســتيان يف  تليهــا يف 
إســبانيا ومهرجــان لنــدن الســينمائي ومهرجــان القاهــرة 

الســينمائي.
الســينمائي  مهرجــان كان  جعــل   ،١٩7٢ عــام  يف 
الكامــل  االختيــار  عــن  مســؤواًل  املهرجــان  مديــر 
اللجــان  اســتبعاد  إىل  أدى  ممــا  الرمسيــة،  للمشــاركات 
الوطنيــة مــن عمليــة االختيــار. مســح هــذا اإلصــالح يف 
عمليــة اختيــار الفيلــم، الرتويــج للفــن والســينما الطليعيــة 

احلــايل. بشــكله  الســينمائي  املهرجــان  ووالدة 
قيمــة  األفــالم  صنــاع  اكتشــف  الثمانينيــات،  يف 
يتجــاوز وظيفتهــا كعــارض ســينمائي،  مبــا  املهرجــاانت 
فيــه  ميكنهــم  مــكان  إىل  املهرجــاانت  حتولــت  لقــد 
مقابلــة زمالئهــم مــن صنــاع الســينما الدوليــن، ومقارنــة 
األعمــال.  لتحســن  األفــكار  وتبــادل  التقنيــات، 
أصبحــت املهرجــاانت الســينمائية مواقــع مركزيــة ونقــاط 

العامليــة. الســينما  لصنــاع  التقــاء 
مــا تقدمه املهرجاانت 

احلقيقــة أن أّي مهرجــان ســينمائي ال بــد وأن يقــدم 
شــيئاً، ولــو كان اإلعــالن عــن مدينــة أو جهــة أو أعمــال 
توزيــع  منافســة وحفــل  إىل  يتحــول  أن  حــى  أو  فنيــة، 
املهرجــاانت  يف  ابلســينما.  املشــتغلن  علــى  جوائــز 
تنتقــى  جلــان خنبويــة  تقديــر  عــن  حبثــاً  الصنــاع  يشــارك 
فنيــة  أمنــاط  علــى  للتعــرف  املهتمــون  ويشــارك  بعنايــة، 
جديــدة، لــن يتــاح هلــم النظــام املوجــود وتوزيــع اخلريطــة 
ويشــارك  بســهولة.  عليهــا  ابالطــالع  الســينمائية 
لعمــل  أو كتأديــة  شــغف  عــن  والكتــاب  الصحافيــون 
حيتــم عليهــم تغطيــة احلــدث وإيصالــه إىل اجلميــع. وكلهــا 
مشــاركات شــرعية ال حــرج فيهــا وال ضــرورة ملثــل هــذا 

الســينما.
إجبــار  علــى  ابلقــدرة  الفيلــم  مهرجــان  يتمتــع  اثنيــاً، 
نقــاد األفــالم علــى تغيــر وجهــة نظرهــم حــول ظاهــرة 
ســينمائية قدميــة، ممــا يدفــع األجيــال اجلديــدة مــن النقــاد 
إىل إعــادة النظــر يف مفاهيمهــم مــن خــالل تقــدمي عــرض 
اســتعادي كامــل جملموعــة أفــالم معينــة ألول مــرة ملخــرج 
مثــل برمجــان أو كريســتوف كيشلوفســكي مثــال. كمــا 

حــدث يف الــدورات الســابقة مــن مهرجــان اجلونــة.
اثلثــاً، لــكل مهرجــان ســينمائي جلــان خاصــة جيــب 
ينتــج  املختلفــة، كمــا  لأقســام  األفــالم  اختيــار  عليهــا 
املهرجــان نصوصــاً مكتوبــة مثــل الكتالوجــات، الكتــب 
الفرديــة أو النشــرات اليوميــة. تعكــس املنشــورات الرمسيــة 
ملهرجــان ســينمائي العمــل البحثــي وراءه. وبذلــك يكــون 
مــن  خمتلفــة  أنــواع  تعزيــز  علــى  قــادراً  الفيلــم  مهرجــان 

البحــث مثــل اجلامعــات أو دور احملفوظــات .
اختيــارات األفــام وفرادة املهرجاانت

أي مهرجــان يقــوم بنشــاط أساســي لالختيــار. مــن 
حتســن  ميكــن  واالســتبعاد،  التضمــن  عمليــة  خــالل 
القيمــة املتصــورة لبعــض األفــالم أو العكــس. وتســتلزم 
عمليــة االختيــار النظــر يف أنــواع جديــدة مــن األفــالم أو 

إعــادة النظــر فيهــا.
معايــر  املهرجــاانت  تتبــع  االختيــار،  عمليــة  لتوجيــه 
خمتلفة. بعضها راسخ وكالسيكي يتم بناء على أحكام 
جلــان مــن نقــاد وصنــاع ســينما، مثــل )أايم البندقيــة( يف 
 "Quinzaine des réalisateurs" البندقية، و
يف   "  Midnight Madness  " و  يف كان، 
و  "واثئقــي"  ومســابقات  الســينمائي  تورنتــو  مهرجــان 

"درامــي" يف مهرجــان صندانــس الســينمائي.
 ميكــن للمهرجــاانت أيضــاً تقــدمي منافســات جديــدة. 
مهرجــان  مــن  العكســية(  اإليطاليــة  )الزاويــة  مثــل 
 "Panorama" وقســمي  الســينمائي،  البندقيــة 
و"  الســينمائي  برلــن  مهرجــان  يف   "Forum" و 

الســينمائي. صندانــس  مهرجــان  يف  ديســكفري" 
تفــرض  املنافســات  مــن  املختلفــة  األنــواع  هــذه  كل 
وإعــادة  االكتشــاف  خــالل  مــن  املعايــر  مســاءلة 
االكتشــاف، والغرابــة، التجريــب واالبتــكار، والعالقــات 
مع وســائل اإلعالم والفنون األخرى، والنوع، والســينما 
إخل.  األوىل،  واألفــالم  امليزانيــة،  ومنخفضــة  املســتقلة 

املهرجان كظاهرة سوســيولوجية )اجلونة كمثال(
للتقــدم  دائــم  أبثــر  العزلــة،  إىل  يتجــه  عــامل  يف 
يبــدو  العاملــي،  الــوابء  بعزلــة  تضاعــف  التكنولوجــي 
املهرجــان الســينمائي مناســبة للقــاء البشــر مــن خمتلــف 

ملســتوايت. ا

آخر ما يهم 
القطاع 

األعرض 
ممن يغطون 

مهرجان 
الجونة هو 

األفالم..
هاالت النجوم 

المحبوبين 
تسرق األضواء

االنطباع 
الناقص عن 

عمل فني في 
قاعة عرض 

مهرجان ربما 
يجعله أكثر 

جماالً وتأثيراً

أزمة فيلم 
»ريش« 

صنعت حراًكا 
فنًيا، سياسًيا، 

واجتماعًيا

� موسوليني.. المهرجان كمنصة سياسية
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الدائــرة.  النمائــم 
بــه  اهتمــت  للمهرجــان  االجتماعــي  األثــر  هــذا 
الفرنســي  الفيلــم  يرصــد  حيــث  نفســها؛  الســينما 
 Sophie للمخرجــة   Les Coquillettes
Letourneur التحــوالت احلاصلــة لثــالث فتيــات 
)خمرجة وصحفية وانقدة( حيضرن مهرجاانً ســينمائياً يف 
مدينــة صغــرة وال ينشــغلن ســوى أبنفســهن، عواطفهــن 
وســذاجة العالقــات العابــرة مــع رجــال يصادفوهــن، رغــم 
أهنــن فنــاانت حقيقيــات وشــغوفات مبــا يفعلنــه. لكــن 
مثّــة شــيئاً مــا يف مثــل هــذه التجمعــات الباذخــة حيوهلــا 
بعــض الشــيء عــن هدفهــا احلقيقــي، حــى ولــو مــن علــى 
الســطح، ليجعلهــا أقــرب إلعــالن طويــل وملــون ملدينــة 

مــا، أو جهــة مــا، أو حــى أفــراد أبعينهــم.
حلم الشاشــات الكبرية

جنلــس يف قاعــة الســينما الفارغــة أو املزدمحــة، نشــاهد 
فيلمــا يعجبنــا أو نريــد الكتابــة عنــه، نفتقــد زر التقــدمي 
والتأخــر والتوقيــف الــذي اعتــدان عليــه أثنــاء املشــاهدة 
جــزء  يفوتنــا  رمبــا  للحظــة  غفلنــا  إن  املنصــات،  علــى 
حمــوري ، اجلميــع يغفــل، وهــذا مينــح الفيلــم املعــروض يف 
الســينما نقصانــه اجلميلــة. االنطبــاع الناقــص عــن عمــل 
فــين يكملــه، وجيعلــه رمبــا أكثــر مجــااًل وأتثــراً، ســوف 
ملــا اســتوعبه عقلــه وأضافــه  الفيلــم طبقــاً  الناقــد  يفســر 
لتعويــض املشــهد الناقــص، وســوف يكــره آخــر فيلمــاً 
ألنــه مل حيتمــل اكتمالــه بشــكل مــا، أو رمبــا مل يتمكــن 

مــن تعويــض نقصــه.

عــن حريــة الفــن والتعبــر، واإلعجــاب ابلســيدة دميانــة 
بطلــة الفيلــم غــر احملرتفــة. املعركــة الــي مل تســتمر طويــاًل 
بعــد تســريب الفيلــم إىل اإلنرتنــت، وحتــول الناشــطون إىل 
اهلجــوم عليــه بســبب مســتواه الفــين املتدين،وتقنياتــه غــر 
املعتــادة والقصــة غــر املفهومــة. ليبــدأ النقــاد يف الكتابــة 
إىل  إيصاهلــا  أو  الغرائبيــة  فكرتــه  تبســيط  وحماولــة  عنــه 

املتلقــي العــادي دون جنــاح.
الفيلــم الــذي حيكــي قصــة رجــل يتحــول إىل دجاجــة 
وأتويالهتــا  برمزيتهــا  الســحرية  الواقعيــة  رواايت  يشــبه 
املختلفــة، حيونــة اإلنســان أو مــا يفعلــه الفقــر يف حتويــل 
اإلنســان إىل دابــة هــي الفكــرة األساســية للعمــل، وهــي 
رغــم وضوحهــا وتناوهلــا بطريقــة يغلــب عليهــا الســخرية 
واخلفــة إال أهنــا مل تلــق استحســان املتلقــي العــادي الــذي 
ال ميكنــه أن يســتوعب فكــرة غــر منطقيــة يتــم تناوهلــا 
بصــورة منطقيــة وبتصويــر كابوســي وبلقطــات مطّولــة. 
ورغــم ذلــك فــاز الفيلــم جبائــزة جنمــة اجلونــة الذهبيــة كمــا 
فــاز قبلهــا ابجلائــزة الكــرى ألســبوع النقــاد يف مهرجــان 

"كان، وبعدهــا جبائــزة مهرجــان قرطــاج.
مــع  الناقــد  يتفــق  أن  ميكــن  ال  املهرجــاانت،  يف 
اجلمهــور، ومــن هنــا حيــدث اخللــط الكبــر بــن مفهــوم 
املنصــات  الســينما وعلــى  قاعــات  التجــاري يف  الفيلــم 
والفيلــم النخبــوي الــذي يعــرض ليحــدث فرقــاً أو جتديــداً 
حــراكاً كمــا  حيــدث  حــى  أو  أبكملهــا.  الصناعــة  يف 

األخــرة. األزمــة  هــذه  حــدث يف 

عــرابت "تــوك تــوك" حتــل حمــل ســيارات األجــرة. إال أنــه 
يتغــّر بشــكل أو آبخــر خــالل املهرجــان، ويتحــول إىل 
طبقــات عــدة، ويظهــر فيــه كل التناقضــات الــي رمبــا ال 

نلحظهــا لــو نظــران لــه مــن بعيــد. 
مــن بعيــد ميكننــا أن نقــول أبن هنــاك ســطح وعمــق، 
ســطح يســكنه الصفــوة يدخلــون منــه مــن بوابــة حمــددة 
ويعيشون يف أماكن حمددة وجيلسون يف مطاعم حمددة، 
وعمــق يســكنه العمــال واملهمشــون، يدخلونــه مــن بوابــة 
أخــرى، ويســكنون أعماقــه فــال يظهــرون ســوى كأطيــاف 
عابــرة. لكــن هــؤالء العمــال يتحتــم عليهــم أن يتعاملــوا 
مــع فئــات جديــدة يف فــرتة املهرجــان. ضيــوف قادمــون 
مــن مجيــع أحنــاء مصــر لتغطيــة مهرجــان ســينمائي، ال 

شــيء جيمعهــا ســوى الفــن أو العمــل. 
فرضــا  عليــه  أطلقنــا  لــو  أو  املنتجــع  أن  حيــدث  مــا 
املدينــة الصغــرة املعزولــة يؤثــر أكثــر ممــا يتأثــر. وهنــاك 
مثّــة  حولــه.  مــن  للبيئــة  طبقــاً  ويتغــّر  اإلنســان  يتلــون 
شــيء يف اهلــواء أو البنــاء أو التعامــالت حيــّول البشــر إىل 
كائنــات أخــرى وكأهنــا خارجــة مــن فيلــم. ولــو رصــدان 
التغــرات اإلنســانية لزائــر مــن القاهــرة يف فــرتة مهرجــان 
اجلونــة إىل هــذه املدينــة خلرجنــا ابلكثــر مــن املالحظــات 
السوســيولوجية الــي تكــّرس فكــرة التحــوالت طبقــا لتغــر 

املــكان واحلــدث.
تنطبــع املدينــة علــى اإلنســان، ووجــود املشــتغلن يف 
جمــال المــع ومزعــج أحيــاانً مثــل الســينما يؤثــر علــى رؤيــة 
الظــروف  بغرابــة  أرواحهــم  فتتأثــر  ألنفســهم،  العاديــن 
ارتــداء  أو  الــكالم  يف  البعــض  طريقــة  وتتغــّر  احمليطــة، 
املالبــس أو الدعابــة، يوضعــون أمــام حتــدي التالقــي مــع 

اآلخــر أو احلفــاظ علــى اهلويــة بشــكل مــا.
املهرجــان ميكننــا أن   حيــدث شــيء مذهــل بســبب 
نســميه أتثــر الدهشــة"، وفيــه يندهــش الشــخص مــن 
أن  إىل  إليــه  ينجــذب  أمامــه،  قليــاًل  فيــذوي  الوهــج 
يندمــج فيــه أو يبتلعــه. ومــن هنــا ميكننــا أن نفهــم ملــاذا 
حيــدث العــراك الكبــر بــن مــن هــم داخــل اجلونــة لتغطيــة 
املهرجان، وبن املتابعن خارجها املنتظرين على وسائل 
التواصــل االجتماعــي رصــداً ملــا حيــدث بعيــداً عــن الرتكيــز 

علــى الســجادة احلمــراء واألزايء واإلطــالالت.
يغطــون  ممــن  األعــرض  القطــاع  يهــم  مــا  آخــر  لعــل 
مهرجــان اجلونــة هــو األفــالم الســينمائية. الضــوء يســرق، 
األزايء  ورصــد  تســرق،  احملبوبــن  النجــوم  وهــاالت 
والســجادة احلمــراء والصــور الغريبــة والنزاعــات اجلانبيــة 
واألحــداث اهلزليــة ليــس اتفهــاً، األزايء نفســها عالمــات 
ميكــن مــن خالهلــا فهــم مــا حيــدث يف املهرجــان كظاهــرة. 
وحــى  الكبــرة  واخلالفــات  احملرجــة  املواقــف  كذلــك 

تلقــي كل شــخص للعمــل الفــين خيتلــف، األمــر ال 
يتعلــق بثقافــة املتلقــي أو جمالــه، بغــض النظــر عــن النقــاد 
احملرتفــن الذيــن حيللــون كل عمــل فــين بنظــرايت حمــددة، 
من حق أي شخص أن يكره أو حيب عماًل، هلذا هتتم 
املهرجــاانت الســينمائية بوجــود جائــزة ضمــن جوائزهــا 
ويتــم ابلتصويــت  مــا،  لعمــل  خاصــة مينحهــا اجلمهــور 
بعــد انتهــاء عــرض الفيلــم ومنحــه درجــة مــن ١ إىل ٥. 
حيبــه  ال  عمــل  إىل  متيــل  مــا  عــادة  اجلمهــور  جائــزة 
الذيــن  العاديــن  األشــخاص  هــؤالء  ميــس  إمنــا  النقــاد، 
يــرون يف الســينما شــيئاً أعمــق مــن جمــرد نــص تطبــق عليــه 
نظريــة، يــرون فيهــا جتســيدا حليــاة بشــكل مــا وإن كان 

برؤيــة غــر واضحــة وأحيــاانً مــا تكــون ســاذجة.
حــدث  فيمــا  التأمــل  إىل  التناقــض  هــذا  ســيدفعنا 
فيلــم  عــرض  بعــد  الســينمائي  اجلونــة  مهرجــان  خــالل 
"ريــش" للمخــرج عمــر زهــري" وحماولــة فهــم التناقــض 

واملتفرجــن. النقــاد  رأي  بــن  الكبــر 
الفجــوة بــن املتلقــي املتخصص والعادي

مــن  واحــد  أو  فنــان  يعــرتض  أن  معتــاداً  يكــن  مل 
املشــاركن يف مهرجــان علــى اختيــار جلانــه، كمــا حــدث 
الســينمائي،  اجلونــة  مهرجــان  مــن  اخلامســة  الــدورة  يف 
عندما اعرتض فنانون على عرض فيلم "ريش" للمخرج 
عمــر الزهــري، ألنــه يســيء إىل مسعــة مصــر مــن وجهــة 
نظرهــم، ملــا يعرضــه مــن أحــداث كابوســية تقــع يف منطقــة 
متطرفــة وفقــرة. األمــر الــذي حتــول إىل معركــة كــرى علــى 
الفيســبوك وتويــرت، بعدمــا انــرى الناشــطون يف الدفــاع 

البندقية أقدم 
المهرجانات 

استخدمه 
موسوليني 
المهرجان 

بشكل 
أساسي كأداة 

للدعاية 
للفاشية 

اإليطالية 
وإضفاء 

الشرعية 
عليها

جائزة 
الجمهور عادة 

ما تميل إلى 
عمل ال يحبه 

النقاد، إنما 
يمس هؤالء 

األشخاص 
العاديين 

الذين يرون 
في السينما 
شيئاً أعمق 

من مجرد نص

تلقي كل 
شخص 

للعمل الفني 
يختلف، األمر 

ال يتعلق 
بثقافة 

المتلقي 
أو مجاله، 

بغض النظر 
عن النقاد 

المحترفين 
الذين يحللون 
كل عمل فني 

بنظريات 
محددة

� لقطة من »فيلم « ريش للمخرج عمر الزهيري � أفيش فيلم »ريش«



137 العدد 59 
خريف - شتاء 2021 العدد 59 136

خريف - شتاء 2021

 اجلــان و»اجلــان برمييــري« متعــدد الشــخصيات، وكل 
مــع رجــل  البســاطة  تلــك األبعــاد اإلنســانية ولغــة 
الشــارع..كلها جوانــب إنســانية عظيمــة خمفيــة عــن 
مجاهــري ومشــاهدي وعشــاق فــن النجــم احملبــوب؛ 
وســتظل مــن أهــم األســرار الــي 
داخــل  مــن  الكثــري  يعلمهــا  ال 

الوســط الفــي وخارجــه.
قابلتــه  الــذي  الشــريف  نــور   
األهــرام  مبــىن  أمــام   ١٩8٩ العــام  يف  ابملصادفــة 
القــدمي. كان خارًجــا مــن املبــىن ويف يــده نســخة مــن 
روايــة »قلــب الليــل« ألديــب نوبــل جنيــب حمفــوظ. 
كنــت يف إجــازة قصــرية مــن عملــي كمحــرر صغــري 
يعمــل ابلصحافــة الفنيــة والثقافيــة، أربكتــي رؤيتــه 
وجهــا لوجــه، غــري مصــدق. دخــل عربتــه الفولفــو 
نبيذيــة اللــون، وشــرع ابلتحــرك، لكنــه توقــف بعدمــا 
مــن  بنســخة  ممســكا  وكان  ابهتمــام.  إليــه  جريــت 
روايــة “قلــب الليــل” لكاتبنــا العظيــم أديــب نوبــل 

حمفــوظ. جنيــب 
ضــرورة  عــن  جبــرأة  وحدثتــه  نفســي،  لــه  قدمــت   
إجرائــي حــوار معــه، فمــن املمكــن أن يكــون هــذا 
احلــوار ســببا يف تعييــي بتلــك اجلريــدة الوفديــة الــي 

كنــت أعمــل هبــا.
رفــض نــور يف البــدء، ألنــه بصــدد مغامــرة فنيــة مــع 
حمســن زايــد إلنتــاج روايــة »قلــب الليــل« املولــع هبــا 
وأبعــاد  عميقــة  ســينمائية  فيــه صــورة  كثــريا كنــص 
فلســفية متعــددة الــرؤى. ولكــي ينهــي اللقــاء قــال: 
»مكتــيب هنــاك آهــوو يف عمــارة النهضــة علــى رأس 

شــارع رمســيس«.

كل حنان العالم
نور الرشيف

حسن عبد الرحيم
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مكتــيب.  يف  أشــوفك  يل،  فقــال  وحزنــت  جتهمــت 
_ وأشــار ولــوح بيــده اليســرى ابالجتــاه قبــل أن ميليــين 
رمســيس.  بشــارع  النهضــة  عمــارة   ٩ رقــم  العنــوان: 
حصلــت علــى تليفونــه يومهــا، وابغتــه بعــد ذلــك ابســبوع 
مبكتبــه، فقــال يل: عنــدي لــك مفاجــأة طاملــا أنــت مولــع 
وغــر حــذر هكــذا فيمــا خيــص طموحاتــك وأحالمــك 
يف الســينما واألدب قــال: مارأيــك لــو عملــت ابملســرح؟ 
وقابلــين ابملخــرج منــر راضــي الــذي عرفــين بســيد راضــى 
مساعــه  وفــور  الــذي  الراحــل  الكبــر  املســرحي  املخــرج 
لــه: تؤمرين..نشــغله  قــال  املهاتفــة  نــور عقــب  لصــوت 
وعملــت يف أول جتربــة كمســاعد خمــرج يف »دلــع اهلــوامن« 
مــع بوســي زوجــة الراحــل حممــد جابــر عبــدهللا الشــهر 
الروفــات األوىل، ظــل حيضــر  أايم  الشــريف. يف  بنــور 
لعــدة أايم ملراقبــة العــرض والتقــاط الصــور الفوتوغرافيــة. 
وعندمــا زاران يف يــوم االفتتــاح جريــت إليــه وســألته: هــل 
تذكــرين اي أســتاذ، فقــال: نعــم اي حســن اي صعيــدي 

وبورســعيدي! 
بوســي  أذهنــا:  يف  بوســي  وشــوش  بعدمــا  وأضــاف 
مرشــحاك  هــي  علشــان  حيلــك  شــد  أوي،  بتحبــك 
تســافر معهــم بــروت لتقدمــوا العــرض هنــاك. واســتدار 
ليلتقــط يل مخــس صــور مــن زوااي خمتلفــة وصــورا أخــرى 
عقــب انتهــاء العــرض لكافــة املشــاركن، حــى العمــال 

الــكادر.  أول  علــى تقدميهــم يف  كان مصــراً 
وتوالــت اللقــاءات يف ترعــة املريوطيــة يف منــزل البهــي 
الفنــان األوبــرايل حســن كامــي. وضحــك نــور وأبــدى 
ســعادته بوجــودي وكانــت معــه صحافيــة مصــرة علــى 
والتليفزيــون. كانــت  اإلذاعــة  جمللــة  معــه  حــوار  إجــراء 
تطــارده منــذ شــهور ولضيــق الوقــت كان يعتــذر أيضــا. 

الســيدة الــي تشــي مالحمهــا بتخطــي اخلامســة والســبعن 
تقريبــا.ال نعرفهــا وال هــو أيضــاً، بعثهــا القــدر يف طريقــه. 
يــده يف جيبــه اخللفــي وأخــرج حزمــة نقــود..مث  ضــرب 
عــاد للســيارة وتنــاول مبلغــا آخــر مــن املــال مــن اتبلــون 
الفولفو.وضعــه يف يدهــا وضــم كفيــه علــى كــف الســيدة 
طفــرت  وقــد  حبــب  دفعتــه  أن  وقــت  فبكــت  العجــوز 
الدمــوع مــن عينيهــا كنهــر منســال ليدفــع عربتهــا الــكارو 

بيديــه وأان واقفــا مشــدوها جبانبــه.
 يومهــا أحسســت جبمــال الدنيــا، وحنــان األقــدار الــي 
ساقتنا يف هذا الطريق. طلب نور من ضياء أن يوصلين 
حــى منــزيل ابلعباســية. وذهبــت بعــد شــهر تقريبــا الجــري 
معــه حــواري املؤجــل فقــال يل: لــوال رفضــي إلجــراء هــذا 

احلــوار مــن قبــل ماكنــت قــد تركــت أنــت بلــدك، حدثــين 
أنــت اي  قلــت: حدثــين  الرحيــم  عــن بورســعيد اي عبــد 
العربيــة  القطيعــة  وقــت  أنــه  تعلــم  هــل  قــال:  أســتاذ. 
مــع مصــر كانــت عــوديت مــن بــروت عــن طريــق مينــاء 
بورســعيد، دخلتــه ليــال يف العــام ١٩78 وان حبــب البلــد 
دي..كل الطــرق مقفولــة وبعــد كامــب ديفيد..وصمــت 
إيــه.. أقــول  عــارف  طالت..لكن..مــش  لدقائــق  نــور 
بتوقيــع  الصــرف  أحســن  خطــأ..وال  الســادات  ايتــرى 

اتفاقيــة ســالم مــع اســرائيل.
 تعددت اللقاءات بيننا.حى زايرايت الصحفية إلجراء 
حــوارات معــه، كانــت دائمــا ماتكــون يف التاســعة. كان 
الصحــف.. ليقــرأ كل  مبكــرا  يســتيقظ  أن  عادتــه  مــن 

يف ذلــك اليــوم ســجل احلــوار للصحفيــة الشــابة القادمــة 
مــن صعيــد مصــر وخاصــة بعــد معرفتــه ابلضــرورة امللحــة 
لتعيينهــا مباشــرة مــن خــالل حوارهــا مــع النجــم الكبــر.

ربــت علــى كتفهــا وأخرهــا عــين: حســن دا نفســه مــن 
زمــان جيــري حــوار معــي..اآلن مــن حقــه زيــك أســجل 
معــاه. واقــرتب مــين حبنــو لــردد: كلكــم كــده انتهازيــن 

وكلــه عايــز يتعــن. ضحكــت!
 وابلفعــل تعينــت احملــررة بعــد حوارهــا مــع نــور بشــهر 
فقــط مبجلــة اإلذاعــة والتليفزيــون. فقلــت لــه: عــارف إن 
حضرتــك بتحــب فيلــم “حدوتــة مصريــة”، فقــال طبعــا 
مــن أهــم أفــالم يوســف شــاهن، ســرته الذاتيــة. قلــت 
لــه:أان أعشــق أغنيــة منــر "حدوتــة مصريــة" .قــال: وكالم 
عبــد الرحيــم منصــور، قــال نــور والضحكــة متــأ وجهــه 
لــه حدوتــة مصريــة اي  غــين  املرحــه.  البشــوش ومالحمــه 
وتركــت  املرغــين  ضيــاء  وبكــى  فبكــى  حســن..غنيتها 
بوســي األرجوحــة يف حديقــة فيــال حســن كامــي لتســتمع 
واقفــا  هنــض  الــذي  زوجهــا  دمــوع  وتراقــب  إبنصــات 

وأشــعل ســيجارة يف ركــن منــزو مظلــم.
 ســهران للفجــر وعــاد ليحــدث املمثــل ضيــاء املرغــين 
عــن ضــرورة التنــوع يف الشــخصيات الــي يقدمهــا وإال 

ســيحرق نفســه ووافقــه ســيد راضــي الــرأي.
 وعنــد انصرافنــا، كانــت الســاعة تقــرتب مــن السادســة 
ســيارته  نــور  وفتــح  املرغــين  مــع ضيــاء  ركبــت  صباحــا 
ترعــة  عربــة خضــار جهــة  جتــر  بســيدة عجــوز  ليفاجــأ 
املريوطيــة، كانــت عربــة نــور تســبقنا ومعــه زوجتــه. تــرك 
الســيارة وقصــد العجــوز يف ظــل غبشــة صيفية..وتوقفــت 
كافــة الســيارات علــى ممــر عبــور الرتعة.ونزلــت أتلصــص 
مــن خلفــه أاتبعــه.ألراه وهــو منحــن يربــت علــى كتــف 

تعددت اللقاءات بيننا.حتى زياراتي الصحفية إلجراء حوارات معه، 
كانت دائما ماتكون في التاسعة. كان من عادته أن يستيقظ مبكرا 

ليقرأ كل الصحف..ووجدته ممسكا بجريدة األهالي، حزيًنا لزيارة 
مبارك للعاصمة البريطانية لندن في ذكرى العدوان الثالثي على 

مصر وبورسعيد.

� نور الشريف من فيلم »قلب الليل« ١٩8٩
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لــزايرة مبــارك  ووجدتــه ممســكا جبريــدة األهــايل، حزينًــا 
للعاصمــة الريطانيــة لنــدن يف ذكــرى العــدوان الثالثــي 
علــى مصــر وبورســعيد. وعــال صوتــه وزعــق يف املكتــب 
ومسعــت مــن يقــول له..شــخص ال أعرفــه: اياســتاذ دا 
تقدميــك لفيلــم الكرنــك داا ضــد رأيــك الــذي مسعتــه مــن 
دقائــق. فــرد نــور الشــريف: موقــف الفنــان احلــق ال ميــن 
وال يســار وال وســط..الفنان رســول للعــدل وصاحــب 
رســالة وداعــي للحــق واخلــر واجلمــال وأان مــدرك جيــدا 

طبيعــة دور إمساعيــل شــيخون يف “الكرنــك”.
لعــدم  اليــوم كثــرا. وكان حزينــا  ذلــك  نــور   حتــدث 
وجــاءه  الليــل”.  “قلــب  فيلمــه  علــى  اجلماهــر  إقبــال 
تليفــون علــى األرضــي مــن عاطــف الطيب..وذكــر لــه 
العظيــم والسيناريســت  املنتــج  الطيــب رمحــه هللا ماقالــه 
مطيــع وحمســن زايــد: قــول لنــور دا مــش فيلــم مجاهــر. 
اســبوع يف دور  لــو صمــد  انــه  أان متأكــد  ومــن األول 
العــرض يبقــى عظيــم. وهاهــو الفيلــم يعــرض لأســبوع 
الثــاين ضحــك نــور فباغتــه بســؤال عــن “قلــب الليــل”، 
الــراوي كان  أحالمي..جعفــر  مــن  حلــم  فقــال: كان 
الفلســفية  األعمــال  أهــم  مــن  روايــة  دماغــي،  واكل 

جنيــب. لأســتاذ 
لإنتــاج  فــن  شــركة  ومــع  ذلــك  بعــد  نــور  انتــج   
الســينمائي اللبنــاين فيلــم “انجــي العلــي” مشــاركة مــع 
اللبنــاين وليــد احلســيين لتقــوم الدنيــا وال تقعــد ضــد نــور 
ومــا قدمــه مــن إســاءات لأنظمــة العربيــة كافــة. هامجتــه 
رئيــس  ســعده  إبراهيــم  اجليــوش  لــه  وجنَّــد  الصحافــة 
ومصــر  وعقــدان  آنــذاك.  اليــوم  أخبــار  جريــدة  حتريــر 
كلهــا مبثقفيهــا لقــاءات تضامنيــة مــع نــور وجــاءت كل 
األقطــاب .مــن أقصــى اليمــن ألقصــى اليســار لتناصــره 
خاصــة وأنــه كان قــد منــع بشــكل مريــب وغــر رمســي 

الفيلــم. وأوديون..بــدأ   ،١،٢ ســينمات كــرمي  ويديــر 
مسعــت نــور يلــزم مقعــده خلفــي مباشــرة.وجلس حممــود 
عبــد العزيــز أمامــي وانتهــي نصــف الفيلــم. ويف مشــهد 

مــوت ابئــع الفــول، مسعــت نــور يبكــي.يف الظــالم.
 انتهــي الفيلــم علــى تصفيــق حــاد ومــدٍو ملــدة قاربــت 
ليحتضــن  نــور  ويهــرول  األنــوار  ســاعة.وتضاء  الربــع 
اي  ايااه  يــردد:  الشــريف  وابت  ســواي  ويبكيــان  حممــود 
حممــود عمــري مــا أحلــم أقــدم الــدور كــده، قتلتــين عــدة 
مــرات إبميــاءات عيــون الشــيخ حســين، اي حبيــب عمــري 
اي حممــود.. والتفــت اجلماهــر لتحتشــد حــول النجمــن 
الكبريــن ومهــا يبكيــان ســواي وتنفــرط الضحــكات خمتلطــة 
ببكائهمــا احلــار وكال منهمــا يربــت علــى كتــف اآلخــر 

ويقبــل رأســه ويــردد نــور الشــريف يف النهاية..ضحكــت 
عليــا اي حممــود وخلتــين غرت..كنــت حبلــم أقــدم الــدور 
لفنــك.. جديــدا  اترخيــا  تســطر  أنــت  اليــوم  مــن  ده.. 

وعالقتــك ابلتمثيــل اي شــيخ حســين. 
مل أره إال كبــرًا؛ نــور الشــريف، حممــد جابــر عبــدهللا. 
ممثــل الطبقــات املصريــة كافــة يف أفــالم عــرت عــن آالالم 
وطموحــات كل الشــرائح اإلجتماعيــة، رحــل عــن تســعة 
وســتن عامــا وبعــض األشــهر بعدمــا عرفتــه األوســاط 
الســينمائية والثقافيــة الفكريــة اإلبداعيــة يف الوطــن العــريب 
ونســف كل  املخاطــر  وحتــدي  املألــوف  عــن  خبروجــه 
الدرامــا  املســرح أو حــى  أو  الســينما  حمظــور ســواء يف 

التليفزيونيــة.

مــن ممارســة نشــاطاته الفنيــة ابلتليفزيــون املصــري. كتــب 
إبراهيــم ســعدة مقــاالت عديــدة ملهامجته.وانتهــت املوقعــة 
الصحافيــن  نقابــة  امتــأت  بعدمــا  للتليفزيــون  بعودتــه 

مناصريــه. مــن  ابآلالف 
بعــد ذلــك بســنوات التقيتــه يف مكتبــه العــام ٢٠٠٢ 
ليشــكو مــن جحــود أحــد األصدقــاء، السيناريســت خالــد 
البنــا والــذي احتضنــه نــور لســنوات وعينــه مديــرا ملكتبــه 
بشركة إنتاج )إن يب( فاتصل به خالد منذ ساعة ليخطره 
بتقبــل اســفه وانســحابه مــن شــركة اإلنتــاج الســينمائي ـ 
كان خالــد قــد انتهــى مــن كتابــة الســيناريو األول وكان 
فيلم “جزيرة الشيطان”، فكان رد نور الشريف: عمري 
الســيناريو..  وهــات  طموحاتك..)تعــال  أمــام  مااقــف 
صــوره واحضــر نســختن . غــر األصــل املكتــوب، وقــرأ 
الســيناريو وهاتــف النجــم الكبــر عــادل إمــام وامتــدح لــه 
يقــرأه »هــو  أن  يتمــى  أبنــه  وأخــره  اجلديــد،  الســيناريو 

لشــاب قابلتــه عنــدي منــذ ســنوات«. 
 قــرأ عــادل الســيناريو وأعجبــه بشــكل مــا مــع تغيــر 
تفاصيــل ومشــاهد وأجــزاء كثــرة مــن احلوار.وقــدم الفيلــم 
وعــرض ألســابيع طويلــة بــدور الســينما يف مصر.وحــاول 
بعدهــا خالــد اإلعتــذار فلــم يلتفــت نــور أليــة اعتــذارات 
للسيناريســت  فيــه  مــن  خرجــت  ســتة كلمــات  غــر 
أو  أنــت  اجلديــد: ماتنســاش اي خالــد ان يف جناحــك 
أي موهبــة جديــدة ســتضيف الكثــر واجلديــد للســينما. 
الكيــت  لفيلــم  اخلــاص  اخلــاص ابلعــرض  ويف احلفــل 
كات بســينما كرمي ٢ وأثناء جلوســي يف الظلمة جبانب 
السيناريســت وحيــد حامــد واملخــرج داود عبــد الســيد. 
بــن  أو خصومــة  هنــاك جفــوة  أن  يشــيع  مــن  مسعــت 
نــور الشــريف وحممــود عبــد العزيــز..كان يوســف شــاهن 
يهــرول بعــد أن انطفــأت األنــوار ألنــه هــو مــن كان يؤجــر 

 يومها أحسست بجمال الدنيا، وحنان األقدار التي ساقتنا 
في هذا الطريق. طلب نور من ضياء أن يوصلني حتى منزلي 

بالعباسية. وذهبت بعد شهر تقريبا الجري معه حواري 
المؤجل

� نور الشريف ومحمد منير في فيلم »حدوتة مصرية« ١٩8٢
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تقول ٔاسطورة قدمية إن إبليس أقام وليمة للشياطن لبحث طريقة 
إلخفاء أغلى ما يبحث عنه اإلنسان، اقرتح شيطان مــن احلاضريــن 

فقــال: نسرق ثروته.
رد إبليس: بل نزيدها حى تكثر مشاكله، وابلتايل تزيد شقاوته.

قال شيطان آخر: نسرق عقله.
رد إبليس: عقله! وكيف حيس بتعاسته؟

خر،  عدو كل  اي  إبليس  اي  وقالت:  مشطاء  شيطانة  فقامــت 
سعادته! نسرق  دعنا  إنسان،  لكل  النهائي  اهلدف  هي  السعادة 
سعادة  وسرقوا  قوهلا،  صحة  من  أتكد  ان  بعد  إبليس  وافق 
اإلنسان. وهي فعاًل أغلــى ما عنده، فظهرت هلم مشكلة أخرٰى. 

عليها. اإلنسان  يعثر  ال  حى  السعادة  خيبئون  أين  وهي 
قال شيطان: يف أعماق البحار، وقال آخر: يف أقاصي األرض.

خيرتع  حى  السنن،  من  مئات  بضع  إبليس: كلها  عليهما  رد 
 ! القارات  عابرات  والغواصة  الطائرة 

إبليس.. اي صاحب كل  الشيطانة وقالت: اي  هنا قامت نفس 
شر، حى ال يعثر اإلنسان املنكود علٰى سعادته.. خبئها يف مكان 

ال خيطر على ابله؛ خبئها يف أعماق قلبه!
سيبحث عنها يف الثروة ولن جيدها، وىف الشهرة ولن جيدها، ومع 

اجلنس اآلخر ولن جيدها، ألن السعادة يف داخله وليست خارجه!
احنى إبليس هلذه الشيطانة، وألبسها مجرًا من النار مكافأة هلا، 
ومنذ ذلك التاريخ، واإلنسان يبحث عن السعادة يف كل مكان إال 

يف أعماقه و دواخله.
الذي تصنــع  الوحيد  الشخص  انك  االســطورة  هــذه  مــن  العــرة 
سعادتك، فالسعادة ال متنح إمنا تصنع، والسعادة ختتلف ابختالف 
األشــخاص والثقافــات واملعتقــدات واجملتمعــات، ولكنهــا يف النهايــة 
تتجســد ابلرضــا عــن النفــس والقناعــة ابحليــاة الــي نعيشــها وأن نعيــش 
اإلميــان ابهلل  مــع  مبالغــة،  بــدون تصنــع وال  هــي  احليــاة كمــا  هــذه 
وقضــاءه وقــدره، فهنــاك الســعادة املؤقتــة الــي تــدوم لفــرتة قصــرة مــن 
الزمــن، وغالبــاً مــا ترتبــط مبوقــف أو حــدث ســار عابــر، يشــعر بــه 
اإلنســان لبعــض الوقــت، بعدهــا يعــود إىل حالتــه االنفعاليــة العاديــة، 

املرتبطــة بشــخصيته أو كينونتــه الداخليــة.
تــدوم لفــرتة زمنيــة طويلــة،  الــي  املــدى  وهنــاك الســعادة الطويلــة 

ولعــل أغلــب النــاس يبحثــون عنهــا، ويتمنــون احلصــول عليهــا، كوهنــا 
تعطــي املــرء شــعوراً مســتمراً ابلبحــث عمــا جيعلــه ينطلــق بــكل إجيابيــة 
ورحابــة حنــو احليــاة، فالســعادة مــن املفاهيــم األكثــر تــداواًل بــن األفــراد 
مــن ابب التمــين، أي أن الكثــر مــن النــاس يذكروهنــا بصفــة يوميــة 
هبــا،  التمتــع  وأمهيــة  احليــاة،  حــول  العامــة  أحاديثهــم  ضمــن  تقريبــاً 
قــد  ويتغنــون بذلــك الشــعور اإلجيــايب خالهلــا، إن اإلنســان نفســه 
الــي  ختتلــف نظرتــه للســعادة ابختــالف نظرتــه للحيــاة وللمؤثــرات 
حولــه واختــالف أطــواره الزمنيــة، ويف الوقــت الــذي حيصــل فيــه الفــرد 
علــى مــا يالئمــه ومــا يســعى إليــه فإنــه يعيــش هبــذا شــكل مــن أشــكال 
الســعادة حبصولــه علــى مــا كان يســعى إليــه ابلرغــم مــن الصعــوابت 
املختلفــة الــي قــد تواجهــه، فمصــادر الســعادة ختتلــف مــن فــرد آلخــر.

الســعادة النفســية انفعــال وجــداين إجيــايب حيــاول اإلنســان الوصــول 
إليــه ابعتبــاره مــن الغــاايت األساســية اإلجيابيــة، وقــد وضــع علمــاء 
النفس مصادر للسعادة النفسية والى صنفوها إىل مصادر شخصية 
إدراك كل  ومصــادر ســعادة اجتماعيــة والــى يكــون حتقيقهــا وفــق 
شــخص هلــا، فمصــادر الســعادة الشــخصية تتمثــل ىف الصحــة أواًل.. 
وال يقصــد هبــا اخللــو الكامــل مــن األمــراض، إمنــا الصحــة النســبية، 
كذلــك وجــود أهــداف حمــددة يف احليــاة، ومــن مصــادر الســعادة أن 

يكــون اإلنســان علــى قــدر مــن التعليــم والثقافــة والوعــي. 
األســري  اجلــو  ىف  تتمثــل  االجتماعيــة  الســعادة  مصــادر  أمــا 
اإلجيــاىب، ووجــود أصدقــاء ىف حيــاة الشــخص ملشــاركة الوقــت معهــم، 
فالصداقــة ووجــود شــبكة مــن العالقــات االجتماعيــة اجليــدة والــي 
تتمتــع ابإلجيابيــة، وذلــك مــن منطلــق أن الســعادة تنتقــل ابلعــدوى 
حســب علــم النفــس، وإن وجــود الشــخص يف حميــط مســتقر نفســًيا 
يســاعده علــى االســتقرار ويزيــد مــن راحتــه النفســية، وجيعــل انفعاالتــه 

منطقيــة ومناســبة للمواقــف والظــروف الــي ميــر فيهــا.
وختامــاً هنــاك مــا جيلــب للمــرء ســعادة روحيــة ووجدانيــة ال مثيــل هلــا 
وهــي احملافظــة علــى االســتغفار يوميــاً، فاالســتغفار ســبب رئيســي يف 
منــع الضيــق واهلــم، واحملافظــة علــى الصــالة وخاصــة صــالة الفجــر يف 
وقتهــا، واحملافظــة علــى صــالة اجلماعــة، واحملافظــة علــى قــراءة القــرآن 
الــذي هــو شــفاء للصــدور، وهــو عــالج جلميــع األمــراض النفســية 

وخاصــة االكتئــاب..

عدوى السعادة

د. موزة املالكي




