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هــذا أول أعــدادان يف عــام جديــد، أبمــل وتطلــع كبــر إىل املزيــد مــن االزدهــار الثقــايف. وقــد ودعــت دولــة قطــر العــام 
٢٢٠١ ثقافيًــا بتظاهرتــن ابلغــي األمهيــة، حيــث أكمــل معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب الــذي نظمتــه وزارة الثقافــة، 
ــًدا للُكتــاب ورئــة ملُحــي القــراءة جتــدد اهلــواء كل  والــذي  بلــغ عامــه اخلمســن مــن عمــره املديــد إبذن هللا، ليظــل عي
عــام، حيــث  بلغــت املشــاركات هــذا ٤٣٠ انشــرًا ابإلضافــة إىل توكيــات لتســعن دار نشــر أخــرى، مبــا يثبــت مكانــة 

قيمــن.
ُ
هــذا املعــرض لــدى الناشــرين الذيــن يراهنــون علــى قُرائــه مــن املواطنــن وامل

ومــن معــرض الكتــاب إىل تتويــج الفائزيــن مبؤسســة محــد للرتمجــة يف دورهتــا الســابعة،  وقــد ترســخت اجلائــزة عــر ســنواهتا 
الســبع كمظلــة لرعايــة املرتمجــن ومهنــة الرتمجــة الــي تعــد ضــرورة ال غــى عنهــا يف نقــل األفــكار واإلبداعــات العامليــة إىل 

القــارئ العــريب ونقــل اإلبداعــات العربيــة إىل العــامل؛ فأمــة ترتجــم هــي أمــة حيــة.
ويســعى اندي اجلســرة، عــر فعالياتــه املختلفــة ألن يكــون جــزًءا مــن النشــاط الثقــايف القطــري الرمســي واألهلــي املتميــز، 
وأن يكــون لبنــة يف صــرح الثقافــة الكبــر الــذي تواصــل  دولــة قطــر تشــييده. واجمللــة بوصفهــا أحــد إنتاجــات النــادي 
تســعى للمســامهة يف هــذا احلــراك، ونكــون قــد جنحنــا إذا متكنّــا مــن املســامهة  يف توســيع دائــرة القــراءة، حبيــث ال 
تكــون اجلســرة الثقافيــة جمــرد جملــة للنخبــة فحســب، وال أن تتخلــى عــن دورهــا يف اجتــذاب قــارئ جديــد؛ فاجمللــة، أيــة 
جملــة  هــي العتبــة األوىل الــي أتخــذ بيــد قــارئ جديــد واألخــذ بيــده إىل عــامل القــراءة الواســع، وتلــي طموحــات القــارئ 
املتمــرس، فضًاعــن التــوازن يف إلقائهــا الضــوء علــى الفكــر واإلبــداع وعلــى األدب والفنــون املختلفــة. والبــد أن الُقــراء 

قــد ملســوا هــذا التحــول يف العــدد الســابق، ويف هــذا العــدد ومــا يليــه مــن أعــداد إبذن هللا.
ويف عــامل تتقــدم فيــه صــور االتصــال الفــوري عــر املســافات بلغــة بســيطة وظيفيــة، وبعــض التواصــل بــن الشــباب اآلن 
بلغــة الفرانكــوآراب، يف وقــت كهــذا البــد أن نتذكــر حبنــن زمــن الرســائل، الــي ُتكتــب بعنايــة وتُنتظــر بشــغف، وتقطــع 
املســافات واألايم عــر وســيط حيملهــا مــن املرســل إىل املرســل إليــه. وأييت ملــف هــذا العــدد  حــل الرســائل، وهــي جــزء 
مــن حيــاة وذكــرايت أجيــال مــا قبــل السوشــيال ميــداي، كمــا أن امللــف بــدوره رســالة حبــد ذاهتــا إىل اجليــل اجلديــد. رســالة 
معرفــة وأتمــل حــول مفهــوم الرســالة ووظائفهــا، حــول العنايــة واإلتقــان، حيــث ميكــن أن تكــون الرســالة نًصــا أدبًيــا ال 

يقــل عــن النصــوص واإلبداعــات األخــرى، بــل إن هنــاك إبداعــات يف الروايــة والشــعر تقــوم علــى الرســائل فقــط.
تتنــوع مــواد امللــف بــن اتريــخ الرســائل وأنواعهــا وبــن النقــد األديب الــذي يتعلــق حبضــور الرســائل يف األعمــال األدبيــة 
واألفــام الســينمائية، كمــا توجهــت اجمللــة لبعــض الكتــاب ليكتبــوا رســائل إىل أهــم األشــخاص الذيــن أثــروا يف تكوينهــم 

الثقــايف، مــن األم إىل ُمعلــم املدرســة، إىل كاتــب أو مفكــر مل يــروه ويــودون أن يقولــوا لــه شــيًئا.
وخبــاف هــذا احملــور، تتعــدد  مقــاالت العــدد حــول خمتلــف الظواهــر الثقافيــة، مــن الشــهادات األدبيــة والنقــد والفلســفة 

والســينما والعمــارة والفــن التشــيكلي. 

لبنة في هذا الصرح
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الثقــايف. احلــوار وصالونــه  مســارح 
وقدمــت دور النشــر مــن اخلليــج والوطــن العــريب 
وأوراب وآســيا وأمريكا حصادها من املعرفة،فشــهدت 
أجنحتهــا إقبــااًل علــى ُكتبهــا يف حقــل الروايــة الــي مــا 

تــزال تتقــدم يف ُســلم املبيعــات واالهتمــام.
كوابيس وأحام

انشــرون وقُــراء أشــاروا إىل أن هــذا االهتمــام ليــس 
جمــرد امتــداد ملــا مت التعــارف عليــه ب"زمــن الروايــة" 
وســطوع جنــم الروائيــن، بــل امتــداد حملاولــة البحــث 
عن واقع بديل ووقائع مجالية بديلة يف زمن األزمات 
التحديــق يف  قــد تشــبَّعوا مــن  النــاس  واجلوائــح،وأن 
كوابيــس الواقــع،وال أبس مــن االنصــراف عــن هــذه 

الكوابيــس إىل التحديــق يف فراديــس اخليــال.
رواد  اهتمــام  مركــز  وحدهــا  الروايــة  تكــن  ومل 
املعرض،فقــد أبــدى مســؤولو األجنحــة ماحظتهــم 
والفلســفة  النقديــة  املعرفــة  ُكتــب  اســتعادة  حــول 
والبحــث الفكــري وتقاطعاتــه االجتماعيــة والثقافيــة 
والسياســية لريقهــا عنــد القراء،مشــرين إىل حــرص 
الُقــراء مبختلــف أجياهلــم وطبقاهتــم علــى التعــرف علــى 
أسباب األزمات املعاصرة مبختلف ضروهبا،ابلبحث 

توكيــًا.  9٠ التوكيــات 
قلــب  يف  موقعهــا  القطريــة  النشــر  دور  واختــذت 
تميــز مــن اإلصــدارات يف خمتلــف 

ُ
املشــهد برصيدهــا امل

اســتقطاب  يف  تنافســت  املعرفة،حيــث  ضــروب 
مــن  والباحثن،ونشــرت كنانتهــا  واألدابء  الُكتــاب 
املعــارف يف أجنحــة: دار الثقافــة، ودار جامعــة محــد 
بــن خليفــة، ودار كتــارا، ودار جامعــة قطــر للنشــر، 
زكريــت،  ودار  روزا،  دار  مــن:  إىل كٍل  ابإلضافــة 
ودار الوتــد، ودار الشــرق، دار نبجــة، ودار نــوى. 
توقيــع ُكتبهــم  حفــات  يف  بُكتاهبــا  احتفــت  الــي 
يف أجنحتهــا وبتنظيــم احلــوارات حــول إنتاجهــم يف 

الدوحة - اجلسرة الثقافية:
ازدان مركــز قطــر للمعــارض واملؤمتــرات يف الفــرة 
من ١٣ -٢٢ يناير املاضي بثمار العقل واالستنارة 
يف الــدورة احلاديــة والثاثــن ملعــرض الدوحــة الــدويل 
للكتــاب، الــذي نظمتــه وزارة الثقافــة ُمثلــة يف مركــز 
قطــر للفعاليــات الثقافيــة والُراثيــة، متوجــة 5٠ عاًمــا 
ومفتــاح  املعرفــة  مصــدر  ابلكتــاب  االحتفــاء  مــن 
١97٢ كأول  عــام  األوىل  انطاقتــه  منــذ  عواملهــا 

معــرض خليجــي ورابــع معــرض عــريب.
 ٣7 املعــرض  يف  املشــاركة  الــدول  عــدد   بلــغ 
دولــة، وعــدد الناشــرين ٤٣٠ انشــرًا، فيمــا بلــغ عــدد 

50 عاًما من االحتفاء

بالعلم والبحث والفكر
نور المعرفة في دوحة الكتاب

دور النشر 
القطرية 

تتنافس في 
استقطاب 

الُكتاب 
واألدباء 

والباحثين

تواصل االهتمام 
بالرواية بحًثا 

عن واقع بديل 
ووقائع جمالية 

بديلة

البحث عن 
تفسير لألزمات 

الُمعاصرة في 
مراجع الفكر 

والفلسفة 
والتاريخ

العميــق يف طبقــات الفكــر واملعرفــة ومثارهــا السياســية 
الواقــع. الــي تتصــدر  واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

ويف ذات اإلطــار يلحــظ مراقبــون االهتمــام الكبــر 
الــذي جتــده ُكتــب التاريــخ الثقــايف واالجتماعي،مــا 
التعــرف علــى احتمــاالت  يعكــس رغبــة عارمــة يف 
املعــارف يف اجلــذور  التمــاس  املســتقبل مــن خــال 

واخللفيــات.
حوار املعرفة والفن والعامل

مشلــت كل  ثقافيــة  فعاليــة   ٤٠٠ خــال   مــن 
الــدورة  والفنون،شــهدت  والفكــر  املعرفــة  ضــروب 
ثقافيًــا  للكتــاب زمخًــا  الــدويل  الدوحــة  ملعــرض   ٣١
الفكــري  احلــوار  فنــون  خالــه  مــن  كبرًا،جتلــت 
واألديب والفــي والعلمــي،وورش القــراءة والرســم وروايــة 
والشــعر  واملوســيقى  املســرح  القصص،ومجاليــات 
علــى  هائلــة  وثقافيــة  مجاليــة  لوحــة  يف  والتشــكيل، 

املعــرض. أايم  امتــداد 
ويف لفتــة محلــت دالالت الوفــاء  للــدور التنويــري 
لنــادي اجلســرة الثقــايف االجتماعي،الــذي بلــغ عامــه 
الـــ6٠ يف خدمــة الثقافــة واجملتمــع يف قطــر، احتفــت 
وزارة الثقافــة بصالــون اجلســرة الثقايف،ومنحتــه موقًعــا 

� معايل رئيس الوزراء وسعادة وزير الثقافة وجولة يف االفتتاح� رٔييس جملس الوزراء يفتتح املعرض
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وقــد َعــرَّ مــراتدو الصالــون ومجهــور املعــرض عــن 
ســعادهتم ابقتنــاء نســخ مــن كتــاب "قضــااي فكريــة" 
الفاخــر الــذي يُوثِـّـق حلــوارات ونــدوات اندي اجلســرة 
والفنانــن  واإلعاميــن  والشــعراء  املفكريــن  لكبــار 
أعــداد  جانــب  املاضــي،إىل  القــرن  مثانينيــات  منــذ 
جملــة "اجلســرة الثقافيــة" العريقة،وعددهــا 59 الــذي 
شــهد قفــزة نوعيــة يف احملتــوى والشــكل كان مصــدر 

إعجــاب زوار املعــرض.
ملهمون

قطــر  اإلبــداع يف  برمــوز  الثقافــة   واحتفــت وزارة 

علــى  منصتــه  يف  املعرض،لتــدور  صــدارة  يف  ميــزًا 
والفكريــة  الثقافيــة  احلــوارات  املعــرض  أايم  مــدار 

الكتــب. تدشــن  والفنية،وحفــات 
ومت خــال أايم املعــرض توزيــع كتــب وإصــدارات 
ومطبوعــات النــادي جمــااًن للــزوار ومــراتدي نــدوات 
الكتــب  تدشــن  وحفــات  الثقــايف  الصالــون 
واحلــوارات الــي أُقيمــت حوهلا،والــي اســتضاف فيهــا 
منــر الصالــون عــدًدا مــن األدابء واإلعاميــن انقشــوا 
ُكتبهــم وتبادلــوا وجهــات النظــر حــول واقــع الفكــر 

اإلعــام واجملتمــع. والثقافــة وقضــااي 

ســامقة..وتطرق إىل مشــاهد التأســيس يف الذاكــرة 
يف  املعاصــر  الثقــايف  واملشــهد  واإلبداعيــة  الشــعرية 
قطر،وأطلــق نــداًء بضــرورة توثيــق شــعر هــؤالء الرمــوز 
لدعــوة  الثقافــة  وزيــر  وحتقيقه.واســتجاب  ودراســته 
د.حســن النعمــة ووعــد بتــويل الــوزارة هلــذا املشــروع.

آل  محــد  بــن  عبدالرمحــن  الشــيخ  ســعادة  وَكــرَّم 
ســعد  واإلعامــي  األديــب  يف  الثقافــة  وزيــر  اثين 
الرايضيــة  الثقافــة  جبائــزة  مؤخــرًا  الرميحي،الفائــز 
برانمــج  يف  اســتعرض  والــذي  لإلعــام،  العربيــة 
"ملهمون"،حمطــات أساســية مــن جتربتــه يف اإلعــام 
خــال  املضمار،مــن  هــذا  يف  وبصمتــه  الرايضــي 
رائســته جمللــة "الصقــر" الشــهرة،الي كانــت  مصــدر 
تليفزيــون  إدارتــه  مث  العــريب  الشــباب  ملايــن  إهلــام 
قطــر، وبعدهــا تبــوؤه الكثــر مــن املناصــب يف مرحلــة 
الشــباب إىل أن اعتلــى مهنــة املتاعــب مدافًعــا عــن 
املركــز  خــال  مــن  ومهنياهتــا  وأخاقياهتــا  قيمهــا 

للصحافــة. القطــري 
للمعــرض  الثقــايف  الصالــون  اســتضاف  كمــا 
جلســة موســعة ضمــت طيًفــا واســًعا مــن اإلعاميــن 
والناشــرين والُكتــاب للحديــث عــن قراءهتم،لتجربــة 
معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب وآفــاق املســتقبل، 
أكــدوا فيهــا التطــور املضطــرد لتجربــة املعــرض ومتيــز 
التطــور والــدور  التنظيــم والفعاليات،وانســجامه مــع 
املتميــز لقطــر يف املشــهد الثقــايف والعلمــي والنهضــوي 

املعاصــر.

مــن خــال برانمــج "ملهمــون" علــى منصــة الصالــون 
الثقــايف حبضــور ســعادة الشــيخ عبدالرمحــن بــن محــد 

آل اثين وزيــر الثقافــة.
حتــدث األديــب والدبلوماســي والشــاعر د. حســن 
النعمــة عــن  مامــح مــن ســرته اإلبداعية،ومصــادر 
إهلامه وينابيع شــعريته،وجتربته يف العمل الدبلوماســي 
للعمــل  الثقــايف  واحملتــوى  املتحــدة  واألمــم  اهلنــد  يف 

الدبلوماســي..
واســتعرض جانبًــا مــن ســرة الشــاعر القطــري الرمــز 
قطريــة  شــعرية  ورمــوز  اخلليفــي   صــاحل  بــن  ماجــد 

النعمة 
والرميحي.. 

ملهمون في 
ُمضمار األدب 

والدبلوماسية 
واإلعالم

حوارات في 
الفكر والمجتمع 

واإلعالم على 
منبر صالون 

الجسرة 
الثقافي

ال بأس من 
االنصراف عن 

كوابيس الواقع 
والتحديق 

في فراديس 
الخيال

رغبة في التعرف 
على احتماالت 

المستقبل 
بالتماس 

المعارف في 
الجذور والخلفيات

�  د.حسن النعمة ود.ربيعة الكواري خال جلسة ملهمون � جناح متاحف قطر

� دار الوتد ودار روزا للنشر � دار كتارا للنشر � دار نشر جامعة محد بن خليفة
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شــهد اندي اجلســرة الثقــايف االجتماعــي العديــد مــن الفعاليــات 
هــذا الشــتاء، كان أبرزهــا فعاليــات صالونــه يف معــرض الكتــاب ٣١ 
بــدأ انطاقــه  العــام بلوغــه اخلمســن، حيــث  الــذي يوافــق هــذا   ،
عــام ١97٢، وكان يقــام مــرة كل عامــن مث كل عــام ، بدايــة مــن 

 .٢٠٠٢
اجلديــد  املوســم  مطلــع  شــهده  ثقــايف  حــدث  أهــم  املعــرض  يعــد 
هوإقامة معرض الدوحة الدويل ٣١ للكتاب الذي نفذ حتت الرعاية 
الكرميــة لصاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن محــد آل اثين أمــر البــاد 

املفــدى والــذي افتتحــه معــايل الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبدالعزيــز  
آل اثين رئيــس جملــس الــوزراء وزيــر الداخليــة يــوم ١٣ نوفمــر ٢٠٢٢. 
وقــد حظــي املعــرض ابهتمــام خــاص ومتابعــة مســتمرة مــن ســعادة 

الشــيخ عبدالرمحــن بــن محــد آل اثين وزيــر الثقافــة. 
وقــد خصصــت وزارة الثقافــة جناًحــا لصالــون اجلســرة الثقــايف وهــي 
ابدرة نــّوه هبــا جملــس إدارة النــادي ومثنهــا واعترهــا تكرميــا للنــادي  

وتقديــرا ملســرته . 
وقــد بــدأ الشــاعر علــي ميــزا حممــود سلســة حماضــرات النــادي يف 

يف الجرسة
شتاء ثقافي دافئ

� جانب من حضور االحتفالية املغاربية

� ملتقى الجاليات المغاربية � الفنان عبدالعزيز اهليدوس يتسلم شهادة تقدير من رئيس جملس إدارة النادي
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معــرض الكتــاب مبحاضــرة حــول اتريــخ صالــون اجلســرة الثقــايف 
حيــث تنــاول اتريــخ اندي اجلســرة وتطــوره وحراكــه الثقــايف .أمــا 
اللقــاء الثــاين فقــد حاضــر خالــه الكاتــب حســن األنــواري حــول 
موضــوع )القــراءة منهــج احليــاة( .ويف اللقــاء الثالــث حتــدث كل 
النقــد  واقــع   ( عــن  مصطفــى  ود.حممــد  عبدامللــك  د.أمحــد  مــن 
الرابــع حتــت  اللقــاء  القطــري(. وجــاء  الثقــايف  احلــراك  األديب يف 
عنــوان )الصحافــة املطبوعــة إىل أيــن؟( مبشــاركة األســتاذين صــاحل 

حامــوش  وحســن  غريــب 
اللذيــن حتــداث عــن الصحافــة 
ظــل  ومصرهــا يف  املطبوعــة 

املتســارعة. الرقميــة  الثــورة 
الصالــون  جبنــاح  مت  كمــا 
)كتــاب  وتوقيــع  تدشــن  
مثــار القلــب( للكاتــب جابــر 
يف  )احلــب  وكتــاب  عتيــق 
زمــن كــوروان( للكاتبــة حنــان 
بديــع منســقة صالــون اجلســرة 
الثقــايف الــي قدمــت وأدارت 

. املذكــورة   اللقــاءات 

* أمسية فنية
واحتفــاء ابإلبــداع القطــري، اســتضاف صالــون اجلســرة الثقــايف 
مســاء الســبت 6 نوفمر املاضي الفنان وامللحن عبدالعزيز اهليدوس 
يف لقــاء فــي حتــت عنــوان )عــود ومســرة( حيــث قــام بعــزف منفــرد 
الفنــان يف جمــال  أهبــر احلضــور وكشــف عــن مواهــب  العــود  علــى 
العــزف . وقــد حتــدث عــن مســرته الفنيــة وعاقتــه ابلعــود والســر يف 

ســحر أدائــه .
*ملتقى اجلاليات 

املغاربية 
 سعيا من النادي إىل تنويع 
أنشــطته ، اســتضاف ملتقــى 
اجلاليات املغاربية يومي9/١٠ 
حيــث  ٢٠٢١م  ديســمر 
قدمت كل من تونس واجلزائر 
واملغرب عروضا منوعة مشلت 
الفلكلــور واألكات الشــعبية 
مت  ، كمــا  التقليديــة  واألزايء 
تقــدمي حماضــرة حــول اللهجــة 

األمازيغيــة.

� سعادة وزير الثقافة حلظة استقباله من جملس إدارة النادي

� سعادة وزير الثقافة بن إبراهيم خليل اجليدة ود.حسن نعمة

الثقافــة  بــن محــد آل اثين وزيــر  الشــيخ عبدالرمحــن  قــام ســعادة 
بــزايرة إىل اندي اجلســرة الثقــايف االجتماعــي مســاء األحــد 6 مــارس 

 . ٢٠٢٢م 
وقــد كان يف اســتقبال ســعادة الوزيــر أعضــاء جملــس إدارة النــادي 
ومجــع مــن  األعضــاء واملبدعــن، حيــث دار احلديــث حــول  أنشــطة 

النــادي ومشــاريعه الثقافيــة. 

وقــد شــاهد ســعادته خــال الــزايرة جمموعــة مــن الصــور الــي توثــق 
ملقــرات  صــورا  شــاهد  املختلفــة، كمــا  وأنشــطته  الناديــوق  لتاريــخ 
النــادي وأعضــاء جمالــس إدارتــه ورؤســائه الفخريــن خــال مســرته.
كما اطلع ســعادته على متحف مصغر للفنان الراحل عبدالعزيز 
انصــر يشــتمل علــى عــدة مقتنيــات للفنــان املرحــوم ، كمــا يضــم 

شــهادات وأومســة وإصــدارات تناولــت إبداعــه.

سعادة وزير الثقافة يزور نادي الجرسة

� الدكتور أمحد عبدامللك والدكتور حممد مصطفى يف ندوة واقع احلراك األديب يف قطر

� صاحل غريب وحسن أنواري يف جلسة »مستقبل الصحافة الورقية
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تقديــر املرمجــن لــدور اجلائــزة كوهنــا منصــة عامليــة يتصلــون 
هبــا علــى مــدار عــام كامــل بــن استفســارات ومقرحــات، 
ويشــهد املوقــع اإللكــروين للجائــزة  تفاعــًا كبــرًا مــن قبــل 

املرمجــن.
بتوظيف   19 عــقــبــة كــوفــيــد  اجلـــائـــزة  اجـــتـــازت   �
االلكرتونية  املنصات  من  واالستفادة  التكنولوجيا 
هذه  تُقّيمون  املرتمجن كيف  مع  التواصل  لتحقيق 
الكمي  بعديها  يف  املشاركة  صعيد  على  التجربة 

والنوعي؟
يف احلقيقــة مل يتأثــر عملنــا يف اجلائــزة هبــذه اجلائحــة، ال 
بــل علــى العكــس أجــد أنــه "رب ضــارة انفعة"حيــث عــززان 
التواصــل مــع املرمجــن يف الــدول املشــاركة لغاهتــا يف آخــر 
عقــد  عــر  واســًعا  انتشــارًا  وحققنــا  بشــكل كبــر  مومســن 
نــدوات افراضيــة يشــارك هبــا مــا ال يقــل عــن ســتة متحدثــن 
مــن تلــك الــدول يف كل نــدوة يناقشــون واقــع وآفــاق الرمجــة 
بــن اللغتــن ) العربيــة واللغــة األخــرى...( وميثــل املشــاركون 
أســاتذة جامعــات وأكادمييــن ومرمجــن، أســهموا يف تقــدمي 
القــول أبن  عــرض شــامل لواقــع الرمجــة لديهــم، وأســتطيع 
تلــك النــدوات أســهمت يف تقــدمي تصنيــف وأتريــخ ومســح 
لواقــع الرمجــة وروادهــا وطبيعتهــا يف كل البلــدان املشــاركة، 
املثــال ) األمهريــة،  اللغــات علــى ســبيل  تلــك  مــن  وأذكــر 
الســواحلية،  األورديــة،  الصينيــة،  اليواننيــة،  اهلولنديــة، 
ولــوال  الفارســية...(  اهلاوســا،  ولغــة  الكوريــة،  البنغاليــة، 

� إىل أي مـــدى حــقــقــت اجلـــائـــزة حــلــم املــرتمجــن 
بوصفها  املؤسسن  ورسالة  إلنتاجهم  راعية  مبظلة 

الدويل؟ والتفاهم  الثقايف  للحوار  جسًرا 
نقــل  يف  االهتمــام  الثقافية"هــذا  "اجلســرة  أشــكر  بدايــة 
مرموقــة  جملــة  وهــي  عــر صفحاهتــا  الوطــي  الثقــايف  الشــأن 
يف الوســط الثقــايف العــريب، ونعتــز بكوهنــا تصــدر مــن قلــب 
للرمجــة  محــد  الشــيخ  جائــزة  عــن  احلديــث  إن  الدوحــة... 
والتفاهــم الــدويل يعيــدين دائمــا إىل منطلــق واحــد مفــاده أن 
إجنــاز املبدعــن يف أي جمــال كان ال ميكــن أن يلقــى رواًجــا 
ومــن مث نفًعــا إذا مل حيــظ بعنايــة مؤسســية أو متابعــة حتفيزيــة 
تتوالهــا جهــات مؤمنــة ابإلبــداع، وراعيــة ألشــكاله، وحاضنــة 
لــه، وأييت دور جائــزة الشــيخ محــد للرمجــة والتفاهــم الــدويل 
هبــذه  تؤمــن  الــي  املؤسســات  مــن  العديــد  ألدوار  مكمــًا 

توظيــف املنصــات التكنولوجيــة ملــا اســتطعنا أن نصــل إىل 
اجلميــع ونســمع منهــم ونقــدم هلــم رســالة اجلائــزة. أضــف إىل 
ذلــك حجــم االنتشــار الــذي حققنــاه للجائــزة حيــث وصلــت 
أخبارهــا ألقاصــي األرض ومتكنّــا مــن نشــر أخبــار اجلائــزة يف 
صحفهــم ومنصاهتــم بــكل ســهولة ويســر، بفضــل محاســهم 

هلــذا احلــدث الســنوي الافــت.
العلوم  نقل  اجلائزة يف جمال  إجناز  تُقّيمون  �كيف 
الــلــغــات  إىل  الــعــربــيــة  ابلــلــغــة  واملـــعـــارف واآلداب 

األخرى؟
الحظنــا يف تواصلنــا مــع املرمجــن مــن خمتلــف لغــات العــامل 
أهنــم مهتمــون جــًدا ابلتواصــل مــع اجلائــزة إلبــراز منجزاهتــم 
للكتــب  املرمجــة  األعمــال  تلــك  والفكريــة خاصــة  العلميــة 
النــادرة، وهــذا يف حــد ذاتــه منفعــة قيمــة تــرز عظمــة لغتنــا 
العربية الي وصلت علومها إىل كل مكان، وميكن القول إن 
اجلائــزة توصلــت مبعظــم املؤلفــات يف جمــال العلــوم اإلنســانية 
واالجتماعيــة واآلداب العربيــة الــي نقلــت إىل لغــات العــامل 
ابللغــة العربيــة ويف هــذا اجلهــد وســيلة قيمــة ملعرفــة املعــارف 
والعلــوم الــي وصلــت اآلخــر مــن منجــزان العــريب يف صــوره 
أن جائــزة  )الراثيــة( واحلديثــة. وأحســب  القدميــة  املختلفــة 
الشــيخ محــد للرمجــة والتفاهــم الــدويل جتــاوزت بدورهــا تكــرمي 
املرمجــن املميزيــن إىل دور أكــر بكثــر يلخــص أبهنــا مرجــع  

وموســوعة يف جمــال الرمجــة واترخيهــا. 
� كيف تنظر املؤسسات املعنية ابلرتمجة إىل دور 

الرســالة العامليــة وأثرهــا علــى الفكــر اإلنســاين واالرتقــاء بــه 
عــر مــد جســور التواصــل بــن أقطــاب احلضــارات املختلفــة 
الــي أثبتــت أهنــا ذات رســائل ســامية تســعى للبنــاء وتنبــذ 

اهلــدم.  
وعلــى صعيــد املرمجــن فقــد الحظنــا يف معظــم جوالتنــا 
شــغف  اآلســيوية،  العربيــة  الــدول  مــن  للعديــد  امليدانيــة 
املرمجــن هبــذا احلــدث املهــم وتقديرهــم هلــذا اجلهــد، وكثــرا 
مــا كانــت تــردد عبارة:"يكفينــا أن هنــاك جهــة مــا ابتــت 
تلتفــت لنــا ولــدوران يف خدمــة الفكــر اإلنســاين"كما حظينــا 
يف تلــك اجلــوالت ابلتعــرف علــى حقيقــة عملهــم وجهدهــم 
الصامــت والصعــوابت الــي يتعرضــون هلــا مــا بــن دور النشــر، 
مهمــة  نراهــا  مســائل كنــا  مــن  وغرهــا  الرمجــة  وصعــوابت 
إىل  االنتبــاه  ألفــت  إليهــا. كمــا  االلتفــات  بضــرورة  ونؤمــن 

د.حنان الفّياض المستشارة 
اإلعالمية لجائزة الشيخ حمد:

الجائزة 

أصبحت مرجًعا 

يف الرتجمة 

وتاريخها

الدوحة - حممد الربيع

ديســمر  هنايــة  الــدويل،  والتفاهــم  للرتمجــة  محــد  الشــيخ  جائــزة  توجــت 
املاضــي، املرتمجــن الفائزيــن يف دورهتــا الســابعة لعــام 2021، مبشــاركة أفــراد 

ومؤسســات معنيــة ابلرتمجــة مــن 32 دولــة تنافســوا لنيــل جوائزهــا.
د.حنــان الفيّــاض املستشــارة اإلعاميــة جلائــزة الشــيخ محــد للرتمجــة والتفاهــم 
الــدويل، خصــت "اجلســرة الثقافية"،هبــذا احلــوار الــذي أضــاءت فيــه تعاظــم 
دورهــا كمظلــة راعيــة جلهــود املرتمجن،وأجابــت فيــه عــن أســئلتنا حــول حصــاد 

التجربــة ومــا حتقــق مــن وعودهــا ورســالتها:

جائزة اإلنجاز 
لمؤسسات 

فكرية تعني 
بالترجمة من 

وإلى العربية

تصنيف 
وتأريخ ومسح 

لواقع الترجمة 
وروادها 

وطبيعتها في 
كل البلدان 

المشاركة

2  مليون دوالر 
لثالث فئات: 

الترجمة 
واإلنجاز 

والتفاهم 
الدولي
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تعزيز دورها ورسالتها؟ اجلائزة يف 
العــريب  الثقــايف  الوســط  يف  اجلائــزة  حضــور  أن  الشــك 
والعاملــي كبــر حيــث إن مجيــع املؤسســات الــي تعــى ابلشــأن 
الثقــايف والرمجــة حتديــًدا هتتــم جــًدا بفتــح قنــوات التواصــل مــع 
اجلائزة،خاصــة إذا عرفنــا أن واحــدة مــن فئــات اجلائــزة متنــح 
لإلجنــاز يف اللغــات الــي ترمجــت منهــا إىل العربيــة والعكــس، 
وهــي فئــة متنــح يف األغلــب ملؤسســات فكريــة تعــى ابلرمجــة 
مــن وإىل العربيــة، ومنهــا علــى ســبيل املثــال: مؤسســة البيــت 
)اللغــة  العربيــة  للدراســات  طفيــل  ابــن  ومؤسســة  العــريب 
)اللغــة  اإلســامية  املعــارف  دائــرة  ومؤسســة  اإلســبانية(، 
املاالايالميــة(،  اإلســامي)اللغة  النشــر  ودار  الفارســية(، 
األمهريــة(،  )اللغــة  والتوزيــع  للنشــر  النجاشــي  ومؤسســة 
وأحســب أن هــذه الفئــة تتميــز هبــا جائــزة الشــيخ محــد للرمجــة 
والتفاهــم الــدويل ومل يســبق- يف حــدود علمــي- أن أدرجــت 
يف جوائــز خاصــة ابلرمجــة عامليًــا. ومــا يلفــت االنتبــاه أن 
العديــد مــن مجعيــات الرمجــة ومؤسســات أكادمييــة ومعاهــد 
لكــي  الفريــق اإلعامــي  معنــا يف  ترمجيــة ابدرت ابلتواصــل 
نعقــد ابلتعــاون معهــم نــدوات وورش عمــل خاصــة ابلرمجــة، 
والكويــت،  عمــان،  وســلطنة  واألردن،  / كــرال  اهلنــد  يف 
تصورهــم،  اجلائــزة يف  دور  أمهيــة  يؤكــد  مــا  وهــذا  وغرهــا، 
وهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى مسعــة اجلائــزة وعلــو 

مكانتهــا لــدى املشــتغلن يف هــذا اجملــال. 
� ما انطباعكم حول ردود األفعال حول اجلائزة 

واستمراريتها؟ ونوعيتها 
الشــيخ  إليــه جائــزة  ال يســعي إال أن أعتــز مبــا وصلــت 
محــد للرمجــة والتفاهــم الــدويل، مــن انتشــار وموثوقيــة عاليــة 
ملســت  إنــي  حيــث  وغربيًــا،  عربيًــا  املرمجــن  وســط  بــن 
حجــم التقديــر الــذي حتظــى بــه يف األوســاط الثقافيــة العربيــة 
والعامليــة، وكان هــذا عيــااًن الحظنــاه يف كل جوالتنــا العربيــة 
واآلســيوية للتعريــف ابجلائــزة، وكثــرًا مــا مسعــت عــاوة علــى 
عبــارات اإلطــراء، أن النزاهــة الــي تتمتــع هبــا عمليــة التحكيــم 
تعــد عامــة فارقــة يف جمتمــع اجلوائــز علــى اختافهــا، وهــذا إن 
دلَّ علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى حجــم العــبء املنــوط بلجنــة 
تســير اجلائــزة والتزامهــا الصــارم ابملعايــر العلميــة، فالعمــل 

اجليــد  معيــار الفــوز، ومؤشــر علــى مرجــم ميــز.
والتفاهــم  للرمجــة  محــد  الشــيخ  جائــزة  أن  إىل  ُيشــار 
الدويل،كرســت خــال دوراهتــا املتعاقبــة ترمجــة األعمــال ذات 
الطابــع اجلــاد والقيمــة املعرفيــة يف جمــال اختصاصهــا، كمــا 
الرمجــة  منــذ دورهتــا األوىل تشــجيع  أخــذت علــى عاتقهــا 
مــن اللغــة العربيــة وإليهــا أبكثــر مــن لغــة، فــكان اختيــار لغــة 
عامليــة كل عــام إىل جانــب اللغــة اإلجنليزيــة، فتــم اختيــار اللغــة 
الثانيــة،  الــدورة  اإلســبانية يف  األوىل، مث  الــدورة  الركيــة يف 
الــدورة الرابعــة،  الثالثــة مث األملانيــة يف  الــدورة  والفرنســية يف 
الفارســية يف  الــدورة اخلامســة مث  الروســية يف  اللغــة  لتكــون 
الــدورة السادســة فالصينيــة لدورهتــا الســابعة لعــام ٢٠٢١.

تفاعل 
كبير بين 

المترجمين 
على الموقع 
اإللكتروني 

للجائزة

الجائزة تحتفي 
بمعارف 

وعلوم وآداب: 
األمهرية، 

الهولندية، 
اليونانية، 
الصينية، 
األوردية، 

السواحلية، 
البنغالية، 

الكورية، 
لغة الهاوسا 

والفارسية

محــد  الشــيخ  جلائــزة  اإلمجاليــة  القيمــة  تصــل 
ثــاث  علــى  وتتــوزع  دوالر  مليــوين  إىل  للرتمجــة 
ألــف  فئــات هــي: جوائــز الرتمجــة بواقــع 800 
دوالر،  مليــون  بواقــع  اإلجنــاز  وجوائــز  دوالر، 
وجائــزة التفاهــم الــدويل بقيمــة 200 ألــف دوالر.
ــوج ابملركــز الثــاين للجائــزة يف دورهتــا الســابعة  ُت
يف فئــة الرتمجــة مــن اإلجنليزيــة إىل العربيــة املرتجــم 
الســوري معــن روميــة عــن ترمجــة كتــاب "معجــم 
العلــوم االجتماعية"حتريــر "كريــغ كاهلــون"، بعــد 
حجــب املركــز األول هلــذه الفئــة، وفــاز ابملركــز 
الثالــث املرتجــم الســوري مجــال إبراهيــم شــرف عن 
ترمجــة كتــاب "الراغماتيــون األمريكيون"لـ"شــريل 

ميســاك".
أمــا يف فئــة الرتمجــة مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة 
أجنــم  عوميــر  املرتجــم  حصــل  فقــد  اإلجنليزيــة، 
"مــدارج  ترمجتــه كتــاب  عــن  الثــاين  املركــز  علــى 
الســالكن"البن القيــم اجلوزيــة، ومل ُتنــح اجلائــزة 

والثالــث. األول  للمركزيــن 
إىل  الصينيــة  اللغــة  مــن  الرتمجــة  جمــال  ويف 

إبراهيــم  فــازت ابملركــز األول ايرا  العربيــة  اللغــة 
عبدالعزيــز املصــري، عــن ترمجــة روايــة احلــب يف 
ــيِّيه"مناصفة مــع إســراء  ــد لـ"تســان ُش القــرن اجلدي
عــن  وزمياهتــا  حجــر  حممــد  حســن  عبدالســيد 
ترمجــة "موســوعة اتريــخ الصن"مــن حتريــر "تشــانج 
تشــي"، وحــلَّ يف املركــز الثالــث حســانن فهمــي 
حســن عــن ترمجــة كتــاب "ثقافــة الطعــام الصيين"لـــ 
ــاين. ــوان". فيمــا حجــب املركــز الث "شــييه دينــغ ي

أمــا يف جمــال الرتمجــة مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة 
الصينيــة فقــد فــاز املرتجــم الصيــين "قــه يت ينــغ" 
)ماهــر( عــن ترمجــة كتــاب "البخاء"لـ"اجلاحــظ"، 
وهــي  )فريــدة(  فــو"  "وانــغ  الدكتــورة  وجــاءت 
لألعمــال  الصيــين  الوطــين  اجمللــس  يف  خبــرة 
اللغويــة وخبــرة املشــروعات العربيــة ابألكادمييــة 
الصينيــة للرتمجــة يف املركــز الثــاين عــن ترمجــة روايــة 

"طــوق احلمام"لـ"رجــاء عــامل".
اللغــة  يف  الرتمجــة  يف  اإلجنــاز  جائــزة  وذهبــت 
"يل  الصيــين  والكاتــب  الباحــث  إىل  الصينيــة 
"بيــت  جمموعــة  عــن  )علــي(  تشــونغ"  تشــن 

جوائــز  فئــات  ويف  للثقافة")مصــر(،  احلكمــة 
للــدورة  املختــارة  اللغــات  ترمجــات  يف  اإلجنــاز 
والتفاهــم  للرتمجــة  محــد  الشــيخ  جلائــزة  الســابعة 
طفيــل  حممــد  األورديــة  اللغــة  عــن  فــاز  الــدويل 
هامشــي أســتاذ الدراســات اإلســامية يف "جامعــة 
العامــة إقبــال املفتوحــة"يف ابكســتان ومــن أهــم 
ترمجاتــه الفقــه اإلســامي وأدلتــه للدكتــور وهبــة 
وعــن  حمســن،  عبدالكبــر  والباحــث  الزحيلــي، 
للنشــر  النجاشــي  "مؤسســة  األمهريــة،  اللغــة 
والتوزيــع"، والدبلوماســي واملرتجــم األثيــويب حســن 
اتجــو جلــاس، وعــن اللغــة اهلولنديــة، ريشــارد فــان 
اليواننيــة احلديثــة برســا كوموتســي  ليــون، وعــن 
مديــرة "مركــز األدب اليــوانين والعــريب"يف اليــوانن، 

رؤوف. خالــد  املصــري  واملرتجــم 
ومنحــت جائــزة الشــيخ محــد للرتمجــة، جائــزة 
األردين  والشــاعر  املرتجــم  مــن  لــكٍل  تشــجيعية 
العتيــي  مطلــق  فهــد  والدكتــور  غاوجــي،  أســامة 
جبامعــة  التاريــخ  بقســم  القــدمي  التاريــخ  أســتاذ 

ســعود. امللــك 

فرسان الجائـــــــــــــزة لهذا العام
� خالد رٔووف� حسانن فهمي حسن� حسانن فهمي حسن� مجال ٕابراهيم شرف� برسا كوموتسي� ٕاسراء عبدالسيد� ٔاسامة غاوجي

� ريشارد فان ليون

� عبدالكبر حمسن

� عومير ٔاجنم

� ايرا ٕابراهيم � قه يت ينغ  )ماهر( � يل تشن تشونغ )علي( � حممد طفيل هامشي � معن رومية � وانغ فو )فريدة( � فهد مطلق العتيي
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عــدت مــرة أخــرى ابلذاكــرة إىل روايــة عامليــة.. 
عــام  أوريــل  جــورج  العاملــي  الروائــي  صاغهــا 
١9٤9م ومحلــت عنــوان "١98٤"، ومــع أن 
هــذه الروايــة قــد اختــذت مــن اخليــال عــوامل لألحــداث 
والشــخوص، ولكــن كان وراء األكمــة مــا وراءهــا. 
كان اخليــال يف الروايــة إال أن ظــال الواقــع قــد 
َغلَّفــت كل جزئيــات النــص الروائــي، وأن األمــر مل 
يكــن مصادفــًة، بــل جــاء هــذا املــزج الفــي امتــداًدا 
قــد يكــون األمــر جــزًءا مــا  نعــم  جلماليــة اخليــال.. 
أرادت اجلهات املعنية.. وإن كان بصوت خافت.. 
هنــا قــد يكــون.. أقــول قــد يكــون جــزًءا مــن تزويــر 
قطبــن  بــن  العاملــي  للصــراع  واســتحضار  التاريــخ 
مســيطرين علــى العــامل الثالــث.. الشــيوعية أبهدافهــا، 

علــى  الســيطرة  يف  بدورهــا  والرأمساليــة 
شــرق  يف  الشــعوب  بعــض  مصائــر 

القيــادة  هنــا  العــامل..  وغــرب 
للســوفيت وهنــاك قــدرة العــم 

ســام..!!
خيــوط  أن  ومــع 
األحــداث قــد مزجــت بــن 
وتعريــة  والسياســة  احلــب 
روســيا  يف  املطلقــة  الســلطة 

الســوفيتية.. كل هــذا قــد دفــع 
والتوقــف  التأمــل  إىل  القــارئ 

كثــرًا حــول الناتــج الســردي.. هــل 

كانــت هــذه الروايــة قــراءة مســتقبلية؟! أم جمــرد خيــال 
كاتــب مبــدع؟! وهــل ميكــن اعتبــار روايــة »١98٤« 
روايــة فنتازيــة تطــرح الــا معقــول يف واقــع معقــول؟ 
أم أهنــا حتمــل أكثــر مــن رســالة وأن اهلــدف أعمــق 
عــدة  ســامهت  أرشــيفية  روايــة  هــي  هــل  بكثــر؟!! 
جهــات يف صياغــة أحداثهــا وأقلهــا املخابــرات يف 
الغــرب؟! كان الســؤال عنــد إصدارهــا هــل يتحقــق 

أمــر؟ أّي 
اهنيــار  فــكان  األمــر..  حتقــق  بســنوات  بعدهــا 
االحتــاد الســوفيي يف زمــن جورابتشــوف.!! كيــف؟! 
ال تســأل.. نعــم اهنــار كيــان الدولــة ذات احلــزب 
الواحــد.. هنــا نعــود إىل "جــورج أوريــل" هــل كان 
قــاراًئ للمســتقبل أو قــد كان علــى عاقــة وثيقــة مــع 
املخابــرات؟! وهــل كان ميلــك األدلــة أن 
نظــرايت  عــر  "ســتالن"  بنــاه  مــا 
"احلــزب ولينــن" وأن جــروت 
ينتهــي  ســوف  احلــزب 
أجــزاء  ألن كل  ســريًعا.. 
الدولة بقومياهتا وأجناسها 
وأن  مرصــود؟!  ودايانهتــا 
رصــدت  شاشــات  هنــاك 
وتراقــب  احلــركات..  كل 

األمــور.. كل 
أن  قبــل  االهنيــار  نعــم كان 
كيــف  الدولــة..  أصحــاب  يعــي 

احلــب، و»عاليــه« مركــز جتمــع القطريــن.
• النهايــة يف عاصمــة الضبــاب.. ولعبــة القــدر يف 

وضــع النهايــة ألمجــل قصــة حــب..!!
• هــذه اللعبــة القدريــة تتــواىل بــن األمــل واليــأس 

واالبتعــاد. واالقــراب 
والفــرة الزمنيــة متتــد منــذ »١97٢» حــى النهايــة، 
مــن  يهــرب  واألب  تبــدأ  دائــري..  إطــار  يف  وهــو 
واقعــه إىل كورنيــش الدوحــة.. ومــع هــذا فــإن هنــاك 
نــور احلفيــدة وأمحــد احلفيــد..  بــن  خيطًــا واهيًــا.. 
نعــم.. إن بطــل الروايــة.. يهــرب مــن ذاتــه لذاتــه.. 
أصبــح اآلن وهــو جيــر اخلطــى حنــو الكهولــة.. ومــع 
ذلــك فــإن خيــوط احلــب تعيــده إىل مرحلــة الصبــا.. 
نعــم اآلن وقــد جتــاوز العقــد الســادس مــن عمــره.. 
عاملــه مرتبــط ابلروتــن احليــايت والفــراغ.. يلــي طلبــات 
املنــزل واألســرة وحفيــده األول.. ومــع هــذا فقــد َكبَّــل 
ذاتــه حبكايــة طــوت أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن عمــر 

الزمــن..
نعــم هنــاك حــكاايت متناثــرة هنــا وهنــاك.. ومــع 
أن ظــال الســارد موجــودة يف أكثــر املواقــف وقــد 
يكــون جــزًءا مــن اللعبــة أو شــاهًدا علــى األحــداث.. 
ذلــك أن طــرح الواقــع عــر أحــداث الروايــة يؤكــد هــذا 
احلــدس.. حــى وإن كان النفــي مــن طــرف الســارد 

"حممــد اجلفــري".
وإن كنــت  أنــك  تؤكــد  األحــداث  أن  أعتقــد 
شــاهًدا علــى فــرة مزجــت األحــداث بنــا.. ألنــك 
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كان االهنيــار ســريًعا؟! ومــع هــذا فــإن الكاتــب قــد 
مــزج كل هــذا بقصــة احلــب لتكتمــل فصــول العمــل.

نعــم عاقــة احلــب جمــرد وعــاء خارجــي.. وهــذا مــا 
كان يف روايــة »١98٤« فمــاذا عنــد كاتبنــا القطــري 
عنــوااًن  واملضمــن  روايتــه »١97٢«  يف  "اجلفــري" 
ألــف  مــن  خــر  "صدفــة  مباشــر  وبشــكل  جانبيًــا 

ميعــاد“؟
 حمــاوالت "اجلفــري" تتعــدد فقــد قــدم للمكتبــة 
القطريــة عطــاًء متنوًعــا بــن الســرة الذاتيــة، وتعامــل 
مــع الشــعر عــر ديوانــه "وهــج الشــوق" ولديــه أعمــال 

حتــت الطبــع.
ما يهمنا ماذا يطرح يف روايته »١97٢« والسؤال 
املباشــر ملــاذا "١97٢" حتديــًدا؟ وهــل نعيــد عقــارب 
الســاعة إىل الــوراء؟ األمجــل أن هــذا العــام ذو ارتبــاط 
عضــوي جملموعــة مــن زمــاء الرحلــة، فقــد كنــا ننشــد 
املعرفــة يف عــدد مــن العواصــم مثــل "القاهــرة، بغــداد، 
بــروت، الــرايض، املدينــة املنــورة، الــرابط، وغرهــا مــن 
العواصــم العربيــة".. ســامهت تلــك العواصــم يف تغذيــة 

ذاكرتنــا ابملعرفــة.
ومــن هنــا، وهــو يســرد األحــداث يكــون االنطــاق 
"بــروت  إىل  الدوحــة  مــن  الروايــة  بطــل  "أبمحــد" 
زالــت  مــا  الزمنيــة  احلُقبــة  وتلــك  ولنــدن"  والقاهــرة 
وتلــك  القاهــرة،  وخباصــة  جيلنــا  بذاكــرة  تلتصــق 
الشــوارع وذكــرايت الصحبــة اجلميلــة، كمــا أســلفت:

• يف البــدء رحلــة االكتشــاف إىل لبنــان وخيــوط 

روايــة لكاتــب قطــري هــو الشــاعر والروائــي "حممــد حممــد اجلفــري".. وكعادتــه 
أهــداين الروايــة.. عندهــا عــدت ابلذاكــرة إىل عاقــة التاريــخ واألرقام ابألعمال 
اإلبداعيــة.. نعــم قــدم الشــاعر والروائــي القطــري اآلخــر عبــد الرحيم الصديقي 
"4000"، وكان الربــط بــن رحاتــه عندمــا كان يقــود الطائــرات يف رحلــة 

جتــوب العــامل.
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البعيــدة الشاســعة مــن الكــرة األرضيــة حيــث  يف تلــك املســاحات 
يكمــن  حديثــة  مواصــات  وســائل  دون  إليهــا  الوصــول  يتعذرعلينــا 
لثقافتنــا  نُوِجــد  الــذي جنهــل ونطمــح أن  املمتــد  الغريــب  العــامل  ذلــك 
وأدبنــا وفنوننــا دراًب ســريًعا ليصــل بيننــا وبــن ذائقــة تلــك الشــعوب كنــوع 
مــن التبــادل الثقــايف والتعــارف الفكــري واطــاع اآلخــر علــى ثقافتنــا 
ونشــرها، با شــك أننا نســتطيع الوصول إىل حيث هم والعيش يف أّي 
بقعــة بعيــدة جســًدا وروًحــا ككّل الغــرابء، لكــن كيــف ميكــن ألفــكاران 
أن تصــل وجتــد وجــدااًن وفكــرًا آخــر حيتويهــا لتنضــم ملنظومــة هــذا العــامل 
املتحضــر وال تبــدو هــي أيًضــا انميــة مســتثناة ومســتهجنة مــن قبــل أفــراد 

وشــعوب تلــك األمــم املتقدمــة...؟!
حتــدث أحــد املهتمــن حــول ضــرورة اقتنــاص تلــك األفــكار الــي تعــد 
قضــااي إنســانية عامــة يف األدب والفــن، والتمييــز يف الطــرح بــن مــا هــو 
حملــي وبــن مــا هــو شــأن عــام مبقــدوران طرحــه للعــامل إلجيــاد لغــة وفكــرة 
يفهمهــا ويتفاعــل معهــا يف الوقــت نفســه وذلــك كلّــه هبــدف االرتقــاء 
يف الطــرح وبلــوغ العامليــة، يف تلــك األثنــاء حملــت يف حديثــه نوًعــا مــن 
التخلــي عــن اهلويــة بشــكل أو آبخــر وجتاهــًا لعمــق التجربــة بــل وتنــاٍس 
للصــدق الفــي وذلــك كلــه ألجــل أن يتمكــن أي فنــان أو أديــب أو أي 
مشــتغل يف الفــن مــن الوصــول لتلــك الذائقــة يف أقصــى مسوهــا، والحــت 
يل عبــارة  )الشــاعر ابــن بيئتــه( ابلشــيء الكثــر الــذي تضمــه مــن معــاين 
انتماء األان للمكان بل عمق التمسك ابإلرث اإلنساين الذي تقتنيه.

ويف احلقيقــة ليــس الشــاعر فقــط هــو مــن يســتحق أن نطلــق عليــه ابــن 
بيئتــه معللــن تلــك احلظــوة مبشــاهدة العديــد مــن مظاهرهــا يف قصائــده 
إمّنــا ســائر املشــتغلن ابألدب والفنــون وحــى احلــرف كّلهــا، مجيعهــم أبنــاء 
بيئتهــم بــا شــك..! إذ أننــا البــد وأن نــرى ذلــك األثــر الواضــح للمســة 

تــدل علــى الثقافــة الــي ينهــل منهــا...
إّن الوصول للعاملية اليتأتى إال مبا نظنه أمرًا حملًيا شــديد اخلصوصية 
واالنغــاق وقــد يســتغربه اآلخــر، يف حــن نــكاد جنــزم علــى أنـّـه يســتحيل 
حدوثــه إال لدينــا وذلــك ظــٌن مبدئــي، بينمــا جتــد اآلخــر يبحــث مــن 
ويتطلــع  بــل  خرتــه  إىل  ُيضــاف  الــذي  اجلديــد  ذلــك  عــن  خالــك 
بشــغف لرؤيــة صــورة خمتلفــة مــن صــور اإلبــداع عــن تلــك الــي اعتــاد 

رؤيتهــا حولــه. 
 إّن اهلويَّــة اإلنســانية، هويَّــة املــكان والتاريــخ والثقافــة والــراث القــدمي 
الــذي ننقــل شــيًئا منــه لتتــزود بــه أجيالنــا يف إقباهلــا الوديــع الواعــد علــى 
احليــاة هــي البصمــة احلقيقيــة لوجــودان يف هــذا العــامل وتلــك البصمــة 

يعرفهــا جيــًدا مــن ميلــك ذلــك االعتــزاز األصيــل بقيمــه اإلنســانية وهــي 
نفســها متتلــك فطــراًي تلــك القــدرة علــى االحتــواء اإلنســاين لثقافــة اآلخــر 
وإن اختلف شيٌء من طبيعة احلياة إذ يظل الفكر والوجدان اإلنساين 

قادريــن علــى االســتيعاب والتواصــل بدميومــة.
كما أّن هذا االختاف والتباين بن الشعوب يف أفكارها ومعتقداهتا 
ومبــا متلكــه مــن ميثولوجيــا متجــذرة حــى األعمــاق وأيديولوجيــا مهيمنــة 
أظــن أّن ذلــك حتديــًدا هــو مــا جيــب أن يــراه العــامل منــا، إنّــه اجلانــب 

ثــري.
ُ
املختلــف امل

وإال فمــا جــدوى ذلــك التمايــز بــن الشــعوب إذا كنــا نريــد أن نظهــر 
بشــكل وصــورة وحمتــوى نتقــرب بــه مــن مامــح اآلخــر وصورتــه ونقدمــه 

كقرابــن لكســب الــود والقبــول وانتــزاع اإلعجــاب ؟
لكــن يظــل هنالــك ســؤال يكــرر طــرح نفســه هــل قامــوا هــم ابلبحــث 
لثقافتهــم عــن صــورٍة مقاربــٍة لنــا لينالــوا احلظــوة ابلــود والقبــول لنــرد عليهــم 

ابملثــل ؟
ذكــر املستشــرق الروســي إغناطيــوس كراتشكوفســكي كتــاب ألــف 
اللغــات  إىل  املرمجــة  األعمــال  أشــهر  علــى  لاســتدالل  وليلــة  ليلــة 
الليــايل  تلــك  مــن  ليلــٍة  ثقافــة عربيــة يف كل  مــن  مبــا حيملــه  األوروبيــة 
الشــرقية وتلك األشــعار الي تزامنت مع نصوصها وانســابت يف ثناايها 
وإثــر ذلــك كلــه حــازت شــخصياته علــى أدوار البطولــة حــى يومنــا هــذا 

يف أفــام هوليــود وبقيــت ملهمــة يف صناعــة الســينما لديهــم...
ذلــك علــى الرغــم مــن أهّنــا مل تكــن حتمــل تلــك الصــورة املقاربــة مطلًقــا 

هلــم ولكنهــا أهبرهتــم ومازالــت قــادرة علــى االســتمرارية يف ذلــك الفعــل.
كمــا أّن أوالد حارتنــا لنجيــب حمفــوظ قِدمــت للعامليــة مــن أروقــة 

وأزقتهــا. الشــعبية  األحيــاء 
ومــن خــال األدب املقــارن نتعلــم كــم هــي الشــعوب متقاربــة بــل 
ومتشــاهبة فانظــر لوجــه الشــبه مابــن عطيــل وديدمونــة لــدى شكســبر 
يف  خســرو  وانصــر  وشــرين  وليلــى  قيــس  ومابــن  وورد  اجلــن  وديــك 

الفارســي. األدب 
أال تــرى أّن االنكفــاء علــى الــذات وقوقعــة الفكــرة يف نطــاق جغــرايف 
حملــي خمافــة عــدم استحســان واستســاغة ذائقــة اآلخــر ليــس عيبًــا يف 
الفكــرة نفســها أو الطــرح إمنــا يف تلــك احلساســية الــي جندهــا لــدى مــن 

يقــوم علــى مهمــة التواصــل والتفاعــل مــع اآلخــر..؟
قبل النهاية :

العامل حيتوينا مجيَعنا بكلِّ اختافاتنا، ألننا حنن واآلخر منثله مًعا !

نحو العالمية

سهام جاسم

يف  املعرفــة  نتلقــى  وحنــن  الرائعــة  احلُقبــة  تلــك  إىل 
جامعــات قاهــرة املعــّز والُصحبــة اجلميلــة.. القاهــرة 
َشــكَّلت لنــا وطنًــا آخــر.. ذلــك أن اإلنســان املصــري 
يتميــز مبميــزات خاصــة.. أمههــا حســن املعشــر وكــرم 

الضيافــة.
هنــاك ماحظــات يف هــذه الروايــة.. أن الســارد 
يســتعملها يف  ومــن مث  اللغــوي،  يســتحضر خمزونــه 
إطــار املضمــون والعديــد مــن املواقــف.. هــذه املقاطــع 
الــي تعتمــد علــى مجاليــة اللغــة ال ُتشــكِّل نســيًجا مــع 
احلــوار أو الصياغــة اللغويــة.. نعــم لتلــك اجلمــل صلــة 
جبماليــة لغــة الضــاد.. ولكــن تنفــر األذن.. فاللغــة 

كائــن حــي.. 
وقبــل اخلتــام أســرد علــى الكاتــب "حممــد اجلفــري" 

أن ســيدة الغنــاء العــريب وهــي تقــدم رائعــة 
ت  وَغــرَّ توقفــت كثــرًا..  احلمــداين..  فــراس  أبــو 
مفــردة "بلــى أان مشــتاق وعنــدي لوعــة" إىل "نعــم" 
والســارد عنــدان اعتقــد حبســن النيــة.. أن االســتعارة 

مــن املــوروث اللغــوي يف صــاحل النــص.
هنــاك فــرق بــن شــاعرية النــص.. وواقعيــة النــص 
"حممــد  فــإن  هــذا  ومــع  املعــاش..  بواقعنــا  املرتبــط 
اجلفــري" ال يتوقــف ويواصــل عطــاءه  شــعرًا ونثــرًا..

قطــري  صــوت  فهــو  وعطــاءه..  جهــده  لــه  نبــارك 
يســهم مــع أشــقائه يف رفــد املكتبــة القطريــة بنتاجــه.. 

فلــه شــكران وتقديــران.

ظالل السارد 
موجودة في 

أكثر المواقف 
وقد يكون جزًءا 

من اللعبة أو 
شاهًدا على 

األحداث

الرواية.. رصد 
لرحلة جيل 
كما أسلفت 

بأحداثها 
ومدنها.. 
وشكلت 

بالنسبة لنا 
عودة إلى تلك 
الُحقبة الرائعة

البــد وأن عايشــت "حــي الدقــي" وبقالــة "ســعودي" 
واألنديــة الطابيــة.. ومــن مبقــدوره أن ينســى اآلن.. 
جنــازة ســيدة الغنــاء العــريب؟ خاصــًة، وأان والفنــان 
غــامن الســليطي كنــا شــاهدين علــى احلــدث التارخيــي 

اجلليــل.
يف إطــار الروايــة القطريــة نتوقــف أمــام عــدد حمــدود 
املضامــن  طــرح  يف  تغــوص  ال  الــي  الــرواايت  مــن 
هللا  عبــد  علــي  حممــد  رائعــة  مثــل  االجتماعيــة.. 
"فــرح" ومــا قدمــه الروائــي عبــد العزيــز احملمــود.. يف 
هــذه الروايــة.. الزمــان واألماكــن خلقــت األحــداث 
والنمــاذج ارتباطهــم ابإلطــار احملــدود.. رجــل يبكــي 
علــى اللــن املســكوب.. وســرد لواقــع احليــاة البســيطة 
ورحــات الصيــف هــرواًب مــن حــر القيــظ.. أمــا اللغــة 
فهــي يف إطــار مــن اإلطــار التقريــري.. مــع إدراج مــا 
يشــكل إعــااًن جمانًيــا لنــوع الفنــدق، ونــوع الســيجار 

ونــوع املشــروابت..!!
هــذا ال يعــي أن االختيــار الذكــي مــن قبــل الســارد 
أن عام »١97٢« كان مليًئا ابألحداث مثل: سنة 
االنتخــاابت األمريكيــة، انتهــاء حــرب فيتنــام، عمليــة 
ميونيــخ، إنتــاج فيلــم العــراب وغرهــا مــن األحــداث، 
وكيــف َمهَّــد ذلــك ألحــداث مهمــة مثــل قبــول مبــادرة 
روجــرز عــام ١97٠م، وكيــف أدى قلــق النــاس إىل 

انتصــار الســادس مــن أكتوبــر ١97٣م.
هــذه الروايــة.. رصــد لرحلــة جيــل كمــا أســلفت 
عــودة  لنــا  ابلنســبة  وَشــكَّلت  ومدهنــا..  أبحداثهــا 

� عبدالعزيز احملمود� حممد علي عبدهللا
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شغف التواصل
شجن الحنين

ُولــد  الكلمة  الكلمة،ومع  الــبــدء كــان  يف 
ولع االتصال بن البشر،وطبًقا هلذا الولع 
لكل  أو مضمون  كان البد من»رسالة« 

اتصال ابلكلمة،أو ابإلشارة حىت!
استتبع  اجملتمعات،وقد  نــشــأة  أصــل  هــي 
وجود الرسالة وجود الرسول،الذي ينقل 
الـــذي ينقل عــن شخص  عــن اخلــالــق مث 
ــعــيــد،وتــطــور ســفــر الــرســالــةمــن احلــمــام  ب
الريد يف  إنشاء هيئات  بــدء  الــزاجــل إىل 

القرن السابع عشر بريطانيا.
لــلــيــوم،مل تـــزل لــلــرســالــة أمهــيــتــهــا يف كيان 
الدول،بينما  من  بغرها  وعاقتها  الدولة 
مع  الرسائل  على  األفـــراد  اعتماد  يتزايد 
تغر الوسائل،حيث صار الفرق بن كتابة 

الرسالة ووصوهلا ملسة زر!
التمثيل  فـــن  يــغــفــل  ومل  األدب  يــغــفــل  مل 
ــن الـــرســـالـــة ودورهــــــا يف بـــنـــاء احلـــدث  عـ
وبــنــاء الــشــخــصــيــات،مثــة رســالــة أو أكثر 
يف الــعــديــد مــن الــــرواايت واألفــــام تقوم 
بدورها يف السرد، وهناك رواايت الرتاسل 
أو الـــرتســـل، لــيــس فــيــهــا غـــر الــرســائــل، 
لدوستويفسكي،الي  األوىل  الــروايــة  مثل 
الشاب يف  هــزت روسيا ووضعت كاتبها 
صدارة املشهد األديب الروسي. ال نقرأ يف 
»الفقراء« مجلة واحــدة خارج مراسات 
بطلها وبطلتها الفقرين ماكار ديفوشكن 
تكشف  لكنها  دوبروسيلوفا،  فــارا  وفــار 

صورة كاملة للمجتمع الروسي.
ما تستطيعه  تقدمي  امللف  هــذا  حنــاول يف 
القدرة احملدودة والصفحات احملدودة من 
جمــاالت:  جيمع  شاسع،  موضوع  جوانب 

املعرفة،الدبلوماسية، احلرب، واحلب.
ملف عن شغف التواصل وشجن احلنن.

� لوحة للفنان 
يوهانس فرمر

1675-1632
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بــدأت  حاجــة اإلنســان إىل االتصــال والتواصــل قدميــة، 
وحتويلهــا  اللغــة  اخــراع  مث  اهلمهمــة،  مث  اإلشــارة،  بلغــة 
األساســية  البنيــة  شــكلت  شــفاهية  وحــروف  أصــوات  إىل 
حــال  املباشــر  التواصــل  حيقــق  ذلــك كان  أن  غــر  للغــة.. 
حضــور األطــراف يف مــكان واحــد، وحينهــا ظهــرت أمــام 
البشــرية مشــكلة جديــدة، فكيــف ميكــن التواصــل يف حالــة 
وخباصــة  بينهــم،  تفصــل  بعيــدة  مكانيــة  مســاحات  وجــود 
مــع احتيــاج اإلنســان لانتقــال واالبتعــاد عــن موطنــه حبثــا 

احليــاة. واســتمرار  العيــش  أســباب  وراء 
بســبب  الُعزلــة  مــن  حالــة  تعيــش  قــرواًن  البشــرية  ظلــت 
الزمــان  حــدود  تتجــاوز  تواصــل  وســائل  وجــود  عــدم 
واملــكان، وهنــا ظهــرت احلاجــة الخــراع شــكل جديــد مــن 
التواصــل، هــو الرســالة الشــفاهية الــي يتــم حتميــل شــخص 
أايم  بينهمــا  تفصــل  قــد  آخــر،  إىل شــخص  لتوصيلهــا  هبــا 

شاســعة. ومســاحات  وليــاٍل 
ومبــرور الزمــن ظهــر االخــراع الــذي أحــدث حتــواًل جــذراًي 
بــدأ  حيــث  الكتابــة،  اخــراع  وهــو  احليــاة،  مفاهيــم  يف 
لنقلهــا إىل  البشــرية  اخلــرات  أواًل يف تســجيل  اســتخدامها 
مــن  اآلن  مــا جنــده حاضــًرا حــى  مثــل  القادمــة،  األجيــال 
النمــارة(،  النقــوش علــى األحجــار )حجــر رشــيد، ونقــش 
وعلــى اجلــدران واملعابــد الفرعونيــة، وغرهــا مــا محــل رســالة 
التاليــة  األجيــال  إىل  أنتجتــه  الــي  األوىل  األجيــال  مــن 

العصــور. عــر  املتعاقبــة 
لكنهــا  للرســائل،  األوىل  األشــكال  هــي  هــذه  كانــت 
منتشــرة  تكــن  مل  ذاهتــا  الكتابــة  وقليلــة، ألن  اندرة  كانــت 
بــن اجلميــع كمــا هــو حــادث اآلن، وإمنــا كانــت ُمقتصــرة 
املعاصــر )الكهنــة واملعابــد،  الديــن والدولــة مبفهومنــا  علــى 
التاريــخ يف  يذكرهــا  رســالة  أقــدم  ولعــل  احلكــم(..  وبــاط 

في األصل
والفصل

ذلــك هــي رســالة النــي ســليمان عليــه الســام إىل بلقيــس 
ملكــة ســبأ، والــي حفــظ القــرآن الكــرمي نصهــا: "ِإنَـّـُه ِمــن 
َعلــيَّ  تـَْعلُــوْا  َأالَّ  الرَِّحيــِم،  الرَّمْحَــِن  اللَِّ  ِبْســِم  َوِإنَـّـُه  ُســَلْيَماَن 

ُمْســِلِمن". َوْأتُــوين 
أنــواع  لثاثــة  التاريــخ  عــر  الرســائل  تقســيم  إذن  ميكــن 
الكاميــة  والرســالة  اإلشــارية،  الرســالة  هــي  فقــط، 

املكتوبــة. والرســالة  الشــفاهية، 
والعــن  واليــد  )ابلــرأس  اإلشــارية  الرســائل  بــدأت  وقــد 
واحلاجــب( مــع األشــكال األوىل للحيــاة، حــن اخرعــت 
)بتعبــر  والعامــات  الرمــوز  مــن  نظاًمــا  بشــرية  كل مجاعــة 
منهــا  عامــة  أو  رمــز  يشــر كل  املعاصريــن(  اللغــة  علمــاء 
إىل مفهــوم أو معــى حمــدد، وإن كان يف هنايــة األمــر يظــل 
علــى  تــدل  العامــة  ألن  حمــدوًدا،  إمجالــه  يف  النظــام  هــذا 
القبــول،  )الرفــض،  متعــددة  مفاهيــم  وليــس  واحــد  مفهــوم 
إليــه  يشــر  مــا  وهــو  الُكــره(،  احلــب،  احلــزن،  الســعادة، 

يقــول: عندمــا  العــريب  الشــعر 
أشــارْت بطَــْرِف العــن ِخيفــَة أهِلهــا

إشـــــــــارَة حمــــــزون ومل تتَكلَّــِم
فأيقْنــُت أنَّ الطَّــْرَف قــد قــال مرحبًــا

وأهــًا وســهًا ابحلبيــب املتيَّــِم
فهنــا اإلشــارة مرتبطــة مبدلــول حُمــدد، ومل تســتطع التوســع 
يف التعبــر عــن تفاصيــل هــذا احلــب، وأبعــاد هــذه العاقــة، 
عنــه  التعبــر  اللغــة  تســتطيع  مــا  وهــو  الغــرام،  هــذا  وقصــة 
أبشــكال متعــددة مــن خــال الرســائل الكاميــة الشــفاهية 

واملكتوبــة. 
التــداول  "رســالة"يف  مصطلــح  اســتخدام  بــدأ  فمــى 

وقواعــده؟ ُأسســه  لــه  فــن  إىل  حتولــت  ومــى  العــريب؟ 
حيتــل  الــذي  العــرب  ديــوان  الشــعر كان  أن  معــروف 

)1935–1849( Jean Béraud لوحة للفنان �

د. حممود الضبع
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فُيعــّرون  األوىل،  املكانــة  عندهــم 
بــه عــن أفراحهــم وأحزاهنــم وأايمهــم 

وصلنــا  مــا  وأكثــر  حياهتــم،  وأحــداث 
الشــعر،  ذلــك  هــو  اجلاهليــة  العــرب  عــن 

وتنوعــت  الشــعر  مــن  بكثــر  أقــل  فــكان  النثــر  أمــا 
بــن اخلطابــة واحلكــم واألمثــال والقصــص، وكان  فنونــه 
كلــه شــفاهًيا غــر مكتــوب، ســجلته مصــادر األدب يف 
الكتابــة. وانتشــار  اإلســام  ظهــور  بعــد  التاليــة  العصــور 
فهــل عــرف عــرب اجلاهليــة فــن الرســائل مــن بــن هــذه 

الفنــون؟
الســؤال  هــذا  عــن  اإلجابــة  ترتبــط 
"الكتابــة"  وهــو  آخــر  دائمــا مبوضــوع 
ابلكتابــة  الرســائل  الرتبــاط  )نظــًرا 
مــن  البعــض  فــرى  وانتشــارها(، 
الباحثــن ومؤرخــي األدب أن الكتابــة 
فــإن  وعليــه  بينهــم،  منتشــرة  تكــن  مل 
يف  إال  منتشــرة  تكــن  مل  الرســائل 
تكــون  وتــكاد  جــًدا،  ضّيقــة  حــدود 
الكتابــة  أن  آخــرون  ويــرى  اندرة، 
علــى  ويستشــهدون  معروفــة  كانــت 
الشــعر  يف  وردت  إبشــارات  ذلــك 
وابلتــايل  والكتابــة،  اخلــط  حــول 
الفــن،  هلــذا  اجلاهليــن  معرفــة  يثبتــون 
"مجهــرة  يف كتــاب  مجعــه  مت  مــا  وهــو 
اثنــي  بلغــت  والــي  العــرب"،  خطــب 
شــعرية،  أربــع  منهــا  رســالة،  عشــرة 

نثريــة.  ومثــان 
يظهــر يف  الرســائل  فــن  بــدأ  اإلســام،  مــع ظهــور  لكــن 
صــورة أخــرى، خصوصــا مــع بدايــة بنــاء الدولــة اإلســامية 
يف عهــد النــي عليــه الصــاة والســام والعهــود التاليــة لــه مــع 
املراســات  إىل  االحتيــاج  ظهــر  حــن  الراشــدين،  اخللفــاء 
وكســرى  احلبشــة،  ملــك  النجاشــي  مــن  بــدًءا  امللــوك  مــع 
ملــك الفــرس، واملقوقــس عظيــم قبــط مصــر، وهرقــل ملــك 
االحتيــاج  الــي كان  العربيــة  القبائــل  مــع  وكذلــك  الــروم، 

والفصاحــة  ابلباغــة  تتميــز 
البيــان. وُحســن 

يف  التوقيعــات  كانــت  وإن 
لتصبــح  تطــورت  قــد  العصــر  هــذا 
قواعــده  لــه  بذاتــه،  قائًمــا  مســتقًا  فنًــا 
الــوزراء  غــر  تكليــف  ومت  اخلاصــة،  ومواصفاتــه 
اإلنشــاء"وكبرهم  "ُكتّــاب  عليهــم  وأطلــق  هبــا،  للقيــام 
وكان  الســر"،  أو كاتــب  اإلنشــاء  ديــوان  "رئيــس  يســمى 
الرمكــي،  حيــى  بــن  جعفــر  التوقيعــات:  ُكتــاب  أشــهر 
والفضــل بــن ســهل، وســيف الدولــة احلمــداين، والصاحــب 

عبــاد. بــن  واملعتمــد  عبــاد،  بــن 
عموًمــا،  الرســائل  فــن  عــن  هــذا 
"الرســائل  بــدأت  وكيــف  فمــى 
الــراث  الشــخصية"يف  األدبيــة/ 

لعــريب؟ ا
إىل  الفــن  هــذا  بدايــة  تعــود 
اجلاحظ يف رســائله )النصف األول 
مــن القــرن الثالــث اهلجــري(، حيــث 
إىل  يديــه  علــى  الرســائل  حتولــت 
فــن، ظهــر عــر تضمينــه لـــ "رســائل 
أدبيــة"يف ثنــااي ُكتبــه، ومنهــا رســالة 
اخلطابــة،  عــن  املعتمــر  بــن  بشــر 
الــواردة يف كتابــه "البيــان والتبيــن"، 
يف  والتدويــر  الربيــع  رســالة  مث 
اهلجــاء والســخرية مــن غرميــه أمحــد 
بــن عبدالوهــاب، والــي يرســم عنــه 
تشــبه  ســاخرة  صــورة  ابلكلمــات 
عصــران،  يف  الكاريكاتوريــة  الرســوم 
علــى  العلــم  ألصنــاف  ادعــاُؤه  )وكان  عنــه:  يقــول  عندمــا 
قَــْدر جهلــه هبــا، وتكلُُّفــه لإلابنــة عنهــا، علــى قــدر غباوتــه 
عنهــا، وكان كثــر االعــراض هلًجــا ابملــراء، شــديد اخلــاف، 
مــع  للمغالبــة،  مؤثــًرا  الُعنــود،  يف  ُمتتاِيًعــا  ابجملاذبــة،  كِلًفــا 
عنــد  واخلطرفــة  ــبهة،  الشُّ مبوضــع  واجلهــل  ــة،  احُلجَّ إضــال 

التوقُـّـف(. عنــد  والعجــز  الــزاد  قصــر 
هنــا ســُناحظ أن الرســائل قــد اتســع مفهومهــا فلــم تعــد 

علــى  معهــا  االتفــاق  أو  معهــا  صلــح  لعقــد  مكاتبتهــا  إىل 
إدارة احلــروب.

صياغــة  يف  منهًجــا  الســام  عليــه  النــي  وضــع  وقــد 
رســائله، اتبعــه النــاس مــن بعــده، 
الكتابــة  يف  منــوذج  إىل  وحتــول 
العصــر  هنايــة  حــى  مســتمًرا  ظــل 
كل  كانــت  حيــث  األمــوي، 
البســملة،  بـــ:  تبــدأ  الرســائل 
واســم املرِســل واســم املرَســل إليــه، 
التحيــة،  أو  االفتتاحــي  والســام 
وتوحيــده،  تعــاىل  هللا  وحتميــد 
فصــل  أو  التخلُــص  صيغــة  وذكــر 
ومضمــون  بعــد(،  )أمــا  اخلطــاب 
الســام  وصيغــة  الرســالة، 
الكاتــب،  يثبــت  مث  اخلتامــي. 
بعــد الفــراغ مــن كل ذلــك، عــدًدا 
بذيــول  املعروفــة  املعلومــات  مــن 
الرســالة، ومهمتهــا التوثيــق وهــي: 
وختمهــا،  الرســالة،  اتريــخ كتابــة 

حمرِّرهــا. واســم 
مث حــدث تطــور مهــم يف كتابــة 
الرســائل على عهد اخللفاء الراشــدين، عندما بدأ االحتياج 
إىل الــرد علــى الرســائل وهــو مــا أنشــأ فــن التوقيعــات، وهنــا 
بــدأت فكــرة ديــوان اإلنشــاء أو ديــوان الرســائل، وكانــت 
تكــون  أكثــر  أو  فــرد  علــى ختصيــص  تعتمــد  بســيطة  فكــرة 
مهمتهــم كتابــة الرســائل وتنظيــم املراســات الــي احتاجتهــا 
األمــوي  العصــر  يف  الفكــرة  تطــورت  مث  الناشــئة،  الدولــة 
حدودهــا،  واتســاع  اإلســامية  الدولــة  أطــراف  تزايــد  مــع 

منصــب  أو  مهنــة  إىل  يتحــول  اإلنشــاء  جعــل  مــا  وهــو 
أتخــذ  الرســائل  وبــدأت  الدولــة،  وظائــف  مــن  وظيفــة  أو 
الكــرمي،  القــرآن  بلغــة  التأثــر  فيهــا  وظهــر  جديــًدا،  شــكًا 

واملعــاين والراكيــب اللغويــة اجلديــدة 
فيهــا  وكثــر  اإلســام،  أوجدهــا  الــي 
تضمــن بعــض اآلايت، واألحاديــث 
النبويــة، وزادت نســبة انتشــارها بــن 

النــاس علــى حنــو أكــر.
يف  األهــم  التطــور  اعتبــار  وميكــن 
هــذه املرحلــة هــو مــا طــرأ علــى حجــم 
وبنيــة الرســائل ذاهتــا، فاتســع حجــم 
يتوقــف  يعــد  ومل  فيهــا،  املكتــوب 
واتســعت  فقرتــن،  أو  فقــرة  عنــد 
عديــدة،  أمــوًرا  لتعــاجل  موضوعاهتــا 
الشــخصية  األمــور  بينهــا  مــن 
واألوضــاع  واملشــاعر  واالنطباعــات 
عليــه  ُأطلــق  مــا  وهــو  واألحــوال، 

األدبيــة. الرســائل 
تطــور  العباســي  العصــر  ويف 
وتفرعــت  وتوســع،  اإلنشــاء  ديــوان 
مثــل  واختصاصــات  وظائــف  عنــه 

أن  إمــا  فهــو  متعــددة،  أشــكااًل  اختــذ  الــذي  "التوقيــع"، 
يكــون خمتصــًرا ملــا هــو مكتــوب يف الرســالة الــواردة، أو أن 
يكــون رســالة قصــرة مرســلة إىل أصحــاب املكانــة السياســية 
أو  الفكــرة  إجيــاز  فيهــا  ويتــم  األدبيــة،  أو  االجتماعيــة  أو 
قــرارات وأوامــر  املوضــوع، وقــد يكــون بعضهــا عبــارة عــن 
احلاكــم،  أو  اخلليفــة  يصدرهــا  احلكــم  أبمــور  عاقــة  هلــا 
جيعلهــا  حبيــث  عبــارات  يف  بصياغتهــا  الكاتــب  ويقــوم 

لعل أقدم رسالة يذكرها 
التاريخ في ذلك هي رسالة 
النبي سليمان عليه السالم 

إلى بلقيس ملكة سبأ، 
والتي حفظ القرآن الكريم 

نصها

متى بدأ استخدام 
مصطلح »رسالة« 

في التداول العربي؟ 
ومتى تحولت إلى 

فن له أُسسه وقواعده؟

مع ظهور اإلسالم، بدأ فن 
الرسائل يظهر في صورة 
أخرى، خصوًصا مع بداية 
بناء الدولة اإلسالمية في 

عهد النبي عليه الصالة 
والسالم والعهود التالية له

تطور فن الرسائل في 
العصر العباسي، وانقسم 
إلى ثالثة أنواع: الرسائل 

العامة )الديوانية(، والرسائل 
اإلخوانية )الخاصة أو 

الشخصية(، والرسائل األدبية

�  الشيخ علي يوسف� أمحد أمن� عبدالرمحن شكري� عباس حممود العقاد
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مكاتبــات  أو  ترســًا  أو  توقيًعــا 
احلكــم،  شــؤون  لتنظيــم  رمسيــة 

اإلعــام  أو  لإلخبــار  فقــط  تعــد  ومل 
تنفيذهــا،  ينبغــي  أوامــر  أو  حــدث،  أبمــر 

)بــن  شــخص  إىل  شــخص  مــن  مرســلة  تعــد  ومل 
حاكــم  فــرد  مــن  مرســلة  أو  واألقــارب(  العائلــة  أفــراد 
مــن  نوًعــا  الرســالة  صــارت  وإمنــا  حمكومــة،  مجاعــة  إىل 
أنــواع التأليــف، وصــار املرســل )املؤلــف( يرســلها إىل أي 
الاحقــة..  العصــور  أو يف  قــارئ، يف عصــره  مســتقبل/ 
مــن  الرســالة  لتنفصــل  مــا مت تطويــره يف مرحلــة اتليــة  وهــو 
كوهنــا متضمنــة يف ســياق كتــاب، إىل أن تكــون يف صيغــة 

حــول  يــدور  احلجــم  صغــر  كتــاب 
الــذي  األمــر  وهــو  واحــد،  موضــوع 

الحًقــا. ويتعــدد  ســيتنوع 
علــى أيــة حــال، تطــور فــن الرســائل 
بعــده،  ومــا  العباســي  العصــر  يف 
وانقســم إىل ثاثــة أنــواع تبًعــا جملــاالت 
العامــة  الرســائل  وهــي:  االســتخدام، 
اإلخوانيــة  والرســائل  )الديوانيــة(، 
والرســائل  الشــخصية(،  أو  )اخلاصــة 
األدبيــة. وكانــت األوىل متثــل الرســائل 

أنشــأهتا  الــي  الكثــرة  الدواويــن  أحــد  تتبــع  الــي  الرمسيــة 
احلضــارة اإلســامية )ديــوان اجلنــد، ديــوان اخلــراج، ديــوان 
تكــون  الــي  الرســائل  اإلمجــال،  يف  وهــي  اإلنشــاء...(، 
خمتومــة خبتــم اخلليفــة أو امللــك أو األمــر، وتتضمــن أمــوًرا 
سياســية وجتاريــة هلــا عاقــة بتســير أمــور احلكــم، يف حــن 
اخلاصــة  ابلعاقــات  اإلخوانيــة(  )الرســائل  الثانيــة  ختتــص 
التهنئــة يف  بــن  تنوعــت موضوعاهتــا  والــي  الشــخصية،  أو 
االقتصاديــة  األحــوال  وشــكوى  االجتماعيــة،  املناســبات 
واالعتــذار  املــوت،  حــوادث  يف  والتعزيــة  والنفســية، 
والشــكر  األصدقــاء،  بــن  والتناصــح  والعتــاب  والتشــفع، 
وغرهــا. والــراثء،  واهلجــاء،  املعــروف،  أو  اجلميــل  علــي 

نشــرها  الــي  الرســائل  مــن 
حياهتــم،  يف  أصحاهبــا  بعــض 

إال  نشــره  يتــم  مل  اآلخــر  وبعضهــا 
بعــد وفاهتــم.. وظهــر أيًضــا نــوع مــن 
مثــل  األدابء؛  مســاجات  مُيثــل  الرســائل 
واإلمــام  واملنفلوطــي  الرافعــي  )مصطفــى  كتــاابت 

النــدمي(.  هللا  وعبــد  عبــده  حممــد 
وهــي رســائل اعتمــدت علــى اخليــال والبيــان التصويــري، 
وانقشــت قضــااي أدبيــة وفكريــة ونقديــة أثــرت بشــكل كبــر 
تبادلــة بــن 

ُ
يف حركــة األدب العــريب، إضافــة إىل الرســائل امل

األصدقــاء، وقــد اشــتهرت يف ذلــك: الرســائل بــن عبــاس 
حممــود العقــاد وصديقــه عبــد الرمحــن شــكري )وهــم الذيــن 
إضافــة  الديــوان  مجاعــة  شــكَّلوا 
والرســائل  املــازين(،  القــادر  لعبــد 
صــادق  مصطفــى  بــن  املتبادلــة 
وبــن  ريــة،  أبــو  وحممــود  الرافعــي 
جــران،  خليــل  وجــران  زايدة  مــي 
الرحيــاين،  أمــن  لرســائل  إضافــة 
وغرهــا  حســن...  وطــه  والعقــاد، 
تصيًفــا كامــًا يف  اليــوم  ميثــل  كثــر 
التأليــف ينتمــي إىل هــذا النــوع مــن 

. بــة لكتا ا
وهنــاك نــوع آخــر مــن الرســائل ظهــر يف العصــر احلديــث، 
ومنهــا  املتخليــة،  الرســائل  أو  املفتوحــة،  الرســائل  وهــو 
ولدي"ألمحــد  "إىل  ورســالة  اليازجــي،  إبراهيــم  رســائل 
وكتــاب  عــوض...  ولد"ألمحــد  إىل  والــد  و"مــن  أمــن، 
"ولدي"حملمــد حســن هيــكل، ورســالة الشــيخ علــي يوســف 
إىل روح ولــده عمــر، ورســائل حيــى اجلمــل، ورســائل األمــر 
وأعــام  وأدبية"بينــه  علميــة  "رســائل  أرســان  شــكيب 
ســورية  يف  العــريب  الوطــن  لقضــااي  مناقشــة  وفيهــا  عصــره 
ومصــر واملغــرب، وهــي أيضــا شــهادة اترخييــة علــى مؤلفاتــه 
يتحــدث عنهــا كثــرًا يف رســائله، إضافــة إىل رســائل  الــي 
جــران، والرافعــي، والــي يعدهــا كثــر مــن الباحثــن مصــدًرا 

خمتلفــة. أبشــكال  للدراســات  مهًمــا 

أمــا الرســائل األدبيــة فــكان يشــرط فيهــا أن تعتمــد علــى 
األســاليب األدبيــة يف الكتابــة مــن خيــال وتصويــر وتشــبيه 
احلقائــق  تعــرض  عاديــة  لــو كانــت كتابــة  ألهنــا  وجمــاز، 

الرســائل األدبيــة. فــن  يتــم اعتبارهــا مــن  فقــط، فإهنــا ال 
فــن  اتريــخ  يف  مهمــة  حمطــة  أمــام  الوقــوف  ميكــن  وهنــا 
إذ  لــه،  والتقعيــد  التنظــر  مرحلــة  وهــي  العربيــة،  الرســائل 
قــد  الفــن  هــذا  أن  املعــروف  مــن 
تطــور بــدًءا مــن العصــر األمــوي، 
وصــار  بذاتــه،  قائًمــا  فنًــا  وصــار 
ذاعــت  متخصصــون،  أدابء  لــه 
شــهرهتم، وكان علــى رأســهم عبــد 
العميــد،  وابــن  الكاتــب،  احلميــد 
والصاحــب  الفاضــل،  والقاضــي 
وإن  كثــر،  وغرهــم  عبــاد،  بــن 
الــراث  يف  شــاعت  قــد  كانــت 
الرســائل  "فُِتحــت  مقولــة:  العــريب 

العميــد". اببــن  وُخِتمــت  احلميــد،  بعبــد 
 هــذا التطــور هــو مــا جعــل "عبــد احلميــد الكاتب"يضــع 
والواجبــات  الكتابــة،  ضوابــط  يف  )كتــااًب(  مؤلًفــا كامــًا 
ينبغــي عليــه إعــداده ومــا  اخللقيــة والثقافيــة للكاتــب، ومــا 
جيب تناوله أو االبتعاد عنه، وهو ما جعل القلقشــندي يف 
"صبــح األعشــى"يرى "رســالة عبــد احلميــد الكاتب"تلــك: 
الــذي  وينبوعهــا  إليــه،  ترجــع  الــذي  اآلداب  هــذه  "أصــل 
"أدب  أو كتــاب  مؤلــف  بعدهــا  أييت  مث  منــه"،  تفجــرت 
الكاتب"البــن قتيبــة )ت ٢76هـــ(، مث "صبــح األعشــى يف 

8٢١هـــ(. )ت  اإلنشا"للقلقشــندي  صناعــة 
فتحــت  الــي  الكاتب"هــي  احلميــد  عبــد  "رســالة  ولعــل 
والــذي  الرســائل،  مــن كتابــة  الرابــع  النــوع  لظهــور  البــاب 

وهــو  العربيــة،  الثقافــة  خصائــص  مــن  اليــوم  حــى  يعتــر 
وتفصــل  واحــًدا  موضوًعــا  تتنــاول  الــي  العلميــة  الرســائل 
القــول فيــه وتبحثــه مــن كل جوانبــه )والــي تشــبه الكتــاب 
صغــر احلجــم، وبعضــه يشــبه الدراســة أو البحــث العلمــي 
يف  رســالة  ومنهــا:  اجلاحــظ،  رســائل  ومنــه  زمننــا(،  يف 
املعــاد  واهلــزل، ورســالة  اجلــد  والتفضيــل، ورســالة  الرجيــح 

بــن  مــا  فصــل  ورســالة  واملعــاش، 
كتمــان  ورســالة  واحلســد،  العــداوة 
ورســالة  اللســان،  وحفــظ  الســر 
حميــي  ورســائل  والصديــق،  الصداقــة 
رســالة  ومنهــا:  عــريب،  بــن  الديــن 
األنــوار،  ورســالة  اإلهلــي،  القســم 
ال  ورســالة  االنتصــار،  ورســالة 
يعــول عليــه، ورســائل جــال الديــن 
كشــف  رســالة  ومنهــا:  الســيوطي، 
الغمــة يف اختصــاص اإلســام هبــذه 

ورســالة  الطيلســان،  ذم  عــن  اللســان  طــي  ورســالة  األمــة، 
اجملادلــة  قطــع  ورســالة  التهــاين،  أبصــول  األمــاين  وصــول 
يبــدأ  تــرك ُكتبًــا  مــن  وغرهــم كثــر  املعاملــة...  تغيــر  عنــد 

"رســالة". بكلمــة  عنواهنــا 
مُســي  مــا  إىل  ليصــل  الفــن  هــذا  تطــور  وأخــرا، كيــف 

احلديــث؟ العصــر  الرســائل"يف  "أدب 
الرســائل  أشــكال  كل  حتققــت  احلديــث،  العصــر  يف 
وتطــور  الطباعــة  ســاعدت  والــي  التاريــخ،  عــر  املعروفــة 
النــاس،  إىل  وظهورهــا  انتشــارها  علــى  االتصــال  وســائل 
اخلاصــة،  الرســائل  منهــا، وهــي  أشــكال جديــدة  وظهــرت 
إىل  زوج  ابنــه،  إىل  )أب  آخــر  إىل  شــخص  يكتبهــا  الــي 
زوجتــه، عاشــق إىل معشــوقه، أديــب إىل كاتــب(، وغرهــا 

حدث تطور مهم في 
الكتابة، عندما بدأ االحتياج 
إلى الرد على الرسائل وهو 

ما أنشأ فن التوقيعات، 
وهنا بدأت فكرة ديوان 

اإلنشاء أو ديوان الرسائل

يمكن الوقوف أمام محطة 
مهمة في تاريخ فن الرسائل 
العربية، وهي مرحلة التنظير 
والتقعيد له، إذ من المعروف 

أن هذا الفن قد تطور بدًءا 
من العصر األموي

�  جران خليل جران�  مي زايدة�  حممد حسن هيكل�  شكيب أرسان
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مــن  املوجــه  الــكام  أشــكال  أّول  الّرســالة  كانــت 
علــى   - هــي  وصلتنــا  الــي  فــاألداين  البشــر؛  إىل  هللا 
شــخصّية  رســالة   - Julien Green عبــارة  حــّد 
نُقلــت  فــرًدا،  فــرًدا  منّــا  واحــٍد  إىل كلِّ  الــّرب  وّجههــا 
اختــذت  مّث  البشــر،  إىل  أنبيائــه  بواســطة  الوحــي  عــر 
مل   - معظمهــا  يف   - لكنهــا  خُمتلفــة  أشــكااًل  الرِّســالة 

ذكرهــم يف الّســرة، ومــن مّث ال تكــون الّســرة – مهمــا 
اّدعــى أصحاهبــا - صادقــة وخالصــة يف قــول احلقيقــة، 
ملــا متــرُّ بــه مــن مراحــل تنقّيــة وغربلــة، وهــو مــا يتطلــب 

االســتعانة أبدايت احلجــب واحلــذف يف كثــر منهــا.
فــإذا كانــت كتابــة الــّذات - بصفــة عامــة -  مبثابــة 
مــن أســفل - مبصطلــح جيــم  التاريــخ  اإلطــاع علــى 
مبثابــة  الّرســائل - بصفــة خاّصــة -   فــإّن  شــارب - 
عنــه  املســكوت  أو  املخفــي  التاريــخ  علــى  اإلطــاع 
ملــا  نقيــض  حنــو  علــى  للُمهّمِشــن،  وليــس  للصفــوة 
كّرســته مقولــة جيــم شــارب، بــرّد االعتبــار للُمهّمشــن.

وأشــكال  الّرســائل  بــن  آخــر  جوهــرّي   فــارق  مثّــة 
يتمثّــل  واملذّكــرات،  األخــرى كالّســرة  الــّذات  كتابــة 
املذّكــرات  أو  الذاتيّــة،  الســرة  يف   - الــّذات  أن  يف 
تكــون يف  هبــا،  اخلــاّص  املاضــي  تســتحضُر  وهــي    -

تبليــغ.  أصلهــا كوســيلة  عــن  ــْد  حتَِ
أشــكال كتــاابت  ســائر   دون   - الرســائل  أتيت 
الــّذات  للتعبــر عــن  الــّذات- كمــرآة صادقــة صافيــة، 
بــدون رتــوش، أو جتميــل؛ فالــّذات يف الّســرة الذاتيّــة 
ختضــع لدرجــات مــن املراقبــة، وإكراهــات ســواء خشــية 
يــرد  األنســاق االجتماعيّــة أو خشــية اآلخريــن الذيــن 

مرآة العاشق
الّرسائل  بمثابة اإلطالع 

على التاريخ المخفي أو 
المسكوت عنه للصفوة 

وليس للُمهّمِشين

الرسائل ال تستدعي 
الماضي، بل تسّجل الحاضر 

في لحظة تجّليه، دون أن 
يخضع  الخطاب للمراجعة أو 
التغيير بالحذف واالستبدال

�  لوحة للفنان اإليطاىل »سباراتكو لومباردو« 1958

ممدوح فّراج الّنايب
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الــي كان  املـُــعنِّف  شــخصية  )عكــس  احلقيقيّــة  طــه 
جتــد  ابلفعــل  الــي  النقديّــة(  أحكامــه  يف  هبــا  يتعامــل 
أيتنــس  فهــو  عنــه"،  زوجتــه  غيــاب  يف  بؤًســا  "الدنيــا 
بوجودهــا حــى لــو مل يفصــح عــن ذلــك، فبإذهنــا تنتهــي 
القــراءة  وقــت  ينتهــي  وإبذهنــا  الشــخصّية،  املقابــات 
تكشــف  صفــات  مــن  وغرهــا  العمــل،  وقــت  ويبــدأ 

مًعــا. عاقتهمــا 
الّشــائع  وهــو  ســاد،  دو  املاركيــز  مــع  األمــر  يتكــّرر 
يف  غارقــة  طبقــة  إىل  ينتمــي  ألنــه  متهتــك؛  أنــه  عنــه 
نــرى  رســائله  يف  لكــن  اجلنــس،  ومارســة  امللــذات 
صــورة أخــرى؛ صــورة تكشــف عــن ذاتــه احلقيقيــة الــي 
املتهتــك،  الكاتــب  شــخصية  وارء  واحتجبــت  تــوارت 
زوجتــه،  إىل  رســائل  يكتــب  أخــذ  ُســجن  فعندمــا 
يظهــر فيهــا بصــورة الشــخص احملاِفــظ بــل يــكاد يكــون 
راديكاليًّــا مــع أســرته، فيأمــر زوجتــه أبن أتيت الّســجن 

انتهــى  ملــا  احلنــن  ُســْلطة  حتــت  واقعــة  الغالــب 
املاضــي  هــذا  تشــكيل  تعيــد  نراهــا  لــذا  وانقضــى، 
الوعــي   يف  ترّســخ  ملــا  وفًقــا  ال  جديــدة،  صــورة  يف 
يكــون(  )أن  تريــده  مــا  حســب  وإمنــا  )كمــا كان( 
شــأن  شــأهنا   – الرســائل  حــن  يف  الاوعــي،  يف 
تســّجل  بــل  املاضــي،  تســتدعي  ال    - اليوميــات 

أن  دون  جتّليــه،  احلاضــر يف حلظــة 
أو  للمراجعــة  اخلطــاب  خيضــع  
أو  واالســتبدال  ابحلــذف  التغيــر 
مــن  احتــواه  عمــا  العــدول  حــى 
دفقــة  هــي  بــل  وتصرحيــات،  آراء 
خاّصــة  حلظــة  يف  واحــدة  شــعوريّة 
تعبــر  حســب   - وكأهنــا  ا،  جــدًّ
نــزار قبــاين - »األرض املثاليــة الــي 
كطفــل  عليهــا،  الكاتــب  يركــض 
فيهــا  ومُيــاِرس  القدمــن،  حــايف 
بــراءة  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  طفولتــه 
اللحظــات  إهنــا  وصــدق.  وحــرارة 
الكاتــب  فيهــا  يشــعر  الــي  الصافيــة 
خاضــع  وغــر  مراقَــب  غــر  أنــه 

اجلريــة«. لإلقامــة 
الّرســائل  يف  املـُــرِسل  خطــاب 
حُمــّدد  إليــه  ُمرســل  إىل  موّجــه 
بعاقــات  بــه  يرتبــط  بــل  ومعلــوم، 
تتنــّوع مــا بــن قــرىب مــن قبيــل: األم 

/ األب / األخت، أو صداقة.  وبذلك تعلم الذات 
هــذا  وتعريتهــا،  لبوحهــا  الوحيــد  املطلّــع  أن  املرِســل   /
املـُــرَسل إليــه الــذي تتصــل بــه أبواصــر قــرىب أو حمبــة، 
واملعــروف أننــا نتعــرى أمــام َمــن نثــق فيهــم، فتسرســل 
فــا  التعريــة والفضــح،  أقصــى درجــات  البــوح إىل  يف 
تقــف الــذات وهــي تسرســل يف معاانهتــا وبوحهــا عنــد 
العفــوي،  االسرســال  هــذا  دون  حَتُــول  خطــوط  أيّــة 
أعلــى  الرِّســالة  يف  الّصــدق  درجــة  تكــون  مّث  ومــن 
بكثــر مــن األنــواع الواقعــة علــى دائــرة كتابــة الــذات.

الذاتيّــة؛  الســرة  يف  االعــراف  اخلجــل  مينــع  قــد 

وأال  حُمتشــمة،  مبابــس 
الشــرطة.   رجــل  مــع  أتيت 

القائــد  رســائل  وابملثــل 
بوانبــرت  انبليــون  العســكري 
إىل عشــيقته مث زوجتــه جوزفــن 
الشــخصية  عــن  تكشــف 
العســكري؛  للقائــد  الثانيــة 
العاشــق،  احملــّب  شــخصية 
وهــو  عشــقه  ينســى  ال  الــذي 
فيكتــب  القتــال،  مياديــن  يف 
يف  غارقًــا  أكــون  "عندمــا  هلــا: 
جائــًا  الفــرق،  قائــًدا  العمــل، 
تكــوين  املعســكرات،  يف  
يف  وحدهــا  جوزفــن  معبــوديت 
قلــي، تســكن روحــي وتســتنفذ 
حبّــه  شــدة  ومــن  تفكــري"، 
واجملــد  "الطمــوح  يلعــن  هلــا 
حــب  عــن  يبعدانــي  اللذيــن 

قولــه. حيايت"حســب 
الصادقــة  املــرآة  مبثابــة  الّرســائل  تصبــح  هكــذا 
بــل  النقيــض،  ليــس  يظهــر  فالــذي  النفــس؛  لدواخــل 
للرســائل  األساســي  فاجلوهــر  احلقيقــي،  الوجــه  هــو 
الصــدق  مبعــث  وهــذا  تُنشــر،  ال  وأهنــا  الكتمــان  هــو 
حبــل  فرســائلنا  املتناهــي؛  غــر  والبــوح  اخلالــص 
إليــه  املرَســل  وبــن  بيننــا  مفتــوح(  )وخطــاب  موصــول 
هــذه  يعكــر  اثلــث  طــرف  يوجــد  ال  هــن(،   / )هــم 
علــى  الورثــة  هتافــت  مــع  األســف  مــع  ولكــن  اخلُلــوة، 
األمــوال الــي تســيل هلــا األلســنة، يفضحــون املســتور، 
ــة  ــور احلقيقّي ويف هــذا خــر كثــر، إذ تتكّشــف لنــا الصُّ
الكتابــة  فرضتهــا  الــي  تلــك  عــن  بعيــًدا  للشــخصيات 
أخــرى،  شــخصيات  فرأينــا  االجتماعــي،  والوضــع 
احلــب،  بســبب  أو  الظلــم  بســبب  بــة  معذَّ وذوات 
وغرمهــا. فصــارت الرســائل أشــبه ابملــرآة احلقيقيــة الــي 

ذواتنــا. حقيقــة  تكشــف 

كالقنــاع  كثــرة:  أبحاييــل  عليــه  التحايــل  يتــمُّ  لــذا 
فنجــد  الرســائل  يف  أمــا  ابحلــذف،  وأحيــااًن  واملــوارة 
رمبــا  حقيقــي،  اعــراف  ُســلطة  حتــت  واقعــة  الــذات 
علــى ُكرســي  تقــع  الــي  االعرافــات  مــن  جــرأة  أكثــر 
هــو  مــا  حنــو  علــى  الكنســي،  املــراث  يف  االعــراف 
بــاث،  الشــاعرة األمريكيّــة ســيلفيا  ظاهــر يف رســائل 
عــن  تفاصيــل  تضمنــت  الــي 
أدق خصوصياهتــا مــع الّشــاعر 
َحــدث  بعدمــا  هيــوز،  تيــد 
فجــاءت  بينهمــا،  الّشــقاق 
وطبيبتهــا  ألمهــا  رســائلها 
طــوق  مبثابــة  بيوشــر(  )روث 
الــذي  اجلنــون  مــن  هلــا  النجــاة 
فصــارت  إليهــا،  يتســرب  بــدأ 
بكتابــة  أشــبه  كتابتهــا 
حــادة يف  املتوحشــة،  األنيــاب 
تعريــة الــزوج تيــد هيــوز وفضــح 
وســوء  الغراميــة،  عاقاتــه 

هلــا. معاملتــه 
النقيــض  جنــد  وابملثــل 
حســن  طــه  رســائل  يف  متاًمــا 
برســو،  ســوزان  زوجتــه  إىل  
ووهلًــا  عشــًقا  تقطــر  فرســائله 
بدوهنــا  فهــو  بزوجتــه،  وتتيًمــا 
"اتئــه يعيــش يف ظــام"، أتّمــل 
تكــوىن  أن  مــن  "أمنعــك  رســائله:  إحــدى  يف  قولــه 
حزينــة وآمــرك ابالبتســام، ال تقــوىل شــيًئا، اآلن تعــاىل 
أحبــك  احلســاب،  هنايــة  حــى  أحبّــك  ذراعــى  إىل 

االنتظــار". هــذا  علــى  إال  أحيــا  وال  وأنتظــرك 
احملــبِّ ورقتــه،  مــع طبيعــة  تتنــاىف  الــي  هــذه األوامــر 
وحــّب  شــديدة  غــرة  عــن  تكشــف  األمــر  حقيقــة  يف 
يبــدو  شــخص  فهــو  مّث  ومــن  جواحنــه،  عليــه  ميــآن 
يركهــا  الــي  الداللــة  )بــذات  حمبوبــه  يتملّــك  وكأنــه 
الفعــل يف أذن القــارئ(، فــكل شــيء مرهــون أبوامــره.

بســاطة الرســالة وصــدق بوحهــا يكشــفان شــخصية 

في الرسائل تقع الذات 
تحت ُسلطة اعتراف 

حقيقي، ربما أكثر جرأة 
من االعترافات التي تقع 
على ُكرسي االعتراف في 

الميراث الكنسي

رسائل طه حسين إلى  
زوجته سوزان بيرسو، 

تقطر عشًقا وولًها وتتيًما 
بزوجته، فهو بدونها »تائه 

يعيش في ظالم«

�  الشاعرة األمريكّية سيلفيا باث مع الّشاعر تيد هيوز
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"ســيندم كثــرًا َمــن مل يكتــب رســالَة ُحــّب يف حياتــه"  
صــويف كاداالن )خمتّصــة نفســية فرنســية(
الظاهــُر أّن الكتابــة الرســائلّية )الرسُّــل( قــد ارتقــت يف 
ثقافــات الشــعوب إىل مقــام الفــّن األديّب اخلــاّص بتدبــر 
عاطفــة احملبّــة ومشــتّقاهتا، غــر أّن هــذا ال مينــع مــن القــول 
إّن النصــوص الكــرى للثقافــة البشــريّة تكشــف عــن حقيقــة 
نوِب والعنف  أّن هذا الفنَّ معطوٌف أيًضا على اجلهل والذُّ
واملنــِع، فــكّل جهــٍل ولــه رســالٌة تـَْعُقبــه وحُتــرُِّر أفهــاَم النــاس 
من سلطُته )الرسائل السماوية(، ولكّل ذنٍب رسالٌة تروُم 
الغفــران(،  )رســالة  ظُُلماتــه  مــن  البشــرّي  ــعور  الشُّ تطهــر 
وكلمــا ظهــر ُعْنــف حضــرت رســائُل التســامح )رســالة يف 
التســامح(، ولــكّل َمْنــٍع رســالة تتحــّداه )رســائل العّشــاق(. 
ولذلك كانت أشهُر الرسائِل صادرًة عن اآلهلة، والفاسفة، 
واملصلحــن، والُعّشــاق. فالّرســائل، إذن، هــي فــّن اهلدايــة 

والتنويــر واإلنســانية واحملبّــة.
احلديــُث يف رســائل  هــو  املقــام  هــذا  املمكــَن يف  وألّن 
، وألّن احلديــث عــن ختلّــق هــذا الفــّن اآلدمــيِّ حنــا  احلــبِّ
أســراٍر،  وذا  صامتًــا،  جّوانيًّــا،  ذاتيًّــا،  يكــون  أن  صــوَب 
فإنــي ســأكتفي مــن ُكْنِهــه ابلتعريــف والتمثيــل والتوصيــف، 
واســتهّل ذلــك بقــويل إّن املــرَء حــن يكتُــُب رســائَل احلـُـّب، 
إمّنــا هــو -يف أغلــب الظــّن- يْنَكِتــُب هبــا، أعــي: يـَْنَكِتــُب 
فيهــا، بــل قُــْل: إنــه يســتدعي املعشــوَق إىل رســالته، فيصــر 
وإاّيه كيانــَـْن أثريَـّــْن يف اللغــة فــا ترامهــا عيــون اآلخريــن. 
فــكّل رســالة حــّب هــي آخــُر مــا يبقــى للعاشــق مــن قُــدرٍة 
علــى الفعــِل بعــَد َصــدٍّ أو فــراٍق أو منــٍع: هــي قدرتــه علــى 

في رسائل الُحبِّ
، وال يتأتّــى لــه ذلــك إاّل مــى كان  أْن يُعلِــَن ُحبَّــه يف الِســرِّ
شــرٌط  وهــذا  نفســه،  اآلن  النــاس يف  مــن  وحيــًدا وخاليًــا 
ُيســّهل عليــه البــوَح واالعــراَف وإعــاَن مــا يعــري كيانَــه 
مــن أحــوال الّرغبــة يف احللــول يف املعشــوق. ولذلــك تكــون 
غايُة غاايِت رســالِة احُلبِّ هتريَب عاِشــٍق إىل معشــوِقه بعد 
اســتحالِة تواُصِلهمــا إّمــا بســبب الُبعــِد بينهمــا يف املــكان 
وإّمــا بســبب اهلجــر أو تفّشــي ثقافــة املنــِع مــن حوهلمــا. 
فاضــت عواطــُف  مــى  إاّل  تـَْنكتِــُب  الرســالَة ال  أّن  ذلــك 
العاشــق فيًضــا مُيلــي عليــه أْن يعصــَر كيانَــه كلَّــه يف رســالة 
حــبٍّ ُمكثَّفــٍة ســواء أكانــت إميــاءًة، أم غمــزًة، أم تنهيــدًة، 
ــا اثواًي خلــف كاٍم صريــٍح، أم رســالًة شــفويًة أو  أم كاًم
بشــٌر  أو  صامــٌت  طــٌر  حمبوبــه  إىل  منــه  يُوصلهــا  مكتوبــًة 
َصمــوٌت. ويف ضــوء هــذا، تكــون رســائل احلــّب، يف اتريــخ 
لِشــْحناٍت عاطفيّــٍة  أّوَل عمليّــِة هتريــٍب  البشــرية،  الوقائــع 
بعيــًدا عــن ُحــدود األعــراف االجتماعيــة ويقظــِة ُعيوهنــا. 
وككلِّ ُمَهرٍِّب ُمغاِمٍر، ليس للعاشِق وقٌت لينظر إىل اخللِف 
ويتبّنَ أخطاَء رســالته وُيصحَِّحها، فما يعنيه منها هو أن 
يعيــش مغامــرَة عبــور معناهــا كامــًا إىل معشــوقه، ألن يف 
عبــور ذاك املعــى الِعْشــقّي ضمــااًن لعبــوِر كيانــه هــو نفســه 
مبثــواًث يف اللغــة، بــل يعــر حــى وإْن كان ُمغطّــى يف اللغــة 
بغبــار الطرقــات اخلفيّــِة الوعــرِة. ومــن مثـّـة فــإّن ِمــن أصــدِق 
مــا يف رســائل احلـُـّب أخطاُؤهــا، أعــي: قلّــَة االلتفــات فيهــا 
إىل اللغــة، ال، بــل إّن أخطاَءهــا ِمــن أحلــى مــا فيهــا. ذلــك 
أّن رسالَة ُحّب خاليًة من أخطاء اللغة هي خطاٌب فارٌغ 
. فالعاشــق إْذ يكتُــُب رســالَة عشــقه ال  مــن مــذاق احلُــبِّ
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يســتحضر قواعــَد اللغــة يف ذهنــه 
وإمّنا هو يستحضر معشوَقه يف ذهِن 
اللغــة، فــإذا لغــة رســالة احلــّب تكتــّظ 
ابلعاشق واملعشوق، وتـَْنسى نظاَمها، 
ويغُمُرهــا مــن حضورمهــا فيهــا ارجتــاٌف 
نَــصِّ  ويف  مُجَِلهــا  يف  َيْســراين  واهتــزاٌز 
األرِض كلِّــه، وقــد يبلــغ العاشــقان فيهــا 
حــدوَد الســماِء، ويصــران مُجلــًة كاتبــًة 
تلتحــُم جُبملــٍة مكتوبــٍة. مّث إّن العاشــَق 
ال ميلــك بــذَخ التفكــر يف ســامة لغــة 
رســالِته، كمــا ميلكــه قّراُؤهــا الباحثــون فيهــا 
عــن مواطــن األخطــاء، ولكنّــه ميلــك، مثل 
كلِّ ُمهــرٍِّب خبــٍر، بــذَخ تبذيــِر عواِطِفــه 

يف الرســالة دون َخشــيِة الَفْقــر. 
� � �

وإّن فنًّا هبذه اللَّطافة الوجدانية، وهبذه 
الطّاقة التخييلّية، لن يبقى مبنأى عن فكر 
األدابء، وهــم أقــدُر النــاس تنبُـًّهــا للظواهــر 

والفنــون واألحــوال، ولذلــك  مل ينــَس هــؤالء املبدعــون أن 
ميــّدوا إىل هــذا الفــّن أيديهــم يف تدبــر مغامراهتــم العشــقية، 
وأن جيعلــوه ســبيَلهم إىل إاثرة ِفتنــة لغتهــم، وفتنــة خياهلــم، 
وفتنــة اآلَخــر املعشــوق. فنشــأ عندهــم جــّراء ذلــك أدٌب 
رسائلّي سّجلوا فيه حياًة هلم اثنيًة ظّلت طيَّ الكتمان ال 
تظهــر تفاصيُلهــا يف الّدنيــا إاّل بعــد أن يرحلــوا إىل اآلخــرة. 
ذلك ألهّنم وجدوا يف رسائل احلّب فضاًء اعرافيًّا ُمشبـًَعا 
تســكن  الــي  ابآلدميــة  )أي:  والَكْشــِف  والرقّــِة  ابلتذلُـّـِل 
ــه حُيــاول أاّل يُظهرهــا حــّى ال يُوصــم بينهــم  اإلنســاَن ولكّن
ابلّضعــف والّدونيــة(، والحظــوا أنــه إبمكاهنــم أن يكتبــوا 
فيــه مــن تفاصيــل أحواهلــم، ومــن مراغــب ذواهتــم، مــا ال 
يقــدرون علــى التصريــح بــه للجميــع، وهــم يكتبــون ذلــك 
فيكــون  ورائحتَــه،  لونَــه  خيتــارون  ومبــداد  أيديهــم،  خبــّط 
ينضــاف إىل معــى  للخــّط والرائحــة واللّــون مجيًعــا معــى 
كلمــات الرســالة علــى حــّد مــا يذهــب إليــه أســتاُذان صــاحل 

مــن املــوت معــَك؟ أيهــا اجملنــوُن، أمُيكــُن لــَك أن متنعــي؟ 
ألســَت روحــي وحيــايت واحلــزَن الــذي ينهمــر علــّي كل يــوم 
مثــل اهنيــار جليــدي، احلــزَن الــذي خِيــُز الــروح َوْخــزًة بعــد 
وخــزٍة، أليــس هــذا مــواًت طويــًا؟"، وســأكتفي مــن رســائل 
مــاراي كازاريــس،  إىل  ألبــر كامــو  برســائل  الغربيــة  احلــب 
حيــث كتــب هلــا يف مفتتــح واحــدة منهــا علــى عادتــه يف 
ــٍظ: "افتقــاُدِك  كتابــة اجلمــل احلــاّدة، والعاريــة مــن كّل حتفُّ

هــو هنايــي األكيــدُة". 
� � �

ومــن أرقِّ رســائل احلــّب الشــعرية مــا بثّــه عنــرة العبســّي 
يف قصيــدة "حلــى هللا الفــراق وال رعــاه" مــن اهنــزام الفــارس 
املغــوار فيــه يف حــروب الفــراِق الــي فُِرضــت عليــه فرًضــا، 

فنســمعه يقــول:
حَلى هللا الِفراَق واَل َرعاُه ** َفَكْم قْد َشكَّ قلي ابلّنباِل
أقـــــاتُل كلَّ جبـــــاٍر عـــــــــنيٍد ** ويقتلي الفراُق با قتــــــــاِل.

بــن رمضــان. 
أّن  علــى حقيقــة  الرّســل  جمــال  البحــُث يف  َأْعثـَــَر  لقــد 
هــذا الفــّن إمّنــا هــو مبثــوٌث يف كثــر مــن ُمــدّوانت األدب 
بــن  احلــّب  رســائُل  حضــرت  فقــد  العــامَل،  يف  العشــقّي 
املبدعــن عــراًب وغربيّــن، ولئــن تســّروا عليهــا يف حياهتــم 
مثلما مّرت اإلشارة إليه، فقد غادرت حيـَّز ِسّرانيتها بعد 
وفاهتــم، وكشــفت عّمــا كان يعيشــه هــؤالء خلــف حدائــق 
احلضــور  هلــذا  التمثيــل  ومــن ابب  االجتماعيــة.  أعرافهــم 
حيــث  زايدة،  مــي  إىل  جــران  رســائل  أذكــر  أن  ميكــن 
يكتــب هلــا يف إحداهــا: "لقــد صرفــُت الســاعاِت الطــواَل 
مســتقصياً  خفــاايك  مســتجوابً  إايِك  خماطبــًا  بــِك  مفكــراً 
بوجــود  مــراٍت عديــدًة  أنــي شــعرت  والعجيــب  أســراَرِك. 
ذاتــك األثريــة يف هــذا املكتــب ترقــب حــركايت وتكلمــي 
وحتــاورين وتبــدي رأيهــا يف أعمــايل"،  ويف الشــأن نفســه 
شــّدين قــوُل غّســان كنفــاين إىل غــادة الســمان يف واحــدة 

وســأحتقر  ُتكتــب،  ال  قصتنــا  "إّن  إليهــا:  رســائله  مــن 
نفســي لــو حاولــُت ذات يــوم أن أفعــل، لقــد كان شــهرا 
يُفهــم، كاملطــر، كالنــار، كاألرض  ال  الــذي  كاإلعصــار 
احملروثــة الــي أعُبدهــا إىل حــدِّ اجلنــون، وكنــُت فخــورا بــِك 
وبــن  بيــي  قلــُت  حــن  ليلــة  ذات  نفســي  ملــُت  حــدٍّ  إىل 
وُضعفــي،  واألشــياء  النــاس  وجــه  يف  درعــي  إنّــِك  ذايت 
وكنــُت أعــرف يف أعماقــي أنــي ال اســتحقُِّك ليــس ألنــي 
لــن  ألنــي  ولكــن  عيــي  حبّــات  أعطيــِك  أن  أســتطيع  ال 

بــِك إىل األبــد".  اســتطيع االحتفــاظ 
أّمــا غربيًّــا، فــإّن الشــغف بنشــر رســائل العّشــاق مل يــِن 
يتزايــد عنــد النــاس، فهــذا انبليــون بــوانابرت يكتــب هلَفَتــه 
علــى رؤيــة حبيبتــه جوزفــن: "ال تغتســلي، إيّن أركــض اآلن 
عائــًدا إليــك، ويف غضــون مثانيــة أايم ســأكون عنــدك". 
وهــذه رســائل املمثلــة جولييــت ْدُرِويــه إىل فيكتــور هيغــو 
تسأله يف واحدة منها: "إذا كنَت ستموُت، فهل ستمنعي 
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تنبــع غوايــة كتابــة رســالة مــن قدرهتــا علــى التعبــر عــن 
اعتبارهــا  إىل  إضافــة  القصيّــة،  واألعمــاق  اجلــوايّن  العــامل 
وثيقــًة أو شــهادًة عــن أدق خلجــات الوجــدان. وال تقــل 
لفاســفة  رســائل  مــن  فكــم  قراءهتــا  جاذبيّــة  ذلــك  عــن 
ومفكريــن انلــت شــهرة تفــوق ُكتبهــم الفكريــة. إّن الكتابــة 
 / )تعــري  دالليًّــا  يقــرآن  قطبــن  بــن  تقــع  هنــا  والقــراءة 

تلصــص(.
إضافــة لبعــٍد رابــع، يتمثــل يف كوهنــا كتابــُة اللحظــاِت 
احلرِجــة، التخــوم النهائيّــة الــي تســتعصي علــى الوصــف 

متثلهــا، حلظــة  عــن  العليــم  الــراوي  ويعجــز 
امنحــاء احلــدود ومتثِّــل الــذات للعــامل وإعادتــه 

مضاعًفــا يف األمل أو اخليبــة أو العشــق.
 وتكشــف الطريقــة الــي يســتوعب فيهــا 
وحيوهلــا  الرســالة  تقنيّــة  الروائــي  التخييِّــل 
إىل صيغــة أدبيــة عــن ثــراٍء الفــْت. حبيــث 
تتجــاوز إطارهــا التقليــدي مرســل / مرســل 
إليــه. إىل آفــاق جديــدة جتعــل منهــا حيلــًة 

أبعــد.  ســرديّة لغــاايٍت 
واليوميــات  املذكــرات  رســائل  تشــكل 
توثيــق  خــال  مــن  الصيــغ،  هــذه  إحــدى 
بعًضــا  بعضــه  الســرد  فيدفــع  التاريــخ، 
كاملــوج. ولعــل روايــة "آالم فرتــر" للكاتــب 

وتــدور  هنــا؛  األقــرب  املثــال  هــي  غوتــه  يوهــان  األملــاين 
رســائله إىل صديقــه وهللــم حــول شــارلوت -وهــي حمبوبــة 
غوتــه يف احليــاة الواقعيــة ويف الروايــة. )علًمــا أبن الرســائل 
مل تصــل للمرســل إليهــا احلقيقيــة ومل تتلــق أاًي منهــا فعليًــا(.
وتســاعد الرســائل هنــا علــى فهــم أفعــال فرتــر فتعكــس 
اعتــال  ُتظهــر  وهــي  واألســى  للجمــال  احلــادة  رؤيتــه 
مزاجــه والتوتــرات العاطفيــة والتقلبــات املزاجيّــة احلــادة الــي 
يعــاين منهــا. إنَّ الرســالة هنــا تلعــب دوراً يعجــز الوصــف 

»الكتابة على
التخوِم الَقِلقة«

العاطفيــة  لغتهــا  مــن  وبســبب  بــه  القيــام  عــن  التقليــدي 
واملتدفقــة فهــي تســاعد علــى متابعــة حركــة الشــعور وهــو 
يتأرجــح بــن البهجــة واحلــزن إىل أن يهــوي يف الوحــدة، 
يضــاف لــه قدرهتــا علــى املواءمــة وصهــر اخلــارج والداخــل 
أو  الشــعور  بنــور  احلــدث  فيضــاء  اجلوانيــة.  لغتهــا  عــر 
الفكــر. وتتتابــع الرســائل إىل أن نصــل إىل تلــك املؤرخــة 
غيظًــا  صــدري  أمــزق  أن  خلليــق  "إين  اكتوبــر   ٢7 بيــوم 
التأثــر يف  علــى  منــا  قــدرة كل  فكــرت يف ضآلــة  كلمــا 
مشــاعر اآلخريــن،"إن ضمــر املتكلــم وهــو الغالــب علــى 
التقــاط  علــى  يســاعد  الرســائل  فــن 
حركتــه  يف  للوعــي  الدقيقــة  الذبــذابت 
واضطرابــه ورؤيــة األحــداث مــن داخــل 
العقــل )مــاذ الفكــرة( وهــي متــرر احلــدث 
بشــفافية للقــارئ حبيــث ينصهــر الداخلــي 

واملوضوعــي.  الــذايت  واخلارجــي، 
الرتيــب  جتــاوز  علــى  تســاعد  وهــي 
ذلــك  يؤثــر  أن  دون  للحــدث،  الزمــي 
أو  ثغــرات  أي  يــرك  أو  تدفقــه  علــى 
فجــوات؛ فالرســائل يف آالم فرتــر حتمــل 
تواريــخ أايم متباعــدة مــا يعــي أن أحــدااًث 
أُعيــد  أو  التدويــن  مــن  ســقطت  وأايًمــا 
متثلهــا مــن الــذات الســاردة دون أن خيــل 
ذلــك مبســار الســرد؛ الــذي يتدفــق إىل أن نصــل لرســالة 
االنتحــار األخــرة والــي تُوّجــه إىل شــارلوت بلغــة محيمــة 
رغــم قســوهتا. وهــي ُتشــكِّل خاصــة متوقعــة هلــذه الــروح 

الضلــوع. حتــت  املرجتفــة 
الرســائل  اســتخدام  يف  الروائــي  التخييــل  يتفنــن  وقــد 
علــى  االنفتــاح  إىل  املباشــر  التواصــل  مــن  بتحويلهــا 
تعدديـّـة املرســل إليهــم. مــن الــذايت إىل املوضوعــي وتصبــح 
الشــخصّيات نقطــة حتــّول وقطيعــة مــع منــط ســائد ثقــايف 

تلعب الرسالة 
دوًرا يعجز الوصف 

التقليدي عن القيام 
به وبسبب من 

لغتها العاطفية 
والمتدفقة فهي 

تساعد على متابعة 
حركة الشعور وهو 

يتأرجح بين البهجة 
والحزن.

� لوحة للفنان Richard Dadd )1817 ـ 1866(

فــدوى العبود
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أو سياســي أو اجتماعي. وعلى الرغم من تعدد 
الشــخصيات يف روايــة "بريــد الليل"للروائيــة اللبنانيــة 
الــذات  نظــر  لوجهــة  خاضعــة  فهــي  بــركات  هــدى 
خاطــب الــذي بوجــوده يتحقــق 

ُ
املرســلة، أمــا ضمــر امل

فالشــخصيات  وملفوظًــا  فعــًا  فإنــه ال حيضــر  الســرد 
عنــه.  التعبــر  أو  قولــه  املرســل  يريــد  ملــا  جمــرد وســائط 
والضحيــة تكتــب لتصفيــة احلســاب مــع ذات خماطبــة 
تديــن مــن خاهلــا نظاًمــا أبكملــه. إنَّ احلــدث هنــا هــو 
حتوالتــه.  فهــم  علــى  فيســاعد  فيــه  التأمــل  يتــم  مــاٍض 
فالشــخصيات مجيعهــا ضحــااي وهــم إشــارات ودالالت 
كــــــــــــــــ )املثلــي( الــذي هــو إدانــة لنظــام ثقــايف و)املومــس( 
الــذي  املخابــرات(  للنظــام االجتماعــي و)رجــل  كإدانــة 
هــو ضحيــة لنظــام سياســي، وتتجــاوز الرســالة وظيفتهــا 
حتــدَّر  الــي  الثقافــة  تشــرِّح  ثقافيــة  وظيفــة  إىل  الوجدانيّــة 
منهــا هــؤالء وختــرج عــن ثنائيــة /جــّاد / ضحيّــة. فبنــاء 

مُيكننــا  حبيــث  مرّكــب  الشــخصّية 
جبرائــم  قامــت  رؤيتهــا كشــخصيات 
حســاب  علــى  تنــازالت  وقدمــت 
إنســانيتها فخســرهتا؛ لكــن ويف ضــوء 
دوافعهــا  فهــم  مــن  نتمكــن  الرســائل 
أفعاهلــا، وســلوكياهتا  العميقــة، وردود 
ونتمكــن مــن حتديــد اهلــوايت املختلفة 
الــي آلــت إليهــا؛ فهــم ليســوا أبطــااًل 
بــل جمــرد إشــارة ثقافيــة وهلــم وظائــف 
يؤدوهنــا داخــل النــص ومــن هنــا أتيت 
الشــخوص  جوانيّــة  لفهــم  ضرورهتــا 
وُمكابداهتــم وقراءاهتــم لواقعهــم ضمــن 
ظروفهــم؛  وقهــر  َوعيهــم  حمدوديــة 
والنفســي  االجتماعــي  البعــد  لرصــد 
تناقضاهتــا  ــم  وتفهُّ للشــخصّيات 

املعقــدة.
للنمــو  احلــدث  تدفــع  وهــي 
فرســالة  شــخّصية.  لــكل  كُمحــرِّض 

الصحفــي تدفــع امــرأة إىل الكتابــة لرجــل تنتظــره. وتدفــع 
لوالدتــه  ليكتــب  املطــار  يف  املوجوديــن  أحــد  األخــرة 
مســرجًعا ذكــرايت الطّفولــة والّشــباب وعنــف والــده وآاثر 
هــذا العنــف يف أعماقــه والــي دفعتــه لقتــل امــرأة أجنبيّــة 
اســتقبلت  الــي  الــّدول  إحــدى  عليــه يف  مســّنة عطفــت 
الّاجئــن بعــد انــدالع احلــرِب يف بلــده؛ وحُتــرِّض رســالته 
الي سقطت بن مقاعد الطائرة امرأة يف املطار؛ فتكتب 
بدورهــا إىل أخيهــا تصــف لــه ظلــم أمهــا وكيــف وجــدت 
نفســها ضحيّــة جمتمــع ال يرحــم، وظــروف اقتصاديـّـة ســّيئة 
بينمــا تشــجع  هينــة والّدعــارة. 

ُ
امل أجرهتــا علــى األعمــال 

الّرســالة األخــرة شــااًب "مثليًّا"فيوجــه عتــااًب رقيًقــا، َيشــرُح 
نبــذه. الــي ســببت  والّنفســّية  اجلســديّة  فيــه خصوصّيتــه 

وميكــن أن يعتمــد الســرد بشــكل ُكلــّي علــى الرســالة، 
"رســالة  وروايــة  فرتــر.  وآالم  الليــل  بريــد  روايــة  يف  كمــا 
إىل اجلنــرال فرانكو"للكاتــب اإلســباين فرانرنــدو آرّاابل، 
أو بشــكل ُجزئــي ّكمــا يف روايــة 
اهلويــة مليــان كونديــرا املهجــوس 
يف أغلــب أعمالــه بقضيــة اهلويــة 
أزمــة  تبــدأ  حبيــث  وأســئلتها؛ 
يف  الرســائل  ظهــور  مــع  اهلويــة 
وجــان  شــانتال  الزوجــن  حيــاة 
العطلــة  يقضيــان  ومهــا  مــارك. 
علــى  صغــرة  مبدينــة  فنــدق  يف 
أن  وبعــد  النورمانــدي،  شــاطئ 
"الرجــال  أبن  الزوجــة  هتمــس 
حنوها"يقــوم  يلتفتــون  يعــودوا  مل 
إبيــداع  ســرّي  وبشــكل  الــزوج 
بريدهــا؛  صنــدوق  يف  الرســائل 

اجملهــول. العاشــق  دور  العبًــا 
 وتســاعد الرســائل على مراقبة 
وتغراهتــا  الشــخصية  حتــوالت 
االعــراف  ترفــض  أهنــا  برغــم 
هويتهــا؛  اآلخــرون  حيــدد  أبن 

وقد يتفنن التخييل الروائي 
في استخدام الرسائل 

بتحويلها من التواصل 
المباشر إلى االنفتاح على 

تعددّية المرسل إليهم

في رواية»الهوية« لميالن 
كونديرا تهمس الزوجة بأن 
»الرجال لم يعودوا يلتفتون 
نحوها«،يقوم الزوج وبشكل 

سرّي بإيداع الرسائل في 
صندوق بريدها؛ العًبا دور 

العاشق المجهول

� لوحة للفنان جورج دنلوب ليزيل )1921-1835(

وتكشــف تقلباهتــا مــن خــال امتثاهلــا لرســائل الشــخص 
اجملهــول. فمــا هــي هويتنــا احلقيقيــة! ومــا املكتســب مــن 
اجملتمــع أو بتأثــر نظــرة اآلخريــن. وهــل أفعالنــا وأفــكاران 
ويبــدأ  اآلخــر.  قبــل  مــن  حُمــّددة  أم  أعماقنــا  مــن  انبعــة 
التحــول حلظــة اكتشــافها أّن املرســل اجملهــول هــو زوجهــا. 
علــى  التقنيــة  هــذه  وتســاعد  الشــك،  مرحلــة  تبــدأ  وهنــا 
مراقبــة التحــوالت يف مفهــوم اهلويــة والــي تتوضــح أكثــر 

جديــدة.  رســالة  مــع كل 
وقــد يكــون تعــدد الرســائل يف الروايــة طريقــة لتحقيــق 
واملتناقضــة كروايــة  املتعارضــة  الشــخصيات  بــن  العدالــة 
"أربطــة" للكاتــب اإليطــايل دومينيكــو ســتارنونه، وحمورهــا 
الصــراع مــع الروتــن، حبيــث تتنــاول كًا مــن الزوجــة مث 
طــرف  ليعــرض كل  فصــول  عــدة  علــى  واألبنــاء  الــزوج 
حركــة  تطــور  علــى  فتســاعد  خاهلــا؛  مــن  نظــره  وجهــة 
مــا  أو  الوصــف  علــى  يســتعصي  مــا  لكشــف  الســرد 
جيهلــه الــراوي العليــم الــذي ال ميلــك ثــراء ضمــر املتكلــم 

ومقدرتــه. وتُعطِّــل قــدرة القــارئ علــى احلكــم الــذي يعــوق 
الشــعور ابآلخــر. وتدفــع بــه لنظــرة إنســانية أكثــر رحابــة 
حــد  ومرونتــه  املتكلــم  ضمــر  ذلــك  يف  يســاعد  وســعة، 
وصفــه مــن قبــل عبــد احلميــد مــراتض: ابلضمــر احللــزويّن 
الــذي "يتجــه حنــو احلاضــر أو املاضــي القريــب، ويف كل 

االجتاهــات....
وقــد تكــون الرســالة تطــوًرا فنيًّــا عــن الســرة واحملكــي 
روايــة  يف  متفــرق كمــا  بشــكل  مبثوثــة  فنجدهــا  الــذايت 
رســائل  وهــي  القصيــي  غــازي  "ألزهامير""للكاتــب 
متبادلــة بــن يعقــوب العــراين، وبــن مرســل إليــه )زوجتــه( 
الــي  والتحــوالت  وتطوراتــه  املــرض،  بدايــة  توثــق  والــي 
تضمــن  علــى  وتســاعد  الذاكــرة،  وظائــف  علــى  تطــرأ 
املفاجئــة  التغــرات  ووصــف  وعلميــة  طبيــة  معلومــات 
تســتوعب  كمــا  والنســيان.  الذاكــرة  علــى  والطارئــة 
الــي  البعيــدة  وأحامــه  ومراهقتــه  طفولتــه  ذكــرايت 
التمعــت يف ليــل ذاكرتــه وهــي تُقــارب األفــول فندخــل 
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أدب الســرة الذاتيــة مــن بوابــة الرســالة.
لكــن مــاذا لــو كانــت األخــرة حيلــة ذكيــة اإلنقــاذ 
الســرد.  فســرد روايــة حيتــاج إىل فنّيــات كثــرة؛ وهنــا 
تســتدعى الرســالة لنجــدة الســرد وبــرأي البعــض فهــي 
تســاعد حــن ختفــق عوامــل التشــويق واحلبكــة ومتثــل 
جوســتان  الفرنســي  للكاتــب  صــويف"  "عــامل  روايــة 

غارديــر، منوذًجــا دقيًقــا. 
إنَّ غارديــر وهــو أســتاٌذ ومتخصــٌص يف الفلســفة عثــر 

مناســب  شــكل  علــى  الرســالة  يف 
الغربيــة،  الفلســفة  اتريــخ  لتقــدمي 
عــر  الســرد  مــأزق  مــن  ولإلفــات 
ابألحاجــي  املــألى  الرســائل  تقنيــة 
الذهنيــة والعقليــة، الــي تدفــع الســرد 
وتــؤدي لنمــو احلــدث. وتقــوم بدمــج 
القــارئ يف  وإشــراك  ابلــذايت  املعــريف 
املوّجهــة  والتمثيــات  االســتعارات 
حيلــة  تكــون  قــد  والــي  صــويف  إىل 
أســلوبية متخّيلــة. وخبــاف املتعــارف 
عليــه فــإن املرســل هنــا جمهــول بينمــا 
معــروف  صــويف  وهــو  إليــه  املرســل 

لدينــا. 
أيًضــا  تســتخدم  قــد  الرســالة  إنَّ   
علــى  شــهادة  أو  اترخييــة  كوثيقــٍة 
أو حقبــة زمنيــة، وتتكشــف  مرحلــة 
فيهــا أســرار هــذه احلقبــة ومتثــل روايــة 

بيــر  للكاتــب ال  روايــة رســائلية  "عاقــات خطرة"وهــي 
شــوديرلو دوالكلــو.  وبرغــم تنصــل الناشــر منهــا وادعائــه 
عــدم صدقيتهــا فقــد كشــفت عاقــات خطــرة حتــت غطــاء 
املراســات الذاتيــة عــن احليــاة املتخفيــة والعميقــة للطبقــة 
بــن  رســائل  عــن  عبــارة  فرنســا.فالرواية كلهــا  يف  املرفــة 
أبطــال القصــة حبيــث تتضمــن األحــداث ضمــن الرســالة، 
وهــي هنــا متويــٌه ذكــي ظاهرهــا يوحــي بعاقــات عاطفيــة 
لكــن اجلانــب السياســي واضــح فيهــا. وقــد تضمنــت منــط 

احليــاة والعــادات واملكائــد الــي حُتــاك يف أروقــة القصــور. 
ُتشــكِّل الرســالة رغبــة يف فهــم الــذات، وهــذا الفهــم ميــر 
عــر اآلخــر /املرســل إليــه/ ويف كل األحــوال هــي نظــرة 
رومانســية وثقــة-دون أي ضمانــة-أبن نكــون مفهومــن؛ 
ومــن املفارقــات أن قــراءة رســائل ســارتر وبوفــوار احلميمــة 
تلقــي الضــوء علــى مذهبهمــا الوجــودي أكثــر مــا يفعــل 

كتــاب "الوجــود والعــدم"
 ولعــل ولــع الروايــة هبــذا الشــكل الكتــايب واســتدماجه 
يف بنيتهــا متــأٍت مــن ثرائــه وتنوعــه 
الــذايت  صهــر  علــى  وقدرتــه 
واحــدة.  روح  يف  واملوضوعــي 
أســاليب  أغلــب  بــن  مــن  إهنــا 
قابليــة  األقــل  األديب  اخلطــاب 
للتحريــف، وهــي حســاس دقيــق 
الكلمــات  للكــذب وإن كذبــت 

تفعــل. ال  فالرســالة 
"ســت  ايكــو يف كتابــه  يــورد   
نزهــات يف غابــة الســرد"قصة هلــا 
تــروي حكايــة عبــد  داللــة وهــي 
هنــدّي أرســله ســيده بســلة مليئــة 
ابلتــن، وعندمــا اطلــع الشــخص 
هــت الســلة إليــه علــى  الــذي ُوجِّ
بســرقة  العبــد  اهتــم  الرســالة، 
التــن. إال أنَّ العبــد أنكــر ذلــك 
أن  الــزور. وحــدث  بشــهادِة  إاّيهــا  مّتهًمــا  الورقــة  العنًــا 
أرســله ســيده مــرة أخــرى إىل نفــس الشــخص. ومعــه نفــس 
احلمولــة، مرفقــة برســالة تبــن العــدد احلقيقــي حلبــات التــن 
فــأكَل اجلــزء األكــر منهــا وهــذه املــّرة أخفــى الرســالة حتــت 
حجــر كــي ال تكــون شــاهًدا عليــه، وعندمــا وصــل إىل 
املــكان املقصــود، اهتمــه األخــر مــن جديــد أبكل نصــف 
"أبلوهيّــِة  ُمعجبًــا  بفعلتــه  املــّرة  هــذه  واعــرف  احلمولــة 

الورقــة".

قد تكون الرسالة تطوًرا 
فنيًّا عن السيرة والمحكي 

الذاتي فنجدها مبثوثة 
بشكل متفرق كما في رواية 

»ألزهايمر« للكاتب غازي 
القصيبي

تظهر الرسالة لنجدة السرد 
فهي تساعد حين تخفق 
عوامل التشويق والحبكة 

وتمثل رواية »عالم صوفي« 
للكاتب الفرنسي جوستان 

غاردير، نموذًجا دقيًقا

� لوحة للفنان Pierre Bonnard )1867ـ 1947(
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وبينهمــا  ومســتقبل  مرســل  مثــة  دائمــا  الرســائل  ويف  التواصــل، 
متــور احلــكاايت الكثــرة الــي خُتبــئ الســطور جــزًءا كبــرًا منهــا، 
البــوح  عــن  اللســان  عجــز  رمبــا  وخبــااي  أســرار  عــن  وتكشــف 
هبــا،  ال يبتعــد هــذا التصــور أيًضــا عــن بريــد األدب، إذ حــن 
اإلبداعيــة  الكتابــة  الرســائل يف  لتقنيــة  اللجــوء  الكاتــب  ينــوي 
فهــذا يعــي تضمــن نصــه مزيــًدا مــن احلميميــة والكشــف عمــا 
األول كشــف  فيــاض غرضــه  ابنســيال  الــذات  داخــل  يعتمــل 
مشــاعره أمــام اآلخــر أاًي كانــت تلــك املشــاعر. لكــن يف الروايــة 
يغيــب أحيــااًن املرســل إليــه، يكتفــي املرســل ببوحــه فقــط، وكأنــه 
خياطــب ذااًت غائبــة ليــس مــن املهــم معرفتهــا، فاألهــم هــو مــا 
قيــل هلــا. جنــد هــذا يف روايــة هــدى بــركات "بريــد الليــل"، الــي 
انلــت جائــزة البوكــر  عــام  ٢٠١8، وكمــا يكشــف عنواهنــا فــإن 
املعمــار الروائــي للنــص يقــوم علــى حــكاايت يكتبهــا أصحاهبــا 

ألشــخاص غائبــن أرادوا أن يكشــفوا هلــم لواعــج أنفســهم.
شــكًا  الرســائل  تيمــة  جنمــي  رمي  املغربيــة  الكاتبــة  تتخــذ 
يف  الرغبــة"،  "تشــريح  األوىل  روايتهــا  حيتــوي  فنيًــا   ومضمــواًن 

مل تكــن روايــة "بيــت األرواح"الــي صــدرت ابإلســبانية عــام 
بــدأت هبــا الكاتبــة التشــيلية ايزابيــل  ١98٢ جمــرد روايــة أوىل 
بــل كانــت يف حقيقتهــا  رســالة إىل  اللنــدي حياهتــا األدبيــة، 
جدهــا احملتضــر.. حكــت اللنــدي أهنــا يف اللحظــة الــي عرفــت 
أن جدهــا يرقــد علــى ســرير املــوت، جلســت لتكتــب لــه رســالة 
طويلــة، لكــن الكلمــات اتصلــت والصفحــات امتــدت إىل أن 
أصبحــت روايــة، حققــت لصاحبتهــا شــهرة مدويــة بعــد ترمجتهــا 
ألكثــر مــن ثاثــن لغــة وحتويلهــا لعمــل ســينمائي عــام ١99٣ 
مــن بطولــة مريــل ســريب.. تــدور أحــداث الروايــة يف أمــركا 
ثاثــة  عــر  وتتنــاول  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  يف  اجلنوبيــة 

أجيــال  حتــوالت اجملتمــع السياســية واالجتماعيــة.
مث بعــد مــرور أربعــن عامــا ُتكــرر ايزابيــل اللنــدي عــر روايتهــا، 
الــي  الصــادرة مؤخــرا، "فيوليتــا"، جتربــة مشــاهبة، عــر بطلتهــا 
ــه رســالة لشــخص حتبــه، وصفــت الكاتبــة روايتهــا اجلديــدة  تُوجِّ
أبهنــا مــن وحــي آالف الرســائل املتبادلــة مــع أمهــا الــي كانــت 

تعيــش يف تشــيلي وتكتــب هلــا رســالة كل يــوم.
رســائل حمرتقة

حيققهــا  مل  بشــهرة  حلــم  الــذي  احلــي  مغــي  أذكــر  مازلــت 
واقتصــر غنــاؤه علــى أفــراح وســهرات اجلــران، أنــه ظــل يــردد 
"احرقــي   : قائــا  الغــادرة  حبيبتــه  فيــه  يشــكو  قدميًــا  مــوااًل 
الرســايل اي انر، مــا أريــد منهــم تــذكار". كانــت هــذه اجلملــة 
بصوتــه امللتــاع تســتدعي لــديَّ مشــهد احــراق الرســالة يف فيلــم 
"رد قلــي"، املأخــوذ عــن روايــة بنفــس االســم للكاتــب يوســف 
وإجني"حــدث  "علــي  وفــراق  الفيلــم  يف  فاحلبكــة  الســباعي، 
بســبب الرســالة احملرقــة. أفكــر أن الرســالة الــي ســيؤدي فضهــا 
إىل انكشــاف ســٍر مــا، مل يعــد هلــا وجــود اآلن، كمــا مل يعــد 
هنــاك رســائل ســيكون مصرهــا النــران، بــل ســلة املهمــات يف 

الكمبيوتــر. أو  احملمــول  اهلاتــف 
يف اجلانــب الواقعــي أيضــا املســرود شــفاهة يف حــكاايت، قــد 
يُغــرِّ فعــًا انكشــاف رســالة مــا مصائــر أشــخاٍص وأحــداث. 

رسائل ُملتهبة
في بر يد الرواية العربية

الوقــت الــذي نظــن فيــه أن الرســائل يتقلــص حضورهــا إبداعيًــا، 
نكتشــف أهنــا تتخــذ وجًهــا آخــر، إذ مــا الــذي يفعلــه البشــر يف 
ختــام يومهــم ســوى أهنــم يكتبــون لبعضهــم الرســائل عــر وســائل 

االجتماعــي. التواصــل 
تضمنــت روايــة جنمــي ثاثــن رســالة، يتــم تبادهلــا عــر الريــد 
االلكــروين بــن الــزوج اخلمســيي عــادل وزوجتــه األملانيــة يوليــا، 
الروايــة  تتنــاول  وامــرأة اثلثــة "جوري"جتســد شــخصية احلبيبــة. 
تشــريح  يتــم  الرســائل  واهنيارهــا، ويف  الزوجيــة  العاقــة  تداعــي 
فكــرة املشــاعر الداخليــة وخفوهتا.يقــول عــادل: "عزيــزيت يوليــا، 
هــل ســتصدقيني إن قلــت لــِك إين أأتمل ألملــِك؟ عندمــا وصلــي 
الــي  الســطور  أقــرأ  وأان  دمــوع  مــي  انزلقــت  البارحــة  إمييلــك 
كتبِتهــا وحــى الســطور الــي مل تكتبيهــا. غمــرين شــعورك نفســه 
تلــك  أنــس  مل  ال  اتيانــد.  إىل  رحلتنــا  معــك  أســرجع  وأان 
التفاصيــل كمــا تعتقديــن ورمبــا أتذكــر مشــاهد كثــرة مــا عــدت 
تذكرينها...عموًمــا للبــداايت دائمــا ســحر مــا، أكنــا يف اتيانــد 
أو يف أي مــكان يف العــامل أقــل مجــااًل. للبــداايت دائمــا ذلــك 

حكــت يل صديقــة قريبــة أن زوجهــا الــذي عاشــت معــه ثاثــن 
الــزواج منهــا بعــد قراءتــه  املنيــة، أصــر علــى  عامــا حــى وافتــه 
عيــي  يف  الدهشــة  رأت  وملــا  األول،  حلبيبهــا  رســائل كتبتهــا 
إحــدى  مــن  برشــيح  خلطبتهــا  تقــدم  الــزوج  أن  يل   حكــت 
القريبــات، ومل يكــن أحــد يعــرف أهنــا حتــب ابــن اجلــران الــذي 
ذهــب إىل اجلنديــة، حــن عــاد احلبيــب الغائــب يف إجــازة ألربــع 
خلطبتهــا  تقــدم  مــن  هنــاك  أن  عــرف  فقــط،  ســاعة  وعشــرين 
وأن أهلهــا يضغطــون عليهــا للموافقــة، بعــد ســاعات أمضاهــا 
يف الثمــل محــل بعًضــا مــن رســائلها، وذهــب هبــا إىل العريــس 
ملقيًــا هبــا يف وجهــه وهــو يقــول : "الفتــاة الــي تريــد الــزواج منهــا 
حتبــي"،مث مضــى هاراًب.ســهر الــزوج املســتقبلي يقــرأ الرســائل، 
وشــعر بعاطفــة جياشــة حنــو الفتــاة الــي كتبــت تلــك الكلمــات 
امللتهبــة، أصــر علــى الــزواج منهــا، مــدرًكا أهنــا ال تســتحق هــذا 
احلبيــب الطائــش الــذي َســلَّم رســائلها ابســتهتار لرجــل غريــب.

� � �
يف فيلــم "أوالد القرن"الــذي حيكــي قصــة احلــب بــن الكاتبــة 
يظهــر  موســيه،  ألفريــد دي  والشــاعر  جــورج صانــد  الفرنســية 
اشــتعال  بــن صانــد وموســيه يف  املتبادلــة  الرســائل  فــن  مجــال 
قصــة احلــب، مث الحًقــا تســتمر صانــد يف كتابــة رســالة يوميــة 
حلبيبهــا خــال فــرة مرضــه، لكــن الرســائل ال تصلــه إذ تقــوم 
والدتــه إبخفائهــا، لعــدم رغبتهــا يف ارتبــاط ابنهــا ابمــرأة تكــره 
وصلتنــا  املتســلطة كانــت  األم  تلــك  لــوال  رمبــا  أعــوام؛  بعشــرة 

رســائل صانــد لنعــرف أي ولــٍه كان بينهمــا.
إىل  ووصــل  عشــر،  الســابع  القــرن  يف  الرســائل  أدب  ظهــر 
ذروة أتلقــه يف القــرن الثامــن عشــر، حيــث اســتعان بــه األدابء 
حفــظ  أدبيــات  يف  اليوميــة  حياهتــم  لتســجيل  التواصــل  علــى 
التاريــخ بعضهــا، فيمــا أصبحــت رســائل أخــرى طعاًمــا للنــران 
بســبب رغبــة أصحاهبــا، أو َمــن حوهلــم يف أن خيتفــي مضمــون 

الرســالة إىل األبــد. 
الرئيســي  غرضهــا  الزاجــل  احلمــام  أايم  منــذ  الرســالة 

� غادة السمان

د.لنا عبد الرمحن
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حقهــا  مــن  ليــس  أنــه  البعــض  اعتــر 
راحــل  شــخص  رســائل  تنشــر  أن 
الــذي  الوقــت  يف  اســتئذانه،  دون 
بــررت  خمتفيــة،  لــه  رســائلها  ظلــت 
لكنفــاين  رســائلها  نشــر  عــدم  غــادة 
وتوجهــت  هــي،  أيــن  تعــرف  أبهنــا ال 
أســرة  إىل   للكتــاب  مقدمتهــا  يف 
إبظهــار  ُتطالبهــم  وأصدقائــه  كنفــاين 
الرســائل إن كانــت يف حوزهتم،تســبب 
كبــر  بغضــب  الرســائل  تلــك  نشــر 
الــي  غســان كنفــاين  "آين"زوجــة  مــن 
ســاءها مــا فعلتــه الســمان، خاصــة أن 
غســان أييت علــى ذكــر اســم زوجتــه يف 
إحــدى تلــك الرســائل. أمــا غــادة فقــد 
حرصــت بوضــوح علــى الكتابــة حبيــاد 
عــن غســان ُمتجنبــة احلديــث العاطفــي 

رغــم كتابتهــا مقدمتــن للكتــاب الــذي اختــارت وضــع صــورة 
هلــا وهــي تنــزل مــن الســيارة ويســتقبلها غســان، تقول:"حــن 
أقــرأ رســائله بعــد عقديــن مــن الزمــن أســتعيده حيًــا... والوفــاء 
ليــس لعاطفــي الغابــرة املتجــددة حنــوه فقــط، بــل الوفــاء لرجــل 
مبــدع مــن بــادي، مــوت غســان املبكــر خســارة عربيــة علــى 

تعــوض." ال  الفــي  الصعيــد 
ســلمى  الباحثــة  الزرقــاء"، مجعــت  "الشــعلة  عنــوان:  وحتــت 
مــي زايدة وجــران خليــل جــران يف  الكزبــري رســائل  احلفــار 
بينهمــا  املراســات  رســالة.بدأت  وثاثــن  ســبع  ضــم  كتــاب 
لــه بعــد قراءهتــا  حــن أعجبــت مــّي مبقــاالت جــران فكتبــت 
إعجاهبــا  عــن  تعــر   ١9١٢ املتكســرة"عام  "األجنحــة  روايــة 
متتاليــن،  لعقديــن  وتســتمر  بينهمــا  املراســات  لتبــدأ  بقلمــه، 

يلتقيــا. أن  دون 
رســائل الغد

ســيكون  للرســائل، كيــف  ابلنســبة  الغــد  حيملــه  الــذي  مــا 
شــكلها؟ وأي قيمــة متثــل ؟ أســئلة ال ميكــن ُنكــران مــا تصــدره 
فرضيــات  وتطــرح  الرســالة وعمقهــا؛  هويــة  علــى  خمــاوف  مــن 
هلــا إشــارات  ملموســة وُمعاشــة، مُيكــن اســتقراؤها عــر صــورة 

الشــات.  حمــاداثت  يف  "االميوجي"املتبادلــة 
القدميــة، غابــت  للمشــاعر  مــكااًن  العصــر احلديــث  يــرك  مل 

اللــون الــوردي، الــذي يغطــي علــى كل األلــوان األخــرى 
وخيفــي العيوب...يوليــا عزيــزيت لــو فتحنــا أبــواب الذاكــرة 

لــن خنــرج منهــا ســاملن مــن األمل". 
مشــاهر األدب

"كّلفيــي وال تكلفــي عليــِك"، هبــذه العبــارة يبــدأ الشــاعر 
يف  األمــر..  ديــزي  للكاتبــة  رســائله  إحــدى  حــاوي  خليــل 
العراقيــة  الكاتبــة  نشــرت  االرتبــاك،  يشــوهبا  شــجاعة  خطــوة 
ديــزي األمــر، رســائل الشــاعر اللبنــاين خليــل حــاوي هلــا، حتــت 
عنــوان: "خليــل حــاوي.. رســائل احلــب واحلياة"جتنبــت ديــزي 
وضــع امسهــا علــى غــاف الكتــاب الــذي صــدر عــام ١986 
عــن دار النضــال، مــن املعــروف أن صاحــب "هنــر الرماد"عــاش 
قصــة حــب عظيمــة مــع ديــزي األمــر، وأنــه اختــار االنتحــار 
عــام ١98٢،  لبنــان  علــى  االســرائيلي  االجتيــاح  أعقــاب  يف 
الحساســه التــام ابلعجــز عــن قبــول مــا حيــدث. لــذا جــاء نشــر 
ديــزي لرســائل حــاوي بعــد قرابــة أربعــة أعــوام مــن موتــه، رمبــا 
روح   أي  يكشــف  وأن  أكثــر  العــامل  يعرفــه  أن  منهــا يف  رغبــة 
نبيلــة محلهــا داخلــه، وهــذا يتضــح بشــدة مــن شــفافية كلماتــه 
هلــا، أو أهنــا اعتــرت الرســائل وثيقــة لألجيــال القادمــة الراغبــة 
الرســائل:  إحــدى  يف  هلــا   يقولــه   ومــا  مؤلفاتــه،  دراســة  يف 
"أمــا هــذا الواقــع، كمــا يبــدو يل، فهــو أيّن قــد أســتيقظ يف أي 
صبــاح ألقــرأ يف الصحــف أن لبنــان قــد تبّخــر، قــد ُحــِذَف مــن 
اخلارطــة. وهــذا اخلــوف حيتــل أفــكاري أحيــااًن حــى إنــه مينعــي 
مــن النــوم ليــايَل"، ويف رســالة أخــرى أكثــر عاطفيــة يقــول هلــا 
ْذِعــن للقضــاء احملتــوم، 

ُ
: "ولطاملــا ُعــدت بعــد كل مــرة عــودة امل

بيــي وبينــِك  الراضــي بســجنه وجحيمــه. وكأن  اهلالــك  عــودة 
رســائل  أمــا  إليهــا".  اجنذبــت  أنــِت  وال  قطعتهــا  أان  ال  هــّوة 
لــدى  موجــودة  أهنــا  املعــروف  فمــن  حــاوي  خليــل  إىل  ديــزي 
اكتفــى  فقــد  الشــاعرة،  حيــاة  خــال  تظهــر  مل  لكنهــا  أســرته 
شــقيق الشــاعر الناقــد ايليــا حــاوي  بتهديــد ديــزي األمــر بنشــر 

حلــاوي. رســائلها 
لعلــه مــن املســتحيل اخفــاء الوهــج الــذي يفــوح مــن الرســائل 
بــن عاشــقن مهمــا كان احلــرص علــى ذلــك، حــى يف حــال 
وجــود رســائل غائبــة مــن أحــد الطرفــن، تكفــي رســالة واحــدة 
أحيــااًن لتقــول الكثــر. لنقــرأ فقــرة مــا كتبــه غســان كنفــاين يف 
إحــدى رســائله لغــادة الســمان قائــا : "غــادة أعــرف أن كثريــن 
عــادة  ختفــي  املكتوبــة  الكلمــات  أن  وأعــرف  إليــِك،  كتبــوا 

يف  احلميمــة  التفاصيــل 
الكتابــة وانتظــار الــرد، وإن كان 

الــورق  عــر  ســابًقا  حيــدث  هــذا 
بينهمــا،  املمتــد  والزمــن  والريــد، 
فــإن األلفيــة اجلديــدة الــي جعلــت 
"اإلمييل"وســيلة  مــن  البدايــة  يف 
تســارع  وســريعة،  عصريــة  تواصــل 
أصبــح  اآلن  أكثــر،  إيقاعهــا 
يتــم  وال  املاضــي،  "اإلمييل"مــن 
استخدامه إال يف املراسات الرمسية 
بــن األهــل  التواصــل  أمــا  واملهنيــة، 
واألصدقــاء واألحبــة فيحــدث اآلن 
الصــورة  الصــوت  مكاملــات  عــر 
"الفيديــو". لكــن ليــس مثــة مــا يـُـؤرخ 
إال  ُيســجلها  أو  احملــاداثت  هلــذه 
لكــن  مســبقة،  الكرونيــة  نيــة  عــن 
عــادة هــذا ال حيــدث بــن األهــل واألصحــاب. تبــدو احملــاداثت 
الرســائل  لــه يف  التأمــل املشــهود  يغيــب عنهــا  اليوميــة مبتســرة 
يوجــد إحســاس  العاديــن كان  للنــاس  الورقيــة، حــى ابلنســبة 
الوقــوف  ميكــن  وال  رســائلهم،  يف  رصــده  ميكــن  ابحلميميــة 
عليــه يف الشــات الســريع، الــذي َســهَّل التواصــل وَغــرَّ شــكل 

النــاس. بــن  املشــاعر 
الوقــت  هــذا  يف  االنســانية  عاقاتنــا  أن  ُنكــران  ميكننــا  ال 
ابتــت حاضــرة عــر التكنولوجيــا، صــار مــن الســهل جــًدا أن 
يقــوم الفــرد مبحادثــة عــر املاســنجر علــى أن يتواصــل مــع صديــق 
مــن  أفضــل  القريــب  الصديــق  أن  أيًضــا  يعــي  قريب،وهــذا ال 
حمادثــة )الشــات(،بل يعــي فقــط أن رغبــة االنســان املعاصــر يف 

بــذل اجلهــد حــى املعنــوي منــه تقــل يوًمــا بعــد يــوم.
بعــد مــرور عشــرين عامــا، ننظــر اآلن بنــوع مــن احلنــن إىل 
الرســائل املتبادلــة عــر "االمييــل"، حيــث مل يكــن يظهــر للمرســل 
إن كان املســتقبل فتــح الرســالة أم ليــس بعــد، ويظــل يف حالــة 
لنــا عصــر  الــذي ســيقدمه  مــا  نعــرف  لريــده. حنــن ال  ترقــب 
االتصــاالت بعــد، رمبــا أييت يــوم مــا تتمكــن  فيــه التكنولوجيــا 
مــن نقــل الرائحــة أيًضــا بعــد أن نقلــت الصــوت والصــورة، بــل 
والتجســيد بتقنيــة "اهلولوغــرام"، لــذا رمبــا تنظــر األجيــال القادمــة 

إىل حمادثــة الفيديــو بنــوع مــن احلنــن، مــن يــدري!

حقيقــة األشــياء، خصوًصــا إذا كانــت تُعــاش وحُتــس، وتنــزف 
األســبوعن  يف  عشــناها  الــي  النــادرة  الكثيفــة  الصــورة  علــى 
املاضيــن، ورغــم ذلــك فحــن أمســكت الورقــة ألكتــب، كنــت 
أعــرف أن شــيًئا واحــًدا فقــط أســتطيع أن أقولــه، وأان أثــق مــن 
صدقــه وعمقــه وكثافتــه، ورمبــا ماصقتــه الــي خُييَّــل إيلَّ اآلن أهنــا 
كانــت شــيًئا حمتوًمــا، وســتظل، كاألقــدار الــي صنعتنــا : إنــي 

أحبــك".
يف تســعينات القــرن املاضــي، قامــت الكاتبــة الســورية غــادة 
الســمان بنشــر الرســائل الــي وصلتهــا مــن الكاتــب الفلســطيي 
غســان كنفــاين، مث بعــد عــدة أعــوام نشــرت أيضــا رســائل أنســي 
احلــاج هلــا، انقســم الوســط األديب حــول مــا قامــت بــه غــادة 
الســمان، رأى البعــض فيمــا قامــت بــه شــجاعة أدبيــة، بينمــا 

� رمي جنمي
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ويف جمــال الســينما ال ميكــن حصــر األفــام الــي تعتمــد 
شــخصية  )أو  الشــخصيات  تتبادهلــا  الــي  الرســائل  علــى 
اإلبــاغ خبــر  مــن جمــرد  تــراوح وظائفهــا  والــي  واحــدة(، 
الرســائل  هــذه  علــى  ابلكامــل  الفيلــم  ســرد  اعتمــاد  وحــى 
وســيط   عــر  بصــراًي  وترمجتهــا  الواحــدة(،  الرســالة  )أو 
أديب،  نــص  علــى  يعتمــد  األفــام  هــذه  معظــم  الســينما. 
وبعضهــا مُياثــل مــا يعــرف بـــ"أدب الرســائل"أو املراســات، 
الــي  اخلطــاابت  علــى  وســرده  العمــل  بنــاء  يقــوم  حيــث 
روايــة  ذلــك  علــى  األمثلــة  أشــهر  ومــن  األبطــال.  يتبادهلــا 
شــتيفان  النمســاوي  جمهولة"لألديــب  امــرأة  مــن  "رســالة 
فيلــم  منهــا  األفــام  مــن  عــدد  إىل  حتولــت  الــي  زفايــج 
أوفلــس  ماكــس  إخــراج  مــن  نفســه،  ابالســم  أمريكــي، 
وبطولــة جــوان فونتــن ولويــس جــوردان، ١9٤8،  وفيلــم 
ســيف  أبــو  صــاح  إخــراج  مــن  نفســه،  ابالســم  مصــري، 

.١96٢ العزيــز،  عبــد  ولبــى  األطــرش  فريــد  وبطولــة 
واحــدة  رســالة  علــى  يعتمــدان  الروايــة،  الفيلمــان، كمــا 
تبعــث هبــا امــرأة حتتضــر إىل حبيــب عمرهــا، ووالــد طفلهــا، 

الــذي ال يعلــم أي شــئ عنهــا! 
فيينــا،  يف  مشــهور  البطــل ككاتــب  يعمــل  الروايــة  يف 

الرسائل في السينما..
فيينــا  بيانــو يف  يعمــل كعــازف  األمريكــي  الفيلــم  بينمــا يف 
شــهرًا،  مغنيًــا  يصبــح  املصــري  الفيلــم  يف  لكــن  أيًضــا، 
وفاهتــا  قبــل  ابملــرأة  البطــل  يلحــق  الروايــة  عكــس  وعلــى 

هبــا. ويرتبــط 
رســول احملبة

ال يوجــد أفضــل مــن التصريــح ابحلــب يف رســالة، الرســالة 
مــكان آمــن للعاشــق ميكــن أن يبــث فيــه مشــاعره اجلياشــة 
ومعاانتــه دون ارتبــاك أو خجــل، والرســالة، علــى عكــس 
يعــود  أن  ميكــن  بعنايــة  خمتــارة  حتمــل كلمــات  الشــفاه، 
ابحملبــوب  يلتقــي  فكأمنــا  مــرات  الرســالة  مســتقبل  إليهــا 

الــورق. علــى 
األدبيــة  لألعمــال  وال  احلقيقيــة  للحــكاايت  حصــر  ال 
احلــب،  قصــة  يف  حمــوراًي  دوًرا  الرســائل  فيهــا  لعبــت  الــي 
األفــام  مــن  هائــًا  عــدًدا  قدمــت  كذلــك  والســينما 

الرســائل. علــى  تعتمــد  الــي  العاطفيــة 
 You‘ve"مــن أمجــل هــذه األعمــال فيلــم "لديــك بريــد
got Mail الــذي لعــب بطولتــه تــوم هانكــس وميــج رااين 
مســرحية  عــن  املقتبــس   ،)١998 إيفــرون،  نــورا  )إخــراج 
للكاتــب   Parfumerie"العطــور "دكان  بعنــوان: 

ال يخلو فيلم واحد منها:

عشاق وملوك وأصحاب حاجات
قبــل ظهــور اهلواتــف النقالــة واالنرتنــت طاملــا لعبــت الرســائل دورًا حمــوراًي يف حيــاة 
النــاس، خاصــة بعــد ظهــور مكاتــب الريــد وتطــور وســائل النقــل، حــىت أصبحــت 
الرســائل لعقــود وقــرون وســيلة ال غــى عنهــا للتواصــل. ولكــن األكثــر مــن ذلــك 
أهنــا أصبحــت وســيلة للتعبــر عمــا يصعــب التصريــح بــه مــن خــال اللقاء واحلديث 
املباشــر، وقــد ارتبطــت الرســائل ابلتعبــر عــن األفــكار واملشــاعر العميقــة، كمــا يف 
عاقــات احلــب، أو الصداقــات املتينــة، وكــم مــن حمبــن بثّــوا يف رســائلهم مــا 
خيجلــون مــن قولــه ألحبائهــم، وكــم مــن فنــان ومفكــر بــثَّ يف رســائله مهومــا وأفــكارًا 

وأســرارًا محيميــة، يــرى أهنــا ال تصلــح للنشــر العــام.

عصام زكراي

� لقطة من فيلم جسور مقاطعة ماديسون� بوسرت فيلم »البوسطجى
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ميلــوش الزلــو صــدرت ١9٣7، وحتولــت  اجملــري 
"الــدكان  مهــا:  هوليــوود  يف  ســابقن  فيلمــن  إىل 
 The Shop Around "الكائــن علــى الناصيــة
وبطولــة  لوبيتــش  إرنســت  إخــراج   the Corner
جيمــس ســتيوارت ومارجريــت ســوليفان، ١9٤٠، مث 
ُأعيــد إنتاجــه ١9٤9 يف فيلــم غنائــي ابأللــوان بعنــوان: 
  In the Good old الصيــف اجلميلــة"  "يف أايم 
وبطولــة  ليــوانرد  روبــرت  إخــراج   "Summertime

وفــان جونســون. جــودي جارالنــد 
رجــل  حــول  الســابقان  والفيلمــان  املســرحية  تــدور 
منهمــا  يعــرف كل  أن  دون  الرســائل  يتبــادالن  وامــرأة 
اآلخــر، وتربــط بينهمــا قصــة حــب قويــة، إىل أن يكتشــفا 
أهنمــا يف الواقــع يعــرف كل منهمــا اآلخــر، وأهنمــا غرميــان 
أنــه   ١998 نســخة  يف  والفــارق  العمــل!  يف  متنافســان 
الرســائل  تبــادل  صــورت  الــي  األفــام  أوائــل  مــن  كان 
الكثــرون  فيــه  يكــن  مل  وقــت  يف   ،email االليكرونيــة 
أنــه  يتوقــع  أحــد  يكــن  ومل  الكرونيــة  حســاابت  ميلكــون 
خــال ســنوات معــدودة ســوف حتــل الرســائل الرقميــة حمــل 

متاًمــا! الورقيــة  الرســائل 
رســائل منكوبــة

بــن  املتبادلــة  الرســائل  مــن  حظًــا  أتعــس  هنــاك  ليــس 
وهنــاك  الشــهرة،  شكســبر  مســرحية  يف  وجوليــت  روميــو 
فيلــم  لكــن  للمســرحية،  ســينمائية كثــرة  ُمعاجلــات  ابلفعــل 
وبطولــة  وينيــك  جــاري  )إخــراج  جوليــت"  إىل  "رســائل 
ومبتكــرة:  عصريــة  فكــرة  حيمــل   )٢٠١٠( زيفريــد  أمانــدا 
مدينــة  إىل  تســافر  صحفيــة  تعمــل  أمريكيــة  فتــاة  صــويف 
فــروان يف إيطاليــا )مســرح أحــداث قصــة روميــو وجوليــت( 
يطلــق  حائــط  وجــود  تكتشــف  وهنــاك  خطيبهــا،  بصحبــة 
عليــه "جوليت"يقــوم العشــاق بــرك رســائلهم إىل حمبوبتهــم 
عنــده، وهنــاك بعــض النســاء املترعــات يقمــن ابلــرد علــى 
تعثــر  عندمــا  قلوهبــم.  وتطييــب  العشــاق  هــؤالء  رســائل 
أن  تقــرر  بعــد،  عليهــا  الــرد  يتــم  مل  رســالة  علــى  صــويف 
فعــل  وهــو  الرســالة،  علــى صاحــب  ابلــرد  مغامــرة  ختــوض 

قلبهــا. مصــر  تغيــر  إىل  يــؤدي 
عــزول  أو  حــارس  يــد  يف  تقــع  الــي  املنكوبــة  الرســائل 

ملــدة  العــامل  يف  إمراطوريــة  أقــوى  حكمــت  الــي  للملكــة 
عاًمــا!   6٣

 مــن األفــام األخــرى الــي تعتمــد علــى الرســائل احلقيقيــة 
إخــراج   ،٢٠١٤  ،The Letters"الرســائل" فيلــم 
وأتليــف ويليــام ريــد وبطولــة جوليــت ستيفنســون، والــذي 
خــال  تريزا"مــن  "األم  الشــهرة  الراهبــة  حيــاة  يتنــاول 
عقــود  أربعــة  طــوال  إرســاهلا  علــى  واظبــت  الــي  الرســائل 
انصــح  مبثابــة  ابلفاتيــكان كان  الديــن  رجــال  أحــد  إىل 
ومستشــار للراهبــة الــي قضــت معظــم حياهتــا وســط املواقــع 
كانــت  كــم  الرســائل  وتكشــف  العــامل.  حــول  املنكوبــة 
ينظــر  نوبــل والــي  رســولة االنســانية احلاصلــة علــى جائــزة 
الشــخصيات وأكثرهــا  أقــوى  مــن  إليهــا ابعتبارهــا واحــدة 
معجــزات..  ذات  قديســة  البعــض  ويعترهــا  بــل  إميــااًن، 
واهلشاشــة  ابحلــرة  تشــعر  الرســائل كــم كانــت  تكشــف 

حيــب  ســاذج  وملحــن  مغــي  وحيــد  دور  األطــرش  يلعــب 
فتــاة ســاذجة يــرك كل منهمــا حبــه يضيــع بســبب ثقتهمــا 
يف صديــق خائــن يتاعــب هبمــا ويفــرق بينهمــا عــن طريــق 
وقيــام  الفتــاة  مــوت  النتيجــة  وتكــون  املتبادلــة،  الرســائل 

الوحيــدة.  ابنتهــا  بربيــة  وحيــد 
واثئــق اترخيية

رســائل  نشــر  علــى  يعتمــد  الكتــب  مــن  نــوع  هنــاك 
تتحــول  وأحيــاان  والفنانــن،  واألدابء  السياســين  مشــاهر 
األفــام  أمجــل  مــن  أفــام.  "الواثئقيــة"إىل  الكتــب  هــذه 
 Young "العاطفيــة التارخييــة فيلــم "فيكتــوراي يف شــباهبا
الــذي   ،)٢٠٠9( بانــت  إمييلــي  Victoriaبطولــة 
بريطانيــا  ملكــة  تبادلتهــا  الــي  احلــب  رســائل  يتنــاول 
األمــر  عمهــا  ابــن  مــع   )١9٠١  -١8١9  ( فيكتــوراي 
رقيًقــا  قلبًــا  تكشــف  والــي  ســنوات،  مــدار  علــى  ألــرت 

والســينما  األدب  ويف  حبــن، 
ُ
امل تــؤرق  كبــرة  مشــكلة 

مجيلــة  رســالة  مــن  حظًــا  أنكــب  هنــاك  ليــس  املصريــن 
الــي  )زيــزي مجــال( يف قصــة حييــي حقــي "البوســطجي"، 
حســن كمــال  إخــراج  مــن  ذاتــه  ابلعنــوان  لفيلــم  حتولــت 
)١968(، وهــي الرســالة الــي تقــع يف يــد عبــاس )شــكري 
ســرحان( ســاعي الريــد، الــذي يكــره أهــل قريــة يعمــل هبــا 
منهــم  وينتقــم  بيتــه،  إىل  ذهبــت  لعاهــرة  طردهــم  بســبب 
وعندمــا  وفضائحهــم.  أســرارهم  ومعرفــة  رســائلهم  بقــراءة 
تتلــف الرســالة الــي بعــث هبــا حبيــب مجيلــة إليهــا، تكــون 

وجوليــت. لروميــو  حــدث  موهتــا كمــا  النتيجــة 
الغــادر  الصديــق  يــد  يف  تقــع  أخــرى  منكوبــة  رســالة 
فريــد  وبطولــة  بــركات  )إخــراج  غــرام"  "رســالة  فيلــم  يف 
األطــرش، مــرمي فخــر الديــن وكمــال الشــناوي(، يف اقتبــاس 
الزيزفون"أللفونــس كار.  ظــال  "حتــت  روايــة  عــن  مصــر 

� فيلم »صاحب املقام«� فيلم »رسالة غرام«
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وصباهــا  طفولتهــا  يف  تشــعر  كانــت  وأبهنــا 
مل  لألســف  الــرب.  مــن  منبــوذة  وأبهنــا  ابلوحــدة 
األزمــة  هــذه  عــن  دراميًــا  يعــر  أن  الفيلــم  يســتطع 
جعلــت  الــي  اجلبــارة  القــوة  عــن  وال  اهلائلــة،  الروحيــة 
بشــر،  يتحملــه  ال  مــا  تتحمــل  البســيطة  املــرأة  هــذه 

دهشــة.
ُ
امل واالنســانية  الروحيــة  انتصاراهتــا  وحتقــق 

أســرار وغرائب
"ثيمة"كثــرًا  هــو  املخفيــة  القدميــة  الرســائل  صنــدوق 
أيضــا حلكــي قصــة حدثــت يف  الســينما  إليهــا  تلجــأ  مــا 
صنــدوق  تكتشــف  امــرأة  عاقــة ابحلاضــر:  هلــا  املاضــي 
كانــت  األم  أن  لدهشــتها،  وتعــرف،  أمهــا  رســائل 
مقاطعــة  "جســور  فيلــم  يف  حيــب، كمــا  قلــب  هلــا  امــرأة 
إيســتوود  بطولتــه كلينــت  ولعــب  أخرجــه  ماديســون"الذي 
مــع مريــل ســريب، ١995، واملأخــوذ عــن روايــة ابالســم 
نفســه للكاتــب روبــرت جيمــس والــر صــدرت قبــل الفيلــم 

هائلــة. مبيعــات  وحققــت  أعــوام  بثاثــة 
فيلــم  يف  املــوت، كمــا  وراء  مــن  الرســائل  أتيت  أحيــااًن 
)إخــراج   P.S. I love You"أحبــك "ملحوظــة: 
وجــرارد  ســوانك  هيــاري  وبطولــة  الجرافينيــس  ريتشــارد 

وتظهــر يف الزمــن اآلخــر. قصــة مدهشــة وحبكــة خياليــة، 
بولــوك  مــن ســاندرا  بطولتــه كل  لعــب  الــذي  الفيلــم  لكــن 
وكيانــو ريفــز حيمــل قــدًرا مــن الرومانتيكيــة والشــجن جيعلــه 
واحــًدا مــن أحــب األفــام العاطفيــة ابلرغــم مــن قصتــه غــر 

ملعقولــة. ا
رســائل إىل هللا

عندمــا ييــأس اإلنســان مــن العــامل وال جيــد مــن يســتطيع 
إىل كتابــة  أحيــااًن  يلجــأ  مهومــه،  يبثــه  أو  بــه  يســتنجد  أن 
رســالة إىل هللا أو إىل قديــس أو ويل مــن األوليــاء يطلــب 
ســيد  املصــري  االجتمــاع  عــامل  وقــد كشــف  العــون،  منــه 
دراســته  يف  املصريــة  الشــعبية  العــادة  هــذه  عــن  عويــس 
امليدانيــة املهمــة الــي صــدرت يف كتــاب بعنــوان: "هتــاف 
فيلــم  عليهــا  يعتمــد  الــي  الفكــرة  وهــي  الصامتــن"، 
"صاحــب املقــام" )إخــراج حممــد مجــال العــدل، ٢٠٢٠( 
يــدور  عيســى،  إبراهيــم  للكاتــب  ســيناريو  عــن  املأخــوذ 
مؤمــن  غــر  قــاٍس  مغــرور  أعمــال  رجــل  حــول  الفيلــم 
امــرأة  شــبح  لــه  يظهــر  عندمــا  قــاٍس  المتحــان  يتعــرض 
القدميــة  املســاجد  ألحــد  الذهــاب  منــه  تطلــب  )مروكــة( 
حيــث يــرك النــاس رســائلهم إىل صاحــب املقــام، وتطلــب 

بتلــر، ٢٠٠7(، والــذي يــدور حــول زوج حيتضــر، وحــى 
مــن  عــدًدا  هلــا  يكتــب  زوجتــه  علــى  موتــه  أتثــر  خيفــف 
ســبقة ويرتــب لتصــل إليهــا يف مواعيــد حمــددة، 

ُ
الرســائل امل

ميادهــا  عيــد  يف  مثــا  األوىل  الرســالة  تصلهــا  حيــث 
رومانســية  بقليل..فكــرة  موتــه  بعــد  حيــل  الــذي  الثاثــن، 

! غريبــة
ثــاث  للغايــة جندهــا يف فيلــم "رســالة إىل  رســالة غريبــة 
زوجــات" )إخــراج جوزيــف مانكيوتــش، ١9٤9، والــذي 
يــروي قصــة امــرأة جمهولــة )نســمع صــوت رســالتها فقــط( 
أهنــا  خترهــن  زوجــات  ثــاث  إىل  خطــاب  إبرســال  تقــوم 
ابالســم،  حتــدده  أن  دون  إحداهــن  زوج  مــع  ســرحل 

اخلائــن! الــزوج  عــن  وحبثهــن  شــكوكهن  هنــب  وتركهــن 
"منــزل  يكــون  قــد  ابلرســائل  يتعلــق  فيلــم  أغــرب  لكــن 
أليخانــدرو  إخــراج   ،The lake House البحــرة" 
تقطــن  شــابة  حــول  يــدور  الــذي   ،٢٠٠6 أجريتســي، 
شــااًب كان  تراســل  احلاضــر،  يف  حبــرة،  علــى  يطــل  منــزاًل 
يقطــن البيــت نفســه منــذ عامــن، ومــا يربــط بــن زمنيهمــا 
لتختفــي  الرســائل  فيــه  يــركان  الــذي  الريــد  صنــدوق  هــو 

� فيلم »لديك بريد«

� لقطة من فيلم »ملحوظة: أحبك«

� فيلم »رسائل إىل هللا«
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رســالة تدعــوه أو جتــره علــى تــرك حياتــه العاديــة والدخــول 
نتظــرة.

ُ
امل التجربــة  أو  غامــرة 

ُ
امل عــامل  إىل 

ال يوجــد فيلــم جيــد بــدون رســالة جيــدة يتلقاهــا البطــل 
وتكــون فاحتــة لعــامل املغامــرة أمامــه. قــد أتيت يف شــكل رســالة 
بوتر"علــى  "هــاري  أفــام  لسلســلة  الرجــوع  )ميكــن  فعليــة 
خبــر  ختــره  هاتفيــة  حمادثــة  شــكل  علــى  أو  املثــال(  ســبيل 
يُغــرِّ حياتــه )حــادث وفــاة مثــًا، أو صديــق قــدمي يعــود مــن 
املاضــي(، أو علــى شــكل مــاك يهبــط مــن الســماء يقــوم 
يفعــل  )كمــا  ســحري  حيــوان  أو  ُمقدســة،  مبهمــة  بتكليفــه 
األرنــب  وشــم  العجائــب"أو  بــاد  يف  "آليــس  يف  األرنــب 
بتتبعــه  البطــل  "املاتريكس"يغــري  فتــاة كمــا يف  علــى كتــف 

الســحري(. العــامل  إىل  ليدخــل 
ابلرســالة، كمــا  أييت  الــذي  الوســيط  يكــون  مــا  غالبًــا 
أو  منفــًرا،  وجه"معتًمــا،  أبلــف  "البطــل  يف  يكتــب كامبــل 
مثــرًا للخــوف، والعــامل يــرى فيــه نذيــر شــؤم، وغالبًــا مــا ترمــز 

القدميــة،  لألســاطر  الشــرعي  الوريــث  الســينما  أن  كيــف 
النــاس كمــا كانــت  علــى  الشــعبية  األفــام  تؤثــر  وكيــف 
األفــام،  هــذه  تتبــع  وكيــف  بــل  قدميًــا،  األســاطر  تفعــل 
نفســها.  البطــل  رحلــة  مســار  قصــد،  غــر  أو  قصــد  عــن 
لــوكاس مؤلــف ملحمــة "حــرب  املعــروف أن جــورج  ومــن 
اســتلهم فكرهتــا  قــد  أفــام  مــن تســعة  تتألــف  النجوم"الــي 
املعــروف  ومــن  جوزيــف كامبــل،  أعمــال  مــن  وحبكتهــا 
يف  لنمــوذج  حتــول  البطل"قــد  "رحلــة  خمطــط  أن  أيضــا 
الســيناريوهات  عليــه  تُقــاس  هوليــوود  اســتديوهات  معظــم 
مشــكات  وحــل  الكتشــاف  ُيســتخدم  أو  اجلديــدة، 
البطل"تُــدرس كمــادة يف  "رحلــة  أن  الســيناريوهات، كمــا 

العــامل. يف  الســينما  ومــدارس  أكادمييــات  بعــض 
تتكــون رحلــة البطــل مــن مراحــل، تنقســم إىل ١٢ حمطــة 
الــي  الثانيــة  احملطــة  هــو  هنــا  منهــا  يعنينــا  مــا  أساســية، 
أو  نــداء  البطــل  يتلقــى  حيــث  "النــداء"،  عليهــا  يُطلــق 

مــن  توليفــة  الفيلــم  يبــدو  مشــاكلهم،  حــل  منــه 
دراســة ســيد عويــس وفيلــم "رســائل إىل جوليــت"، 

الذكــر. ســابق 
قصــر  فيلــم  عنــوان  أيًضــا  هللا"هــو  إىل  "رســالة 
عــن  مقتبــس   )٢٠٠٢( ذكــري  أبــو  للمخرجــة كاملــة 
صغــرة  فتــاة  حــول  القــدوس  عبــد  إلحســان  قصــة 
أابهــا  فيبلــغ  الشــارع  يف  شــاب  مــع  عمهــا  يضبطهــا 
الــكاذب  يصــاب  أبن  أمامــه  يقســم  تنكــر  وعندمــا 
البــكاء  يف  ليــايل  الفتــاة  وتقضــي  ابلعمــى،  منهمــا 
إبصابــة  القصــة  لتنتهــي  هللا،  إىل  واحلديــث  والصــاة 

لبصــره! وفقدانــه  حــادث  يف  العــم 
"رســائل إىل هللا"عنــوان فيلــم أمريكــي مــن إخــراج ديفيــد 
نيكســون، ٢٠١٠، يــدور حــول طفــل ُمصــاب ابلســرطان 
يبعــث برســائل إىل هللا ليشــفيه، وعندمــا تقــع الرســائل يف 
يــد ســاعي الريــد ُيصــاب ابرتبــاك وال يعــرف مــاذا يفعــل 

هبــا، قبــل أن حيــاول املســاعدة.
فيلــم  العــامل اآلخــر أيضــا. يف  الرســائل مــن  أحيــااًن أتيت 
"بعلــم الوصــول" )إخــراج وأتليــف هشــام صقــر، ٢٠١9( 
بعــد  حــاد  اكتئــاب  مــن  تعــاين  امــرأة  دور  بســمة  تلعــب 
حــدة،  اكتئاهبــا  يزيــد  تنجــب  وعندمــا  والدهــا  مــوت 
ويتعــرض زوجهــا للســجن، وعندمــا توشــك علــى االهنيــار 
تتحــدث  جمهــول  مصــدر  مــن  رســالة  فجــأة  تصلهــا  متاًمــا 
وتتــواىل  أزمتهــا،  مواجهــة  علــى  وتســاعدها  حاهلــا  بلســان 

حياهتــا. زمــام  وتتمالــك  تتعــاىف  أن  إىل  الرســائل 
ال خيلــو فيلــم مــن رســالة

يف كتابــه املرجعــي "البطــل أبلــف وجه"يكشــف جوزيــف 
الثقافــات  يف  املتخصــص  األنثروبولوجــي  عــامل  كامبــل، 
خــاص،  بوجــه  الشــعبية  واحلــكاايت  واألســاطر  القدميــة 
احلضــارات،  حــكاايت كل  يف  البنيويــة  التشــاهبات  عــن 
ويكتشــف مــا يعــرف بـ"رحلــة البطــل"يف تلــك األســاطر، 
والــي تتكــون مــن حمطــات أو مراحــل ميــر هبــا كل األبطــال 
ويف كتــاب  متشــاهبة.  غايــة  إىل  وصــواًل  متشــابه،  برتيــب 
األســطورة"  "قــوة  بعنــوان:  لــه  طويــًا  حــواًرا  يضــم  آخــر 
بعنــوان:  أيًضــا  ترجــم  )ترمجــة حســن وميســاء صقــر، كمــا 
يبــن كامبــل  الديــب(  بــدر  األسطورة"بواســطة  "ســلطان 

الرســالة والوســيط إىل الرغبــات املكبوتــة يف الاوعــي. 
أو  عابــر  حــادث  أو  صدفــة  األمــر  أن  يبــدو  أحيــااًن 

يرفــض  مــا  دائًمــا  والبطــل  فيــه،  مرغــوب  غــر  شــخص 
تلبيــة هــذا النــداء، وجييــب خبشــونة عــن الرســالة، أو يــردد 
يف تنفيــذ املهمــة، ومــا ذلــك إال عامــة علــى كبــت الرغبــة 
يســتجيب يف  البطــل  لكــن  هلــا،  االستســام  مــن  واخلــوف 
النهايــة، إبرادتــه أو رغًمــا عنــه. ويطلــق علــى هــذه احملطــة 
البطــل حائــًرا، مــردًدا، ليحســم  يقــف أمامهــا  "العتبة"الــي 
يريــده  ال  خبــر  الرســالة  أتيت  رمبــا  للنــداء.  اســتجابته  أمــر 
البطــل، مــوت قريــب أو حبيــب مثــًا، أو بتهديــد بفضــح 
أو  املبتــز،  لطلبــات  يســتجب  مل  إذا  حياتــه  يف  قــدمي  ســر 
العــودة  أو  االجــرام،  طريــق  الســر يف  علــى  جيــره  حبــادث 
األساســية  الفــي  العمــل  ووظيفــة  طبيعــة  فهمنــا  وإذا  إليــه. 
غرائــز  فيــه  تتجســد  خيــايل  عــامل  إىل  املتلقــي  نقــل  وهــي 
أكثــر  جتعلــه  "روحية"لــه  رحلــة  وتوفــر  املتلقــي،  وخمــاوف 
قــدرة  الغرائــز واملخــاوف وأكثــر  قــدرة علــى مواجهــة هــذه 
النــداء  مرحلــة  نفهــم  فســوف  ونفســه،  العــامل  فهــم  علــى 

أفضــل. بشــكل  للرحلــة  وأمهيتهــا 
ــا مــن الاوعــي، مثلــة يف كابــوس حيلــم  الرســائل أتيت غالًب
بــه البطــل، أو حلــم مجيــل يظهــر فيــه احملبــوب الــذي ســوف 
هــي  فــروم  إريــك  يقــول  األحــام كمــا  الحًقــا.  بــه  يلتقــي 
رســائل مــن العقــل الباطــن، علينــا فــك شــفرهتا ولغتهــا. يف 
فيلــم "رســائل البحر"لــداود عبــد الســيد يعثــر حييــي )آســر 
ايســن(  يف البحرعلــى زجاجــة مغلقــة حتتــوي علــى رســالة 
وحييــي  شــفرهتا.  لفــك  حماوالتــه  تفشــل كل  جمهولــة،  بلغــة 
وعــدم  ابلغربــة  االحســاس  ومــن  التلعثــم  مــرض  مــن  يُعــاين 
عاقــة  خــال  مــن  يتعلــم  ولكنــه  املواجهــة،  علــى  القــدرة 
احلــب والرحلــة الــي ميــر هبــا أن يكــف عــن اخلــوف ويعيــش 
احليــاة كمــا هــي. الرســالة هنــا مل حتتــو علــى كلمــات واضحــة، 
ألن معناهــا داخــل حييــي نفســه وليــس أي شــخص آخــر. 
واألدبيــة  الفنيــة  )واألعمــال  األفــام  يف  الرســالة  ومعــى 
أو  مغــزى  أو  ختاميــة  تقريريــة  مجلــة  يف  يكمــن  ال  عامــة( 
"مورالة"ميكــن اســتخاصها مــن العمــل، ولكــن يف "عيــش 

الفــي. العمــل  داخــل  التجربة"نفســها 
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كنــُت صاحــب أغــرب عنــوان بريــدي يف العامل:"احلســكة- 
شــارع احلّداديــن- مقهــى اآلشــوري"إذ مل يكــن لــديَّ عنــوان 
آخــر، ففــي قريــة صحراويــة تبعــد مخســة كيلومــرات عــن مركــز 
الناحيــة، يصعــب تعيــن عنــوان بريــدي واضــح، إىل أن وافــق 
الــي  الرســائل  ابســتقبال  إليــه  أتــرّدد  مقهــى كنــت  صاحــب 
ســتصلي مســتقبًا، بعــد أن التقطــت عشــرات العناويــن مــن 

صفحــات التعــارف يف اجملــات الفنيــة، وبرامــج اإلذاعــة.
الصيفيــة  العطلــة  خــال  املدينــة  إىل  تباعــدة 

ُ
امل زايرايت   يف 

للمــدارس، أســتقل احلافلــة الوحيــدة الــي تعــر القريــة، متجاهــًا 
ثغــاء األغنــام، ورائحــة األلبــان، وأنــن املرضــى يف مــّر احلافلــة. 
الرســائل  مــن  رزمــة  متأبطًــا  ابألحــام،  الرابيــة  الطــرق  أعــّر 
الــي أجنزهتــا ألصدقائــي اجملهولــن بقصــد إيداعهــا يف الريــد. 
الــدوام، إذ كان اآلشــوري  انتظــارايت ســدى علــى  مل تذهــب 
درج  مــن  خُيــرج  ســارة، كأن  مبفاجــآت  أحيــااًن  يســتقبلي 
طاولتــه اخلشــب الصغــرة، رســائل وصلتــي يف غيــايب، كنــُت 
أنتظرهــا بلهفــة، علــى وقــع املطــارق يف الشــارع، كنــُت ألتهــُم 
الســطور مرّة وراء مرّة، وأان أحتســي الشــاي األســود، ومل خيب 
فّضلــة "مراســلة 

ُ
أملــي بــردود مــن فتيــات، كانــت هوايتهــن امل

حتــدث  مل  ووقائــع  ُمتخّيلــة  حيــاًة  أخــرع  اجلنســن". كنــت 
إطاقًــا، يف وصــف يوميــايت، حمــاواًل تطريزهــا مبــا ليــس فيهــا. 
كان  املغلــف األخــر حيتــوي علــى بطاقــة بوســتال ملّونــة حتمــل 
صــورة للفنانــة انديــة لطفــي، قلبــت البطاقــة ابضطــراب أكــر، 
لطفــي".  انديــة  حتيــايت..  أرّق  واحدة:"مــع  عبــارة  فوجــدت 
كــدُت أن أرتطــم بزجــاج واجهــة املقهــى، وأان أهنــض ابهتيــاج 
انديــة  أن  أصــّدق  ال  املقهــى. كــدت  ُرّواد  اســتغراب  وســط 
وختــم  الطوابــع  وجــود  لــوال  ُتكاتبــي  الشــقراء  الفاتنــة  لطفــي 

وكان  حافــظ،  احلليــم  عبــد  هبــا  أمطرهــا  الــي  الُقبــات  مــن 
عددهــا ســبعن قُبلــة!

ظــل طيــف انديــة لطفــي يطــاردين فــرة طويلــة إىل أن تلفــت 
البطاقــة متاًمــا لفــرط االســتعمال، إذ كان يتخاطفهــا تاميــذ 
أثنــاء اهنمــاك املعلــم بشــرح  أوىل اثنــوي يف مدرســة أيب متــام 
الصدمــة مل  هــذه  يوًمــا.  الــي مل أحفظهــا  الفيــزايء  معــادالت 
"طبيبــك"  جملــة  فباكتشــاف  املراســلة،  هوايــة  عــن  تبعــدين 
ــص ركنًــا ألســئلة الُقــراء، كنــت  ذائعــة الصيــت، اجمللــة الــي خُتصِّ

تطــل  مل  النشــوة  هــذه  أن  إال  املغلّــف،  علــى  املصــري  الريــد 
كثــرًا، بعــد أن أخــرين أحــد خــراء املراســلة أبن بطاقــات مــن 
هــذا الطــراز يرســلها معجبــو الفنانة)مــا يســمى اليــوم: الفانــز(، 
لــزايدة انتشــار جمموعــة أصدقــاء انديــة لطفــي يف العــامل العــريب، 
ومــا زاد إحباطــي قولــه أبن لديــه بطاقــة مشــاهبة حتمــل توقيــع 
نبيلة عبيد،رغم ذلك مل أستســلم، فحن وصل فيلم "أيب فوق 
القاهــرة، حضرتــه مــرارًا بوصفــي  الشــجرة" إىل صالــة ســينما 
قرّبــن، وكنــت أحصــل علــى حصــي الشــخصية 

ُ
واحــًدا مــن امل

أنا ونادية لطفي
 في مقهى اآلشوري

كنت أخترع حياًة ُمتخّيلة 
ووقائع لم تحدث إطالًقا، 

في وصف يومياتي، محاواًل 
تطريزها بما ليس فيها

� لوحة ملقهى عريب
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مثــل  وعلمــاء  اترخييــن  وأبطــال  جنــوم  أمســاء  أخــرع 
علــي كاي،  الشــريف وحممــد  وعمــر  زايد  بــن  طــارق 
جتنبًــا لنشــر امســي الصريــح ُمرفًقــا ابألســئلة املوجهــة إىل 
والنفســية،  اجلنســية  األســئلة  ببــاب  املتخصــص  الطبيــب 
وكنــت أحظــى إبجــاابت خُمتصــرة تنصحــي مبمارســة الرايضــة 
واالختــاط ومــلء أوقــات الفــراغ هبــواايت مفيــدة، فــكان 
أن أضفــت إىل هوايــة املطالعــة، هوايــة جديــدة هــي كتابــة 
الشــعر، حينــذاك كنــت مــن قـُــرّاء جملــة "املوعــد"، خصوًصــا 
ابب "مهســات دافئة"البــاب الــذي حُتــّرره ايفــون عبــود، وقــد 
نشــرت يل يف صفحتهــا مقطًعــا شــعراًي، كان مبثابــة حــدث 
نهمكــن هبــواايت أخــرى. 

ُ
جلــل، أبعــدين مســافة عــن أقــراين امل

الصدمــة الكــرى أن صاحــب مقهــى اآلشــوري، قــرَّر اهلجــرة 
إىل أمريــكا لالتحــاق جباليتــه اآلشــورية يف مدينــة كاليفورنيــا، 
اصــق لــه، واتليًــا 

ُ
وبيــع املقهــى لصاحــب مطعــم الطــاووس امل

فقــد خســرُت عنــواين لــدى األصدقــاء القدامــى، كمــا ســتأتيهم 
أســتلمها  أن  دون  مــن  العنــوان  هــذا  علــى  ســتأتيي  رســائل 
وســُتعاد إىل املرســل، بعد تقليب األفكار برأســي اهتديت إىل 
حمــل لبيــع األقمشــة، كان والــدي يتعامــل معــه يف بيــع منتجاتــه 
مــن الصــوف واألجبــان. اســتقبل الفكــرة بعــدم اهتمــام لكنــه 
وافــق علــى طلــي، مــا اعترتــه إجنــازًا معنــواًي، فبعنــوان مثل"شــارع 
بــروت- التوفيــق لتجــارة األقمشــة")جتاهلت عــن عمــد عبــارة 
البلــدي(  والســمن  واألجبــان  الصــوف  وبيــع  هــي:  إضافيــة 
ميكنــي أن أكتبــه علــى املغلّــف ابعتــزاز، كمــا ســأختّلص مــن 

صــوت املطــارق يف شــارع احلّداديــن ونــزق اآلشــوري. 
املضجــر،  الطويــل  الوقــت  ذلــك  الصيفيــة،  العطلــة  يف 
تســليي  يوميًــا، ســأجد  هتــّب  الــي كانــت  الغبــار  وعواصــف 
ابالســتماع إىل الراديــو، إىل أن وقعــت علــى برانمــج "مــا يطلبــه 
املســتمعون" بصــوت فــردوس حيــدر، أشــهر مذيعــة يف إذاعــة 
دمشــق. كنــت أكتــب عشــرات الرســائل أســبوعًيا وأرســلها إىل 
فّضلــة الــي أهديهــا إىل أصدقــاء 

ُ
الرانمــج كــي أحظــى أبغنيــي امل

جمهولــن، فاملهــم هنــا أن أســتمع إىل امســي بــن األمســاء الــي 
تــرد يف كل حلقــة تقريبًــا، فليــس مهًمــا أن تكــون األغنيــة لفريــد 
األطــرش أو مســرة توفيــق أو عبــد احلليــم حافــظ بقــدر عنايــي 
بظهــور امســي يف الرانمــج، وســتزداد طاووســيي حــن حُييطــي 
بعــض الفاحــن حلظــة بــّث الرانمــج. رغــم بريــق عنــواين اجلديد 

الكتابة بقرون، رســالة تتكّون من حزمة من الشــاي، وعشــب 
جــاف، وتفاحــة محــراء، وقطعــة مــن الفحــم، ووردة، وقطعــة مــن 
الســّكر، وحصــاة، وريشــة صقــر، ومثــرة جــوز. كانــت الرســالة 
تشــر إىل مــا يلــي: "مل أعــد أســتطيع شــرب الشــاي وحيــدة، 
لقــد أصبحــت دونــك شــاحبة اللــون كالُعشــب اجلــاف، وإن 
حيــرق  وقلــي  بــك،  أفّكــر  عندمــا  حيمــّر كالتفاحــة  وجهــي 
كالفحــم. إنــك مجيــل كالــوردة، وحلــو كالســّكر، لكــن هــل قُــدَّ 
قلبــك مــن احلجــر؟ ســأطر إليــك لــو كان لــدي جناحــان، أان 

ُملــكك مثــل جــوزة يف يــدك“.

إال أنــي خــال أشــهر مل أســتلم رســالة واحــدة، وعندمــا كنــت 
أســأل صاحــب حمــل األقمشــة عــن رســائل وصلتــه ابمســي كان 
يهــز رأســه ابلنفــي، وهــو يهــشُّ الــذابب عــن صفائــح اجلبنــة 

املكشــوفة فــوق رصيــف احملــل. 
نصــرم، 

ُ
يف ذلــك الزمــن العاصــف مــن ســبعينيات القــرن امل

كانت احلياة تشــبه قطارًا يســر على الفحم يف تلك الصحراء 
هملــة، ومثلمــا َحــزَّم اآلشــوري حقائبــه مهاجــرًا، عــرت القريــة 

ُ
امل

بســفينة إىل الضفــة األخــرى مــن النهــر حنــو دمشــق لالتحــاق 
ابجلامعــة، اترًكا عنــواين القــدمي إىل األبــد، مــن دون أن أعلــم 

مصــر الرســائل الــي أتوقّــع أبهنــا ســتصلي يف غيــايب. 
بعــد ســنواٍت قليلــة، عملــت يف إذاعــة دمشــق ُمعــًدا للرامــج، 
يــوم أربعــاء،  ابإلضافــة إىل كتابــة زاويــة أســبوعية صبــاح كل 
وكانــت فــردوس حيــدر نفســها مــن ُتشــرف علــى هــذه الزاويــة. 
الزاويــة، وحــن  طرقــت ابب مكتبهــا ودخلــت كــي أســّلمها 
لفظــُت امســي علــى مســمعها نظــرْت حنــوي إبمعــان، مث قالــت 
". كنــت حبالــة اضطــراب  اببتســامة:"امسك ليــس غريبًــا علــيَّ

ُقصــوى، خشــيُت أن تتذّكــر مرحلــة ذلــك الفــى الــذي كان 
يكتــب هلــا الرســائل أســبوعًيا لرانجمهــا "مــا يطلبــه املســتمعون"، 
رأســها  فهــّزت  الصحــف،  يف  أكتــب  أبنــي  أجبتهــا  لكنــي 
موافقــة، مــن دون يقــن. اليــوم أضعــت أرشــيف تلــك احلقبــة 
متاًمــا، مبــا فيــه صــورة انديــة لطفــي، ودفاتــر أشــعاري، ورســائل 
األصدقــاء، واجللــوس أمــام عتبــة بيــت طيــي إىل جانــب أحــد 
الفاحــن كــي أقــرأ لــه حمتــوايت رســالة وصلتــه مــن ابنــه الــذي 
يــؤدي خدمتــه العســكرية يف مدينــة بعيــدة، الرســائل الــي حتمــل 
ديباجــة ُموّحــدة "ســام ســليم أرّق مــن النســيم، جييــئ ويــروح 
مــن فــؤاد جمــروح إىل عزيــز القلــب والــروح"، وكان علــى األب 
أن يـُـداري دموعــه، وهــو يتأمــل صــورة االبــن الغائــب املرفقــة مــع 

الرســالة، ريثمــا أبتعــد..
الحًقــا، ســتهبُّ ريــح تلــك الذكــرايت البعيــدة، فأســتعيدها 
يف كتابــة روايي"بريــد عاجــل"، حمــاواًل أرشــفة اتريــخ الرســائل 
مــن احلمــام الزاجــل إىل الرســائل القصــرة يف اهلواتــف احملمولــة. 
قبــل اخــراع  امــرأة إىل حبيبهــا،  مــن  خليل صويلحوســأورد فحــوى رســالة 

كان المغلف يحتوي على 
بطاقة بوستال ُملّونة 

تحمل صورة للفنانة نادية 
لطفي،قلبت البطاقة باضطراب 
أكبر، فوجدت عبارة واحدة:»مع 

أرّق تحياتي.. نادية لطفي«

كنت من ُقّراء مجلة 
»الموعد«،خصوًصا باب 

»همسات دافئة« الباب الذي 
ُتحّرره ايفون عبود، وقد نشرت 

لي في صفحتها مقطًعا 
شعرًيا، كان بمثابة حدث جلل

� لقطة لنادية لطفي وعبداحلليم حافظ من فيلم أيب فوق الشجرة
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يف مضيفــة العائلــة. اتفقــوا علــى الذهــاب إليهــا يف الصبــاح 
وتركــوا مهمــة التحــدث أليب. 

بعــد تــردد رفعــت صــويت ألخرهــم أبن تلــك األم طلبتــي 
فســمحوا يل  ابنهــا،  إىل  لتمليــي رســالة كالعــادة  قليــل  منــذ 
ابلذهــاب إليهــا، وأن أمتاســك كرجــٍل، حــى ال أهنــار أمامهــا. 
كان أمــراً يف منتهــى القســوة، أن أحتمــل تلــك األمانــة، وال 
أؤديهــا إىل صاحبهــا. ويبــدو أن املــرأة قــد اصطــادت تعبــراً 
خائفاً أو متأملاً أو مرتبكاً على ماحمي، إذ ســألتي إن كنت 
مريضــاً، فنفيــت هبــزة مــن رأســي، متحاشــياً عينيهــا. كانــت 
ختاطــب شــخصاً ميتــاً. لــو عرفــت لرمبــا ســألت ابنهــا إن كان 
قابــل أابه أو جــده أو جدتــه ابلصدفــة وهــو يســر يف  قــد 

حــن أصبحــت حمــرر الريــد يف جريــديت مل أنــس أبــداً أنــي 
قضيــت طفولــي أكتــب رســائل النســاء يف قريــي. اهتممــت 
بــكل رســالة، كأهنــا ختصــي، أو ختــص أخــي، أو قريــي، ملَ ال 
وأان قــادم مــن األراضــي الــي تدمــن كتابــة الرســائل إىل البشــر 

وإىل الســماء.
ختيلــت صفــات كتَّاهبــا مــن خطوطهــم، الدقــة مــن انتظــام 
تكــرار  مــن  اإلحلــاح  الشــطب،  مــن  العشــوائية  احلــروف، 
هديــة  منتظــراً  اخلطــاب  أفتــح  النشــر.  موعــد  عــن  األســئلة 
يف كل مــرة، لكــن مــا أقــّل اهلــدااي، وأكثــر األلغــام. حتملــي 
بعيــدة،  مدينــة  ألشــاهد  الديــن  عــاء  بســاط  علــى  رســالة 
عقــًا  رســالة  يل  تفتــح  ضحلــة.  ميــاه  يف  أخــرى  وتلقيــي 
موســيقى  هتدهــدين  متاهــات.  يف  أخــرى  وحتبســي  مجيــًا، 

النحــو. أخطــاء  ترمجــي  أو  الكلمــات، 
وجنبــاً إىل جنــب مــع انتظامــي يف فتــح اخلطــاابت.. قــرأت 
رســائل فرانز كافكا إىل ميلينا ومتنيت أن تصلنا ردودها عليه 
مــا. شــعرت ابلتعاطــف مــع كولونيــل ماركيــز وانتظــاره  يومــاً 
بــا طائــل أن جيــد شــيئاً - أي شــيء - يف الريــد. أتملــت 
ألمل فراننــدو أرابل يف خطابــه إىل اجلنــرال فرانكــو. اســتمتعت 
بصــدق حممــود درويــش ومسيــح القاســم ومهــا يتبــادالن الــرأي 
يف كل مــا خيــص احليــاة والفــن، لكــي مل أنــس أبــداً أنَّ مــن 
واألرامــل  والزوجــات  األمهــات  هــنَّ  الرســائل  علمــي كتابــة 

واملطلَّقــات ومل أكــن قــد بلغــت العاشــرة مــن عمــري. 
مل يتطلــب إقناعــي، أو انتزاعــي مــن ألعــاب الطفولــة، ســوى 
أن متنحــي الواحــدة منهــن مخســة قــروش، أو عــود قصــب، 
أو ثــاث بيضــات. أتيت إيلَّ يف الشــارع، أو ترســل أحــداً يف 
طلــي، أو تنــادي علــيَّ مــن فتحــة يف جــدار الطــوب اللبــي. 

متنحــي الكراســة وقلمــاً، فأجلــس وأركــز انظــراً إىل فمهــا.
مل  التاريــخ.  قبــل  مــا  قــرى  تشــبه  مصــر  صعيــد  يف  قريتنــا 
تعــرف الكهــرابء إال يف هنايــة الســبعينيات. ورغــم انتصــاب 
أعمــدة اإلانرة أخــراً إال أن األشــجار كانــت تســقط دومــاً 
عتمــة  يف  وبيوتنــا  شــوارعنا  تغــرق  ومتزقهــا.  أســاكها  علــى 

طفل البر يد
اجلنــة، لرمبــا ســألته عــن احلــور 
قصــره،  مســاحة  أو  العــن، 
ويشــربه،  أيكلــه  عمــا  أو 
ورمبــا أخرتــه أهنــا لــن تتأخــر 
قبــل  تدعــو هللا  عليــه، وأهنــا 
تفتــح  أال  يــوم  تنــام كل  أن 
حــى  أخــرى  مــرة  عينيهــا 
إليــه.  اجملــيء  مــن  تتمكــن 
كانــت تغلــق عينيهــا فأعــرف 
وأقبِّــل  أهنــض  انتهــت.  أهنــا 
بيــي  إىل  أغــادر  رأســها. 
خزانــي  يف  الرســالة  وأضــع 
الصفيــح، الــي صنعتهــا مــن 
ماركــة  فارغــة  جــن  علبــة 

بقــرات«.  »الثــاث 
اليــوم  يف  معهــم  ذهبــت 
أيب  أخرهــا  إليهــا.  التــايل 
ابلدمــوع،  عيناهــا  فامتــألت 
دمعــة  أي  تفلــت  مل  لكــن 
شــفافاً  حاجــزاً  هنــاك  كأن 
ابنهــا  إن  أيب  قــال  مينعهــا. 
وأخــوايل  أعمامــي  أصــوات  فتعالــت  ســجوده،  يف  مــات 
اآلن. اجلنــة  مــن  إلينــا  ينظــر  أنــه  غالبــاً  تعــي  هبمهمــات 

املــرأة  تلــك  أختيــل  وأطالعهــا.  رســالتها  إىل  أعــود  كنــت 
يقــرأ  مشــمس.  مــكان  يف  ابنهــا  مــع  جتلــس  رحيلهــا  بعــد 
إبمكاهنــا  صــار  ورأســها.  يديهــا  يقبِّــل  وينهــض.  رســائلها، 
يقطعهــا  ال  معــه. صحبــة  أبديــة  بصحبــة  االســتمتاع  أخــراً 

مســافات. تفصلهــا  أو  رحيــل 
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كنــت أشــري لــكل امــرأة كراســة وقلمــاً فرنســياً. فضلــت 
تلــك املاركــة ألن ســنِّها الرفيــع يســهِّل الكتابــة، بعكــس القلــم 
الورقــة  ويلــوث  الغليــظ، يطفــح غالبــاً  الســن  »البيــك« ذي 

طويلــة، إىل أن أييت املوظفــون الكســاىل مــن املركــز إلصــاح 
األعطــال. ومبــا أننــا أبنــاء أخناتــون كنــا نلعــب حتــت الشــمس، 
ونســتذكر دروســنا حتت الشــمس، ونكتب رســائلنا يف دفء 
الشــمس. أجلــس علــى حصــرة مــن القــش، أو جــذع شــجرة 
ابلكراســة  مســكاً  الصغــر،  الوضــوء  كرســي  أو  مقطــوع 
والقلــم الفرنســي األزرق. تبــدأ الســيدة يف اســتجماع نفســها 
أو  ابنهــا  إىل  بــدوري  فأنقلهــا  إيلَّ،  لتنقلهــا  ومشــاعرها 
اهتمامهــا ابملــال  عــدم  غيابــه،  زوجهــا. تصــف معاانهتــا يف 
طــرأ  ومــا  تفكرهــا يف ماحمــه  بــه وبعودتــه،  اهتمامهــا  قــدر 
فــرداً،  فــرداً  العائلــة،  أخبــار  لــه  تنقــل  تغــرات.  مــن  عليهــا 
مــن تــزوج، مــن مــات، مــن ذبــح عجلــه، مــن َدَرَس زرعــه، 
مــن بــى بيتــاً ابلطــوب األمحــر، ومــن حــجَّ. تصــف لــه ألــوان 
وصــور وخطــوط حوائــط بيــت احلــاج، كيــف زيَّنوهــا بصــور 
البواخــر والطائــرات واجِلمــال يف ذهاهبــا وإايهبــا مــن األراضــي 
املقدســة، كيــف صــار امســه اتج العبــارة اجلميلــة »حــج مــرور 
وســعي مشــكور وذنــب مغفــور«، وكيــف اســتقبلوه ابملزمــار 

الســكر والشــاي.  وتــال 
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رقــم  هــو  النســوة  هــؤالء  تعرفــه  أو  أعرفــه  رقــم  أكــر  كان 
مليــون. توصيــي كل منهــن – وهــي تطلــب كتابــة كلمــات 
عــن اشــتياقها لزوجهــا أو ابنهــا - أبن أرفقهــا بعبــارة »مليــون 
مــرة«، وحــن نقلــت إليهــن - ألول مــرة - أن هنــاك عــدداً 
أكــر هــو »بليــون« فرحــن وطلــن أن أعتمــده يف الرســائل. 
حراجــي  »جــواابت  يف  األبنــودي  مــن  أكثــر كرمــاً  كنــت 
القــط« إذ كنــت أحــوِّل »األلــف ســام« إىل »بليــون ســام« 
يف مجلتــه الشــعرية قبــل أن أعرفهــا بوقــت طويــل: »وختامــاً 

ليــس ختــام.. اببعتلــك.. ألــف )بليــون( ســام«.
ليبيــا،  حماجــر  أو يف  اخلليــج،  يعملــون يف  أبناؤهــن كانــوا 
ويغيبــون شــهوراً طويلــة، وحيــدث أن ميــوت أحدهــم فجــأة، 
الشــوكية. كانــت  ــى  ابحلمَّ متأثــراً  أقرابئــي  أحــد  مــات  كمــا 
مهمــة إبــاغ أمــه أصعــب مــا يف األمــر. اجتمــع كبــار عائلــي 
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يف عــام 98.
علــى مــدار أعــوام كنــت أفتــح اجلرائــد واجملــات مــن بريدهــا، 
كأنــي ابــن الريــد، أو كأنــي مقتنــع أبن مســتواي ال يتجــاوز 
البــاب. أدمنــت جملــة »طبيبــك اخلــاص«. كان ابب  ذلــك 
الريــد فيهــا هــو تســليتنا الوحيــدة ومعرفتنــا ابلنصــف احللــو. 
قــرأت رســائل الرجــال ابســتمتاع ابلــغ وهــم يشــكون للمحــرر 
مــن الضعــف، أو التســرع، أو تطلُّــب الزوجــات إىل درجــة 
ليــس مبقدورهــم تلبيتهــا، وكانــت ردود احملــرر تلهــب خيــايل 
»بريــد  قصــص  اتبعــت  األســئلة، وكذلــك  تلهبــه  مــا  أبكثــر 
اجلمعــة« الــي حررهــا عبــد الوهــاب مطــاوع لســنوات طويلــة، 
ابعتبارهــا  أتليفــي  مــن  قصــة  إليــه  أرســل  أن  وفكــرت كثــراً 
قصــة واقعيــة، لكــن ضمــري اســتيقظ يف اللحظــة األخــرة، 
وتكــرر األمــر، أقصــد الرغبــة يف اإلرســال والراجــع يف آخــر 
جريــدة  يف  عروســًا«  أريــد  عريســاً  »أريــد  ابب  مــع  حلظــة، 
»اجلمهوريــة« حيــث كتبــت مواصفــات فتــايت وأان أنظــر إىل 
صــورة للجميلــة صــويف مارســو، كمــا فكــرت أن أرســل إىل 
جريــدة »اللــواء اإلســامي« ســؤااًل عــن مــدى حرمانيــة وضــع 

أو  ورقــة  يف  الرســالة  أهنــي  أن  مبجــرد  واملابــس.  واحلصــر 
أقطعهــا حبــرص مــن الكراســة، وأضعهــا يف  ثــااثً  اثنتــن أو 
ظــرف مربــع حمــاط ابملســتطيات الصغــرة الزرقــاء واحلمــراء، 
إذ  املهمــة،  مــن  الثــاين  العنــوان. تكفَّــل أيب ابجلــزء  وأكتــب 
إىل  يوميــاً  يذهــب  الريــد.  مكتــب  حيــث  املركــز  يف  يعمــل 
هنــاك بدراجتــه الناريــة، ومعــه اخلطــاابت، ويف املســاء يطلــب 
مينحــي  مث  بســام،  املهمــة  أمت  أبنــه  جاراتنــا  أبلــغ  أن  مــي 

الــي اســتلمها مــن مكتــب الريــد. خطــاابت األبنــاء 
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أيب  اصطحبنــا  فقــد  النســاء،  لرســائل  تســتمر كتابــي  مل 
للســكن يف مدينــة جنــع محــادي، يف مــارس ١986 بعــد أايم 
مــن كتابــة  اهتمامــي  حتولــت  املركــزي.  األمــن  انتفاضــة  مــن 
الرســائل إىل كتابــة القصــص، علــى طريقــة نبيــل فــاروق الــذي 
»املؤسســة  لــه  أصــدرت  شــهرته.  ســلم  يصعــد  ابلــكاد  بــدأ 
املســتحيل«  »رجــل  إحدامهــا  سلســلتن،  احلديثــة«  العربيــة 
نــور  وبطلهــا  املســتقبل«  و»ملــف  صــري،  أدهــم  وبطلهــا 
أقــف  أنــي كنــت  فــاروق، حــى  نبيــل  فتنــي  الديــن حممــود. 
عنــد  الشــهور،  بــداايت  مــع  صباحــاً،  السادســة  مــن  بــدءاً 
كشــك اجلرائــد، ألطالــع بشــغف كبــر »ُرزم« اإلصــدارات 
عــادي  غــر  بشــكل  قلــي  وخيفــق  األايدي،  تتقاذفهــا  الــي 
حينمــا أرى »ُرزمــة« هــذه السلســة أو تلــك. أشــرى نســخة 
مــن كل واحــدة، وأطالــع الغــاف اخللفــي هلمــا بفرحــة وهنــم.
ومــع النجــاح البالــغ للسلســتن بــدأت »املؤسســة العربيــة 
احلديثــة« يف نشــر ساســل أخــرى لنبيــل فــاروق. كان يــردُّ 
يف  مث   »٢٠٠٠ »كوكتيــل  سلســلة  يف  أعمالــه  قــراء  علــى 
سلســلة »ابنوراما«، وقررت أن أرســل إليه قصصي، ليخرين 
برأيــه فيهــا، أو لينشــرها، أو ليتجاهلهــا. ذهبــت إىل مكتــب 
إرســال  أريــد  إن كنــت  املوظــف  ســألي  مــرة.  ألول  الريــد 
خطــايب ابلريــد العــادي أم املســجل؟ مث نشــأت صداقــة بيننــا 
يكتــب  املوظــف  ابنتظــام. كان  املــكان  علــى  تــرددي  بعــد 
اســم جــدي إذا نســيُت وكتبــُت امســي ثنائيــاً فقــط، أو يضــع 
خطــاً أســفل عنــوان نبيــل فــاروق وهــو نفــس عنــوان الناشــر. 

يف  جتيــب  وجدهتــا  لكنــي  رمضــان،  هنــار  يف  األنــف  قطــرة 
أقــرب عــدد.

� � �
 ،9٣ عــام  يف  األدب«  »أخبــار  جريــدة  صــدرت  حــن 
نفســي  يف  أجــد  مل  لكــي  أســبوعياً،  اقتنائهــا  علــى  واظبــت 
الشــجاعة الكافيــة ألرســل إليهــا. كان هنــاك شــيء ينبئــي أبن 
مســتوى النشــر فيهــا يفوقــي، لكــي جتــرأت أخــراً وأرســلت، 
إال أهنــم مل ينشــروا يل شــيئاً أو يــردوا علــيَّ يف الريــد ثــاث 
ســنوات، حــى فــزت يف مســابقتها للقصــة القصــرة عــام 96 

بقصــة عنواهنــا »طقــوس البيــت املبعثــر«.
وبعــد ذلــك بقليــل نشــرت يل اجلريــدة، أان والشــاعر الراحــل 
عبــد الناصــر عــام، يف ابب الريــد، الــذي كان يشــرف عليــه 
عمــرو الديــب، رســالة نشــكو فيهــا ترشــيح كاتبــة ملؤمتــر أدابء 
أهنــا ضعيفــة املســتوى، مســتغلة صلــة قرابتهــا  مــع  األقاليــم، 
الكاتبــة قضيــة ضــدان  قنــا. رفعــْت  ثقافــة  مبســؤول يف قصــر 
مــن شــرف موكلتــه  ننــال  اهتمنــا يف عريضتــه أبننــا  وحماميهــا 
ابخلــوف  شــعران  وهــي(.  بــك  يوســف  بصــوت  للهــول  )اي 
هــذه  ابســم  ووقَّعهــا  رســالة  الناصــر كتــب  عبــد  أن  لدرجــة 
الشــاعرة، يشــتمنا فيهــا، كأهنــا هــي مــن كتبتهــا، وأرســلتها إىل 
اجلريــدة. ختيــل عبــد الناصــر أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة 
الــي ســتكتب لنــا النجــاة مــن احلكــم املتوقــع. نشــرت اجلريــدة 
النطــق  قبــل  ابلشــاعرة  لقــاء  ومجعنــا  رســالتها،  أو  رســالتنا 
ابحلكــم أبايم. عاتبُتهــا علــى أهنــا مل تســحب الدعــوى، مــع 
أهنــا شــتمتنا يف رســالة، فقالــت ابســتنكار وهــي ترفــع حاجبــاً: 

هــل تنتقدانــي وتســتكثران علــيَّ حــق الــرد؟! 
قدميــة، كمــا  صــورة  إىل  وحتولــت  الشــاعرة،  اختفــت  مث 
املاضــي.  مــن  صــارت  حــى  تدرجييــاً  اخلطــاابت  اختفــت 
التطــور.  إىل  غــري  مئــات  استســلم  مثلمــا  استســلمت 
القلــم  الــروح يف خطــوط  الرســالة، ســراين  افتقــدت ملمــس 
وتعرجاتــه، ومل أستســغ لفــرة تلــك اخلطــوط شــديدة االنتظــام، 
فالكمبيوتــر يهنــدس اللغــة وجيعلهــا حروفــاً وكلمــات متشــاهبة 

آبليــة. ومصفوفــة 

كنــت غزيــر اإلنتــاج، أكتــب القصــص بصــورة يوميــة، وأشــفق 
علــيَّ املوظــف مــن دفــع تكلفــة الريــد املســجل، فطلــب مــي 
ســتكون  أن خطــاابيت  طمأنــي  العــادي.  ابلريــد  أرســل  أن 
اخلطــاب،  تلــو  اخلطــاب  أرســلُت  هــو شــخصياً.  عنايتــه  يف 
أو   ،»٢٠٠٠ »كوكتيــل  صــدور  انتظــار  عــن  أكــف  ومل 
»ابنورامــا«. أفتحهــا علــى صفحــات الريــد مباشــرة. مل تكــن 
و»ملــف  املســتحيل«  »رجــل  مثــل  منتظمتــْن  السلســتان 
املســتقبل«، ولذلــك أتخــر نبيــل فــاروق يف الــرد علــيَّ شــهوراً، 
لكــي ال أنســى أبــداً اللحظــة الــي رأيــت فيهــا امســي الرابعــي 
منشــوراً يف بريــد »ابنورامــا«، مــع كاٍم مشــجٍع عــن القصــة، 

ووعــٍد بنشــرها يف أقــرب فرصــة. 
أرســلت  وغــره.  فــاروق  لنبيــل  الرســائل  أدمنــت كتابــة 
جلميــع اجلرائــد واجملــات الــي خصَّصــت صفحــات لإلبــداع 
يف التســعينيات. مبــا فيهــا صفحــة جريــدة »العمــال« إبشــراف 
فــؤاد حجــاج، و»األحــرار« إبشــراف محيــد جماهــد، و»النبــأ« 
إبشــراف حممــد شــكري عبــود الــذي ربطتــي بــه صداقــة، وكان 
بيتــه قبلــي يف زايرايت القدميــة إىل القاهــرة قبــل أن أســتقر هبــا 
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شــعرت، بنوع من الّتضامن مع أســرتك، وأبن األمر يتعّلق بعملية 
احتــواء تســعى ألن توظّــف جثّتــك لتجعلــك ميينيًــا ابلّرغــم منــك، 
وهــذا رغــم حرصــك، أثنــاء حياتــك، أال تنضــوي انضــواء مباشــرًا 

وأيديولوجيًــا. سياســًيا 
لكــن، رغــم »متــّردك« الّدائــم علــى كل حتــّزب وانضــواء، فإنّــي 
جهــَة  أبنّــك  الــّدوام،  علــى  يازمــك  إحساًســا كان  أّن  متأّكــد 
املقهوريــن واملظلومــن والفقــراء، وهــذا مــا ســيفصح عنــه فيمــا بعــد 
مواطنــك الفيلســوف جيــل دولــوز حينمــا ســيكتب أنّــك تنتســب 
هــذا  أّن  ننســى  ينبغــي أن  لكــن، ال  امللعونــن«.  إىل »املفكريــن 
الفيلســوف نفســه، الــذي ينتمــي إىل اجليــل الــذي خَلــف جيلــك، 
نعَتــك، أيضــا، أبنّــك تنتمــي إىل تقليــد فكــري مل يكــن يبــايل كثــرا 

عزيزي ألبر.. 
أخاطبــك ابمســك الّشــخصي، ألنـّـك، مــن بــن كثــر مــن األدابء 
و»املفّكريــن« الذيــن شــغلوا حيــّـزًا ال أبس بــه مــن حيــايت وقــراءايت، 
وأخــذوا ابهتمامــي، أشــدُّهم قــراًب، بــل رمّبــا كنــت، يف وقــت مــا، 
الفكــري،  تفّتحــي  بــداايت  عنــد  مجيعهــم، خصوصــا  إيلَّ  أقرهبــم 

وانفتاحــي علــى األدب العاملــي.
ينبغــي أن تعلــم أنّــك، رغــم كونــك جمــّرد أحــد فرنســيي اجلزائــر 

كمــا قيــل، قــد ســامهت يف تنبيهــي إىل مــا 
املنطقــة،  لســاكنة  املتوســطي  املنــاخ  يتيحــه 
التمتّــع  إمكانيــة  مــن  املــادي،  الفقــر  رغــم 
ومجــال  الشــمس  وحــرارة  احليــاة  ببهجــة 
الطبيعــة، وخباصــة احلــرارة »اإلنســانية«، وكل 
عكســْتها  الــي  الّثريــة  اإلحساســات  تلــك 
كتاابتــك مثــل »أعــراس« و»الوجــه والقفــا«. 
بــل إنّــك، رغــم مــا ســتـُتَّهم بــه فيمــا بعــد مــن 
»فقــر فلســفي«، ســامهَت إىل حــدٍّ بعيــد، يف 
تفتّــح وعيــي الفكــري، ودفعــي حنــو »التمــّرد« 
واجلماليــة  واألخاقيــة  الفكريــة  القيــم  علــى 

املرســخة، و»تطعيمــي« ابلــروح »الزورابويــة« و»فــرح العيــش«. 
رمّبــا لــن تصــّدق عــدد املــرّات الــي أعــدُت فيهــا قــراءة روايتــك 
»الغريــب« يف أصلهــا الفرنســي، ورمبــا لــن تتخّيــل كــم أان حريــص، 
الــي ظهــرت،  العربيــة  الّرمجــات  اليــوم، علــى متابعــة خمتلــف  إىل 
وتظهــر عنهــا، كمــا لــو أنـّـي أخشــى أن يتســّلط عليهــا مرجــٌم خيــون 
الّتوليــف  نّصــك يف نغمتــه وأســلوبه وشــجن عباراتــه، وال يراعــي 
الــذي متكَّنــَت عــن طريقــه مــن أن »جتمــع بــن كافــكا ومهنغــواي« 

كمــا كتــب ســارتر.
أعرف جّيًدا أّن كثرًا من القرّاء عر العامل يشاركوني اإلحساس 
نفسه إزاء روايتك الي يبدو يل، يف كثر من األحيان، أهّنا تامس 
»حقيقــة« الوضــع البشــري، مهمــا تنّوعــت األحقــاب واألوطــان، 
ولعــّل ذلــك هــو مــا جيعلهــا، إىل اليــوم، تتبــوأ مراتــب البيســت ســيلر 
أنّــي علــى علــم كذلــك مبختلــف  العــامل. غــر  لغــات  يف خمتلــف 
التحّفظــات الــي أبداهــا، ومــا زال البعــض يبديهــا إزائــك، حــى إّن 
أحد مواطي مســقط رأســك كان قد كتب: »أن صاحب الغريب 

ســيظل ابلّنســبة إىل اجلزائريــن دائمــا غريبًــا«. 

رسالة إلى أ. كامو
مبــا يتجــّدد، »فــكل فلســفتك، كمــا كتــب، إمّنــا كانــت تعــود بنــا إىل 
الالنــد ومايرســون، إىل مؤّلفــن كانــوا معروفــن جّيــًدا ابلــكاّد لــدى 
حاملــي الباكالــوراي«. لــو أخــذان عبــارة "دولــوز يف كامــل قســوهتا"، 
فرمّبــا ينبغــي أن نؤّكــد أنّــك ظللــت تنتمــي إىل الّتقليــد الــذي يؤثّــث 
الكتــب املدرســية الــي يتغــّذى عليهــا طــاب املــدارس، والــي مُتثّــل 
الفلســفة وقــد غــدت »مدرســية« »ســكوالئية«، فصــارت تدريًســا 

وكتبًــا مدرســية و»كراســات«.
يصعــب علــيَّ كثــرًا أن أســاند مــا يقولــه هنــا عنــك أحــد أبنــاء 
وطنــك الــذي يضيــف: »أمــا كامــو، اي لْلحســرة! فــكان اترة نزوًعــا 
متكبــّـرًا إىل الفضيلــة، واترة عبثًــا مــن الّدرجــة الثانيــة«. أميــل بــكل 
صعوبــة إىل هــذا الــرأي القاســي الــذي يذهــب إليــه ابــن بلــدك: 
فأنــت مل تفتــأ تــرّدد بــن أخــاق نظريــة وعبــث غــر جــذري، ومل 
تســتطع أن تضّحــي حبنــان أّمــك ولفحــات مشــس تيبــازة، مقابــل 

موقــف واضــح صريــح إزاء قضيــة التحــّرر والعدالــة. 
إنـّـك، وكمــا يؤّكــد فيلســوف بلــدك مــرّة أخــرى، مل تكــن »املثقــف 
الــذي ســيتمكن مــن تغيــر وضعيــة املثّقــف« كمــا فعــل صديقــك 
وخصمــك جــان بــول ســارتر. لقــد كنــت ضــّد الظّلــم وضــّد البــؤس 
وضــّد الشــّر، إال أنـّـك مل تســتطع أن جتاهــر أبنـّـك ضــّد ظلــم بعينــه، 
ظلــٍم كنــت تعاينُــه صباًحــا ومســاًء، ظلــم أبنــاء وطنــك ضــد أبنــاء 
مســقط رأســك، فتعمــل ابلفعــل علــى فضــح »عــار الفرنســين يف 

اجلزائــر«.
ال يعــي كل هــذا أن منزلتــك يف نظــري قــد تزعزعــت، أو أنــي 
صــرت أتنّكــر ملــا فتحتــه أمامــي مــن آفــاق. صحيــح أنــي مل أعــد 
عــن  أحبــث  ال  لكنــي  الفلســفية،  حتلياتــك  علــى  أعــّول كثــرا 
فلســفتك فيمــا تقّدمــه كتبــا فكريــة، وإمّنــا يف »فــّن العيــش« الــذي 
أهلمتــك إاّيه حياتــك املتوســطية، ذلــك الفــّن الــذي أستشــفه مــن 

كتاابتــك مبــى ومعــى.

ال أخفيــك أنـّـي منــذ قــرأت هــذه العبــارة وهــي تقلقــي وحتــّرين يف 
الوقــت ذاتــه: فــأان مل أمتّكــن مــن أن أوافقهــا متــام املوافقــة، إالّ أنـّـي ال 
أســتطيع أن أخالفها متام املخالفة. فبقدر ما »أحّبك« وأشــاركك 
»أعراســك« وهبجتــك املتوســطية ويقظتــك الدائمــة، ودفاعــك عــن 
املظلومــن، بقــدر مــا مل أســتطع أن أتفّهــم ملــاذا جعلــت مورســو، 
أشــعة  البحــر، و»بفعــل  عنــد شــاطئ  يُقتــل  الغريــب،  »بطلــك« 
الشــمس« عربيًّــا، أو، علــى حــّد تعبــره أثنــاء حماكمتــه، »واحــًدا 
مــن العــرب«؟ ملــاذا جعلــَت بطلــك 
الــذي يــرى الوجــود عــاراًي مــن املعــى، 
وال يــرى فرقًــا بــن القيــم واألوطــان، 
واملســرّات،  األحــزان  بــن  حــّى  وال 
جعلــت  ملــاذا  واحليــاة،  واملــوت 
القيــم  بــن  يســّوي  الــذي  مورســو، 
وبــن البشــر، جعلتــه يقتــل »واحــًدا 
اســتطاعت  ملــاذا  العــرب«؟  مــن 
عينيــه  يف  تــذوب  أن  الفــروق  كل 
ســوى واحــد جسَّــده ذلــك الواحــد 
هــذا  أّن  أخفيــك  وال  الضحيــة؟ 
ــا تبّينــت أنّــك ذهبــت أبعــد 

ّ
االســتفهام االســتنكاري ترّســخ لــديَّ مل

مــن ذلــك، فصــّورت يف روايــة الطاعــون مدينــة وهــران وكأن ال عــريّب 
يقطنهــا؟

بعــض  يف  أشــعر،  أن  يدفعــاين  احلــرة  وتلــك  التســاؤل  هــذا 
األحيــان، ورغــم »حمبّــي« الدائمــة لــك، أن ســارتر أقــرب إيلَّ منــك، 
فرغــم عطفــي علــى »بطلــك« مورســو وتعاطفــي معــه، كنــَت تدفعــي 
ألن أحــّس أنّــي أكثــر تفامهًــا مــع روكنتــان، »بطــل« الغثيــان. قــد 
تقــول إّن ذلــك ليــس إال مــن »مكــر« ســارتر، الــذي كان ابرًعــا يف 
أن جيعــل اآلخريــن مــن حولــه يف »منطقــة الظــل«. ولكــن، أال تــرى 
أن األمــر يعــود ابألْحــرى إىل تذبذبــك أنــَت وغمــوض مواقفــك؟ 
فرغــم الطّعــم السياســي الــذي حاولــَت أن تلــّون بــه عبثــك، فــإّن 
معظــم شــخوصك مل يســتطع أن يربــط األنثلوجيــا ابجليوبوليتيــكا، 

وأن يقــرن العبــث األنثلوجــي بـ»العبــث« الّسياســي.
نيكــوال  الفرنســي  الرّئيــس  أّن  علمــت  ــا 

ّ
مل أبنّــي،  أصارحــك 

قــرن  نصــف  مــرور  مبناســبة   ٢٠١٠ ســنة  ينــوي  ســاركوزي كان 
عبد السام بنعبد العايلعلــى رحيلــك، نقــل رفاتــك إىل »البانتيــون«، »مقــرة العظمــاء«، 

ساهمَت إلى حّد بعيد، 
في تفّتح وعيي الفكري، 

ودفعي نحو »التمّرد« 
و»تطعيمي« بالروح 
»الزورباوية« و»فرح 

رغم »تمّردك« الّدائم العيش«
على كل تحّزب وانضواء، 
فإّنني متأّكد أّن إحساسا 
كان يالزمك على الّدوام، 

بأّنك جهَة المقهورين 
والمظلومين والفقراء

� ألبر كامو
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يعمــل فيهــا: هــي أخبــار األدب، وهــو عــزت القمحــاوي، وأان 
أمحــل اجمللــة إليــك، وأنــت تغصــن ابحلنــن إىل تلــك األايم، 
وتســأليني عــن أخبــار شــفيقة، فأغــص: تزوجــت مــن واحــد 
مــن زمــاء تلــك األايم، وهــو اآلن ضابــط، عقيــد، وهتمســن: 
أنــت ال زلــت حتبهــا. وتســألن: ملــاذا ارجتــف صوتــك وأنــت 

تذكرهــا؟
حبيبــي دعيــي مــن ذلــك املاضــي ومــن كل مــاٍض. دعيــي 
ألبــد يف حضنــك اآلن مثلمــا كنــت أفعــل كلمــا التقينــا بعــد 
فــراق، ومــا مــن فــراق طــال مثلــه هــذه املــرة. مخــس ســنوات 
عــرُت خاهلــا عشــرات املــرات قــرب مقامــك اجلديــد، دون 
أن أوقــف الســيارة وأقطــع اخلطــوات األربعــن الــي علــيَّ أن 
أخطوهــا كــي أرمتــي بــن ذراعيــك. ملــاذا هــذا اجلفــاء أو العقــوق 

النكــران؟ أو 
بــدر عبــد  هــو الســؤال نفســه ظــل يصفعــي منــذ غافلــك 
عينيــك،  مــاء  فجــفَّ  اجلديــد،  مقامــه  إىل  ومضــى  اهلــادي 
وحبســت شــفتاك صوتــك، ولبــدِت يف حضــي. صــرت أمــك 
وأنــت بنــي األرملــة. وقبــل أن حنتفــل أبربعينيــة املرحــوم وســوس 
يل الوســواس اخلنــاس أنــك مــا عــدت حزينــة، أو أن حزنــك 
– علــى األقــل – مــا عــاد صافيًــا، فأنــت اآلن حــرة، مــا مــن 
زوج وال ضــرّة، مــا عــادت نصــرة زوجــة جديــدة أو اثنيــة، مــا 
عــادت شــفيقة زوجــة عتيقــة أو أوىل، شــفيقة ليســت أرملــة وال 
مطلقــة، شــفيقة عازبــة يف الســتن تدنــدن خلــف فــروز: أان 
حلبيــي وحبيــي إيل، وأان أدنــدن خلفــك: أان لشــفيقة وشــفيقة 
إيل، فلماذا هذا اجلفاء أو العقوق أو النكران مخس سنوات؟ 

حبيبي اي ست الكل:
أنــت اآلن بنــت األربعتعــش، حنيلــة، قصــرة، جلــد وعظــم 
وأنــِت حتكــن حكايــة شــفيقة  مــن كنــِت  كمــا وصفــِت يل 
بنــت علــي نصــور الــي زّوجهــا أبوهــا للشــاب الدركــي بــدر ابــن 
الشــيخ عبــد اهلادي:"لــوال أن أّمــك دعــت لــِك بليلــة القــدر 
ملــا كان لــك هــذا النصيــب، وأمــك تبكــي وأنــت تبكــن، وال 
تنشــف لــك دمعــة حــى يبكــي الوليــد يف حضنــك: اي أهلل! 

حبيبي شفيقة
ألول مــرة أجــرؤ علــى خماطبتــك ابمســك عــاراًي. وألول مــرة 
ســأعرف لــك أبنــي مــا عشــقت شــفيقة خضــر إال ألهنــا حتمــل 
امســك. ال تقــويل: نســيتها، حــى لــو أن ثــااًث وســتن ســنة 
تفصلنــا عــن تلــك العصــارى اخلريفيــة الــي كنــا نتســلل فيهــا، 
أنــت وأان، مــن البيــت حــى ال يلحــق بنــا أحــد مــن إخــويت. 

كنــِت هلفــى دوًمــا علــى هــذه املدينــة الــي نزلنــا فيهــا أخــرًا، 
نــرى البحــر مــلء العــن ألول مــرة، متلئــن 
حفني يديك من زرقة مائه وبياض زبده 
ونثــار ملوحتــه، ترمقــن اجلزيــرة الــي يزنّرهــا 
البحــر: هــذه أرواد، واملدينــة: طرطــوس، 
وأان أكــر هلفــًة ولكــن علــى ذلــك البيــت 
والضائــع  املستشــفى،  خلــف  الاطــي 
يف كــرم الزيتــون، بيــت شــفيقة، هــي يف 

الرابعــة عشــرة، وأان أيًضــا، وأنــت..
أان عندمــا كنــت يف عمرهــا تزوجــت: 
يضربــون  ملــاذا  وأســألك:  تقولــن. 
تكــر  عندمــا  األربعتعــش؟  ببنــت  املثــل 

ســتعرف: تقولــن. وميــور صــدري: لكنــي كبــر، زغــب ســالفّي 
تعــرق  الشــقرة. كّفــي  الســواُد  كزغــب شــاريّب يغالــب فيهمــا 
مليــاء  الســفلى  شــفيقة  شــفُة  شــفيقة.  حضنــْت كــفَّ  كلمــا 
مثــل شــفتك، عيناهــا ترقــان عســًا مثــل عينيــك، وبعــد ســنة 
عندئــٍذ  صــدرك.  مثــل  ليصــر  صدرهــا  ســيمتلئ  ســنتن  أو 
ســأتلصص علــى صدرهــا كمــا أتلصــص علــى صــدرك وأنــت 
تُرضعــن احتــاد، حــى إذا قبضــْت علــيًّ نظــرة منــك اندفعــُت 
أشــرح لــك للمــرة العاشــرة أو العشــرين ملــاذا اختــار أيب الحتــاد 

امسهــا: تيّمنًــا ابلوحــدة الســورية املصريــة 
وقيــام اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، وكرمى 
لــك اي مجــال اي حبيــب املايــن، وأنــت 
حافــظ،  احلليــم  عبــد  غنــاء  حتبــن  ال 
أبغنياتــه،  يعلقــي  الــذي  مــا  وتتعجبــن 
الــي  شــفيقة  صمتــك كنظراتــك  ويلــوم 

رسالة حب إلى
شفيقة بنت علي نصور

شــفيقة صــارت أًمــا يف السادســة عشــرة، وكرمــى هلــا ســوف 
يغــي وديــع الصــايف: اي ستعشــر ســنة، اي عمــر الولدنــة، اي مــن 

يرّجعــي زغــرة وايخــد مالــك اي دين، وأرجــع أكــر عاهلــدا.
ســبعون ســنة وأنــت حتكــن يل حكايــة شــفيقة. اآلن جــاء 
دوري. اآلن أان من ســوف حيكي لك حكاية شــفيقة، ولكن 
ألايم رمبــا، لشــهور، ملــا تبقــى يل مــن الزمــن، طــال أم قصــر، 
فســّمي ابســم هللا، وّصلــي علــى املصطفــى حبيــب هللا، وامسعــي 

مــاذا أقــول وعمــر الســامعن يطــول:
كان اي مــا كان، وغــر هللا مــا كان، كانــت شــفيقة بنــت 
علــي نصــور قمــر زماهنــا، وجــه مــدّور وأمســر، والقمــر كرمــى 

فقــط،  غنــاءه  وليــس  شــخصًيا،  حافــظ  احلليــم  عبــد  حتــب 
فأخــاف أن يســرقها مــي، لذلــك ســأكتب هلــا الرســالة اليتيمــة 
بعــد ســنوات، يف يومــي األخــر يف الاذقيــة. وهــا أان أعــرف 
لــك ألول مــرة ابلســبب احلقيقــي للقطيعــة الــي انتهينــا إليهــا، 
ال أقصــد شــفيقة وأان فقــط، وال أان وأخوهــا يوســف صديقــي 
األول واألكــر يف طرطــوس، بــل القطيعــة بينــك أنــت أيًضــا 

شــفيقة. وأم 
كتبــت  عيــوين:  ونــور  حبيبــي 
لشــفيقة أنــي أحبهــا، وأنــي أغــار 
عليها من العندليب األسود، وبن 
ســطر وســطر حشــرت كلمات من 
أغنيــات: أســر احلبايــب اي قلــي اي 
حبلــْم  انر،  حبيــي  اي  انر  دايــب، 
مليــت  يللّــي  أان،  حبيــي  اي  بيــْك 
أايمــي هنــا.. وطــارت الرســالة مــن 
الثانويــة  مقابــل  الريــد  صنــدوق 
مديــرة  إىل  ابلاذقيــة  الصناعيــة 
طرطــوس،  يف  البنــات  اثنويــة 
وتعــايل اي قليلــة األدب اي عدميــة الربيــة اي قزمــة، طولــك شــر 
وعشــقانة؟ تعــاْل اي أبــو شــفيقة خــذ بنتــك الفلتانــة، وإذا مــا 
عرفــت تربّيهــا خّليهــا حبضنــك وانســوا املدرســة. وأان اي حبيبــي 
طــرت عصــر اخلميــس مــن الاذقيــة إىل طرطــوس، وبــداًل مــن 
أمــام بيتنــا حطّيــت أمــام بيــت شــفيقة. القــاين أخــو شــفيقة 
ابلكــف والبوكــس، والقتــي أم شــفيقة بشــتمك أنــت اي ســت 
شــفيقة، وحملــت شــفيقة تتلصــص مــن حتــت شــجرة التــن الــي 
كانــت قــد التقطــت يل صــورة حتتهــا، بعدمــا حلقــت شــعري 
اي  لــك  أقــول  واآلن  زيــرو.  منــرة 
حبيبــي إنــي أرســلت هــذه الصــورة 
إىل كاتــب مصــري، صديقــي، مــع 
مــن ذكــرايت  لــه  مــا كنــت كتبــت 
عن تلك األايم التائهة بن الطفولة 
الــي  اجمللــة  يف  لينشــرها  واملراهقــة، 

كنِت لهفى دوًما على هذه 
المدينة التي نزلنا فيها 

أخيًرا، نرى البحر ملء العين 
ألول مرة، تملئين حفنتي 

يديك من زرقة مائه 
وبياض زبده ونثار ملوحته

كانت شفيقة بنت علي 
نصور قمر زمانها، وجه 

مدّور وأسمر، والقمر كرمى 
لها بّدل بياضه

� شفيقة علي نصور

خمس سنوات عبرُت 
خاللها عشرات المرات 

قرب مقامك الجديد، دون 
أن أوقف السيارة وأقطع 
الخطوات األربعين التي 

عليَّ أن أخطوها كي أرتمي 
بين ذراعيك
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نبيل سليمان

وأان مــن أان ألقــرر، وأنــت تعوديــن يوًمــا بعــد يــوم كمــا كنــت يف 
الرابعــة عشــرة: حنيلــة، وقصــرة، جلــد وعظــم، لكــن االبتســامة 
ال تغــادرك، وذكرايتــك الســعيدة هتمــي، كأنــك مل تعــريف القهــر 

يوًمــا ومل حتــزين أو تبكــي أو تســهدي أو تتوجعــي.
فجــأة – ومــا أكثــر ومــا أحلــى مــا صــرت تفاجئيــي بــه منــذ 
الســينما  اســم  التفاحــة – ســألت عــن  الكتلــة مثــل  صــارت 
الــي اصطحبتــك إليهــا ألول وآخــر مــرة: ســينما الاذقيــة اي 
ســت شــفيقة. واســم الفيلــم؟ املــرأة اجملهولــة، بطولــة شــادية الــي 
أبكتــك وهــي تغــي: ســيد احلبايــب اي ضنــااي إنــت. إي وهللا 
هــذه هــي األغنيــة: هتمســن، وأمسعــك تدندنــن: وكل أملــي 
ومنــاي إنــت/ اي أحلــى غنــوة/ يف دنيــا حلــوة/ غنــْت وقالــت 

معــااي إنــت/ ســيد احلبايــب اي ضنــااي إنــت.
وفجــأة تســألن عــن أصدقائــي الذيــن اختفــوا منــذ ســنوات، 
وذكرايتك السعيدة هتمي: صنعو املصري: تقولن فأعاجلك: 
صنــع هللا اي ســت شــفيقة. صنــع هللا إبراهيــم اليــوم مــن أكــر 
وحممــد  ابلتوفيــق.  لــه  وتدعــن  صنعــو،  تصرّيــن:  الُكتّــاب. 

هلــا بــّدل بياضــه، وجدايــل شــفيقة ســوداء مثــل ليــايل كانــون 
تلعــب علــى ميــدان ظهرهــا وخصرهــا. وملــا طــوت ثاثــن ســنة 
كانــت قــد أجنبــت ولديــن وثــاث بنــات، لذلــك - ســتقول هلــا 
أمهــا - لعبــت عــن الدركــي بــدر ابــن الشــيخ عبــد اهلــادي علــى 
غرهــا. ويف الليلــة املقمــرة الــي خــان القمــر فيهــا شــفيقة وأهبــر 
العيــون ببياضــه، أمــر الشــيخ عبــد اهلــادي شــفيقة أن تلحــق بــه، 

علــى ميينهــا بكرهــا وعلــى يســارها الولــد 
الثــاين، إىل البيــت الــذي ســبقكم بــدر 
هــذه  لــه  ســوف ختطبــن  وأنــت  إليــه، 
الصبيــة بنــت الستعشــر ســنة الــي غــّى 

هلــا وديــع الصــايف، وليــس لــك.
مــرّة  والضــرّة  نصــرة،  الصبيــة  اســم 
هــذا  إال  لــك  بقــي  ومــا  شــفيقة،  اي 
ولــد،  ســنة  منــه كل  للدركــي  البطــن: 
ونصــرة ختســر الســباق فرمــي يف حضــن 
الدركــي بنتًــا كل ســنتن. وفجــأة صــار 

ملــص ال زال يغســل بنطالــه مــن أثــر العســكرية، 
وإىل أن جيــّف يلبــس بنطــال بــدر الــذي مــا عــاد دركًيــا، 

وتلــك القــردة الــي كان جيــّن جنوهنــا كلمــا صــاح املذيــع 
جــووووول، مــا كان امسهــا؟ انئلــة األطــرش اي ســت شــفيقة، 

انئلــة خمرجــة ومثلــة صــارت أبمــركا، وحممــد ملــص اليــوم مــن 
أكــر املخرجــن، وأنــت تصّلــن علــى النــي وتدعــن ابلتوفيــق 

ملــن نســيِت وملــن تذكريــن.
والطبيــب  البلــع،  مثــل  عليــك  النطــق  يصعــب  وفجــأة 
الــذي نصــح ابســتئصال الكتلــة كالطبيــب الــذي حــذر مــن 
تبتســمن  وأنــت  الكتلــة.  ســتخنقها  ينــذران:  االســتئصال، 
وأصلــي  فأمسّــي ابســم هللا،  احــك يل حكايــة،  وحتشــرجن: 
علــى احلبيــب املصطفــى، وكان اي مــا كان، وغــر هللا مــا كان، 
امسهــا  روايــة  ولــه  غوركــي،  مكســيم  امســه  فيــه كاتــب  وكان 
)األم(، وكان فيــه كاتــب امســه غســان كنفــاين، ولــه روايــة امسهــا 
أم ســعد، وكان فيــه كاتبــة امسهــا بــرل ابك، وهلــا روايــة امسهــا 
ولــه  برخيــت،  برتولــت  امســه  فيــه كاتــب  أيًضــا، وكان  )األم( 
مســرحية امسها )األم الشــجاعة(، وكان فيه كاتب امسه بودلر 
وكتب من أجلك اي ســت شــفيقة: اي أم الذكرايت، اي ســيدة 
الســيدات، اي أنــت، وكان فيــه كاتبــة امسهــا إيزابيــل اللينــدي، 
وهلــا روايــة امسهــا )ابوال( علــى اســم ابنتهــا الــي صارعــت املــرض 

مثلــك، وماتــت مثلمــا...
� � �

افتتــح ألبــر كامــو روايتــه )الغريــب( هبــذه العبــارة: اليــوم ماتــت 
أمي، أو رمبا البارحة، ال أدري.

يقــال: كان مرســو، بطــل الروايــة وصاحــب تلــك العبــارة، 
ابرًدا أو ال مباليًــا أو حيــاداًي، لذلــك قــال مــا قــال. أمــا أان 
فــأردد عبارتــه ألنــي علــى يقــن أبن حبيبــي شــفيقة بنــت علــي 

نصــور ال متــوت.

لشــفيقة ســتة صبيــان ومخــس بنــات قبــل أن تســمع حببــوب 
منــع احلمــل. لكنــك أنــت أيًضــا ستخســرين الســباق عندمــا 
قصصــِت جدايلــك، وســّلمِت شــعرك للكوافــرة كــي تكويــه 
وجتعــده، ملــاذا؟ ألن نصــرة ســبقتك إىل املوضــة الــي ســئمت 
الشــعر احلريــر علــى اخلــدود يهفهــف ويرجــع يطــر، كمــا كنــت 
أغــي لــك بينمــا أصابعــي تتــوه يف شــعرك، مقلــًدا عبــد احلليــم 
فخــر  مــرمي  وأنــت  أان  هــو  حافــظ: 
بــل  العزيــز،  عبــد  لبــى  بــل  الديــن، 
نســاء  أمجــل  بــل  لطفــي،  انديــة 
الدنيــا، ســواء كنــت يف الرابعــة عشــرة 
أم يف الرابعــة ومثانــن، تركــن يل أن 
أقــرر مــا إذا كانــوا ســيتأصلون الكتلــة 
حبــة  مثــل  صــارت  الــي  املتســرطنة 
املشــمش أســفل ذقنــك اي حبيبــي. 
طبيــب ينصــح ابالســتئصال فــورًا، 
وطبيــب حيــذر مــن تفّشــي الســرطان، 

حبيبتي يا ست الكل:أنت 
اآلن بنت األربعتعش، 

نحيلة، قصيرة، جلد وعظم 
كما وصفِت لي من كنِت 

وأنِت تحكين حكاية شفيقة 
بنت علي نصور التي زّوجها 

أبوها للشاب الدركي
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موســيقي،  "اثئــر،  عنــك  قيلــت  الــي  األوصــاف  يف كل 
الــذي وإن  املتمــرد  لفــظ  دائًمــا  يتبقــى يل  مســرحي، ســوف 
أخــذ مــن موســيقى عاصــي ال يســتطيع أحــد أن يقــول إهنــا لــه، 

ومهمــا كتــب منصــور فســتبقى كتابتــك وحدهــا.
أعــرف أنــك تكــره اجلرافيــي، تقــول جيــل ال يعــرف مــاذا 
فعــل غــره، ال يعــرف مراثــه، وبلهجتــك الطبيعيــة الــي تبــدو 
لآخريــن ســخرية"يروحوا جييبــوا املــي يســقوا العــامل بــداًل منــه".
الســؤال الــذي يطــاردك دومــاً ملــاذا ال تتــزوج، رمبــا ال يتخيــل 
أحــد أن ثاثــة أرابع الوقــت الــذي تقضيــه مــع الســيدة فــروز 
علــى  هــي ختشــى  بــي.  اي  تــزوج  الســؤال:  هــذا  ينقضــي يف 
نفســه  الديناصــور  أن  جتيبهــا  وأنــت  االنقــراض،  مــن  العائلــة 

انقــرض.
""تــزوج اي بــي". فتزوجــت دالل، وحــن انفضــت العاقــة 
انتقمت منها انتقاًما موسيقًيا ابرًعا ولطيًفا وكتبت األغنية الي 
ســتعيش طويــًا "مــرىب الــدالل"، بــل كتبــت هلــا رســائل تســأهلا 

عزيزي زايد رحباين
حــن ظهــر ألبومــك "مبــا إنو"كنــت ابلصدفــة يف بــروت، 
محلتــه معــي إىل القاهــرة، وضعتــه يف جهــاز إحــدى الكافيهــات 
الــي كانــت تعــج ابلشــباب خاصــة البنــات، صــرت  الكبــرة 
أنــت الســؤال وصــرت أان حمــط الســؤال، كان علــيَّ أن ُأخــرج 
هلــم صــورك الغريبــة الــي أحبهــا وأن أحكــي أيًضــا عــن وســامتك 
مــن وجهــة نظــري، وتطلــب األمــر كثــرًا أن أغــي صرختــك "أان 
مــش كافــر"، للجميع،كنــت أغــي بســعادة يل ولــك وبوجــع 
األغنية،تركــت كتابــي وجلســت معظــم وقــي أحكــي هلــم مــن 
أنــت، مــاذا غنيــت مــن قبــل، كيــف أعــدت عفريــت املوســيقى 

ــا جديــًدا. إىل علبتــه وصنعــت عفريًت
ليــس معــى ذلــك أنــك مل تكــن معروفًــا، ال، احلقيقــة أنــت 

املصريــن  أن  مثلــي  تعــرف 
مشــغولون أبنفســهم، يعتقــدون 
وكل  منهــم  بــدأ  العــامل  أن 
شــربة مــاء أو صولــو موســيقى 
أذرعتهــم  مــن  ينبــع  أن  بــد  ال 
الوقــت  أبن  علًمــا  أوعروقهــم، 
الــذي صــدر فيــه األلبــوم كان 
مــن أحــط األوقــات يف الغنــاء 
زال،  ال  ولألســف  املصــري، 
ليســت  الشــوفينية  أن  غــر 
احلقيقــة،  يف  علينــا  حكــرًا 
فالشــعوب العربيــة تقريبًــا علــى 
املنــوال ذاتــه، بــذات التعصــب 
الــذي ال ينفــد، ولعلــك تذكــر 
حــن  الرحبــاين  عاصــي  ذكاء 
الوهابيــة،  يقول:"املرحلــة  كان 
عبدالوهــاب  حملمــد  نســبة 

ابلطبــع.
أطيــل  ال  وحــى  املهــم، 
مائــي  بنســخ  قمــت  عليــك، 

إلى المتمرد
ز ياد رحباني 

عمــا إذا كانــت موفقــة يف العاقــة مــع رفيقهــا اجلديــد، وبــكل 
حنــو العــامل تطمئــن عليهــا يف آخــر إحــدى رســائلك:"ديري 

ابلــك ع حالــك اي محــارة، أنــت محــارة".
عاًمــا  عشــر  مخســة  لبــس،  بكارمــن  عاقتــك  أحببــُت 
البيــت  تتغــر،  ســوف  احلــال  أبن  تعدهــا  وأنــت  تنتظــرك، 
والوقــت والــدالل، اســتغربت أن كارمــن ال تعــرف أن املوســيقى 
لواحــدة حتاســبك  ولســت يف حاجــة  يديــك  بــن  مــن  تنبــع 
كمــا حياســبوننا، لكنهــا قالــت مجلــة وجعتــي: أان أحببــت زايد 
الشــخص ال الفنــان، ذلــك الــذي تناولــت معــه قهــوة الصبــاح 

مخســة عشــر عاًمــا.
وتقــول  للــزواج،  تصلــح  ال  أنــك  تعــرف  أنــت  زايد،  اي 
حتبــه  ال  وألنــك  الفشــل،  يف  الســبب  أنــت  إنــك  بشــجاعة 
فأنــت تقــول إن ابقــة الفشــل أرخــص مــن ابقــة البقدونــس، وأن 
املطلقــات يفهمنــك أكثــر، وأن احليــاة ال حتتمــل االفــراض، 
والقلــب ال جيــب أن يظــل خــارج العقــل، مث تغــي "مــن مــرا ملــرا، 

ســي دي مــن األلبــوم، وال أعــرف مــن منــا يســتحق أن أيخــذ 
املصــاري مــن اآلخــر، محلــت صوتــك ورأســك معــي يف كل 
بلــد حللــت بــه مــن اخلليــج إىل املغــرب العــريب، مؤمنًــا بشــكل 
شــخصي وأنــت ســيد العارفــن أبن اإلميــان شــئء شــخصي 
جــًدا خاصــة أنــك مازلــت تبحــث عــن هللا، احلقيقــة مــا مــن 
نًصــا  أكتــب  أبن  اســتمتاعي  قــدر  ابلتعــب  اســتمتعت  مــرة 
مجيــًا أو أن أبــث أغانيــك عــر إذاعــي اخلاصــة وأن أغنيهــا 
يف احلفــات املنزليــة خاصــة يف تونــس، صحيــح أن صــويت 
أقــرب للمؤديــن، لكنــي مــؤٍد متــاز حســب رؤيــي لنفســي، 
طبقــي ليســت خبشــونة وعمــق طبقتــك وحنونــة بعــض الشــئ- 
جتــاوز عــن هــذه ابهلل عليــك واســتمتع ابملفاجــأة العظمــى- 
إدوار  وقلــب  وعقــل  وعــن  يــد  إىل  شــريطك  وصــل  حــن 
عــراب  تعلــم  وهــو كمــا  اخلــراط، 
أعتقــد  اجلديدة"الــي  "احلساســية 
أنــت  بــل  هبــا،  واحــد  أوىل  أنــك 
صانعهــا احلقيقــي يف العــامل العــريب 
قــال بفــرح وبغبطــة وتقدير:"ايريــت 

داميًــا". تبعــت يل حاجاتــه 
أتيت  أيــن  مــن  تعــرف  ال  أنــت 
أحــد  يعــرف  ال  رمبــا  املوســيقى، 
أنــك تعمــل حتــت الضغــط، النــاس 
يريدونــك أن تعمــل دائًمــا للمجتمــع 
رغــم أنــك يف حالــة عــزف متواصــل، 
وأنــت تقــول: لســت تشــيكوف وال 
أملــك هــذه الغــزارة، تريــد املوســيقى 
ومل  "فنــان"،  تكــره كلمــة  وكفــى، 
تشــرح الســبب ألنــه معــروف، كل 
من طلع لنا طلعة يقوهلا عن نفسه، 
وكمــا تقــول: كلمــة كبــرة ومطاطــة، 
أنــك  بشــجاعة  اعرفــت  إنــك  بــل 
تكتــب  ال  املقــاالت  تكتــب  حــن 

األغــاين. � فروز

� زايد رحباين
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هلــا، فكمــا قلــت أنــت: فــروز تلحــن وهــي تغــي.
ال حتــب أن تقــول رأيــك يف املطــرابت، "لســانك عاطــل": 
واحــدة عندمــا تغــي جيــب أن نســتدعي هلــا قائــد اجليــش، وأال 
تســمع فانــة صراخهــا، أال هتــرب مــن صوهتــا وتــرك املســرح، 

وواحــدة حتكــم علــى أصــوات جديــدة تغــي أفضــل منهــا.
زايد: أنــت ال حتتــاج عبــاءة تفردهــا ليخــرج منهــا آخــرون، 
لعبتــك  تلعــب  أن  منــك وحتــاول  تنحــت  غنائيــة كثــرة  فــرق 
أصليــة،  ليســت  تنــس  مضــارب  خشــبية،  مبضــارب  ولكــن 
الذيــن  الشــباب  هــؤالء  يف  املشــكلة  رمبــا  ابلــك،  تشــغل  ال 
يعتقــدون أهنــا موجــة جديــدة ألهنــم مل يســمعوك، ومنهــم ابنــي، 
وحــن تقدمــت منــك واســتمعت لــك صــارت أغنيــة "حــرف 

واملســاء. الصبــاح  علينــا يف  الشــن"مقررة 
رمبــا عرفــت أن عمــار الشــريعي حــن كان يقــدم أغنيــة أو 
مقطوعــة لــك يقــول: اآلن ســوف نســمع الشــرقي الــذي ليــس 

رح نرجــع لــورا".
تفعــل مــا ال جيــرؤ فنــان أو كاتــب أو سياســي يف العــامل 
أنــك  بســهولة  أحــد  يصــدق  ولــن  بــه،  االعــراف  علــى 

ســجلت بصورتــك يف موقــع تعــارف للــزواج، وأنــك مــن قلــت 
ذلــك، إال أنــك مازلــت  تتعجــب مــن جــرأة بنــت تصادفــك 
أو تكتــب لــك: أريــد أن أتزوجــك اي زايد، إال أن هــذا طبيعــي 

جــًدا للمديوكــر، مــا ابلــك لــك.
أعــرف ذلــك وأعــرف أن الكثريــن ينتحلــون امســك كل شــهر 
مــرة علــى األقــل، يســجلون مواقــع ابمســك ويتقوَّلــون عليــك 
مبــا مل تقــل، وإن كنــت أحببــت بعــض هــذه االنتحــاالت، ال 
يكفيــك أن تكــون قائــًدا، بــل زعيــم، فالقائــد كمــا تعلــم جيعــل 
النــاس تثــق بــه، أمــا الزعيــم فيجعــل النــاس يثقــون أبنفســهم إىل 

درجــة االنتحــال واالحتيــال.
هلــم  وحكيــت  االنتحــال  جرائــم  مكافحــة  إلدارة  ذهبــت 
القصــة وأن أحدهــم يريــد أن يبيــع لــك موقًعــا ابمســك خبمســة 
حيطــون عــن رد اإلدارة، 

ُ
عشــر ألــف دوالر، وحــن ســألك امل

فنجــان  الغيظ:"شــربوان  وببعــض  املعتــادة  بســخريتك  أجبــت 
قهــوة".

دائًمــا،  املصنــف رقــم واحــد  أنــت  مــن يشــاء،  فلينتحلــك 
تســخر منــا ومــن حالــك، وبيــي وبينــك أنــت أيًضــا تفعلهــا 
بشــكل آخــر، متــر علــى الفيســبوك أبمســاء مســتعارة بتعليقاتــك 
الاذعــة، مث يف حلظــة جنونــك تغــر االســم املســتعار، كأنــك 

هبــذا تقــول إهنــم سيكتشــفون أنــه أنــت.
مــن  واضــح  بشــكل  منزعــج  أنــت 

مرجعيــات  تريــد  ميــداي"،  "السوشــيال 
راســخة، رغــم أنــك ال تثــق ابلسياســة 
العــامل  أو  العــريب  العــامل  أو  لبنــان  يف 
كلــه، ال "واتــس آب"عنــدك، فنظرية 
املؤامــرة حاضــرة بقــوة، تكــره العوملــة 
وحتــب العلمنــة الشــاملة، وتؤمــن أبن 

أشــهر شــركة جتسســت علــى اجلميــع 
علــى  حــى   - إســرائيلية،  شــركة  هــي 

ســيدة  وماكرون-وأمريــكا  مــركل  هاتفــي 

غربيًــا، والغــريب الــذي ليــس شــرقًيا، "زايد ده إيــه، زايد ده 
ابــن مــن، مث يســبك مــن فــرط اعرافــه بعبقريتــك.

ليــس  بيننــا ومــا  فيمــا  زايد: رســالة واحــدة ال تكفــي 
لــك: أقــول  فقــط  بيننــا، 

أنــت تشــبه لبنــان، بــل رمبــا أنــت أكثــر مــن يشــبهه، أنــت 
مغــارة جعيتــة، يعتقــد كثــر مــن اللبنانيــن أنــك ابــن حلظــة بلــدك 
اثنيــة بثانيــة أو يريدونــك هكــذا، وعنــد البعــض ابــن اللحظــة 
الــي متتــد يف الزمــن، ألهنــا غنــت واجرحــت املوســيقى والكتابــة 
لــكل حجــر يف بلــدك، لــكل اثئــر وُمهمــش وُمســتضعف يف 
الكــون، حســب مــا تعتقــد أنــت وأعتقــد معــك يف األميــة، 
وصدقــي يف الســاعة الــي ســُتقدم فيهــا األمــم مــا أبدعتــه يف 
الكــون، يف اللحظــة ذاهتــا الــي يتقــدم فيهــا لبنــان ليضــع أمــام 
اجلمــع مــا صنعــه يف املوســيقى والغنــاء، ســتكون هنــاك ســاحة 
حيــدر،  وطــال  طــراد  ميشــيل  يتقدمهــم  األغــاين  لُكتــاب 
منــه،  خلوفــه  ورمبــا  لاســتبداد  عشــقه  رغــم  حــرب  وجوزيــف 
ســيفرد لبنــان ثاثــة أذرع، يف اليمــى فيلمــون وهــي ويف الكــف 
الوســطى يصــدح وديــع الصــايف ويتألــق صــوت صبــاح مضاهيًــا 
العــامل ببهجتــه، أمامهمــا تقــف الســيدة فــروز تغي"ســلم يل 
عليــه، وحــن يعتقــد اجلمــع أن العــرض انتهــى ســوف هتيــج 
إىل أمساعهــم أصــوات قادمــة مــن بعيــد، حيــدس كل مــن حضــر 
العــرض  أهنــا موســيقاك، بعدهــا يظهــر وجهــك الســاخر مــن 

كل مــا حــدث.
يف هــذه اللحظــة الــي تُقــدم فيهــا األمــم مــا فعلــت، ســتظهر 

أنــت ابعتبــارك صانــع املوســيقى القادمــة مــن املســتقبل.

دخــول،  أتشــرة  متنحــك  أن  ترفــض  أهنــا  لدرجــة  املؤامــرات 
تقــول ذلــك وتؤمــن به،وليــس صحيًحــا كمــا يعتقــد البعــض 
أن كل شــئء خمطــط ومــدروس فيهــا، وأضحــك حــن تقــول 
إن انتخــاب ترامــب كان نعمــة، ألن األمريكيــن اكتشــفوا أي 

انتخبــوه.   ســاذج  رجــل 
أضحــك كثــرًا، أضحــك معــك وأشــفق عليــك وأنــت تصــف 
حرتــك حــن كنــت تعــود مــن املدرســة ابــن األربعــة عشــر عاًمــا 
ثــر أهنمــا كاان 

ُ
لتجــد اخلناقــة اليوميــة بــن عاصــي وفــروز، امل

ينتظرانــك وأنــت تعتقــد أن دورك أن حتكــم بينهمــا، لكنــك 
اكتشــفت أهنمــا كاان يتمســحان يف بنوتــك كــي خيــف العــراك 

أو ميتــد ولكــن بوتــرة أخــرى.
أعــرف أنــك أقــرب لعاصــي، لكــن هنــاك جحافــل تقــف 
ال  لكامهــا،  اســتمع  عليــك  ابهلل  فــروز،  مــع 
ختربــط كثــرًا وال تثرثــر عمــا قالــت أو فعلــت، 
حــى ال تقــول لــك مــرة أخــرى إنــك مثــل 
"ابئعــة حب"تنقــل األخبــار، وال خيتبــئ 
ســر يف فمهــا، املســافة الــي احتفظــت 
هــي  النــاس  وبــن  بينهــا  فــروز  هبــا 
نعرفهــا،  الــي  صورهتــا  صنعــت  مــن 
ال صورهتــا اإلنســانية العاديــة، فــروز 
يف احلقيقــة عكــس مــا يظهــر، لديهــا 
وحيد الطويلةخيــال ولســان ســاخر وبنــت نكتــة، امســع 

أنت تشبه لبنان، بل ربما 
أنت أكثر من يشبهه، أنت 

مغارة جعيتة، يعتقد كثير 
من اللبنانيين أنك ابن 

لحظة بلدك ثانية بثانية 
أو يريدونك هكذا

� عاصي الرحباين� عمار الشريعي

� وديع الصايف
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أان عليــه  مــا  بــكل  للدكتــور كومــار  "أديــن  بــك وقــال:  ذاكرتــه 
اآلن". كنــت أظــن أنــي لــن أعثــر عليــك، وأن رســالي لــن تكــون 
جملــة  صفحــات  علــى  قديــر  ملعلّــم  مــّن  بــوح  جمــرد  مــن  أكثــر 
عربيــة. هــذه إحــدى حماســن تكنولوجيــا اإلنرنــت، حيــث مل يعــد 
إبمــكان األشــواق أن تتعثــر ابملســافات الشاســعة، أو أن تغــرق 

يف احلــد الفاصــل بــن حبــر العــرب واحمليــط اهلنــدي.
منقطعــة  اإلنرنــت  إليــك وخدمــة  الكتابــة  اليــوم يف  أسرســل 
عــن اليمــن بــكل مناطقــه. إنــه اليــوم الثالــث لانقطــاع الكامــل 
للخدمــة، ومــع ذلــك أســتمر ابلكتابــة دون أن أفقــد األمــل أبهنــا 
ســتصلك يف الوقت املناســب، وأبن احلرب و"انقطاعات"احلياة 
ليست قدًرا دائًما. لذلك أمضي يف أتمل أفق صنعاء، وأستعيد 
مشــيتك املتمهلــة، والفــرق بــن مامــح وجهــك يف قاعــة الــدرس 
وخارجهــا. يف الواقــع، قضيــت العشــرين يوًمــا املاضيــة يف هــذه 
مــن  النجيــب  التلميــذ  يطــّل  وقــت وآخــر،  وبــن  االســتعادات، 
داخلــي ليســألي: مــى ســتخره أبنــك اخــرت الكتابــة األدبيــة 
مهنــة العمــر؟ احللــم الصامــت الــذي مل يفصــح عــن نفســه أمامــك 
أبــًدا ألســباب كثــرة أمههــا وعــورة هــذا الطريــق، ومشــقة احليــاة 

ُمعّلمــي العزيــز، د. برامــود كومــار؛ أمتــى أن تتمكــن مــن قــراءة 
رســالي هــذه وأنــت مبوفــور الصحــة والعافيــة الدائمــة.

مــرَّ أكثــر مــن نصــف شــهر منــذ بــدأت يف كتابتهــا. الســطور 
احلــال  عــن  للســؤال  ُمكرســة   مســودة كانــت  أول  يف  األوىل 
والصحــة واألســرة والعمــل، وهــذا هــو املهــم يف كل األحــوال؛ أن 
تكــون بصحــة جيــدة، أنــت ومجيــع أفــراد أســرتك، وأن تتمتعــوا 

ابلقــدرة علــى مواجهــة عواصــف هــذا الزمــن املوبــوء.
أحتــاج  أبنــي  شــعرت  إليــك،  الكتابــة  حمــاوالت  تكــرار  مــع 
للغــوص أكثــر يف تفاصيــل الســنن الــي مضــت منــذ كنــت أمســع 
حــاط هبالــة مضيئــة كانــت جتتــذب إليهــا كل مــن يراهــا 

ُ
صوتــك امل

مــن طلبتــك مثــل الفراشــات. مضــى علــى ذلــك أكثــر مــن ربــع 
قــرن، ومازالــت كلماتــك مضيئــة يف روح مــا اكتســبته منــك مــن 
معرفــة وخــرة يف احليــاة. غصــت كثــرًا يف ذاكــريت الــي يضنيــي 
مببانيهــا  اآلداب،  أروقــة كليــة  إىل  عــدُت  االنتقائــي.  طبعهــا 
الصغــرة املتدرجــة علــى إحــدى تــال املدينــة. "َتعِــز" الــي أعــرف 
جبــل  املســتكينة يف حضــن  وبتاهلــا  روحيًــا،  هبــا  ارتبطــت  كــم 
أغــى  ذاكرتــك  تكــون  قــد  ولذلــك  عموًمــا،  وابليمــن  "َصــِر"، 

تُنســى. الــي ال  ابلتفاصيــل 
خــال رحلــة اإلحبــار يف الذاكــرة البعيــدة، وماحمهــا الرئيســية 
الزمــاء  بعــض  بذاكــرة  أيًضــا  اســتعنت  النســيان،  العصيــة علــى 
عفيــف  مهيــوب،  عبداحلكيــم  بعضهــم؛  تتذكــر  ال  قــد  الذيــن 
الــذي كان  القاضــي  حممــد  والدكتــور  انجــي،  فــؤاد  املليــح، 
الديــن  مشــس  حممــد  أمــا  دراســية.  مســتوايت  بثاثــة  يســبقنا 
تواصلــي  انقطــع  فقــد  ومــروان،  ســلطان  وحممــد  مقبــل  وحممــد 
معهــم منــذ انــدالع الشــرارة األوىل للحــرب يف العــام ٢٠١٤. 
األســبوع،  يقــارب  "جوجل"و"توير"ملــا  يف  عنــك  حبثــت 
وهتــت يف عشــرات الصفحــات واملواقــع اإللكرونيــة ألن هنــاك 
يف  حبثــت  أخــرًا،  نفســه.  شــهرتك  اســم  هلــم  أيًضــا  العشــرات 
لكــي  رّواده،  أحــد  تكــون  أن  اســتبعدت  حيــث  "فيســبوك"، 
وجــدت صورتــك علــى صفحــة يبــدو أنــك مل تعــد تســتخدمها 
منــذ ســنوات. حلســن احلــظ، وجــدت الصديــق حممــد القاضــي 
ضمــن األصدقــاء املشــركن، ومبجــرد أن ســألته عنــك، فاضــت 

إلى الرجل
الذي تتبعه الفراشات

الــي حتقــن احللــم ابلايقــن.
ليــس مبقــدور املــرء أن ينســى طريقــة تعاملــه األوىل مــع معلمــه، 
إاّل إذا كان جمبــوال علــى اجلحــود أو فارًغــا مــن شــغف التعلّــم. 
ال التقــدم يف الســّن وال الوقــار مينعانــه مــن ذلــك؛ تلــك الوقفــة 
علــى  جُنيــب  أو  شــيء  عــن  لنســألك  الــدرس  قاعــة  أمامــك يف 
اقربــت  عليــك كلمــا  تنهــال  الــي كانــت  النقاشــات  ســؤال، 
مــن ابب القاعــة اخلشــي ذي الدرفتــن العريضتــن، وإجاابتــك 
إىل  تتحــول  أن  تلبــث  مــا  الــي  العجلــى  أســئلتنا  علــى  تمّهلــة 

ُ
امل

جوفــة. 
ُ
إنصــات عميــق علــى الكراســي ذات القوائــم احلديديــة امل

الــدرس، إىل صــوت  عــن  بعيــًدا  أحيــااًن أيخــذين  كان صوتــك 
النهائيــة  مــن مغادرتــك  قبــل ســنة واحــدة  فقدتــه  الــذي  جــديت 
لليمــن. كنــت أشــرد وأتذكــر حكاايهتــا، بينمــا يوغــل صوتــك يف 
شــرح "صورة الفنان يف شــبابه "أو "رغبة حتت شــجرة الدردار". 
اهتمامــي بكيــف أكتــب أعمــااًل أدبيــة خاصــة يب كان أكثــر مــن 
أونيــل.  ومســرحية  جويــس  لروايــة  التفصيلــي  ابلفهــم  اهتمامــي 
كنــُت غــرًّا وفاتــي الكثــر، لكــن حلســن احلــظ أن الزمــن مل ينــل 
مــن حفــرايت كلماتــك املضيئــة وحــكاايت جــديت املتداخلــة مــع  � د. برامود كومار

�  األستاذ مع طابه يف رحلة
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الســر يف شــوارع املدينــة، رافقتــي خــال فــرة عصيبــة مــن حيــايت. 
طاملــا تذكــرت حماولــة أحــد الزمــاء يف دعوتــك العتنــاق اإلســام، 
لقــد  النــار؟  أم  اجلنــة  أفضــل،  أيهمــا  بســؤالك:  معــه  وتواطئــي 
تعــدد  ختــران أبن  أن  دون  رحــب  بصــدٍر  اســتوعبت غضاضتنــا 
األداين هــو أحــد الســمات األساســية لتماســك اجملتمــع اهلنــدي. 
ويف الســنة التاليــة، بعــد أن ُعــدَت مــن إجازتــك الســنوية، مل جتــد 
تســتقّلها  الــي كنــت  للحافلــة  التقطــع  قصــة  إخبــاران  يف  حرًجــا 
احلافلــة  إىل  صعــد  الــذي  ســّلح 

ُ
امل ذلــك  رأســك؛  مســقط  إىل 

وأمــر مجيــع الــركاب ابلرّجــل، مث توقــف أمامــك، ُمتأمــًا الشــال 
امللفــوف علــى رقبتــك. الشــال الــذي جلبتــه مــن ســوق املابــس 
ســلح يقــف 

ُ
يف مدينــة تعــز، وكان مبثابــة تعويــذة جعلــت الرجــل امل

ــا دون أن يتجــرأ علــى إصــدار األوامــر أو إيذائــك بكلمــة.  صامًت
مــا زلــت أســرجع ماحمــك احلائــرة يف تفســر ذلــك احلــدث، 
انتباهــه  اإلنســان ولفــت  قــوة المرئيــة حلمايــة  بوجــود  واعتقــادك 
لعاماهتــا ولــو كانــت يف هيئــة شــال اشــراه مــن مدينــة بعيــدة. 
برفقتــك،  شــوارعها  ختيــط  أقدامنــا  الــي كانــت  املدينــة  تلــك 
شــطرهتا احلــرب نصفــن وابتــت أشــبه بدولتــن علــى درجــة عاليــة 
بــن  يتنقلــون  زالــوا  فمــا  النــاس،  أمــا  قادهتمــا.  بــن  العــداء  مــن 

شــطري املدينــة بقرامهــا الوادعــة علــى اجلبــال والســهول، 
عبورهــا  مشــقة  تتجــاوز  الــي  البديلــة  الطرقــات  ســالكن 

نعيــش،  الــذي  الوضــع  مــن  جانــب  هــذا  التصــور.  حــدود 
وأمتــى أن حياتكــم أكثــر هــدوًءا وســاًما، وأن تتمكنــوا مــن 

مقاومــة ُمتحــّورات كــوروان والعواصــف االســتوائية، وكل أزمــات 
احليــاة يف بلدكــم الكبــر واملتنــوع. كــوروان وصــل عنــدان أيًضــا، 
وازدادت ضــراوة العواصــف االســتوائية ابلتزامــن مــع تصاعــد نفــر 
احلــرب وتشــابك األزمــات، ورغــم ذلــك، تســتمر إرادة احليــاة.
لــك خالــص حمبــي وامتنــاين بــا حّد.

حــن  ويف  اجلــاز.  لفانــوس  اخلافــت  األصفــر  الضــوء 
ظننــت أن أقــدار احليــاة طمــرت صوتــك وكلماتــك بفعــل 
يعيــدين  آخــر  ســعيٌد  قــدٌر  هــو  هــا  الطويلــة،  الســنن  هــذه 
إليــه؛ صديــق كبــر يتحــّدث عــن رغبــة املــرء يف كتابــة رســالة 
إىل معلّــم قديــر تــرك أثــًرا ُمثمــًرا فيــه. هكــذا انســاب إىل ســطح 
الذاكــرة وجهــك املربــع، مباحمــه القريبــة مــن ســحناتنا القمحيــة، 

وهنضــت فــوًرا لنبــش حقيبــة الصــور قبــل أي شــيء آخــر.
اخللويــة  فيهــا صــور رحلتنــا  أتفقــد  الــي  األوىل  املــرة  تكــن  مل 
هنــا  احليــاة  طبيعــة  لكــن  "َصــِر"،  جبــل  قمــة  إىل  "البيكنيــك" 
نوًعــا  متقاربــة،  أوقــات  الذكــرايت يف  تصفــح صــور  مــن  جتعــل 
أكربــك  أن  أريــد  ال  احلــرب.  بــدأت  منــذ  ســيما  الــرف،  مــن 
أبخبــار احلــرب، فهــي متوفــرة علــى القنــوات الفضائيــة وشــبكة 
شــبايب،  يف  أثــرك  اســتعادة  هــو  اآلن  يهمــي  فمــا  اإلنرنــت. 
والــذي جتــاوز املعرفــة إىل طريقــة التفكــر، وجتاوزمهــا إىل حكمــة 

أوالدهــم.  مــع  اآلابء 
  مــا زلــت أتذكــر توقفنــا قبــل هنايــة آخــر منحــدرات اجلبــل 
يف طريــق العــودة، اللتقــاط آخــر الصــور التذكاريــة للرحلــة. كان 
وجوهنــا كلمــا  علــى  ينســكب  وهبوطًــا  صعــوًدا  الســر  إرهــاق 

اقربنــا مــن هنايــة املنحــدر الوعــر أســرع مــن حلــول الظــام بعــد 
الزمــاء:  بقيــة  دون  خاطبتــي  الصــورة  التقــاط  وبعــد  الغــروب. 
"عندمــا يكــر أوالدك أرِهــم هــذه الصــورة وســوف يفرحــون". مل 
أكــن متزوًجــا حينهــا، وإىل اآلن مــا زال يذهلــي املــدى الــذي 
مــرة،  ألول  الصــورة  أريُتهــم  فحــن  الزمــن؛  خالــه  مــن  رأيــت 
تعريفهــم  علــيَّ  وكان  توقّــف،  بــا  الطفوليــة  أســئلتهم  اهنالــت 
وهــذه  عنــك.  األســئلة كانــت  وأكثــر  الصــورة،  يف  مــن  بــكل 
املــرة، حــن طلبــت منهــم مســاعديت يف العثــور علــى صــور تلــك 
الدكتــور كومــار،  مــع  ُصــَوري  أقــول:  أن  يكفــي  الرحلــة، كان 
لتقــول ابنــي- وهــي أصغرهــم: "رحلــة املغامــرة"؟ أنــت مــن وّجهنــا 
للســر يف ذلــك املنحــدر بــداًل مــن طريــق الســيارات املســفلت 
الــذي ســلكناه إىل قمــة اجلبــل، وقــد صنعــت لنــا "مغامــرة"، يــراان 
مــن خاهلــا أوالدان دون أن نــدرك ذلــك يف حينــه. ليتــك تعــرف 
مــا  القاضــي أبنــك  الصديــق حممــد  أخــرين  كــم ســعدت حــن 

زلــت تعتــي أبوالدك وقــد صــاروا آابًء وأمهــات.
مــا تعلمتــه منــك مل يقتصــر علــى فهــم اخلــر  العزيــز؛  ُمعّلمــي 
قصــة  ابعتبارهــا  احليــاة  يف  بــل  األدبيــة،  األعمــال  يف  والشــر 
لطف الصَراريالهنائيــة. واألســئلة الوجوديــة الــي كنــت ترميهــا يف نقاشــاتنا أثنــاء 

�  يف ربوع اليمن�  يف نشاط رايضي
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كان مســاء ميــزًا ألنــك اندرًا جــًدا مــا كنــَت ختــرج معــي. اندرًا 
مــا كنــَت ختــرج أصــًا، مــا مل يضطــرك العمــل لذلــك. وال أعــرف إن 
كان انــزواؤك هــو الســبب يف أنــي مل أشــعر بفــزع ِفراقــك حــى يف 
األايم الــي كان فيهــا علــى وشــك احلــدوث، أنــك بذلــك االنــزواء 
وأنــت حــي. حــن  فارقتَــي  أيًضــا كنــت  تفاصيــل حيــايت  وبتغــّر 
أختيلنــا منشــي يف الشــوارع أرى كًا منــا مبفــرده. يــداك معقــوداتن 
خلــف ظهــرك املفــرود، تتحــرك ببــطء شــديد علــى بعــد مــر أو أقــل 
قليــًا مــن الرصيــف وســط الســيارات علــى األســفلت. وأان ابحلقيبــة 
علــى كتفــي مائــل إىل األمــام قليــًا أســرع متفــاداًي النــاس والعقبــات 
علــى الرصيــف. هــل حًقــا مشــينا مًعــا وأان أمســك يــدك وأتكلــم بــا 

توقــف مثلمــا يفعــل مــراد؟ هــل حــدث وتنبــأت بفراقــك؟
نصــوص  اكتشــاف  ســأعيد  موتــك،  علــى  التاليــة  الســنن  يف 
فرنســية مجعتنــا دومنــا نقرأهــا مًعــا. أعمــال ســارتر وكامــو وفانــون 
الــي قرأهَتــا أنــت ابلعربيــة وقرأهُتــا أان ابإلجنليزيــة، رمبــا حــى يف وقــت 
واحــد، ملــاذا مل حنــك عنهــا أكثــر؟ هــي وحدهــا كانــت تعــّر عــن 
فجيعــي فيــك، ذلــك الرعــب الكــوين الــذي َخلَّفــه غيابــك عشــية 
عــام. ال شــيء  مــن  قليــًا  الواقعــة أبقــل  بعــد  اصطدامــي حبائــط 
يصــف تلــك النــار الســوداء مثــل هــذه النصــوص املتوائمــة أيًضــا 
مــع قناعاتــك التارخييــة - املاركســية، التحــرر الوطــي، الثــورة علــى 
االســتبداد واالســتعمار - وال الشــعور، وأنــت واقــف يف ثبــات، 

أنــك تتهــاوى يف عمــق حفــرة. 
غــر أن األهــم مــن حمتــوى هــذه الكتــب شــيء آخــر. عندمــا 
أفّكــر أنــك كنــَت أنــت اآلخــر تقرأهــا كنــت أشــعر أننــا منشــي مًعــا 
ابلفعــل. ال يهــم إن كنــت أمســك يــدك أو أرغــي بــا توقــف، ال 
يهــم إن كنــا ذاهبــن إىل احلــاق. لعــل أحــدان أو كلينــا مضطــر 

يف ذلــك اليــوم أظننــا كنــا يف الطريــق إىل احلــاق. لعلــه خريــف 
ليــس أمجــل منــه جــًوا. كان هنــارًا رائًقــا والشــوارع  الــذي  القاهــرة 
هادئــة، ورغــم طــول املســافة مل يكــن مــراد اشــتكى ال مــن »احلَزمــة« 
كما يسمي الزمحة وال من أي وجع يف »جِلْله«. كان ميسك يدي 
أبرحييــة كمــا يفعــل دائًمــا حــن منشــي، مــا مل يكــن »خماصمــي« 
ألســباب تتمحــور حــول رغبــة لــه مل أحققهــا أو غضــب غــر متوقــع 
يف نــريت. رأســه ال يــكاد يعلــو عــن خصــري لكنــه يعاملــي بنديــة. 
يناديــي ابمســي. خياطبــي مبــا كنــَت لــراه وقاحــة ســاحرة. وحياجــي 
يف كل شــيء وكأنــه يكلــم زميــًا. يواجهــي بنقائصــي كمــا يراهــا 

وهــو يتخيــل ســيناريوهات. 
أحيــااًن أيخــذه الرغــي ســاعات متصلــة. ال يهمــه كثــرًا مــا يقولــه، 
لكنــه يطالبــي ابإلنصــات عــن طريــق صياغــة تصرحياتــه كأســئلة، 
مســاع  علــى  أذين  درّبــُت  »َهــْه؟«  لوســكُت:  انتباهــي  بَِلفــت  أو 
الضــروري فقــط يف مثــل هــذه احلــاالت، وتفــادي الرغبــة يف الصيــاح 
حــن يعلــو الضجــر يف صــدري ألنــه ال يســكت. اليــوم أيًضــا كنــت 
جاهــزًا لكنــه مل ينبــس. كان كامــه قليــًا وذا جــدوى عموًمــا. ومل 

يكــن قــال شــيًئا لفــرة طويلــة عندمــا انتبهــت فجــأة علــى صوتــه.
»يوســف« – قــال – »عــارف اي يوســف ملــا متــوت أان حأعمــل 
إيــه. بــص. أان حأكــون معــاك. وإنــت قبــل مــا متــوت أان حأجــي 
عنــدك اي يوســف. وحأحضنــك وأبوســك وأفضــل عنــدك شــوية 

كــده. وبعديــن إنــت بقــى متــوت عــادي«. 
بــا أي مقدمــات قــال ذلــك وحنــن ماشــيان، خطواتنــا متفاوتــة. 
أان أُبطــئ وهــو ميــّد حــى نكــون علــى نفــس الوتــرة. رأيتُــَك. مــا 
إن فســرت مــا مسعتــه، مــع ذهــول يتكــرر بــن الضحــك والبــكاء 
رأيتــك حيًــا مث ميتًــا. ومــن جديــد أتّلمــت ألين مل أفعــل مثلمــا يقــول 
مــراد إنــه ســيفعل هــو. فيمــا بعــد، فكــرُت أنــه قــال ذلــك حــى يُعِــّد 
نفســه لشــيء ختيلــه ألول مــرة ففــزِع وأحــس بضــرورة االســتعداد. 
وكمــا يفعــل مــع كل مــا يــراءى لــه يف احليــاة، ألّــف ســيناريو ليجعلــه 
حمتمــًا أو مقبــواًل. طبًعــا قــد حيــدث ذلــك الشــيء يف أي حلظــة 
فعــًا لكــْن لعــّل مــراد بّكــر يف الرتيــب لفراقــي. علــى كل حــال أان 
ال أظنــه جاهــزًا أكثــر مــا كنــُت أان يــوم جــاءين صــوت مامــا خِبَــَرك 

يف مسّاعــة أول حممــول ملكتُــه يف حيــايت. 
يومهــا كنــُت أكــر مــن مــراد بنحــو عقديــن، وفضــًا عــن أنــك 
كنــت أكــر مــي مبثلهمــا – ال يعــي ذلــك أنــك كنــت كبــرًا – كان 
لــك حنــو ســنة تــردد علــى املستشــفيات. مل يكــن عنــدك مــرض 
ميــت بعينــه، لكــن جســمك بــدأ يتهالــك بســرعة مطّــردة. ُغلِــَب 
األطبــاء يف عاجــك فعــدَت إىل البيــت قبــل شــهر أو أكثــر قليــًا. 

لتغيــر ســرعة خطواتــه حــى يكــون علــى نفــس إيقــاع اآلخــر. لعلنــا 
خنــوض مــرات مــا ورائيــة ال وجــود هلــا علــى األرض. املهــم أننــا 
نشــغل هــذه املســاحة املشــركة وأنــت رائــق. أمســع صوتــك حتكــي 
يل – كمــا حــدث يف الواقــع – عــن ذلــك املشــهد مــن مســرحية 
ســارتر حيــث أحــد احملاربــن وقــد أصيــب يف احلــرب إصابــة قاتلــة 
يطلــب مــن املمرضــة أن تلمســه وهــو علــى وشــك أن ميــوت. يف 

مثــل هــذه التفصيلــة كمــا رأيتهــا أســرار الوجــود.
وبــروح املشــاركة الرجاليــة ذاهتــا، رمبــا بصــوت طفــل ال جييــد 
نطــق الكلمــات، أقــول لــك إين حاولــت ابلفعــل. صحيــح أين 
غــادرت البيــت بضــع ســاعات لكــن مبجــرد أن جاءتــي املكاملــة 
عــدت. وعندمــا دخلــت عليــك وأنــت مــدد يف غرفتــك كنــت 
أتعــرف  مل  لكنــي  معــك  أن أحضنــك وأبوســك وأكــون  أنــوي 
يف اجلثمــان عليــك. وقبــل أن أحســم أمــري كان اجلــران دخلــوا 
علــيَّ وســحبوين إىل اخلــارج حمذريــن مــن إزعــاج املائكــة احمللقــة 
موتــك  أن  أعــرف  أكــن  مل  اللحظــة.  تلــك  يف  رأســك  حــول 

ســيقتلي. وحــده أعطــاين جناحــن.

كنــا نقــول إهنــا أزمــة ومــرت لكــن حالتــك ظلــت تتدهــور. وحنــن 
نعــرف. ابلتدريــج تقبلنــا األمــر، مامــا وأان. بــا كام أضحــى الِفــراق 
أمــرًا مفروًغــا منــه وبتنــا ننتظــر. يف األســبوع األخــر فقــدَت القــدرة 
علــى احلركــة، مث الــكام. يف ذلــك اليــوم، يــوم خــرك، مل أخــرج مــن 
البيــت حــى ابدلــُت مامــا دمعتــن مفادمهــا أننــا َســلَّمنا مبوتــك خــال 

ســاعات. كيــف كان ميكــن أن أســتعد أكثــر؟
اآلن بعــد أكثــر مــن عشــرين عاًمــا كنــا مــراد وأان يف الطريــق إىل 
احلــاق. ذلــك الطقــس الــذي ميارســه اآلابء مــع أبنائهــم ال أذكــر 
أنك مارسَته معي أبًدا، رمبا ألن حاقك املعتمد األسطى عاشور 
كان يــزوران يف البيــت. نفــرش ورق جرائــد يف الصالــة ونضــع فوقــه 
كرســًيا وهــو يفتــح حقيبتــه وخُيــرج مقصــات. أتذكــر صحبتــك يف 
مصيــف العجمــي وقــت املغيــب. كنــت دائًمــا تطعمــي شــيكوالتة. 
بوضــوح أكــر قليــًا، أتذكــر ليلــة كنــا يف وســط البلــد وأان شــاب. 
كنــا منــر علــى بــواابت وأركان رأيُتهــا ألــف مــرة مــن غــرك، لكنــك 
- عــر تعليقــات عابــرة ابلغــة القصــر والبســاطة - كنــَت حتّوهلــا إىل 

مــزارات اترخييــة وألــف ليلــة.

يوسف رخا

على نفس المنوال

� للفنان جون سينجر سارجنت )1925-1856(

� رخا، األب واإلبن



81 العدد ٦٠ 
فبراير - مارس  ٢٠٢٢ العدد 60 80

فبراير - مارس  ٢٠٢٢

للبسبوســة قيمتهــا العاطفيــة عنــدي، لــذا فهــي أعــز مــا أهديــك.
األدابء  مــن  عديــد  مــع  حــوارات  أجريــت  عندمــا  الحظــت  وقــد 
فضلــة ابلنســبة 

ُ
واألديبــات حــول الطعــام، وأيتــى ســؤال مــا احللــوايت امل

لــك؟ اإلجابــة ىف األغلــب كانــت البسبوســة.
ــر رســالة دكتــوراة وكأنــى  البسبوســة كأىن ُأحضِّ كنــت أحبــث عــن 
سأكتشــف شــيًئا جديــًدا ىف هــذه احللــوى اجلميلــة، ويف يــوم قــررت أن 
أســأل أســتاذي إبراهيــم عبــد اجمليد:ملــاذا تعتقــد اي أســتاذي أن معظــم 

النــاس حتــب حلــوى البسبوســة؟ 
غاليــة  وليســت  مبهجــة  حلــوى  ألهنــا  ومجيــًا:  بســيطًا  رده  كان 
الثمــن، مــن وجهــة نظــرى أيًضــا أن املصريــن بطبعهــم حمبــون للبهجــة 
البسبوســة تزيــد مــن هبجتهــم عندمــا تدخــل ىف كل  فكانــت حلــوى 

بيــت خاصــة ىف شــهر رمضــان الكــرمي.
و إذا ســألتك الســؤال ذاتــه عــن حلوايتــك املفضلــة ســُتجيب نفــس 
اإلجابــة وبــدون تفكــرـ البسبوســةـ إىل جانــب البليلــة الــى أعلــم أنــك 

تعشــقها.
التقليديــة،  البسبوســة  صينيــة  مــع  ابتــكارات  إحضــار  ىف  فكــرت 
ــا مــن أال أكــون قــد أتيــت جبديــد، ففــى عصــران احلديــث خاصــة  خوًف
شــهية وعجيبــة  أنــواع  عــدة  للبسبوســة  أصبحــت  رمضــان،  شــهر  ىف 

أعتقــد أهنــا ســروق لــك.
مــن  مزيــج  عــن  عبــارة  "القنبلة"،هــو  يدعــى  شــهر  طبــق  هنــاك 
وجبــة  الطبيعيــة  القشــدة  الفراولــة،  املاجنــو،  الكنافــة،  البسبوســة، 

لــك. أحضرتــه  وغذائيــة  متكاملــة 
أيضــا هنــاك نكهــات بطعــم اللوتــس، النوتيــا، الريــد فيلفيــت، كل 

عزيــزى عميــد األدب العــرىب، طه حســن..
كــم كنــت أمتــى أن أعيــش يف زمنــك، حيــث جيلــس النــاس ابهتمــام 
والقلــم  الــورق  اختــاروا  أن  بعــد  يتخــرون كلماهتــا  رســالة،  ليكتبــوا 

الائــق مبــن حيبــون كــي يكتبــوا لــه ويُعــرون عــن مودهتــم.
 ىف زمنكــم اهلــي كان للرســالة طعمهــا وقيمتهــا، وفرحــة وصوهلــا مــن 
الــرد، بــداًل مــن الرســائل اإللكرونيــة  يــد إىل يــد، مث شــغف انتظــار 
الســخيفة الــي يكتبهــا النــاس وتصــل مــن أحدهــم إىل اآلخــر رمبــا قبــل 
أن يفكــروا. أصابــع املراســلن ُمتعجلــة هــذه األايم، وقــد ترســل مــا 
تنــدم عليــه يف اللحظــة التاليــة. لكــن، هــا أان حمظوظــة، أجلــس ألكتــب 
إليــك شــيًئا يُنشــر يف جملــة اجلســرة، فأُفكــر قليــًا فيمــا جيــب أن أقولــه 
وأفعلــه ليســعدك، كتبــت ســوزان تقــول إنــك كنــت تقــول هلــا دائًمــا 

إننــا ال نعيــش مــن أجــل الســعادة، بــل مــن أجــل إســعاد 
اآلخريــن. وأنــت أســعدت وأهلمــت اآلخريــن أبن 

يســعوا مــن أجــل أهدافهــم وأنــه ال مســتحيل 
مــع اإلرادة. كنــت أقــرأ ســرتك »األايم« 
وأان الزلــت تلميــذة بعــد، وكنــت وقتهــا 
ال أســتوعب وال أحب القراءة واملذاكرة 
علــى اإلطــاق؛ فلــم أكــن أدرك مــدى 
أمهيــة وجــود كاتــب ذي ثقــل مثلــك ىف 

عاملنــا.
وبصفــي "ذواقــة طعــام"، فإنــي أريــد أن 

أمنحــك شــيًئا مــن الســعادة علــى طريقــي. 
احللــوايت جتلــب الســعادة، وهــذه الرســالة حُممَّلــة 

برائحــة الســميد والســكر والبيكنــج بــودر والشــرابت، 
لــن تنســى طعمهــا علــى اإلطــاق،  املــذاق  فهــى رســالة حلــوة 

وإذا بــدأت ىف ســرد املكــوانت ابلرتيــب أمامــك، فبذكائــك اخلــارق 
الصنــف  هلــذا  صــورة  وســتضع  الرســالة  هــذه  بداخــل  مــا   ســتعرف 

اللذيــذ ىف عقلــك وســتنطق ىف اآلخــر.
ملــاذا  وستســألي  لرؤيتهــا،  احلاجــة  دون  البسبوســة  أهنــا  ســتعرف 

ىل؟ لتهديهــا  البسبوســة  حلــوى  اخــرت 
مــع  أنــك حتدثــت  إنــى تطرقــت عــن كتابــك»األايم« فأتذكــر  مبــا 
ابنتــك عــن العســل األســود،،قلت هلــا: » اي ابنــي، أنــت ال تعرفــن 

العســل األســود، وخــر لــك أال تعرفيــه«! 
مل تشــأ أن تعــرف ابنتــك ابلعســل األســود الــذى كنــت أتكلــه ىف 
طفولتــك، وُيصيبــك اخلجــل واخلــوف مــن أن تلــوث بــه مابســك دون 

طبق حلو
لعميد األدب!

هــذه ابتــكارات للبسبوســة أحضرهتــا لــك. لكنــك رمبــا لــن تســوغ هــذا 
التداخــل يف الطعــم، هــل تعــرف؟ كنــت أمتــى ابألســاس أن أصحبــك 
علــى  بقــي  مــا  هنــاك  أن  لــرى  حتبهــا،  الــي  يف جولــة ابإلســكندرية 
حالــه. »مروبــول« الــذي كنــت حتــب أن تتنســم منــه هــواء البحــر، 
مــن  الكثــر  هنــاك  وليــس  إليــه  نذهــب  نــزل  مل  »الراينــو«  ومقهــى 
يعرفــون أنــك كنــت حتــب أن جتلــس علــى رصيفــه ليقــرأ لــك ســكرترك 
جملــة الكشــكول،وحبذا لــو كانــت معــك شــريكة عمــرك ســوزان، فــأان 
إنــك  تقــل هلــا  أمل  الظلمــة عنــك،  يبــدد  مــا  أعــرف أن وجودهــا هــو 

تشــعر ابلغربــة يف غياهبــا، وإهنــا ضيــاؤك حضــرت أو غابــت؟!
الوقــت  العاشــق، وجــدت  عــن  عنــك،  لنــا كل شــيء  قالــت  لقــد 
بعــد غيابــك لتمتعنــا بقصــة حــب أســطورية رأينــا فيهــا اإلنســان الرقيــق 

اخلفــي حتــت صــورة املفكــر الصلــب يف املعــارك.  
هديــى  تقبــل  أن  وأرجــو  حنبــك،  أننــا  وتعــرف  لتســريح  واآلن، 

قريــب. لقــاء  إىل  املتواضعــة، 

أن تــدري، ال أظــن أهنــا كانــت شــكوى مــن الطعــم، بــل مــن صعوبــة 
التعامــل مــع طعــام ســائل، البسبوســة ســهلة القيــاد.

أعــرف أن آخــر مــا تذوقتــه يــوم رحيلــك كان ملعقــة عســل، تقبلتهــا 
مــا روت يف كتاهبــا اجلميــل  يــد حبيبــة عمــرك ســوزان، حســب  مــن 
الطاقــة،  بعــض  متنحــك  وأن  تســتبقيك،  أن  تريــد  »معــك« كانــت 
لنــا مــن  بــدأت رحلــة االنســحاب بعــد أن تركــت  قــد  لكنــك كنــت 

الوجبــات وأمتعهــا. روائــع فكــرك أمجــل 
 أنــت قنــوع، اي ســيدي كنــت أتكل مــا أيكل كل النــاس، كنــت 
أتكل الفــول علــى أشــكال خمتلفــة مــن اإلعــداد، الفــول املدمــس ســواء 
ابلزيــت أو الســمن أو الزبــد، ومــا ُيضــاف إليــه أنــواع مــن التوابــل مــن 
عنــد حانــوت احلــاج فــروز. أعــرف أنــك تذوقــت كل مــا لــذ وطــاب 
مــن احلوانيــت الصغــرة مثــل التــن املرطــب والبسبوســة ومــا 

تبعثــه مــن حــرارة ىف الشــتاء.
كانــت مائــدة إفطــارك دائًمــا حمــدودة أبنــواع 
مــع  اخلبــز  وأرغفــة  ابلســمن  والفــول  املخلــل 
الــذي  اجلمعــة  يــوم  وحــى  الشــاى  أكــواب 
كان ُيســمى يــوم البطــون، فــكان اإلفطــار 
عــن  عبــارة  عليــه  حتصــل  الــذى  الســخي 
مــن  إفطــار  فهــو  وشــاى،  وفــول  بيــض 
الدايــت.  وجهــة نظــرى يصلــح ألصحــاب 
الــي  والدتــك  عجــة  عــن  شــيًئا  نذكــر  لــن 
كانــت تكســر هلــا أربعــن بيضــة، ال شــأن لــك 

هبــذا!
حــى وجبــة العشــاء كانــت حمصــورة مــا بــن البطاطــس 
القــرع ىف خليــط مــن  اللحــم والطماطــم والبصــل أو  ىف خليــط مــن 
اللحــم والطماطــم والبصــل. وقــد عشــت حــى صــرت مشًســا تضــيء 
الدنيــا، وأكلــت علــى موائــد امللــوك، وصــارت وســاوس الطفــل الــذي 
ألــوان احللــوايت  فقــد بصــره صغــرًا شــيًئا مــن املاضــي. وعرفــت كل 
الفرنســية واإليطاليــة، لكــن احلنــن ـ فيمــا أتوقــع ـ يظــل للطعــام األول. 

والبسبوســة غــرام الكثــر مــن املصريــن.
مــن كثــرة حــى حللــوى البسبوســة بدايــة مــن ُصنــع أمــى للبسبوســة 
ىف املنــزل خاصــة أايم الشــتاء وقــت الدراســة وفرحــى الشــديدة بتلــك 
الرائحــة الذكيــة ىف كل أرجــاء املنــزل، صــوت الفــرن وشــكل الصينيــة 
لهــا وتُعطيهــا منظــًرا شــهًيا  قشــر لُتجمِّ

ُ
وأمــى تضــع فيهــا قطــع اللــوز امل

دوان صاحقبــل أن تدخــل الفــرن أو أتذوقهــا، لذلــك وعلــى كثــرة مــا أتــذوق تظــل 

�  لوحة للفنان ريتشارد مشيد جاك روزيس

�  طه حسن
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أمتــى أن حتظــى أبايٍم طيبــة  مرحبًــا خــري، كيــف حالــك؟ 
مــن  إليهــا  أقــرب  أبنــك  دوًمــا  تــردد  الســماء، كمــا ُكنــت  يف 
غــرك ُمنــذ الطفولــة أيهــا اجلبلّــي وهــا قــد اســتقررت فيهــا أخــرًا. 
أكتــب اآلن ال أُلرثيــك، إمنــا ألحتايــل علــى املــوت وأُريــك كــم 

أنــت حــّي، وكــم أن ذكــراك عصيّــة علــى كل نســيان. 
وفاتــك، عندمــا صدحــت  نبــأ  تلقيــت  أن  منــذ  مــرَّ عامــان 
والُقــرّاء  واألصدقــاء  الُكتّــاب  وهتافــت  النبــأ  بذلــك  األخبــار 
بضحكتــك  تراهــم  فوقهــم  مــن  وأنــت  وأتبينــك،  لتوديعــك 

اجلميــل!  للنائــم..  مراثــي  ال  مــراًرا!  يقتلونــي  إهنــم  املاحلــة: 
حنــُن ال حنتفــي بــك جمــرًدا، إمنــا نكتبــك ونعيــدك مــّرة أخــرى 
وروحــك  الفضفاضــة  وشــعريتك  مبقاالتــك  بيننــا،  احليــاة  إىل 
الباقيــة. لنســتمع منــك األســرار وحُنــوِّل العصــا إىل اني، ونثرثــر 
حــى املســاء لتمــر ســرتك خاطفــة مــن جديــد دون أن يغلبنــا 

نعــاس أزيل وال نــوم. 
نكتبــك اي ســيدي لنشــهر طفولتــك املضّمخــة بدمــوع اخليــل 
متحــف  ولنفتــش يف  النســيان،  حيــرف  الــذي  العــامل  وجــه  يف 
ذاكرتــك عــن أوراقــك ومقتنياتــك لنرســم هبــا تضاريًســا خالــدة 
حتتويــك، ولنســافر إىل ”ديــر الغصــون“ لنجــد قريتــك وبيتــك 
بــو( ينعــق: مــا مضــى ســيعود،  إلــن  ونســتمع لغــراب )إدغــار 

حتًمــا ســيعود! 
ســيعود  إىل حيــث اخليــول واألســلحة وألنــك اخــرت أال 
والكتابــة  احليــاة  لثنائيــة  اثلثًــا  بُعــًدا  وجــدت  وألنــك  متــوت، 
الصارمــة؛ فكســرهتا وعشــت الكتابــة وكتبــت احليــاة وحتايلــت 

املســتقبل. إىل  مشــتاقًا  بيننــا،  خالــًدا  وبقيــت  الغيــاب  علــى 
تســمع  مل  ُرمبــا  مدينــة  مــن  نفســي،  علــى  أُلعّرفــك  أكتبــك 
هبــا مــن قبــل، يف أقاصــي مشــال اخلليــج، أان الــي قرأتــك جيــًدا 
والــي اختارتــك أن تكــون فنجــان قهوهتــا األول علــى حــد تعبــر 
درويــش، أعــوُد إىل مقالــك األخــر قبــل أايم قليلــة مــن رحيلــك، 
حينمــا ذكــرت أبن الذيــن اســتحوا.. ماتــوا! وكأنــك ُمــت لتثبــت 
أنــك مــن الُكتّــاب الذيــن صدقــوا العلــم روًحــا والكتابــة حيــاًة 
فُمــت وتركــت الذيــن ال يســتحون يعيثــون يف أرض الثقافــة.. 

فســاًدا!
ُمــت مــّرة واحــدة، وســتولد مــراًرا مــع كل مقــال نُعيــده فنقــرأه 
أو بيــت ِشــعٍر نُــردده فنحفظــه، أو فكــر مجيــل نكــرره فندرســه. 
وألنــك كثــٌر بيننــا، اختارتــك الســماء  لتفــرش لــك مهــًدا قُــرب 

النجــوم حيــث موطنــك ولُتضــيء ُشــعلتك وال تنطفــئ أبــًدا!

منرة املهندي

إلى خيري منصور

أقرب إلى السماء 

صري حافظ

طه حسني

اللقاء

لم يكن لقاء العميد باألمر الميسور

أمنية طالت 
وخطة 

تحققت

أعــود إىل الذكــرايت الشــخصية الــي مجعتــين بطــه حســن، تلــك 
، أنــين  القامــة العماقــة الــي أحســب اآلن وقــد مــرَّ بنــا كل مــا مــرَّ
كنــت حمظوظًــا حينمــا حظيــت بتلــك اللقــاءات القليلــة معــه. خاصــة 
أنــين التقيــت بــه ثــاث مــرات، التــزال كل منهــا حمفــورة يف ذاكــريت، 

وكأهنــا حدثــت ابألمــس.
 والواقع أنين، حينما أستعيد سنوات الشباب األوىل يف الستينيات، 
أشــعر أبنــين كنــت حمظوظًــا حينمــا تعرفــت يف شــرخ الشــباب علــى 
جــل ُكتــاب مصــر الكبــار وقتهــا مــن توفيــق احلكيــم وحيــى حقــي، 
حــىت جنيــب حمفــوظ ويوســف إدريــس وفتحــي غــامن وحممــود البــدوي 
وســعد مــكاوي وصــاح عبــد الصبــور وأمحــد عبداملعطــي حجــازي 
وغرهــم، وتعلمــت منهــم الكثــر، وتعــددت لقــاءايت هبــم عشــرات، 

بــل مئــات املــرات، لكنــين مل ألتــْق بطــه حســن إال ثــاث مــرات.

«1»
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فقــد قدمــت مــن قريــي، بعــد إكمــال الثانويــة العامــة 
ــه مباشــرة  يف مدرســة قويســنا الثانويــة، إىل القاهــرة ألتوجَّ
– بعــد أن اســتقر يب املقــام يف حجــرة صغــرة يف روض 
الفــرج – إىل نــدوة جنيــب حمفــوظ الــي كانــت تُعقــد يف 
»كازينــو أوبــرا أو كازينــو صفيــة حلمــي كمــا كان يُعــرف 
وقتهــا« صبــاح كل مجعــة. كنــت قــد اكتشــفت أعمــال 
حمفوظ األوىل يف مكتبة املدرســة الثانوية الي كان هنمي 
للقــراءة قــد دفــع املــدرس املســؤول عنهــا لتكليفــي بــدور 
املدرســة  ملكتبــة  وكان  عليهــا،  واإلشــراف  تنظيمهــا  يف 
تلــك فضــل خترجيــي مــن مدرســة أرســن لوبــن وشــرلوك 
هوملــز وسلســلة االمباشــى عكاشــة والشــاويش درويــش 
مدرســة  إىل  البوليســية،  الــرواايت  مــن  ماثلــة وغرهــا 

ُ
امل

لكــن اكتشــايف  تيمــور.  احملامــي وحممــود  حممــود كامــل 
الــي  الثاثــة  حمفــوظ  جنيــب  وأعمــال  املــدق(  لـ)زقــاق 
عــن  أحبــث  فتنــي وجعلــي  املدرســة  مكتبــة  كانــت يف 
ندوتــه  بنبــأ  فعرفــت  أخبــاره.  وأتتبــع  األخــرى،  أعمالــه 
األســبوعية املفتوحــة صبــاح كل مجعــة يف ذلــك املقهــى 
الشــهر. كان حمفــوظ وقتهــا قــد فــرغ مــن الثاثيــة، وأنفــق 
أن  قبــل  اجلديــدة  التغــرات  أتمــل  يف  عديــدة  ســنوات 
يكتــب )أوالد حارتنــا( الــي اتبعتهــا يف عامــي األول مــن 
الــردد علــى ندوتــه يف القاهــرة. أقــول كان اكتشــايف لــه، 
هــو الــذي دفعــي إىل التوّجــه لندوتــه قبــل أن أتوّجــه إىل 

قاعــات دراســي اجلامعيــة.
ندوة جنيب حمفوظ والتقومي األديب

ــا كامــًا وســاحرًا لشــاب 
ً
وقــد فتحــت هــذه النــدوة عامل

طُلعــه مل يبلــغ العشــرين بعــد. فيهــا تعرفــت علــى أكثــر 
بعــد ابســم جيــل  فيمــا  ُعرفــوا  الذيــن  مــن  أبنــاء جيلــي 
الستينيات من ُكتاب وشعراء، وعلى غرهم من سبقوان 
منهــم  عــدد كبــر  أو جيلــن، وكان  الكتابــة جبيــل  إىل 
يــردد علــى نــدوة جنيــب حمفــوظ تلــك، وصحبــي عــدد 
منهــم إىل نــدوات أخــرى كانــت تعــج هبــا القاهــرة يف هــذا 
الوقــت مــن مطلــع الســتينيات، وتنظــم ندواهتــا األســبوعية 
يف أمســيات خمتلفــة، إىل احلــد الــذي ميكــن معــه القــول 
بوجــود تقــومي أديب أســبوعي، ميكــن أن جتــد فيــه نــدوة 
منظمــة أو مفتوحــة كل يــوم مــن أايم األســبوع. كانــت 
هنــاك »رابطــة األدب احلديــث«، الــي تعقــد ندواهتــا كل 
ثــااثء وينظــم العمــل فيهــا مصطفــى الســحريت، والــي 
كانــت تــردد يف قاعاهتــا أصــداء صــوالت حممــود أمــن 
العــامل وجوالتــه فيهــا قبــل اختفائــه القســري وراء القضبــان 
عــام ١959، وكان هنــاك »اندي القصــة« الــذي ســعى 
يوســف الســباعي الســتقطاب أعــام جيلــه مــن الُكتــاب 
تصــدر  الــي  الذهــي(  )الكتــاب  فيــه، وكانــت سلســلة 
عنــه، توشــك أن تكــون صــك اجلــودة ومتريــر األعمــال 
القصصيــة والروائيــة اجليــدة إىل اجلمهــور الواســع. وكان 
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�  جلسة قراءة مع سوزان يف وقت الشباب

يقيــم نــدوة أســبوعية كل أربعــاء يناقــش فيهــا كمــا يقــول 
عنوانــه جمموعــة قصصيــة أو روايــة جديــدة يف كل مــرة، 
فضــًا عــن أنــه كان يعقــد مســابقة ســنوية للقصاصــن 
مقدارهــا  وجائــزة  للفائــز  ذهبيــة  ميداليــة  تقــدم  اجلــدد، 
يف  جنيًهــا  اخلمســون  مــا  أدراك  ومــا  جنيًهــا،  مخســون 
الــي  الشــهري  الغرفــة  إجيــار  الوقــت، حينمــا كان  هــذا 
يزيــد علــى اجلنيــه  الفــرج ال  اســتأجرهتا يف حــي روض 

الواحــد إال قليــًا. 
وكانــت هنــاك »اجلمعيــة األدبيــة املصريــة« الــي تعقــد 
ندواهتا كل أحد، وتضم جيًا أكثر شبااًب من الناشطن 
يف الرابطة والنادي، وكان أبرز أعامها عبدالقادر القط 
وحممــد النويهــي وصــاح عبــد الصبــور وفــاروق خورشــيد 
وعبدالغفــار  زكــي  وأمحــد كمــال  علــي  حســن  وماهــر 
مــكاوي، وكانــت هنــاك »مجعيــة األمنــاء« الــي متحــورت 
حــول شــخصية أمــن اخلــويل اآلســرة ابلصــورة الــي كانــت 
جتعــل القاهــرة، لشــاب قــادم مــن أعمــاق ريــف املنوفيــة، 
ُمــرع ابملعــارف وتنــوع  تبــدو وكأهنــا حمفــل أديب يومــي 
املشــارب واالجتاهــات، وال يكــف عــن اجلــدل والنقــاش 
اليومــي حوهلــا. بــل إنــي وبعــد حيــاة طويلــة يف املؤسســة 
اجلامعيــة الغربيــة، مبحاضراهتــا ومؤمتراهتــا، أســتطيع القــول 
أبن مــا كان يــدور يف تلــك احملافــل كل أســبوع ال يقــل 
جديــة وعمًقــا عمــا تنظمــه كثــر مــن تلــك اجلامعــات 

الغربيــة، وإن تفوقــت عليهــا نــدوة جنيــب حمفــوظ خاصــة 
بســبب تنظيمهــا – فقــد كان جنيــب حمفــوظ واملقربــون 
منــه يقــررون الكتــاب الــذي ســتدور حولــه املناقشــة ســلًفا 
يف األســبوع التايل – وكانت شــخصية صاحبها وســرعة 
بديهتــه، وقدرتــه علــى اكتشــاف مــن قــرأ الكتــاب ومــن 
يريــد املشــاركة يف النقــاش دون أن يقــرأه، جتعــل اجلميــع 
يقرأون الكتاب ســلًفا، أو يكتفون ابالســتماع الصامت 
لنقــاش مــن قــرأوه، ألن مــن كانــوا يــرددون عليهــا كانــوا 
يفعلــون ذلــك بدافــع الشــغف احلقيقــي للمعرفــة وحــب 
األدب، وليــس مــن أجــل احلصــول علــى مؤهــل دراســي.
ومــا أن بــدأت الكتابــة يف الصفحــة األدبيــة جلريــدة 
)املســاء( وملحقهــا األســبوعي، وكان يشــرف عليهمــا 
رائــد كبــر ذو بصــرة اثقبــة هــو عبدالفتــاح اجلمــل، مث 
يــرأس  الــي كان  البروتيــة  )اآلداب(  جملــة  يف  بعدهــا 
آخــر  اســتقطبي كبــر  حــى  إدريــس،  ســهيل  حتريرهــا 
هــو حيــى حقــي للعمــل معــه يف جملــة )اجمللــة( منــذ عــام 
١96٣. حــى أُتيــح يل – عــر هــذا كلــه – أن أتعــرف 
شــخصًيا ســواء يف نــدوة جنيــب حمفــوظ، أو يف الصفحــة 
األدبيــة بـ)املســاء( ومكتــب عبدالفتــاح اجلمــل املفتــوح يف 
صالــة دورهــا العلــوي الفســيحة، أو فيمــا أود أن أمسيــه 
بصالــون حيــى حقــي اليومــي يف مكتبــه مبجلــة )اجمللــة( 
كل ُكتابنــا الكبــار منهــم والشــبان. وحينمــا شــاركت عــام 
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١97٠، عــام تــرك حيــى حقــي جمللــة )اجمللــة( ُمكرًهــا – 
وبعــد مؤامــرة دنيئــة حاكتهــا ســهر القلمــاوي لطــرده منهــا 
– يف أتســيس امللحق األديب جمللة )الطليعة( الي كانت 
تصــدر مــن مؤسســة )األهــرام(، أاتح يل العمــل فيهــا 
الــردد يوميًــا علــى صالــون أديب يومــي آخــر، هــو مكتــب 
توفيــق احلكيــم يف الــدور الســادس يف مبــى )األهــرام(. 
بــكل ُكتــاب مصــر  وهكــذا اكتملــت معرفــي احلميمــة 
بدايــة  يف  الزلــت  وأان  أعماهلــم،  جــل  قــرأت  الذيــن 
الشــباب، ابســتثناء طــه حســن وعبــاس حممــود العقــاد.

كان أوهلمــا قــد اعتــزل العمــل العــام وحــى التدريــس يف 
اجلامعــة – جزئيًــا – حينمــا وفــدت إىل القاهــرة، مث كليًــا 
بعــد أن أصبحــت انقــًدا شــااًب فاعــًا يف احليــاة الثقافيــة. 
وكان اثنيهمــا اليــزال يعقــد صالونــه الشــهر صبــاح كل 
مجعــة، ويف نفــس الوقــت الــذي كانــت تنعقــد فيــه نــدوة 
جنيــب حمفــوظ. وكان هنــاك مــن أصدقــاء الشــباب شــاعر 
مــن جيلينــا، هــو احلســاين حســن عبــدهللا – كان مــن 
العقــاد  مــن مريــدي  ليحــى حقــي يف )اجمللــة(  املقربــن 
أكثــر  حــاول  وقــد  ابنتظــام،  صالونــه  علــى  واملردديــن 
مــن مــرة إغرائــي ابلذهــاب معــه، ولكــن مل تكــن لــديَّ 
عنــه،  ومسعــت  للعقــاد  قــرأت  مــا  بعــد كل  رغبــة،  أي 
إليــه أو حضــور صالونــه، برغــم إغــراءات  يف الذهــاب 
احلســاين املتعــددة، ألن الذهــاب إىل صالونــه كان يعــي 
الغيــاب عــن نــدوة جنيــب حمفــوظ الــي تعقــد يف نفــس 
الوقــت. وألنــي كنــت فكــراًي وموقفيًــا ضــد مــا آل إليــه 
أمــر العقــاد يف تلــك املرحلــة األخــرة مــن حياتــه، خاصــة 
الــذي كنــت شــديد  احلديــث  للشــعر  الســافرة  عداوتــه 
اإلعجــاب بــه، ومل تطــل مقاومــي الــي مل تســتغرق أكثــر 
مــن عــام مــن معرفــي ابحلســاين، إذ ســرعان مــا غــادر 
العقــاد نفســه عاملنــا، وإن كان احلســاين قــد أخــذين فيمــا 
بعــد إىل شــقته قبــل أن تتبــدد مكتبتــه، وهــي الشــقة الــي 
كان يعقــد صالونــه يف صالتهــا الواســعة، وكانــت غرفــة 
مكتبــه الكبــرة فيهــا أقــرب إىل صومعــة الراهــب مبكتبتهــا 

هيبــة.
ُ
امل

عــن  التعــرف  يف  حقيقيــة  رغبــة  لــديَّ  ظلــت  لكــن 
قــرب علــى طــه حســن، ومل يكــن هــذا ابألمــر اليســر 
أو اهلــن يف ذلــك الوقــت، وحينمــا انتقلــت أوائــل عــام 
لرعايــة  األعلــى  »اجمللــس  يف  موظًفــا  للعمــل   ١966
النفــس  منيــت  االجتماعيــة«  والعلــوم  واآلداب  الفنــون 
أبني ســأراه عن كثب يف االجتماع الســنوي للمجلس، 
والــذي كنــت أمســع مــن الزمــاء – يف أمانــة هــذا اجمللــس 
العامــة الــي عملــت فيهــا – عــن صوالتــه وجوالتــه فيــه. 
والواقــع أن العمــل يف ســكراترية اجمللــس الدائمــة يف هــذا 
الوقــت حيــث كانــت تعقــد اجتماعــات جــل اللجــان، 

ثقفــن، كان نوعــا 
ُ
ويفــد عليــه حلضورهــا أبــرز الُكتــاب وامل

مــن االمتــداد الطبيعــي للتقــومي األديب الــذي أشــرت إىل 
ندواتــه ومجعياتــه املتعــددة. بــل كانــت تــدور بــن موظفيــه 
مــروايت كثــرة كان هلــا حضورهــا القــوي الــذي حتولــت 
معــه إىل اتريــخ شــفهي يســتحق الكتابــة ملــا كان يــدور 

يف قاعاتــه. 
وكنــت أعلــل النفــس أبنــي سأشــاهد طــه حســن يف 
املوظفــون  فقــد كان  اجمللــس،  هليئــة  القــادم  االجتمــاع 
الســنوي  هــذا االجتمــاع  قاعــة  حييطــون وقوفًــا جبــدران 
هــذا  ألغــت  املصريــة  النكســة  ضربــة  لكــن  هيــب. 

ُ
امل

االجتمــاع، ومــا أن عــاد لانعقــاد بعدهــا، حــى كان طــه 
حســن قــد أقعــده املــرض، وقــرر االكتفــاء برائســة جلنــة 
واحــدة مــن جلــان اجمللــس، كانــت جتتمــع مــرة يف الســنة 
يف بيتــه »رامتــان« يف حــّي اهلــرم، عندهــا قــررت العمــل 
بــدأب وإصــرار علــى االنتقــال مــن اإلدارة الــي أعمــل 
فيهــا يف اجمللــس، إىل تلــك الــي تنظــم أعمــال اللجــان، 
خاصــة اللجنــة الــي يرأســها طــه حســن، والقيــام بــدور 
ســكرتر تلــك اللجنــة كــي تُتــاح يل، ليــس فقــط فرصــة 
رؤيتــه عــن كثــب، ولكــن أيًضــا فرصــة زايرتــه يف بيتــه. 

املثقف واملؤسسة وسجاالت االحتواء
واآلداب  الفنــون  لرعايــة  األعلــى  »اجمللــس  وكان 
والعلــوم االجتماعيــة« وقتهــا هيئــة مســتقلة اتبعــة لرائســة 

كان أعضاء 
المجلس 

األعلى للفنون 
واآلداب 
من كبار 

مثقفي مصر 
المشهود لهم 

بالمصداقية 
والنزاهة 

واستقالل 
الرأي مثل 

طه حسين، 
وعباس 

محمود العقاد، 
ويحيى حقي، 

وأضرابهم

�  مجال عبدالناصر يقلد طه حسن قادة النيل عام 1965

اجلمهوريــة، أقامتــه حكومــة عبــد الناصــر بعــد مــا دعتــه 
ابنتصارهــا علــى العــدوان الثاثــي، لاســتفادة مــن قــوة 
مصــر الناعمــة مــع بدايــة مشــروع عبدالناصــر العــريب، ومل 
يكــن جمــرد مؤسســة اتبعــة لــوزارة الثقافــة كمــا أصبــح اآلن 
خلفــه »اجمللــس األعلــى للثقافــة«، والــذي أحالتــه فــرة 
ســيطرة فــاروق حســي علــى ُمقــّدرات الثقافــة املصريــة، 
لــه، إىل أداة لتدجــن املثقفــن،  وإدارة جابــر عصفــور 
حســي  فــاروق  تعبــر  حســب   – احلظــرة  وإدخاهلــم 
األثــر، وكان أعضــاء اجمللــس وقتهــا مــن كبــار مثقفــي 
مصــر املشــهود هلــم ابملصداقيــة والنزاهــة واســتقال الــرأي 

مثل طه حســن، وعباس حممود العقاد، وحيى 
حقــي، وحممــود تيمــور، وتوفيــق احلكيم، 

بيومــي  وإبراهيــم  حمفــوظ،  وجنيــب 
حممــود،  جنيــب  وزكــي  مدكــور، 
الشــرقاوي،  وعبدالرمحــن 
وســليمان  فــوزي،  وحســن 
حزيــن، وحممــد عــوض حممــد، 
وعائشــة عبدالرمحــن وأضراهبــم. 
جيتمــع  اجمللــس  هــذا  وكان 

وكان  العــام.  يف  مرتــن  أو  مــرة 
املوظفــون الذيــن ســبقوين للعمــل – 

الســكراترية  بوظائــف  يقومــون  والذيــن 
الكثــر  يــروون   – االجتماعــات  لتلــك  املختلفــة 

عــن صــوالت هــؤالء الكبــار ومقاومتهــم حملــاوالت الدولــة 
عليهــا.  التأثــر  أو  الثقافــة  أمــور  يف  للتدخــل  املختلفــة 
العقــاد  حممــود  وعبــاس  حســن  طــه  مــن  لــكل  وكان 
العســكر«  »دولــة  تدخــل  رفــض  يف  مســموع  صــوت 
شــاقي كمثقــف  الــذي  األمــر  وهــو  الثقافــة،  أمــور  يف 
الــذي كان  شــاب ومعــارض هلــا، يف زمــن عبدالناصــر 
اخلــوف ينتشــر فيــه مــع اهلــواء يف كل موقــع – حســب 
تعبــر جنيــب حمفــوظ الشــهر يف إحــدى رواايتــه. وإن مل 
تكــن دولــة العســكر – وال هــذا التعبــر عنهــا والــذي 

قــد كشــفت  هلــا –  ينايــر يف مصــر  ثــورة ٢5  صكتــه 
عــن أقبــح وجوههــا منــذ اســتام الســادات دفــة احلكــم 
فيهــا. انهيــك عــن أن قوميســاري الثقافــة هلــذه الدولــة يف 
مرحلتها األوىل إابن حكم عبدالناصر – ثروت عكاشة 
ويوســف الســباعي – كاان مثقفــن يــدركان قيمــة الثقافــة 
احلقيقيــة وموقعهــا، ويعرفــان قّيمهــا وقاماهتــا، وحيرصــان 
علــى كــرايء تلــك القامــات. وال ميكــن مقارنــة مــن تــوىل 
تلــك املهمــة بعدمهــا – منــذ عصــر الســادات الكئيــب 

وحــى اآلن – هبمــا أبي حــال مــن األحــوال.
مــروايت  مــن  واحــدة  فيــه  قوًســا ألذكــر  أفتــح  وهنــا 
يف  للعمــل  ســبقوين  الذيــن  املوظفــن 
تلــك،  األعلــى  اجمللــس  ســكراترية 
شــفهي  اتريــخ  إىل  والــي حتولــت 
حــدث  الكتابــة.  يســتحق 
مــرة أنــه يف يــوم انعقــاد هيئــة 
اجمللــس – والــي تضــم أكــر 
مصــر،  الثقافيــة يف  اهلامــات 
الســنة،  يف  مــرة  وتنعقــد 
ويرأســها وزيــر أو انئــب لرئيــس 
هــذه  يف  وكان  عــادة،  الــوزراء 
هــو كمــال  ســابًقا  ضابطًــا  الفــرة 
الوزيــر  أتخــر  أن    – حســن  الديــن 
عــن موعــد االجتمــاع. واكتمــل حضــور أعضــاء 
هيئــة اجمللــس يف الســاعة احملــددة الجتماعــه. وجلــس كل 
منهــم يف املــكان املخصــص لــه وفــق ترتيــب حمســوب. 
فطلــب عبــاس العقــاد مــن طــه حســن أن يــرأس اجللســة، 
ويفتتحهــا فقــد حــان موعدهــا، فــردَّ طــه حســن: فلننتظــر 
قليــًا حــى أييت الســيد الوزير،فقــام العقــاد مــن مكانــه 
رافًضــا االنتظــار حــى جيــيء الوزيــر، واجتــه إىل املــكان 
العــام  األمــن  ميــن  علــى  للوزيــر  خُمصًصــا  الــذي كان 
أان  ســأفتتح  إذن  يقــول  وهــو  الســباعي –  يوســف   –
اجللســة. فرد طه حســن: وإذا ما حضر الســيد الوزير؟ 

�  عبدالرمحن الشرقاوي�  زكي جنيب حممود�  جنيب حمفوظ

لم تكن الرحلة 
إلى حي الهرم 
تستغرق أكثر 

من عشرين 
دقيقة، ولكنني 

خرجت قبل 
الموعد بساعة 

تقريًبا، 
ووصلت إلى 
الشارع الذي 

يقع فيه البيت 
الجميل مبكًرا 

جًدا
�  يوسف السباعى
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فــرد عليــه العقــاد: فليتبــوأ مــكاين! 
مشــدًدا علــى كلمــة "يتبــوأ" حــى ال 
يفــوت علــى أحــد مــراده منهــا، فــرد 
عليــه طــه حســن ســاخرًا: أتظــن أن 
أو  مكانــك؟  يتبــوأ  أن  ابســتطاعته 
أننــا ســنرضى أن يزحيــك عــن مكانــه 
الــذي تريــد أن تضــع نفســك فيــه؟ 
العقــاد  أربــك  الــذي  الــرد  وهــو 
قليــًا، ولكنــه مضــى يف الطريــق مــن 
مكانــه إىل املــكان الــذي ُخصــص 
الســباعي  يوســف  فهــبَّ  للوزيــر. 
قائًمــا مــن مكانــه يف نــوع مــن احلركــة 
والوصــول  العقــاد  بــن  حتــول  الــي 
ملــكان الوزيــر، وتــكأكأ حولــه عــدد 
منــه  خفيــة  إبشــارة  املوظفــن  مــن 
العقــاد،  ُيصّعِــب األمــر علــى  كــي 
وقــال الســباعي: إن أردت أن تبــدأ 
فلتبدأهــا  عبــاس  أســتاذ  اي  اجللســة 
مــن مكانــك، وحينمــا يصــل الســيد 
وعــاد  فاتــه،  مبــا  ســأبلغه  الوزيــر 
حســن  طــه  فقــال  ملكانــه  العقــاد 
لــه: دعنــا نتمســك  موجًهــا كامــه 
بســيادتنا علــى القــرار، وليــس علــى 

شــكليات املراســم. فهــذا هــو عملنــا الــذي ارتضينــا أن 
وصــل  اجلميــع  حــظ  وحلســن  أجلــه.  مــن  هنــا  جنــيء 
الوزيــر يف تلــك اللحظــة. وكانــت هــذه القصــة تــروى عــن 
حصافــة يوســف الســباعي وقدرتــه علــى التعامــل الذكــي 
الســامقة، والــي تربــت يف  القامــات األدبيــة  تلــك  مــع 

الســلطة. الليراليــة واجلــرأة علــى مواجهــة  مــن  عهــد 
وملــا انتقلــت للعمــل يف ســكراترية »اجمللــس« الدائمــة 
منيــت نفســي أبنــه ســتتاح يل فرصــة رؤيــة طــه حســن 
اجمللــس  اجتمــاع  يف  ذاك  الثقــايف  دوره  ميــارس  وهــو 
يف  اعتقــايل  إىل  أدت  الســيئة  الظــروف  لكــن  القــادم، 
األعلــى«  »اجمللــس  اجتمــاع  وقبــل   ،١966 أكتوبــر 
كمــا   – االجتمــاع  هــذا  وكان  أبســابيع،  الســنوي 
اجتمــاع  آخــر  هــو  بعــد –  فيمــا  التواريــخ  ستتكشــف 
حضــره طــه حســن يف مقــر مبــى الســكراترية الدائمــة 
تقــع وقتهــا يف شــارع حســن  للمجلــس، والــي كانــت 
صــري ابلزمالــك، يف قصــر قــدمي مــن قصــور أفــراد أســرة 
حممــد علــي مت أتميمــه ضمــن موجــة االســتياء األوىل 
على متلكات األســرة العلوية، ألن النكســة وقعت بعد 
شــهرين مــن اإلفــراج عــي وعــوديت للعمــل عــام ١967، 
وتوقــف بعدهــا اجمللــس عــن االنعقــاد لعامــن تدهــورت 

أبن  الشــعبة  إدارة  رئيــس  إقنــاع  وحاولــت  إجــراءات، 
يــرك يل ســكراترية هــذه اللجنــة، مــع أنــي كنــت أرفــض 
القيام أبعمال ســكراترية اللجان ابلنســبة للجان اجمللس 
املختلفــة، ووافــق بعــد إحلــاح شــديد، وكلفــي بســكراترية 
محاســي  يف  وجــد  ألنــه  ١97٠؛  عــام  اللجنــة  تلــك 
الشــديد للقيــام هبــذا العمــل ختفًفــا مــن عبأيــن: عــبء 
العمــل يف املســاء، ألهنــا كانــت جتتمــع مســاء، وعــبء 
الذهــاب إىل منطقــة "الطالبية"حبــي اهلــرم البعيــد حيــث 
بيــت طــه حســن الشــهر )رامتــان( الــذي جتتمــع فيــه.
لكنــه كان حريًصــا علــى أن ينبهــي إىل عــدة أمــور: 
أوهلــا أمهيــة هــذه اللجنــة، وأمهيــة رئيســها طــه حســن، 
وهــو أمــر مل أكــن يف حاجــة إىل مــن ينبهــي إليــه، فوعــّي 
أبمهيتــه هــو دافعــي األول كــي أقــرب منــه وأتعلــم منــه. 
واثنيها أن الدكتور طه حســن شــديد الدقة يف مواعيده 
الدقيــق هبــا، ومــن هنــا ضــرورة  وحريــص علــى االلتــزام 
الذهــاب مبكــرًا، وقبــل موعــد االجتمــاع بربــع ســاعة على 
األقــل. واثلثهــا أن آخــذ معــي جــدول أعمــال اجللســة، 
االجتمــاع،  هــذا  إىل  األعضــاء  لــه  وفًقــا  ًدعــي  الــذي 
وحمضــر اجتمــاع اجللســة الســابقة. والواقــع أنــي درســت 
الســنوات  اجتماعــات  حماضــر  وقــرأت  جيــًدا،  األمــر 
الســابقة، ال حمضر اجللســة الســابقة وحدها، واكتشــفت 
أهنــا ُمصاغــة بعنايــة ابلغــة، ومكتوبــة بلغــة صافيــة سلســة 
ضاعفــت مــن إحساســي بفداحــة املســؤولية الــي ســعيت 

تطوًعــا إىل حتملهــا وأدائهــا.
يــوم  يف  ســأحضرها  الــي  اجللســة  موعــد  وحــان 
أنــي كنــت  ومــع   .١97٠ عــام  مــن  خريفــي صحــو 
حــي  إىل  الرحلــة  تكــن  ومل  املنيــل،  حــي  يف  أســكن 
أكثــر  تســتغرق  وقتهــا،  العــام  النقــل  أبتوبيــس  اهلــرم 
مــن عشــرين دقيقــة، فقــد خرجــت قبــل املوعــد بســاعة 
البيــت  الــذي يقــع فيــه  تقريبًــا. ووصلــت إىل الشــارع 
البيــت  مــكان  علــى  وتعرفــت  جــًدا،  مبكــًرا  اجلميــل 
هــي  عمــا  االختــاف  شــديدة  املنطقــة  وكانــت  فيــه. 
مــن  يف كثــر  املــزارع  ورائهــا  مــن  ومتتــد  اآلن،  عليــه 
املواقــع. منطقــة هادئــة مليئــة ببيــوت حُتيطهــا حدائــق 
مــا  أهــم  وكان  معّمــرة،  أبشــجار  مليئــة  واســعة كبــرة 
طــه حســن،  ســأخاطب  هــو كيــف  وقتهــا،  يشــغلي 
هــل أقــول لــه اي ســيادة الدكتــور، أو اي ســعادة البــك. 
إىل  عملــي  مــن  ســنوات  وطــوال  وقتهــا  أمســع  وكنــت 
يســتخدم  أنــه  حقــي  حيــى  الكبــر  أســتاذان  جــوار 
فقــررت  التبجيــل،  يريــد  حينمــا  البــك«  »ســعادة 

معــه. اســتخدامهما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد القادم
يف بيت طه حسن

فيهمــا صحــة طــه حســن، فلــم حيضــر جلســاته حينمــا 
عــام ١969.  لانعقــاد  عــاد 

ومــع أنــه مل يعــد قــادرًا علــى احلضــور ملبــى ســكراترية 
اجمللس حبي الزمالك وســط القاهرة يف جلســاته الســنوية 
العامــة، فإنــه مل يتخــْل عــن رائســته لواحــدة مــن جلانــه 
املهمــة، وهــي جلنــة جوائــز الدولــة الــي جتتمــع مــرة واحــدة 
يف الســنة، لتقــرر مــا الفــروع الــي ســتقدم فيهــا جوائــز 
مــن  الثاثــة  جماالهتــا  عــام، يف  التشــجيعية كل  الدولــة 
اآلداب والفنــون والعلــوم االجتماعيــة؛ حيــث مل يكــن 
يعلــن عــن مجيــع اجلوائــز كل عــام كمــا أصبــح احلــال يف 
عصــر اســتخدام اجلوائــز إلدخــال املثقفــن يف احلظــرة 
– كلمــا زاد العــدد كلمــا كان أفضــل – يف زمــن فــاروق 
حســي، ومــا بعــد فــاروق حســي. وكانــت اللجنــة تنعقــد 
ســكراترية  موظفــي  أحــد  أن حيضرهــا  والبــد  بيتــه،  يف 
»اجمللس« ليســجل وقائع احملضر وجيلبه لإلدارة يف اليوم 
التــايل، وكأن اللجنــة انعقــدت يف مبــى اجمللــس كاملعتــاد، 

وحبضــور أحــد موظفيــه كبقيــة اللجــان األخــرى. 
يقــوم  مــن  هــو  اللجــان،  شــعبة  إدارة  رئيــس  وكان 
بســكراترية هــذه اللجنــة، ليــس فقــط ألمهيتهــا، ولكــن 
مــن  تقــرره  مــا  أيًضــا ألمهيــة رئيســها ومــا يرتــب علــى 

لم تكن لديَّ أي 
رغبة، بعد كل 

ما قرأت للعقاد 
وسمعت عنه، 

في الذهاب 
إليه أو حضور 

صالونه

وكان أهم 
ما يشغلني 

وقتها، 
هو كيف 

سأخاطب طه 
حسين. هل 

أقول له يا 
سيادة الدكتور، 

أو يا سعادة 
البك

� .. مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن محامة
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�ب �تووكا�ت �ن مد�ي

يف هنــاايت فــرتة املرحلــة الثانويــة ومعهــا تقريبًــا كل الفــرتة اجلامعيــة، أو حتديــًدا الفــرتة مــن منتصــف 
الســبعينيات حــىت منتصــف الثمانينيــات، أتثــرُت بثقافــات غربيــة إىل جانــب ثقافــي املصريــة 
األصيلــة الغنيــة، مثلــي مثــل معظــم أبنــاء جيلــي، وكان ذلــك عــر الراديــو والتليفزيــون والســينما 
وكثــر مــن الُكتــب املرتمجــة. فعلــى صعيــد املوســيقى، حضــر بــوب مــاريل ومايــكل جاكســون وتــوم 
جونــز وجيمــس بــراون ودمييــس روســوس وداايان روّس وموجنــو جــري وروبــرات فــاك وداليــدا، 
وِفــرق شــهرة مثــل: أاّب وبــوين إم ويب جيــس ورولينــج ســتونز وغرهــا مــن أجيــال ســابقة مثــل: 
البيتلــز وإلفيــس بريســلي. مــألوا حياتنــا أحاًمــا وصخًبــا مفارًقــا ملــا وجــدان عليــه آابءان. انتقلنــا 

فجــأة إىل عصــر بنطلــوانت الشارلســتون والشــعر الطويــل والتأثــر بنزعــات اهليبيــز واســتعمال 
بعــض املفــردات اإلجنليزيــة يف األحاديــث علــى ســبيل التقمــص والتقليــد واالنبهــار.

كذلــك علــى صعيــد الســينما فُِتنّــا بســيدين بواتيــة وجــاك نيكلســون ومارلــن مونــرو وتشــاريل 
نــرو وإنغريــد برمجــان وإليزابيــث  تشــابلن وإليزابيــث اتيلــور وكلينــت اســتوود وروبــرت دي 
لوريــن.  هيبــورن وصوفيــا  بوغــارت وغريتــا غاربــو وكاثريــن  اتيلــور ومارلــن ديرتيــش ومهفــري 
أهبرتنــا أفــام مثــل: "األب الروحي"و"كازابانكا"و"محّــى ليلــة الســبت"و"قصة حب"و"عبّــاد 

امللهمــة. األفــام  الشمس"وعشــرات 

فييّنا
طارق الطيب
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وأورواب  أمريــكا  وألقــراين  يل  متثلــْت  الفــرة  تلــك  يف 
كجنــة هللا علــى األرض للحريــة واحليــاة، الــي نتمــى أن 

نفــوز هبــا يوًمــا مــا.
أن  يــوم،  ذات  الغــرب  إىل  نســافر  أن  حلمــا  كان 

احليــاة. هــذه  يف  احليــاة  هــذه  نعيــش 
� � �

مولــدي كان يف مصــر أواخــر اخلمســينيات، نشــأيت 
قاهريــة وهلجــي ابلطبــع، ارتباطــي مبصــر أصــل مل يتغــر، 
الســودان  مــن انحيــة األب متتــد إىل أعمــاق  جــذوري 
ــا.  مــن قلــب كوســي، مثلــْت وتــًدا فريــًدا متناغًمــا طبيعًي
أمــي فجذورهــا جلــدة مــن دميــاط وأم  أّمــا مــن انحيــة 
هلــا ُولِــدْت يف بورســعيد، انتقلــْت )جــديت( إىل منطقــة 
حــى  فيهــا  وعاشــت  ابلقاهــرة،  احلســينية  يف  البيومــي 
هــذا  وفاهتــا، فعشــنا معهــا يف طفولتنــا زمنًــا مجيــًا يف 

املــكان الــذي ميثــل بعًضــا مــن قلــب مصــر وروحهــا.
قبــل  متوازنــة،  هنيــة  منســجمة  غنيــة  طفولــة  عشــُت 
حــاالت اخللخلــة السياســية والضغائــن والتصدعــات الــي 
طــرأت علــى مصــر والســودان منــذ منتصــف الثمانينيــات 

حــى وقتنــا احلــايل.

أســرًا لدرجــات بــرودة حتــت الصفــر جتعلــي أحتــرك مثــل 
ــدا حــى تنفــك أوصــايل يف  املنــَـوَّم مغناطيســًيا، أســر جُممَّ

بســهولة. دفء ال أييت 
بــدأت بنفســي يف ُصنــع أســلحة البقــاء ضــد هــذا الــرد 
اجملــرم؛ مبفتــاح الصــر علــى املنــاخ املــؤمل الطــارد واملميــت 
ألعى الديناصورات على األرض، مث مبفتاح آخر لتلك 

اللغــة العصيــة الغريبــة الصعبــة؛ اللغــة األملانيــة.
� � �

ســرُت حــذرًا فــوق أرض جتّرَعــْت الكثــر مــن الدمــاء، 
وأهلكــْت العديــد مــن األرواح، أرض احلــروب العامليــة 
والتاريــخ املوجــع، الــي لــو نزلــُت إليهــا قبــل قــرن ونصــف 
القرن من وصويل لكنت يف اسم كان وخرها. واألرض 
الــي تتشــرب كل هــذا الكــم مــن الدمــاء وتُبيــد كل هــذه 
األرواح، البــد هلــا أن تزهــر حيــاة أفضــل وروًحــا أخــرى 

مهمــا طــال الزمــن. 
بعــد أعــوام قليلــة بــدأت تدرجييًــا أهــوى فيينــا ُمتخلًصــا 
قــت املزمــن الــذي الزمــي، أتيــُت يف شــتاء 

ُ
مــن هــذا امل

هزمــي، وملــا جــاء الربيــع تفاءلــُت، وملــا جــاء الصيــف 
اخلريــف  دخــل  وملــا  وفتياهتــا،  املدينــة  هبجــة  أحببــُت 

وشــاءت األقدار وشــئُت أان معها أن أنتقل إىل قلب 
أورواب؛ إىل فيينــا حتديــًدا، هكــذا بــن يــوم وليلــة وجــدُت 
نفســي يف مدينــة مــا إن وصلــت إليهــا حــى كرهتهــا يف 
اليــوم التــايل، مل أجــد تلــك اجلنــة الــي رمستهــا يل القــراءات 
واملوســيقى واألفــام األجنبيــة الــي عشــت ســحرها يف 
مراهقــي وشــبايب يف القاهــرة. مل تكــن فيينــا هــي تلــك 
املدينــة الــي ســحرتنا هبــا أمسهــان حــن تغنّــت بـــ "ليــايل 
بنفســي  ورأيــت  ابخلديعــة  شــعرت  فيينــا".  يف  األنــس 
كيــف يكــون ألورواب وجــٌه قــاٍس ال يــراه إال مــن يعيــش 
الواقــع حًقــا علــى أرض الواقــع الفيينّــاوي ال فــوق مســاء 

األحــام القاهريــة.
لكــن هــذا هــو حــال كل نبتــة ُتشــَتل مــن أرضهــا إىل 
أرض أخــرى، مصرهــا إّمــا النمــو واالســتمرار أو اهلــاك. 
ُشــِتلُت مــن طينــة امليــاد الدافئــة وُزرِعــُت يف إســفلت 
الصقيــع، لكــن الذكــرايت ظلــت مســاًدا لــألرض اجلديــدة 

وحافظــت علــى البقــاء.
منتصــف  يف  تفــاؤاًل  األشــخاص  أكثــر  رآين  لــو 
الثمانينيــات يف هــذه املدينــة، ملــا ظــنَّ أنــي ســأبقى فيهــا 
ألكثــر مــن بضعــة أشــهر. كنــُت أســر يف هــذه املدينــة 

عشُت طفولة 
غنية منسجمة 
هنية متوازنة، 

قبل حاالت 
الخلخلة 

السياسية 
والضغائن 

والتصدعات 
التي طرأت 
على مصر 
والسودان 

منذ منتصف 
الثمانينيات
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وأضــاف العمــل ارتباطًــا ومســؤولية وأضافــت الصداقــات 
املتتاليــة ِعشــرة غاليــة وهبجــة.

أقمُت يف مدينة ليايل األنس بصفة هنائية.
قدَّمــْت يل فيينــا ثقافــة إضافيــة يســرة وقريبــة بتكلفــة 
زهيــدة أو جمانيــة يف أغلــب األحيــان، ســواء مــن خــال 
متحــف أو مســرح أو كونســرت أو ســينما أو عــروض 
أدبيــة وفنيــة وغرهــا. رأيــت يف فيينــا ثقافــة ختتلــف عــن 
ثقافــة كثــر مــن املــدن الشــهرة بفنوهنــا النخبويــة. الفــن يف 
فيينــا رغــم أانقتــه فهــو يف متنــاول اجلميــع، ال خيــص خنبــة 
وليــس مــن أجــل االســتعراض. هــذه األصالــة يتشــرب 
منــه  ينهلــون  الفــن،  مــن  احلقيقــي  املغــزى  النــاس  منهــا 
لدواخلهــم قبــل الشــكل املظهــري اخلارجــي، وأن تكــون 
املــرأة الفييناويــة مفتونــة ابملوســيقى مثــًا ورمبــا قــادرة علــى 
يف  يشــبه  مــا  فهــو  منزليــة،  الفــن كهوايــة  هــذا  مارســة 
جمتمــع آخــر القــدرة علــى حتضــر وجبــة لذيــذة مبنتهــى 
االحــراف. أن يكــون هنــا أصحــاب كل املهــن كرجــل 
النظافة والبواب والسباك مهتمن ابملسرح والكونسرت 
وحيضــرون عرًضــا يف هنايــة األســبوع مــع زوجاهتــن ليــس 
ابألمــر الغريــب، وأن تكــون للفــاح ورجــل الريــد مكتبــة 
بُكتــب حيبهــا ويقرؤهــا ليــس مــن قبيــل احملــاكاة الفارغــة 

أبــًدا.
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صــار يل يف فيينــا صديقــات وأصدقــاء، صــارت يل 

وتدخــل املطاعــم واملقاهــي نفســها، وأن تكــون يل مــع 
بعضهــم صداقــات عاديــة حبكــم االهتمامــات أو الــردد 

علــى األمكنــة نفســها.
ومــن  حيبــي  مــن  الطوائــف  مــع كل  جتمَّعــُت  هنــا 
مــن  وليــس ابلضــرورة  يفهمــي  مــن  واقربــُت  يكرهــي، 
وزمائــي  زميــايت  مــع  وأنشــر  أكتــب  صــرت  حيبــي، 
أســافر  وأصبحــت  انجحــة،  مشــركة  مبشــاريع  ونقــوم 
مثــًا للنمســا عــدة مــرات يف حمافــل دوليــة، مثــًا للبلــد 
الــذي قــدم يل اجلنســية ببســاطة ومســح يل أن أقــول رأيــي 
صراحــة يف كل مــكان دون أن يطلــب االطــاع مســبًقا 
علــى مــا ســأتلوه علــى اجلمهــور. صحيــح أنــه ليــس صــواًت 
مؤثــرًا كمــا ينبغــي وكمــا أمتــى لكنــه صــوت حــر، صــوت 

يُعتَقــل. ال 
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يف بدايــة وصــويل إىل فيينــا قبــل أربعــة عقــود، عشــت 
أجــواء كابوســية  يف  لكــن  املدينــة،  قلــب  مــن  ابلقــرب 
مــادي حقيقــي.  فقــر  واجلســد ويف  الــروح  علــى  ثقيلــة 
تعلمتهــا  الــي  واخلــرات  الــدروس  بــن  مــن  هــذا  كان 
واكتســبتها. كنــت مثــل طفــل حيبــو يف املدينــة، أرغــي فــا 
يفهمــي أحــد وال أفهــم أحــًدا. مــن حســن حظــي أنــي 
انتقلــت رويــًدا إىل املركــز، مهتًمــا بتاريــخ البــاد القــامت 
وبتارخيهــا الناصــع، مندهًشــا ابلفنــون العظيمــة مــن إجيــون 
عاشــًقا  وكارل كــوراب،  وجوســتاف كليمــت  شــيلي 

قــت لكــن 
ُ
أتملــُت مــا فــات، وملــا عــاد الشــتاء عــاد يل امل

بدرجــة أخــّف، وهكــذا صــارت الفصــول تتــوايل ويتجمــع 
خزيــن الــوداد والقبــول للمدينــة وأهلهــا، طــارًدا العــداوة 

الــي كانــت.
مــن  املدينــة جبــزء  الزمــان وابحــت يل  مــن  مــر عقــد 
عــادت  هنــا  ُحســنها،  ضفائــر  يل  ــْت  وَفكَّ أســرارها 
تدرجييًــا فتنــة املوســيقى وهبــاء األفــام وصــور الفراديــس 
وأنســها  املدينــة  مجــال  عــر  القاهــرة  يف  راودتــي  الــي 
وعــر متاحفهــا وحدائقهــا وقصورهــا وحاراهتــا وبناايهتــا 

أهلهــا. ذلــك  وقبــل كل  ومقاهيهــا  وحاانهتــا 
سألُت نفسي: هل ستبقى أم أنت مغادر؟

قلُت سأبقى وصدقت أمسهان!
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يف كل زايرة ســنوية يل إىل القاهــرة -بعــد وصــويل إىل 
فيينــا عــام ١98٤- كنــت أشــعر كمــن يعيــش مــع زوجــة 
أمــي  القاهــرة.  فيينــا، ومــع أم حنــون يف  أب طيبــة يف 
مــن وراء  لكــن  تتلقــاين حبضــن عامــر غامــر،  القاهريــة 
قلبهــا تدفعــي للعــودة جمــدًدا إىل بيــت زوجــة أيب، تــرى 
ما أراه وما ال أراه. يف فيينا تســتقبلي زوجة األب أيضا 
إليــه مــن  ابحلضــن والرحــاب وبرتيــب كل مــا أحتــاج 

أجــل إقامــة طويلــة أو دائمــة.
مــع الوقــت اســتحالت العــودة الدائمــة للقاهــرة والبقــاء 
ارتباطًــا ومســؤولية  مــن منســاوية  الــزواج  أضــاف  فيهــا. 

وهبــم  هبــن  جتمعــي  العــامل  مقاهــي  أمجــل  مــن  مقاهــي 
أصدقــاء  تضمنــا؛  مناســبات كثــرة  هنــاك  وأصبحــت 
وصديقــات مــن جنســيات خمتلفــة، أتــى بعضهــم مثلــي 
وآمــال  ظــروف  يف  فتاقينــا  قســرًا،  وأغلبهــم  طواعيــة 
والــذي  يشــبهنا  الــذي  الفنــان  معنــا  اجتمــع  متشــاهبة. 
يفهمنــا وجادلنــا  الــذي  السياســي  وحــاوران  يشــبهنا  ال 
الــذي يبغضنــا، وفتــح البعــض قلوهبــم لإلنســانية املتشــاهبة 

إنســانية متشــاهبة. مــع  أيضــا  قلوهبــم  البعــض  وأغلــق 
أصبح معتاًدا يل هنا أن أرى رئيس اجلمهورية ســاكًنا 
يف بنايــة قريبــة مــي وتشــبه البنايــة الــي أســكن فيهــا، ال 
حــرس عليهــا وال كامــرات؛ أن أراه داخــًا إىل املقهــى 
الــذي أجلــس فيــه بــا ُهتافــات أو تبجيــات أو إزاحــة 
بشــر مــن الطريــق، متحــاداًث مــع أصدقائــه شــاراًب قهوتــه 
ببســاطة؛  ومغــادرًا  مثلــي  حمفظتــه  مــن  حســابه  ودافًعــا 
أصبــح مألوفًــا يل هنــا أن أرى قرينتــه تذهــب بنفســها 
علــى القدمــن إلحضــار أحفادهــا مــن املدرســة القريبــة 
هنايــة الشــارع، أو أن أجــد النائــب الرملــاين يف حــزب 
اخلضــر يركــب دراجتــه إىل الرملــان ألنــه مــن ُمناصــري 
البيئــة وضــد تلوثهــا أو جالًســا علــى جــواري يف البــاص، 
اجلامعــة  ســيارة عميــد  أجــد  أن  هنــا  عــاداًي يل  أصبــح 
حــارس  أو  املكتبــة  أمــن  ســيارة  مــن  وأرخــص  أصغــر 
البوابــة بــا أي حــرج أو عيــب؛ أصبــح طبيعيًــا يل هنــا 
أن ألتقــي بشــخصيات شــهرة متشــي يف الشــارع نفســه 

شاءت األقدار 
وشئُت أنا 

معها أن 
أنتقل إلى 

قلب أوروبا؛ 
إلى فيينا 

تحديًدا. هكذا 
بين يوم وليلة 
وجدُت نفسي 

في مدينة 
ما إن وصلت 

إليها حتى 
كرهتها في 
اليوم التالي

كنُت أسير 
في هذه 

المدينة أسيًرا 
لدرجات برودة 

تحت الصفر 
تجعلني 

أتحرك 
مثل المَنوَّم 
مغناطيسًيا، 
أسير ُمجمَّدا 
حتى تنفك 
أوصالي في 

دفء ال يأتي 
بسهولة

�  طارق سفرا فخراي�  طارق الطيب مع طابه وزمأيه
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لشــوبرت وموتســارت وهايــدن، مفتــواًن برومــي شــنايدر 
وفالكــو وهوبــرت فــون جويــزرن وكاوس مــاراي برانــداور 
وكريســتوف فالتــز، قــاراًئ لشــتيفان تســفايج بلغتــه األم 
يلينــك  إللفريــده  معاصــرًا  برهنــارد،  وتومــاس  ولكافــكا 
صاحبــة نوبــل، ومصادقًــا للشــاعرْين الراحلــْن كريســتيان 
مايروكــه  فريديريكــه  وللراحلــة  وجرهــارد كوفلــر  لويــدل 
أالاب  لدافيــد  متابًعــا  فريشــموت،  ابرابرا  وللمعاصــرة 
وتوماس موســر، ومئات األمساء املضيئة يف العلم والفن 
واألدب واحليــاة وأوهلــم عــامل النفــس الكبــر ســيجموند 
فرويــد، متّيًمــا ابلكباريــه النمســاوي الســاخر الــذي ال 
مثيــل لــه يف احمليــط األملــاين مــن وجهــة نظــري، مرَهًقــا 
ثــرة.

ُ
أحيــاان مــن اللهجــات النمســاوية الدارجــة الغنيــة وامل

لكن أيضا مل أكن غريرًا ألظن أني يف اجلنة، فأســفل 
خنــادق  هنــاك  الصلبــة  الفاتنــة  الثقافيــة  األرضيــة  هــذه 
الســالة  فكــرة  ألصحــاب  خفيــة  حــروب  مــن  كثــرة 
األرقــى واألنقــى، هــم ابملناســبة موجــودون يف كل مــكان 

ويف كل ملــة يف عاملنــا الواســع.
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مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود وأان أقيــم يف هــذه املدينــة 
)مثانيــة وثاثــون عاًمــا حــى وقــت كتابــي هلذه الشــهادة(. 
أعيــش فيهــا وأحتــرك يف كل شــرايينها. يل فيهــا اتريــخ 
قصــر رمبــا، لكــن يل هنــا أيًضــا أهــل وأقــارب وامتدادات، 

يل فيهــا طالبــات وطــاب أحبــوا العربيــة بســبي، يل فيهــا 
كتــاابت ســتبقى وآاثر لــن تضيــع، ويل فيهــا تكرميــات 
ال أنســاها وتقديــر مبنجــزي املضــاف وبوســام اجلمهوريــة 

النمســاوية الــذي أعتــز بــه.
ال أنســى اجلانــب األكادميــي يف هــذه البــاد، فلــوال 
أســتاذي جبامعــة فيينــا الــذي قبِــل أطروحــي للدكتــوراه، 
واألدب  الفــن  منطــق  يعشــق  الــذي  الفلســفة  أســتاذ 
أطروحــي  أكتــب  أن  يل  مســح  والــذي  العلــم  بفلســفة 
العلمية يف فلســفة االقتصاد يف شــكل مشــاهد مســرحية 
تضاهــي الشــكل الفــي وتلتــزم ابلشــروط العلميــة. هــو 
مــن جعلــي أشــعر هبــذا االحــرام العميــق الدائــم لطــاب 
العلــم وللعلــم والعلمــاء. وكيــف ال أشــعر هبــذا وأان منــذ 
األســاتذة  وكل  فيينــا  يف  االقتصــاد  جبامعــة  التحاقــي 
وهــذا  الزميــل"،  "أيهــا  طالبــا:  مازلــت  وأان  يقولــون يل 

الطــاب. القــول ابلطبــع جلميــع 
كنــت حزينًــا وأان أتذكــر أن جامعــي األوىل يف مصــر، 
قــد رفَضــْت أن  مبــارك  جامعــة عــن مشــس، يف عهــد 
أســتكمل دراســي العليــا فيهــا حبجــة أنــي طالــب ســوداين 
أدفــع مصروفــات مرحلــة  أن  علــى  "أجنــي"، وأصــّرت 
ذلــك يف  حــدث  أجنــي.  طالــب  أي  مثــل  املاجســتر 
بلداننــا  يف  البليــدة  السياســية  العتمــة  فــرات  إحــدى 
العربيــة، فلجــأت إىل فيينــا وقدمــت يف جامعتهــا وقًبلــت 

فــورًا، ليكــون أول قــرار منهــا هــو أن أســتكمل دراســي 
العليــا جمــااًن ابعتبــاري طالبًــا مــن دول العــامل النامــي، وأن 

أســرد مصروفــات كل فصــل دراســي أجتــازه.
� � �

يل  موطنًــا  صــارت  األثــرة،  مدينــي  فيينــا  أصبحــت 
أانم  ليــًا،  وســاديت  علــى  رأســي  أضــع  حــن  ووطنًــا. 
مــراتح البــال مبــا قّدمــت ومبــا ســأقّدم يف اليــوم التــايل، 
أانم بــا خطــر علــى حيــايت وحيــاة أســريت، بــا ختويــف 
أو هتديــد برحيــل، بــا شــعور أبنــي مواطــن مــن درجــة 
أدىن، يل جنســية وفعاليــة وصــوت انتخــايب وعمــل يف 
جامعــات مــن أرقــى جامعــات أورواب. أان كمــا أان هبويــي 
الغنيــة أبصلهــا وإضافاهتــا، ال أحــد يطلــب مــي أن أتنــازل 
عــن هويــي الثقافيــة أو أن أشــبههم يف ميــل سياســي أو 

أتشــبه هبــم يف أي أيديولوجيــة كانــت.
فيينــا أصبحــت مدينــي األثــرة رغــم أهنــا أرهقتــي يف 
بلغتهــا  َعلــيَّ  أَثـَْقلَــت  أحّبتــي،  مث  عّذبتــي  البــداايت، 
األملانيــة وملــا تعلمتهــا دللتــي، أجهدتــي بتعليــم أكادميــي 
بفنوهنــا  وشــغفتي  ربــك 

ُ
امل بتارخيهــا  حّرتــي  أاثبتــي،  مث 

جديــًدا  وافــًدا  حــن كنــت  َعرقــي  أراقــت  الســامية، 
وأهنكتي مث صفت يل وجازتي، أفرحتي مرات وأحزنتي 
مــرات، لكنهــا يف النهايــة منحتــي صفــاء الوجــدان وراحــة 
البــال ألعــرف فيهــا نفســي وأعرفهــا حــى صــارت األثــرة.

�  قراءة ٔادبية

بدأت بنفسي 
في ُصنع 

أسلحة البقاء 
ضد هذا 

البرد المجرم؛ 
بمفتاح الصبر 

على المناخ 
المؤلم الطارد 

والمميت 
ألعتى 

الديناصورات 
على األرض
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وقالع وحدائق 

مسمومة

»١«
ذات مرة، يف لندن، أخذتي صديقي إىل املعرض الوطي 
أول  يف  وهنــاك   ،The National Gallery
قاعــة علــى اليســار، كان النــاس قــد تركــوا كل اللوحــات، 
لوحــة  أمــام  مشــدوهن  ووقفــوا 
 A Grotesque احــدة، هــي
 The أو   Old woman
لكونتــن   Ugly Duchess
رآين  عندمــا   .Quentin Matsys ماســيس 
احلــارس العجــوز أحــدق يف اللوحــة بذهــول، جــاء يقــول 
إن الفنــان قــد رســم صديقــه علــى هــذا النحــو، ألنــه كان 

مســتاء منــه! 
كنــت حينهــا أدرس املاجســتر يف األردن. بعدهــا يف 
الدكتوراة كان عليَّ أن أختار موضوع رسالي، فاخرت 
موضــوع )القبــح(، وأثنــاء نبشــي العلمــي فتحــت كتــاب 
)القبــح(  مصطلــح  أرى  يب  وإذا  األديب،  الناقــد  دليــل 
ترمجــة لـــGrotesque. الحقــا، تبــن يل أهنــا ترمجــة 
خاطئــة، فاملصطلحــان غــر متســاواين يف النقــد الغــريب، 
وإمنــا القبــح واحــد مــن موضوعاتــه ودالالتــه. املهــم أين 
كتبــت رســالي يف الغروتســك، علــى الرغــم مــن معضلــة 
دمــج  وهــو  واألدب،  الفــن  ختصصــن:  بــن  الدمــج 
أحببتــه، وإن مل يكــن مرحيًــا أكادمييًــا، وحصلــت علــى 

الدكتــوراه.
أمــا اللوحــة العتيــدة، فقــد قــرأت فرضيــات عديــدة هلــا، 

أنــي لــو كنــت عرفتــه وجهــا لوجــه مــا كنــت ألحبــه، لكــن 
تلــك األفــكار النقديــة املســبقة حــول شــعوبيته مل تبــد يل 
حقيقيــة. كان األمــر يتعلــق ببيتــن أو ثاثــة ال أكثــر، 
اســتفزازي  شــخص  أنــه  يل  بــدا  بينمــا  النقــاد،  كررمهــا 
وعابــث أكثــر منــه جــدي يف عاقتــه أبجــداده! واألمــر 
الثالــث تلــك الفكــرة املتكــررة الــي تقــول إن اخلليفــة قتلــه 
بســبب شــعوبيته، بينما ثاث رواايت يف كتاب األغاين 
تــروي البيتــن البذيئــن جــًدا، اللذيــن ســب هبمــا اخلليفــة، 
وكاان ســببا لياحقــه جنــود الدولــة، فيســمعونه يف مــكان 
فيجلبونــه، وجيلدونــه،  يــؤذن ســكرااًن،  صحــراوي وهــو 
فــإن قــال "آح"، غضــب عليــه اجلــاد أكثــر، وقــال لــه: 
"مل ال ُتســّمي؟،" فــرد عليــه بشــار مــن حتــت الســوط: 
"وهــل هــو ثريــد كــي أمسّــي عليــه؟!". مث رميــت جثتــه يف 

مــكان ال يعلمــه إال هللا.
هــذه الروايــة غــر البهيجــة، ظلــت حتفــر يف ذهــي حفــرًا 
متعــددة، امتــألُت ابلشــكوك جتــاه كل مــا هــو تراثــي، 
وبــت حينمــا اقــرأ أضــع نســبة عاليــة مــن عــدم الوثوقيــة، 
وأيقنــت أن املصداقيــة ذاَت نســبة مئــة ابملئــة مكذوبــة 

حتًمــا.
هــذه العبثيــة واجلنــون، وتلمــس احلقيقــة يف الكــذب، هــذا 
األدب غــر احملمــول جــداي، هــذا الشــاعر امللويــة أعنــاق 
اهلــاك،  مــوارد  تــورِد  الــي  الكلمــات  معتقداتــه، وهاتــه 
كل هــذا بشــكل مــا أثــر علــى قــراءايت البحثيــة الاحقــة. 
أديب  قحــط  ســنوات  العليــا كانــت  الدراســة  ســنوات 

ولكــن لغايــة اليــوم مــا مــن تفســر هنائــي هلــا.
»٢«

منــا  البكالوريــوس، كان مطلــواب  أايم  أقــدم،  مــرة  ذات 
أن نكتــب حبثًــا يف مــادة األدب العباســي، واخــرت أن 
اكتــب عــن بشــار بــن بــرد. حبثــت عــن ديوانــه يف مكتبــة 
واحــدة  نســخة  إال  هنــاك  ليــس  أن  وعرفــت  اجلامعــة، 
وهــي يف مكتبــة البنــن، وطبعــا دوهنــا أهــوال وخماطــر.

فكــرت، وقــررت االســتعانة ابلكتــاب األعظــم! األغــاين 
فــوق  أمامــي  مربًعــا  يــوم  أراه كل  الــذي  لألصفهــاين، 
التلفزيــون يف بيتنــا، يف غرفــة اجللــوس الصغــرة، والــذي مل 
أجــرؤ يومــا علــى فتحــه، فقــد كانــت هــذه الكتــب الراثيــة 
تثــر رهبــي، ليــس حجمهــا هــو املقلــق، فقــد قــرأت منــذ 
املشــكلة  ولكــن  ذاتــه،  ابحلجــم  رواايت  مراهقــي  أول 
كانــت يف جتليــده الصلــب وعنوانــه املزخــرف، مــا أقــام 
بيــي وبينــه حاجــزًا بعيــًدا، يقــول يل أن مــا فيــه خطــر 
وصعــب وفــوق إمــكاانيت، كتــاب ال ميســه إال ال أدري 
مــن، ولكــن حتمــا ليــس أان. املهــم أين أخذتــه مــن مقامــه 
العلــوي، وفتحــت فهرســه، وحبثــت عــن اســم بشــار بــن 
بــرد، وأخرجــت اجمللــد الــذي يتضمــن أخبــاره، وأخــذت 

معــي هــذا اجمللــد، ورحــت اجلامعــة.
الراثيــون  مل كان  أعلــم  ال  قــرأت.  اجلامعــة  مكتبــة  يف 
املغرون يف ذهي شديدي الوقار وجدين، هكذا كانت 
طويلــة  حلــى  وذوي  ابهليبــة،  جمللــن  عنــدي،  صورهتــم 
بيضــاء، لكــن بشــار كان قبيحــا بذيئــا، وأعمــى، واملؤكــد 

مــن  الكثــر  أحلــل  أن  علــّي  فقــد كان  يل،  ابلنســبة 
النصــوص، وابلتــايل علــي أن أفكــر بطريقــة منطقيــة ال 
خياليــة، ورأيــت أين يصــدق علــي ذاك االفــراض الــذي 
يقــول إن األكادميــي ال ميكــن أن يكــون أديبــا، ميكنــه 

فاشــا! أديبــا  فقــط أن يكــون 
كتبــت عــدًدا حمــدوًدا جــًدا مــن القصــص القصــرة خــال 
تلــك الســنوات، ولكنــي يف اجلانــب اخللفــي مــن ذهــي 
كنــت قــد قــررت كتابــة روايــة عــن األصفهــاين واألغــاين، 

ومل أقــرر أي شــيء آخــر حوهلــا.
مــا كنــت كائنًــا شــعراًي، ولكــن، بــن األحبــاث والشــعر، 
فجــر اليــوم مــا قبــل األخــر مــن ســنة ٢٠٠7، كتبــت 
نًصــا، وكأن مثــة مــن ميليــه علــّي إمــاء، دونتــه أواًل علــى 
اجلــوال، مث نقلتــه إىل ورقــة منفــردة، مث قــررت أن هــذا 
النــص ســيكون مفتتــح روايــي، الــي اختــذت فيمــا بعــد 

عنــوان »مــاء الــورد«.
� � �

الحقــا، ظهــر األصفهــاين يف الروايــة فعــا، ولكــن ضمــن 
اســراتيجية ســردية غروتســكية، هــي إهانــة البطــل. لقــد 
كان يف األربعينــات مــن عمــره ملــا جــرت أحــداث ســرقة 
وأن  ســارقا،  أجعلــه  أن  قــررت  وقــد  األســود،  احلجــر 
يكــون صاحــب كتــاب األغــاين احلقيقــي هــو جــد ليلــى، 
بطلــة الروايــة، واألصفهــاين هــو مــن ســرق الكتــاب مــن 

جدهــا لينســبه إىل نفســه.
مــع  تتشــابه  الــي  بــرد  بــن  بشــار  مقتــل  تفاصيــل  أمــا 

د.نورة حممد فرج اخلنجي

لوحات ملهمة

كانت - صورة 
التراثيين  
في ذهني 

شديدي الوقار 
وجديون 
مجللين 
بالهيبة 

وذوي لحى 
طويلة بيضاء

أردت أن 
أصنع سجونا 
لئيمة  ما دام 

األمر ال يتجاوز 
الخيال

 رواية مقتل 
بشار بن برد 

غير البهيجة  
ظلت تحفر 
في ذهني 

حفرا متعددة
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موضوعــات )املــوت املــرح( وهــو مــن مفــردات الغروتســك 
األديب، جعلــُت ليلــى هــي مــن تكتبهــا مــن وحــي خياهلــا 
فقــط، وتدســها يف كتــاب جدهــا، يف زمــن ســابق علــى 

أحــداث الروايــة.
»٣«

إنــي أديــن ابلكثــر للغروتســك، ابتــداء مــن القلعــةـ، الــي 
بقــرود اجلحيــم  مــرورا  القوطــي،  الغروتســك  تنتمــي إىل 
الــي تعبــث بصحائــف البشــر يف املخطوطــات األوربيــة 
القروســطية، جــاءت يف )مــاء الــورد( موكولــة بتعذيــب 

يف  مــرة  جاءهتــا  حــن  ليلــى، 
فمهــا،  بشــق  لتعذهبــا  املنــام 
ومــرة حــن خيــرج مــن أفــواه هــذه 
القــرود تنانــن ذوات 7 رؤوس.

لوحــة جوليــان للرســام اليــاابين 
هروشــي فورويوشــي والــي بــدا 
يل أين أشــكل طبقــات القلعــة 
وأحــداث الروايــة كلهــا فوقهــا، 
والقواريــر  الطفــويل  احلــس 
والــرؤوس  واأللعــاب  والســموم 
واألجســاد  املقطعــة  والتماثيــل 

املســندة. 
اخللقــة  مشــوهو  الــوايل  أبنــاء 
ذوو  األانقــة،  وشــديدو 
عباءاهتــم  اســتوحيت  األنفــة، 
الفنــان  لوحــة  مــن  ومســماهم 
رأيتهــا  آدم،  ســبهان  الســوري 

الروايــة، لكــن اهلجــاء كان مــن غــاايت الغروتســك البينــة 
األول  جعلــت  والواشــي، أبن  الــوايل  فهجــوت  أيضــا، 

عنــزة. وجــه  للثــاين  بينمــا  عظــاءة،  وجــه  يشــبه 
»٤«

ســيدان األخيفــش، اخــرت أن تبــدأ الروايــة مبقتــل هــذا 
تنكشــف فضائــح  فلســوف  املســكن، وألنــه مســكن 
املدينــة مــن بعــده.  لقــد كانــت شــخصية الصيــدالين/ 
مــن  مســتوحاة  واألشــربة،  والعقاقــر  القواريــر  صاحــب 
جابــر بــن حيــان، الكيميائــي، أمــا مقتلــه مســموًما، فهــو 
مــن خــر مقتــل الشــاعر العباســي ابــن الرومــي، الــذي 

مــات مســموًما ومل يعــرف قاتلــه.
يف حن فكرة الســم املزروع يف احلديقة، فقد كانت من 
فيلــم واثئقــي عــن الســموم، ذكــر فيــه أن عائلــة مديتشــي 
ولســوف  قصورهــا،  حدائــق  الســموم يف  تــزرع  كانــت 
يســمي عابــد حديقــة بيــت األخيفــش حبديقــة مســيلمة 
النبــااتت  وســط  الســم  يــزرع  حيــث كان  الكــذاب، 
األخــرى الريئــة، مث يقطــره ويضعــه علــى الــرف خلــف 

قواريــر املــاء.
»5«

القلعــة، املــكان الــذي جــرت فيــه بعــض أحــداث الروايــة، 
لقــد كنــت دومــا مفتونــة ابلقــاع، وأختيلهــا علــى الــدوام 
مــكاان مليئــا ابألســرار والغمــوض. قلعــة صــاح الديــن/ 
الكــرك يف األردن، كنــت قــد مسعــت أن فيهــا طبقــات 
ســفلية ســرية، مــن يدخلهــا ال خيــرج منهــا، زرت القلعــة 

أايم دراســي، وأعجبتــي الفكــرة. 
لقــد بــدت يل القلعــة صعبــة وموحشــة ال لذاهتــا، وإمنــا 
قاســية  وكانــت  هبــا،  احمليطــة  الصعبــة  اجلبليــة  للطبيعــة 
أمــا  والشــجر،  والــوادي  والســفح  اجلبــل  يل،  ابلنســبة 
الطبقــات فقيــل يل إهنــا مل تكــن ســجنا، ال أعلــم احلقيقيــة 
ليــس إال  بــدا يل االعتقــاد أبن ال ســجون حتتهــا  وإن 

طــوابواي. تفكــرا 
قلعــة  زرت  قــد  آخــر، كنــت  تفصيــًا  هنــاك  لكــن 
قلعــة مجيلــة  وهــي  النمســا،  Hohenwerfen يف 
إليهــا  تنــزل  خضــراء،  جبــال  بــن  أخضــر  جبــل  علــى 
الغيــوم، لكــن مــا لفتــي فيهــا هــو مســاحة خضــراء كانــت 
هــذا  منهــا  فســحبت  وللتدريــب،  للصيــد  تســتخدم 
التفصيــل ألضعــه يف قلعــة لظــى، مــن أجــل غــزال اخلــازن.
كانــت قلعــة مجيلــة ورومانســية حتيطهــا الغيــوم، لكنهــا 

بــدت يل مســطحة بــا أســرار.
لقلــب  القســوة،  وســط  حنــوان  تفصيــا  الغــزال  كان 
الرقيــق، واملصــاب ابلقهــر. هنايــة اخلــازن أيضــا  اخلــازن 
كانــت مؤملــة يل، لكنهــا ضروريــة، فهــي لعنــة الظلــم ولعنــة 
الــدم الفعليــة. وهــي مــآل كل مدينــة تســمح ابلظلــم، أن 

يف الكويــت، متداخلــة مــع قصــة أدجــار أالن بــو )قنــاع 
املــوت األمحــر(.

شــخصية قســورة، كنــت أريــد أن أصنــع شــخصية تكــون 
مبثابــة متثيــل بشــري ملصطلــح )الضحــك الشــيطاين(. أو 
 The مــا بــدا يل أبنــه شــيء يشــبه الشــيطان احلزيــن أو
عرفتــه  إجنيلــي  مصطلــح  وهــو   ،Fallen Angel
أعمالــه  ارتبطــت  الــذي  األكــر  بروغيــل  لوحــات  مــن 

ابلغروتســك.
يــدل علــى منــاذج  لقــد كان املصطلــح يف أول ظهــوره 
متعــددة  عناصــر  مــن  تركيبيــة 
واجلمــاد،  واحليــوان  كاإلنســان 
وخملوقــات  هيئــات  لتشــكل 
النــوع  هــذا  لكــن  غرائبيــة، 
ســيراجع  الزخــريف  التجميلــي 
الركيــي  املبــدأ  حملــه  ليحــل 
قبيــح  نفســه، ولكــن علــى حنــو 
املــرف  القبــح  ومشــوه،  ومنفــر 
شــدة  مــن  االنتبــاه  يثــر  الــذي 
علــى  املصطلــح  ويبقــي  حبــه، 
الــي  املتضاربــة  املشــاعر  فكــرة 
وانتقــل  املتلقــي،  لــدى  يثرهــا 
املصطلــح مــن الفــن إىل األدب 
مــع  ويتقاطــع  أبعــاًدا  ليكتســب 

أخــرى. مصطلحــات 
بشــر  خلــق  إبمــكاين  يكــن  مل 
يف  ابلطبــع  حيــواانت  بــرؤوس 

تصــاب ابخلــراب.
الغــزال نفســه جــاء مــن لوحتــن، األوىل لوحــة الرســول 
األخــرى  للوحتــه  مشــاهبة  وهــي  بريدمجــان،  لفريديــك 
الــي يظهــر فيهــا غــزال آخــر )الِفنــاء( الــي اســتخدمتها 
ارتبــاكات  املاجســتر  رســالة  النقــدي/  لغــاف كتــايب 
اهلويــة: أســئلة اهلويــة واالستشــراق يف الروايــة العربيــة - 

الفرنكوفونيــة.
أمــا اللوحــة األخــرى الــي أخــذت منهــا املشــهد نفســه 

فهــي لوحــة العــريب وحصانــه جلــان ليــون جــروم.
� � �

جســر  مهنــدس  لكــن  ولئيمــة،  حقــرة  الســجون  إن 
لؤمــا  أكثرهــم  فينيســيا  يف  الــدوق  قصــر  يف  التنهــدات 
ابلنســبة يل، حينمــا زرتــه فهمــت كيــف يكــون ذلــك، 
أردت أن أصنــع ســجوان لئيمــة أان أيضــا مــا دام األمــر 

اخليــال. يتجــاوز  ال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• روائية وأكادميية قطرية  صدرت هلا:
• ماء الورد "رواية" ٢٠١6 

• املراجم )جمموعة قصصية(، ٢٠١١.
• ارتبــاكات اهلويــة: أســئلة اهلويــة واالستشــراق يف الروايــة 

العربيــة – الفرنكوفونيــة )دراســة نقديــة(، ٢٠٠7.
• الطوطم )جمموعة قصصية( ٢٠٠١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أستاذ مشارك – قسم اللغة العربية - جامعة قطر

مفتونة 
بالقالع 

وأتخيلها 
على الدوام 
مكانا مليئا 

باألسرار 
مآل كل والغموض

مدينة تسمح 
بالظلم  أن 

تصاب 
بالخراب

 كنت أريد 
أن أصنع 
شخصية 

تكون بمثابة 
تمثيل بشري 

لمصطلح 
»الضحك 

الشيطاني«
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االحتــاد  اســتثمر  وبينمــا  الثانيــة،  العامليــة  احلــرب  فبعــد 
الســوفيي املايــن يف الدعايــة الثقافيــة، بينمــا كانــت يــد 
اخلارجيــة  وزارة  وحاولــت  مكبلــة.  األمريكيــة  احلكومــة 
األمريكيــة يف األربعينــات تنظيــم معــرض للفــن األمريكــي 
املعاصــر، لكــن اعــرض عــدد مــن أعضــاء جملــس الشــيوخ 
املايــن  تتكلــف  فنيــة  ملعــارض  الــدول  إقامــة  ورأوا يف 
وتــروج للفــن التجريــدي والتجريــي إهــدارًا ألمــوال دافعــي 

الضرائــب.
لكــن بعــد ســنوات مــن أتســيس املخابــرات األمريكيــة 
أن  املخابراتيــة  التقاريــر  يف  بــدا واضحــاً  عــام ١9٤7، 
غيــاب أمريــكا عــن االســتثمار يف اجملــال الثقــايف يهــدد 
وجودهــا كقــوة يف مقابــل االحتــاد الســوفيي، فقــد كانــت 
ثقافيــة"...  "صحــراء  الوقــت  هــذا  يف  أمريــكا  صــورة 
األصليــن  الســكان  يطــاردون  بقــر  رعــاة  علــى  تقتصــر 
لقتلهــم، ويتخــذون األفارقــة عبيــًدا. بــل حتدثــت تقاريــر 
علــى  الثقافيــة  الســوفيتية  الدعايــة  خطــر  عــن  خمابراتيــة 
اجلبهــة الداخليــة، فاجليــل اجلديــد مــن الفنانــن والكتــاب 

األمريكيــن متأثــر ابلفنــون والقيــم الســوفيتية.
هكــذا دخلــت املخابــرات األمريكيــة اجملــال الثقافيــة 
ملقاومــة هــذا التأثــر وانشــأت عــدداً مــن الكيــاانت لدعــم 
أجنــدة ثقافيــة معاديــة ألجنــدة االحتــاد الســوفيي مثــل 
"جملــس احلريــة الثقافيــة CCF" والــذي مــول عشــرات 
احلفــات املوســيقية واملعــارض الفنيــة يف أورواب وأفريقيــا، 
أمريــكان،  ملوســيقين  موســيقية  جــوالت  مــول  كمــا 
العامليــة  اجلولــة  أبرزهــا  األمريكيــة،  املوســيقي  لرويــج 
لعــازف اجلــاز لويــس أرمســرونج الــي زار فيهــا القاهــرة 
الــدول العربيــة يف اخلمســينات، كمــا مــول  وعــدد مــن 
مــن خمتلــف دول  الثقافيــة  اجملــات  مــن  عــدًدا  اجمللــس 
لبنــان، وجملــة "ابريــس  "شــعر" يف  أبرزهــا جملــة  العــامل، 
ريفيــو" األدبيــة، الــي كانــت وال تــزال واحــدة مــن أغــى 

اجملــات األدبيــة. 
� � �

الكاتــب  يكشــفه  الثقافيــة  احلــرب  مــن  آخــر  وجــه 
األمريكــي إيريــك بينــت  Eric Bennett، يف كتابــه 
الــذي صــدر مؤخــراً ومحــل عنــوان "ورش كتــاب إبداعيــة 
والكتابــة  اجيــل  ســرينجر،  االمراطوريــة:  أجــل  مــن 
اإلبداعيــة األمريكيــة خــال احلــرب البــاردة". يركــز بينــت 
يف كتابــه علــى اســتثمارات املخابــرات ووزارة اخلارجيــة 
األمريكيــة يف احلقــل األديب، ويكشــف كيــف دعمــت 
املخابــرات األمريكيــة سياســية ورش الكتابــة اإلبداعيــة، 
كوســيلة إلخــراج أجيــال مــن الكتــاب احملليــن يف خمتلــف 

املخابــرات  أفرجــت  املاضــي  القــرن  تســعينيات  يف 
الــي  الواثئــق  آالف  عــن  اخلارجيــة  ووزارة  األمريكيــة 
بــن  البــاردة  احلــرب  لســنوات  خمتلفــة  أبعــاد  كشــفت 
يعــرف  صــار  مــا  أبرزهــا  الســوفيي،  واالحتــاد  أمريــكا 
ابحلــرب الثقافيــة البــاردة. عمــل االحتــاد الســوفيي علــى 
مــن  ضخمــة  ماكينــة  عــر  اإليديولوجيــة  أفــكاره  نشــر 
األمريكيــون   عمــل  وكذلــك  الثقــايف،  والنشــر  الدعايــة 
الشــيوعي خصوصــا  التغلغــل  واألوربيــون علــى مقاومــة 

والفنانــن. والكتــاب  املثقفــن  طبقــة  بــن 
مــن  وثقــت "فرانســيس ســتونر ســندرز" جــزءاً هامــاً 
هــذه احلــروب الثقافيــة الــي تــورط فيهــا بوعــي أحيــاانً أو 
بــدون معرفــة يف أحيــاان أخــرى مئــات املثقفــن والكتــاب 
مــن خمتلــف أحنــاء العــامل، وصــدرت كل هــذه التفاصيــل 
يف كتاهبــا "احلــرب البــاردة الثقافيــة: املركزيــة األمريكيــة يف 
الفنون واآلداب" والذي ترمجه إىل العربية منذ أكثر من 

عشــر ســنوات طلعــت الشــايب.
الثقــايف،  العمــل  يف  األمريكيــة  املخابــرات   دخلــت 
نتيجــة الطبيعــة البروقراطيــة الليراليــة للنظــام السياســي 
األمريكــي، فعلــى عكــس االحتــاد الســوفيي والعديــد مــن 
دول العامل، ال توجد يف أمريكا "وزارة ثقافة". وال ميكن 
الــوالايت  حــى حكومــات  أو  الفيدراليــة  للحكومــات 
حمــدود،  إطــار  يف  إال  الثقــايف  النشــاط  علــى  االنفــاق 
ويقتصــر غالبــاً علــى دعــم املتاحــف ومراكــز األرشــيف. 
أمــا النشــر وإقامــة الفعاليــات الثقافيــة، فدخــول احلكومــة 
يعتــر احنيــازًا وأتثــرًا علــى اســتقال وحريــة الســوق. لــذا 

دخلــت املخابــرات األمريكيــة اجملــال الثقافيــة ملقاومــة هــذا التأثــر وانشــأت عــدداً مــن الكيــاانت 
 "CCF لدعــم أجنــدة ثقافيــة مناهضــة ألجنــدة االحتــاد الســوفيي مثــل "جملــس احلريــة الثقافيــة

والــذي مــول عشــرات احلفــات املوســيقية واملعــارض الفنيــة يف أورواب وأفريقيــا
ــرات األمريكيــة علــى الكتــاب الدفــاع عــن  ــل األديب، مل تفــرض املخاب يف معظــم براجمهــا لتموي
املواقــف السياســية األمريكيــة، بــل علــى العكــس شــجعت معارضتهــم لسياســة 

احلكومــة، واحلفــاظ علــى اســتقاهلم
 Eric  وجــه آخــر مــن احلــرب الثقافيــة يكشــفه الكاتــب األمريكــي إيريــك بينــت
Bennett، يف كتابــه الــذي صــدر مؤخــراً ومحــل عنــوان "ورش كتــاب إبداعيــة مــن أجــل 

االمراطوريــة
حظيــت االعمــال األدبيــة الــي تعتمــد علــى اســتدعاء الذكــرايت واحلنــن والنوســتاجليا مبكانــة 
مميــزة يف أجنــدة املخابــرات األدبيــة. وروجــت مــن خــال مؤسســاهتا وأذرعهــا األدبيــة ملقــاوالت 

مثــل "الذاكــرة يف مقابــل الفلســفة"
 Paul Engle تعتر سرة وجتربة الكاتب األمريكي بول اجنل
خــر جتســيد ملــا صــار يعــرف يف ســجات املخابــرات ابســم 

"عمليــة الســرد بضمــر املتكلــم" املخابراتية
الســحرية«  األمريكيــة يف »الواقعيــة  املخابــرات  رأت 
وســيلة ملقاومــة النفــوذ الســوفيي بــن كتــاب أمريــكا 
الاتينيــة، وتيــارًا أدبيًــا يبعــد الكتــاب عــن القضــااي 
الفلســفية  النقاشــات  مــع  االشــتباك  أو  الكــري 

والسياســية
بدايــة مــن هنايــة الســبعينات تقلــص عمــل املخابــرات 
األمريكيــة يف احلقــل األديب، لكــن ايريــك بنيــت يف 
كتابــه يقــول إن أثــر هــذا الدعــم ال يــزال موجــودا يف 
عــام  منهــا كل  يتخــرج  الــي  االبداعيــة  الكتابــة  برامــج 

الكتــاب. عشــرات 

عن االختيارات األدبية لوكالة المخابرات األمريكية:

وُتفضل الروايات المروية بضمير األنا!
تحب الواقعية السحرية

أمحد انجي

CIA
دخلت 

المخابرات 
األمريكية 

في العمل 
الثقافي، 

نتيجة 
الطبيعة 

البيروقراطية 
الليبرالية 

للنظام 
السياسي 

األمريكي، 
فعلى عكس 

االتحاد 
السوفيتي 

والعديد من 
دول العالم، 
ال توجد في 

أمريكا »وزارة 
ثقافة«
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لتقــدمي ســردية شــخصية، والتأكيــد دائمــاً علــى الصــدق 
الفــي قبــل الصــدق األيديولوجــي متمثــا يف مقــوالت 
مثــل "اكتــب عمــا اخترتــه، ال عمــا تظــن عمــا تعرفــه". 
ترافــق هــذا مــع فتــح األبــواب ألدب االعرافــات، كمــا 
حظيــت االعمــال األدبيــة الــي تعتمــد علــى اســتدعاء 
الذكــرايت واحلنــن والنوســتاجليا مبكانــة ميــزة يف أجنــدة 
مؤسســاهتا  خــال  مــن  وروجــت  األدبيــة.  املخابــرات 
مقابــل  يف  "الذاكــرة  مثــل  ملقــاوالت  األدبيــة  وأذرعهــا 

الفلســفة"، "الروايــة هــي حكايــة وســرد ال فلســفة".
مل تســع املخابــرات األمريكيــة إىل جتنيــد الكتــاب، بــل 
واألدبيــة  اجلماليــة  القيــم  هــذه  يتبنــون  اختــارت كتــاب 
وســعت لفتــح البــاب هلــم، وبــدأ هــذا عــر الدعــم املباشــر 
أقســام  إىل  املخابــرات  وجهتــه  الــذي  املباشــر  وغــر 
الكتابــة اإلبداعيــة يف اجلامعــات. وتعتــر ســرة وجتربــة 
الكاتــب األمريكــي بــول اجنــل Paul Engle خــر 
جتســيد ملــا صــار يعــرف يف ســجات املخابــرات ابســم 

"عمليــة الســرد بضمــر املتكلــم" املخابراتيــة.
ولــد بــول اجنــل عــام ١9٠8 يف واليــة "أيــوا"، القلــب 
الريفــي ألمريــكا حيــث حقــول الــذرة ومــزارع الدواجــن 
والبقــر، هــي واليــة حتتــل مكانــة يف الوعــي األمريكــي 
حيــث  ألمريــكا  الرومانســية  النقيــة  الصــورة  بصفتهــا 
يف  يعيــش  واجلميــع  زرقــاء  والســماء  خضــراء  األرض 
ســعادة وحمبــة يف ظــل العلــم الــذي جيمعهــم. انعكــس 
هــذا علــى أعمالــه الشــعرية، حيــث محــل ديوانــه الشــعري 
عنــوان Worn Earth أو "ارتــداء األرض"، وهــي 
جمموعتــه  أمــا  ريفيــة،  طبيعــة  ذات  رومانســية  قصائــد 
الشــعرية التاليــة فقــد محلــت عنــوان أكثــر مباشــرة "أغــاين 

ختــرج مــن الرانجمــن عشــرات مــن الكتــاب الزمريكيــن 
املرموقــن، بــل ســامهت تلــك التوجهــات الفنيــة يف والدة 
مــا يعــرف يف أمريــكا بصحافــة "اجلنــزو" وهــي منــط مــن 
فيــه الصحفــي نفســه بصفتــه  يقــدم  الكتابــة الصحفيــة 
جــزًءا مــن القصــة يعيــش األحــداث ويــروى اخلــر مــن 
وجهــة نظــره، حــى لــو كان تغطيــة ملؤمتــر صحفــي، وال 
يــزال هــذا النمــط الصحفــي مســتمرًا  حــى اآلن ويلقــي 
رواًجــا يف املنصــات اإلعاميــة التابعــة ملواقــع اإلنرنــت 

مثــل بزفيــد وغرهــا مــن املواقــع.
يف الســتينات انتقلــت املخابــرات األمريكيــة أبجندهتــا 
األدبيــة إىل اخلــارج، حيــث دعمــت جمهــودات بــول اجنــل 
يف انشــاء برانمــج ايــوا العاملــي للكتابــة اإلبداعيــة والــذي 
يعتمــد علــى دعــوة عــدد مــن الكتــاب مــن خمتلــف دول 
العــامل كل عــام لإلقامــة واملشــاركة يف الفعاليــات والكتابــة 

يف واليــة "أيــوا".
 كان اهلــدف املعلــن ابلنســبة الجنــل أن يعــود هــؤالء 
الكتــاب بصــورة اجيابيــة عــن أمريــكا بعيــداً عــن الدعايــة 
الســوفيتية الســلبية. لكــن إريــك بنيــت يوضــح يف كتابــه، 
أمنــاط حمــددة مــن  ايــوا يف دعــم  كيــف ســاهم برانمــج 
رأســها  علــى  االبداعيــة،  والتجــارب  األديب  الســرد 
مصطلــح "الواقعيــة الســحرية" الــذي رأت فيــه املخابــرات 
األمريكيــة وســيلة ملقاومــة النفــوذ الســوفيي بــن كتــاب 
عــن  الكتــاب  يبعــد  أدبيًــا  وتيــارًا  الاتينيــة،  أمريــكا 
القضــااي الكــري أو االشــتباك مــع النقاشــات الفلســفية 
والسياســية. يوضــح بنيــت يف كتابــه كيــف فتحــت برامــج 
الواقعيــة  لكتــاب  أبواهبــا  األمريكيــة  االبداعيــة  الكتابــة 
أعماهلــم  وتوزيــع  ونشــر  ترمجــة  وشــجعت  الســحرية، 
الروائيــة حــى حولــت الواقعيــة الســحرية إىل ظاهــرة أدبيــة 
مــن  األمريكيــة  املخابــرات  العــامل كلــه. حاولــت  غــزت 
خــال بــول اجنــل أيضــاً التوســع يف برانمــج ايــوا للكتابــة 
أخــري  دول  إىل  منوذجــه  نقــل  خــال  مــن  االبداعيــة، 

مثــل الفلبــن.
بدايــة مــن هنايــة الســبعينات تقلــص عمــل املخابــرات 
األمريكيــة يف احلقــل األديب، لكــن ايريــك بنيــت يف كتابــه 
يقول إن أثر هذا الدعم ال يزال موجودا يف برامج الكتابة 
االبداعيــة الــي يتخــرج منهــا كل عــام عشــرات الكتــاب، 
فبنيــت نفســه الــذي ختــرج مــن برانمــج الكتابــة االبداعيــة 
يف ايــوا يف بدايــة األلفيــة يســرد جتربتــه الذاتيــة وكيــف تركــز 
الدراســة يف الرانمــج علــى إجــادة اللغــة والتمكــن منهــا، 
وعلــى اجملــاز والباغــة وعنصــر التجربــة الذاتيــة مــع هتميــش 

األفــكار واجلــدل الفلســفي يف النــص األديب.

هــذا  نشــر  علــى  عملــت  وكيــف  اإلبداعيــة  األنــواع 
النمــوذج، مــن خــال دعــم ورشــة ايــو للكتابــة االبداعيــة 
عشــرات  اآلن-  -حــى  عــام  تســتضيف كل  والــي 

الكتــاب مــن خمتلــف دول العــامل.
املدهــش يف الكتــاب أنــه يكشــف الذائقــة اجلماليــة 
واألدبيــة للمخابــرات األمريكيــة، فعلــى اجلانــب األخــر 
كان لــدى االحتــاد الســوفيي تصــورات حمــددة عــن طبيعــة 
الفــن الثــوري، واألدب امللتــزم، والكتابــة الواقعيــة. وكان 
يعمــل علــى نشــر هــذه املفاهيــم األدبيــة والثقافيــة بــن 
كتــاب العــامل، بــل كانــت التصــورات الواقعيــة عــن األدب 
والفــن ودوره هــي الســردية احلاكمــة للنقاشــات الثقافيــة 

يف ذلــك الزمــان.
يوضــح بنيــت يف كتابــه مــن خــال االحبــار يف واثئــق 
املخابــرات األمريكيــة وعشــرات املقابــات الــي أجراهــا، 
أن سياسية املخابرات األمريكية يف اجملال األديب ملقاومة 
خمتلفــة،  اســراتيجية  علــى  اعتمــدت  الســوفيي  النفــوذ 
فاملخابــرات األمريكيــة عكــس الســوفييت مل تعلــن تبنيهــا 
لنمــط فــي أو أديب كالواقعيــة، بــل اختــارت دعــم قيــم 
أدبيــة وتشــجيع أمنــاط ومارســات مجاليــة وســردية معقــدة 

ملقاومــة النفــوذ األديب الســوفيي.
تفــرض  مل  األديب،  لتمويــل  براجمهــا  معظــم  يف  فــأواًل 
املخابــرات األمريكيــة علــى الكتــاب الدفــاع عــن املواقــف 
شــجعت  العكــس  علــى  بــل  األمريكيــة،  السياســية 
معارضتهم لسياســة احلكومة، واحلفاظ على اســتقاهلم، 
ومل تفــرض عليهــم تغيــر التزاماهتــم الفنيــة إذا كانــوا منتمــن 
التجــارب  دعمــت  املقابــل  لكــن يف  الواقعيــة،  للكتابــة 
األدبيــة الــي تتبــى الكتابــة بضمــر املتكلــم، والــي تســعى 

ابخلطــاابت  الرومانســية  تلــك  مــزج  وفيهــا  أمريكيــة" 
القوميــة والوطنيــة، وصــدر عــام ١9٣٤ ليحقــق جناحــاً 
مــدوايً، حيــث ظهــر علــى غــاف ملحــق "النيويــورك 
مبيعــاً.  األكثــر  قوائــم  إىل  صعــد  بــل  للكتــب،  اتميــز" 
لكــن مل حتقــق أعمالــه التاليــة ذات النجــاح، فاجتــه إىل 
اإلدارة الثقافيــة وعــاد إىل موطنــه "ايــوا" ليصبــح مديــًرا 

لورشــة الكتابــة اإلبداعيــة يف جامعــة "أيــوا".
يف الوقــت ذاتــه كان ويليــس ســيتجنر املعــرف ابســم 
برانمــج  مســئولية  تــوىل  قــد  األمريكــي  األدب  عميــد 
مشــروع  جوهــر  ســتانفورد،  يف  االبداعيــة  الكتابــة 
إىل  واحلنــن  الذاكــرة  حــول  يــدور  اإلبداعــى  ســتيجنر 
ســنوات الطفولــة والصبــا وإعــادة بنــاء العــامل األمريكــي 
القــدمي ملــا قبــل احلــرب العامليــة الثانيــة، كعــامل رومانســي 
تســوده احملبــة واهلــدوء يف ظــل اخلــرات األمريكيــة الوافــرة، 
احلقــوق  حلركــة  منحــازة  مواقــف  لســتيجنر  أن  ورغــم 
املدنيــة والدفــاع عــن حقــوق الســود، لكنــه أيضــاً صاحــب 
العبــارة الشــهرة "أفضــل أن أكــون ميتــاً علــى أن أكــون 

اشــراكيا.".
يف كتابــه يقــول ايريــك بنيــت أن االثنــن "اجنــل" و 
"ســتيجنر" كاان منــاذج مثاليــة ملــا تبحــث عنــه املخابــرات 
األمريكيــة، ومــن خــال دعــم مشــاريعهما وتصوراهتمــا 
املخابــرات  رأت  اإلبداعيــة،  الكتابــة  عــن  اجلماليــة 
الكتــاب  ســتبعد  األدبيــة  األفــكار  هــذه  أن  األمريكيــة 
األمريكيــن الشــباب عــن مســار الفلســفة الــذي غالبــا 
يقــود إىل الشــيوعية واألفــكار اهلدامــة، أو الكتابــة عــن 
الســردايت الكبرة وغرها من أفكار الواقعية االشــراكية 

األدب. يف 

� الكاتب األمريكي بول اجنل� مبى ورشة ايوا للكتابة االبداعية
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ابريســّية،  إعاميّــة  دوائــر  بدعــم  وحيظــون  ابلفرنســّية، 
مثلمــا فعــل كبــر الروائيــن اجلزائريــن رشــيد بوجــدرة يف 
كتــاٍب هجائــيٍّ صــدر يف اجلزائــر ابلّلغتــن، ابلفرنســية 
أواًل  حتــت عنــوان: "ُمهرِّبــو التاريــخ"مث ابلعربيّــة بعنــوان 
مــا وصفــه  علــى  فيــه  انتفــض  التاريــخ"،  "ُزانُة  صــادم: 
ابالنتحــال والّتلفيــق الــذي يتعــّرض لــه التاريــخ اجلزائــري 
مــن طــرف جزائريــن "لعبــوا دور البيــدق اخلــادم ملصــاحل 
ســّيده املســتعمر والعميــل للّســلطة األجنبيّــة"، وفَــكَّك 
بوجــدرة اآلليــات الــي يشــتغل عليهــا االســتعمار اجلديــد 
بدعــم ُكتّــاٍب وفّنانــن يقدمــون فــرة االســتعمار الفرنســي 
احلداثــة  بــن  يربطــون  أو  ُمطلقــة"،  "ســعادة  كفــرة 
الــذي صاحــب االحتــال  واالســتعمار وهــو اخلطــاب 
منــذ فيكتــور هوجــو  الــذي اعتــر الغــزو نقــًا للحضــارة 
إىل شــعب ُمتوّحــش وأشــاد بنقــل املقصلــة إىل اجلزائــر 
لتعريــف ُســّكاهنا ابملــوت، مــرورًا مبثقفــي اليســار وانتهــاًء 
بُكتّــاٍب جزائريــن يكتبــون ابلفرنســّية ويناصبــون الوطــن 

داود  لكمــال  "اإلنكار"ابلنقــد  صاحــب  َتعــّرض  و 
وســليم ابشــي  ومهــا مــن اجليــل اجلديــد الــذي يكتــب 
الــذي اعتــره كاتبًــا  ألبــر كامــو  ابلفرنســية، كمــا هجــا 
للعــرب حــد حمــو اجلزائريــن  بلــغ مــن كراهّيتــه  عنصــراًي 

رواايتــه. يف 
 ويف األايم األخــرة أصابــت ســهام الّنقــد كاتبًــا ظــلَّ 
لعقــوٍد طويلــة مبثابــة أيقونــة حقيقيّــة يف الّســاحة األدبيّــة 
اجلزائريّــة، ويتعلّــق األمــر مبحمــد ديــب، حيــث شــّكك 
انقــد يكتــب ابلفرنســّية، هــو عبــد العــايل مرداســي يف 
مــن  األّول  هــو  انرّي  مقــال  يف  ديــب،  أدب  جزائريــة 
نوعــه الــذي يتنــاول هــذا الكاتــب مــن دون متجيــد ابلّلغــة 

الفرنســّية. 
وُيســقط الّناقد عن ديب االنتماء إىل الفضاء الوطّي 
إىل  تعــود  حبفــراّيت  يقــوم  ذلــك  وإلثبــات  اجلزائــرّي، 
مخســينيات القــرن املاضــي، حيــث ظهــر ديــب كمحــّرر 
يف صحيفــة شــيوعّية لكنّــه كان يدخــر نفســه للمســرة 
األدبيــة، إذ مل يُظهــر "التزاًما"صرحيًــا كمــا فعــل أترابــه قبــل 
أن خيتفــي ويتفــرّغ لــألدب مستســلًما لقواعــد الّلعبــة الــي 
تضعهــا دور النشــر الفرنســّية، بــل إنَّ صاحــب املقــال 
يكتبــون  جزائريــن  ظهــور ُكتّــاب  مســؤولية  له  ســُيحمِّ
مجهــور  إىل  ويتوجهــون  فرنســي  ومبخيــال  ابلفرنســّية 

فرنسي. 
يتميّــز  ســّياق  يف  القاســّية،  املراجعــات  هــذه  وأتيت 
ابســتغال اليمــن الفرنســي للعاقــات مــع اجلزائــر وملــف 
املهاجريــن يف خطــاب عدائــي، مــا عــّزز مــن موقــف ُدعــاة 
التخّلــص مــن الفرنســّية الــي حتتــّل مكانــة ابرزة يف نظــام 
التعليــم واحليــاة الثقافيّــة والسياســّية يف اجلزائــر، خصوًصــا 
أنَّ األجيــال اجلديــدة  تبــدو غــر مكرثــة ابلفرنســّية الــي 

اعترهــا كاتــب ايســن قدميـًـا "غنيمــة حــرب".

مــن  للتخلّــص  دعــواٌت  األخــرة  الفــرة  يف  ارتفعــت 
ــة، يف  الّلغــة الفرنســّية يف اجلزائــر بلــغ صداهــا دوائــر رمسّي
ظــّل توتــٍر سّياســي مــع ابريــس علــى خلفيّــة تصرحيــات 
األّمــة  وجــود  فيهــا  ربــط  ماكــرون،  "مســيئة"للرئيس 

ابالســتعمار. اجلزائريــة 
وحــى وإن خــدم الغضــُب الطــارئ هــذا املوقــف، فــإّن 
خطــواٍت "غــر مرئّية"ُقطعــت يف هــذا االجتــاه، مــع إقبــال 
اجلزائريــن علــى تعلّــم االجنليزيــة، حيــث انتشــرت مــدارس 
الــي أصبحــت مطلوبــة  خاّصــة لتعليــم لغــة شكســبر، 
حى يف راّيض األطفال، ما يُهدِّد مســتقبل الفرنســّية يف 
أحــد أكــر معاقلهــا، ليــس ألهّنــا مل تعــد قــادرة علــى تلبيّــة 
احلاجيــات العمليّــة واالقتصاديّــة فحســب، بــل لُرّســخ 
قناعــة أبّن هــذه الّلغــة حتّولــت إىل أداِة هيمنــٍة ُتســتخدم 
الّســابق وعزهلــا عــن احمليــط  البــاد ابملســتعمر  يف ربــط 

اإلقليمــي. 
يكتبــون  لُكتّــاٍب  مألــوٍف  غــر  نقــٍد  رصــد  ميكــُن  و 

األم العــداء، كمــا هــو شــأن الروائــي بوعــام صنصــال 
يكتشــف  ومل  اجلزائــر  يف  ُعليــا  مناصــب  شــغل  الــذي 
نعمــة األدب إال بعــد التقاعــد فأصــدر رواايت، يقــول 
ــة  ــة تقــوم علــى كراهّي بوجــدرة إهّنــا تتضّمــن فلســفة رجعّي
الــذات، وحتتفــي ابآلخــر، الفرنســّي حتديــًدا، وتُعيــد قــراءة 
اتريــخ ثــورة التحريــر بعيــوٍن فرنســّية، مــا جعــل الكاتــب 
حمــّل احتفــاء فرنســي وصهيــوين أيًضــا، حيــث اســتهجن 
بوجــدرة ترحيــب ُكتّــاب ال يــدارون صهيونّيتهــم بصنصــال 
يف صــورة بــرانر هنــري ليفــي وآالن فينكيلكــروت وإيريــك 
زمــور وميشــال والبيــك، واعتــر ذلــك دليــًا علــى احنــراف 

مواطنــه.
وأصابــت ســهام بوجــدرة الروائــي ايمسينــة خضــرة الــذي 
اخنــرط يف اجلوقــة  بروايــة "فضــل الّليــل علــى النهار"الــي 
قــال إهنــا تعيــد التذكــر خبرافــة التعايــش بــن اجلزائريــن 
واملعّمريــن الفرنســين إابن االحتــال، حــى وإن اعترهــا 

"زلّــة"يف مســار هــذا الكاتــب.

ال تُحّدثني 

بالفرنسّية!

� استياء هوراس فرنيه على قسنطينة عام 1837

سليم بو فنداسة

يمكُن رصد 
نقٍد غير 

مألوٍف لُكّتاب 
يكتبون 

بالفرنسّية، 
مثلما فعل 

كبير الروائيين 
الجزائريين 

رشيد بوجدرة 
في كتاٍب 

هجائيٍّ

في األيام 
األخيرة 
أصابت 

سهام الّنقد 
كاتًبا ظلَّ 

لعقوٍد طويلة 
بمثابة أيقونة 

حقيقّية 
في الّساحة 

األدبّية 
الجزائرّية، 

ويتعّلق األمر 
بمحمد ديب
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لدينــا كذلــك »العمــى«  لســاراماجو. مل يعمــد الكاتــب 
ــا  إىل اســتلهام الواقــع كمــا فعــل كامــو بــل ابتــدع وابء غريًب
شــع  ينشــر العمــى بصــورة ســريعة 

ُ
أطلــق عليــه  البيــاض امل

يف مجيــع أحنــاء البــاد، مل تنــج منــه ســوى امــرأة وحيــدة هــي 
زوجــة الطبيــب.

ويف أوائــل الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي ظهــر فــروس 
غريــب مــن نوعــه وأُطلــق عليــه وابء العصــر احلديــث وهــو 
فــروس اإليــدز، أحــدث منــذ اكتشــافه حالــة مــن الرعــب 
منهــا:  الــرواايت  مــن  لكثــر  موضوًعــا  وأصبــح  العاملــي 
"الليــايل املوحشة"للفرنســي ســريل كــوالر الــذي كان أحــد 
مل  الــذي  الصديــق  "إىل  روايــة  اإليــدز، وكذلــك  ضحــااي 
ينقــذ حيايت"هلرفيــه غيبــر الــذي مــات بــه أيًضا.هلــذا أتخــذ 

الروايتــان طابًعــا ســر ذاتيًــا. 
»املــوت يف البندقية«،لألملــاين تومــاس مــان الــي نقلهــا 
املخــرج اإليطــايل لوتشــيانو فيســكوني إىل الســينما، بطلهــا 
غوســتاف فون أشــينباخ كاتب أملاين معروف يف اخلمســن 
مــن عمــره، يقــوم برحلــة بعــد إصابتــه حبالــة مــن االضطراب، 
تلــك  البندقيــة.  بــه يف  تنتهــي  الشــاطئ األدرايتيكــي  إىل 
يــرى  إزائهــا، وهنــاك  يوًمــا ابرتيــاح  الــي مل يشــعر  املدينــة 
الفــى اتدزيــو فــى بولــوين جيذبــه بــل يفتنــه جبمالــه النضــر، 
ســرًا يف  ويطــارده  الفــى  وراء  يســعى  أن  يلبــث  لكنــه ال 
شــوارع البندقيــة. وبينمــا يتفشــى يف املدينــة مــرض الكولــرا، 
يصــاب أشــينباخ حبالــة مــن الكآبــة مث تعريــه احلــرارة وال 
يلبــث أن ميــوت جــراء إصابتــه بــوابء الكولــرا، ميــوت علــى 
الشــاطئ حمدقًــا بعينــن رقيقتــن إىل الفــى. إنــه حــب حمــرم 
عنــد  رأينــا  مــا  بعكــس  املــوت،  إىل  يفضــي  ومســتحيل 

ماركيــز.
ولــدى أديبنــا جنيــب حمفــوظ يف روايتــه "احلرافيش، حنــن 
الــذي  الفلســفي  العمــق  ينقصــه  ال  فانتــازي  طــرح  أمــام 

غــر أن الســنوات األخــرة املواكبــة جلائحــة كوفيــد ١9 
عــاش 

ُ
امل الواقــع  الكتــاب إىل رؤيــة  مــن  الكثــر  اســتعادت 

مبعــزل  يتحــرك  اإلبــداع  أن  هــذا  معــى  فهــل  وأزماتــه. 
منهجــة نقــداًي؟ ليكــون أكثــر إنصــااًت 

ُ
عــن االجتاهــات امل

لتحــوالت الواقــع يف أزماتــه: حروبــه السياســية والعســكرية؛ 
القدريــة.    وجوائحــه  الطبيعيــة؛  وكوارثــه 

ابلطبــع مل تكــن "كوفيــد١9" اجلائحــة األوىل يف حيــاة 
البشــر شــهد  فتاريــخ  انتبــاه األدابء،  لفتــت  الــي  البشــر، 
العديــد مــن اهلجمــات الوابئيــة، فمــن الطاعــون إىل الكولــرا 
إىل األنفلونــزا اإلســبانية، وأنفلونــزا الطيــور. ليــس مــن قبيــل 
لرحلــة  حمفــزًا  موضوًعــا  الطاعــون  أن كان  إذن  الصدفــة 
إدهاًشــا؛  األكثــر  لكــن  طيبــة،  إىل  األســطورية  أوديــب 
أن يكــون موضوًعــا حمفــزًا حلــكاايت اجلوائــح منــذ ابكــورة 
الروايــة مطلــع القــرن الرابــع عشــر، علــى حنــو مــا نــرى يف 
الديكامــرون. حيــث حيكــي بوكاشــيو  عــن الطاعــون  يف 
سلســلة متتابعــة مــن املســتوايت الرمزيــة الــي جيــري ســردها 
الواقعــي  والزمــن  الروائــي  الزمــن  هــي  أايم؛  خــال عشــرة 
حصــد  الــي  الرهيبــة  العشــرة  األايم  أيًضــا  وهــي  آٍن،  يف 
البشــر، أي  مــن  مليــواًن  أرواح ٢5  األســود  املــوت  فيهــا 
ربــع ســكان أورواب يف ذلــك الوقــت. وطــأة املأســاة دفعــت 
شــخصيات الديكامــرون إىل اهلــروب مــن "فلورنســا"إىل 
أهــوال،  مــن  عاشــوه  مــا  أذهاهنــم  عــن  ليبعــدوا  الريــف، 

وكانــت حافــزًا ملائــة حكايــة تُــروى خــال عشــرة أايم.
مثــل  ابرزة  أعمــال  لدينــا  احلديــث  األدب   يف 
»الطاعــون« أللبــر كامــو الــي تــدور أحداثهــا يف مدينــة 
وهــران اجلزائريــة، لتكــون موقًعــا ألحــداث الروايــة الــي مــزج 
فيهــا  بــن الواقــع واخليــال مًعــا. وحبســب الروايــة كانــت 
املدينــة تشــهد انتشــار وابء الطاعــون الــذي ضرهبــا وأوقــع 

العــامل.  الضحــااي وعزهلــا عــن  مــن  الكثــر  فيهــا 

إبداعات كورونا
سرعة االستجابة وأسئلة المصير

مرفت يس

منــذ نشــأة الواقعيــة الســحرية يف األدب، بــدأ تيــار الواقعيــة 
لشــيوع  الفرصــة،  ذلــك  فأعطــى  االحنســار،  يف  االجتماعيــة 
إىل  املُعــاش  الواقــع  تتجــاوز  األديب،  للســرد  جديــدة  أمنــاط 
فضــاءات فانتازيــة ليــس فيمــا وراء الواقــع فحســب، بــل يف مــا 
بُعــده أيضــا علــى حنــو مــا نــرى يف رواايت اخليــال العلمــي الــي 

تستشــرف صــورًا مغايــرة لواقــع اإلنســان يف املســتقبل.

تاريخ البشر 
شهد العديد 
من الهجمات 

الوبائية، فمن 
الطاعون، 

إلى الكوليرا 
إلى األنفلونزا 

اإلسبانية، 
وأنفلونزا 

الطيور

في 
»الديكامرون« 

يحكي 
بوكاشيو  عن 
الطاعون  في 

سلسلة من 
المستويات 

الرمزية التي 
يجري سردها 

خالل عشرة 
أيام
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مــن األطبــاء وطواقــم التمريــض، يف اعــراف خفــي أهنــم 
أبطــال تلــك املرحلــة احلقيقيــون، كمــا أن غالبيــة القصــص 

فــروس كــوروان. دعمــت فكــرة االنتصــار علــى 
أمــا الظاهــرة الــي ارتبطــت ابلســرد القصصــي جلائحــة 
ومشــاعر  بــل  واألحــداث،  الوقائــع  ُتشــابه  فهــي  كوفيــد 
الشــخصيات وردود أفعاهلا،ابلرغــم مــن درجــات التفــاوت 
يف النضــج الفــي للقصــص. غــر أن فروًســا مســتجًدا علــى 
هــذا القــدر مــن ســرعة االنتشــار ودرجــات التحــور أربــك 
العــامل، كان يف حاجــة إىل ُمعاجلــة فنيــة علــى درجــة مــن 
املعرفــة العلميــة إىل جانــب الوعــي الفــي، جندهــا بوضــوح 
عنــد القــاص حممــد املخزجنــي، وابلتحديــد يف قصــة غرفــة 
عــزل منــزيل للــوابء القــادم، وبطلهــا  قــرر أن حُيــوِّل غرفــة 

نومــه إىل »غرفــة ضغــط ســالب«.
وتــدور األحــداث خــال ســرد رشــيق حبــس رومانســي 
تغيــر يف  ترفــض إجــراء أي  الــي  الزوجــة  يُبــّن  خــاف 
غرفــة نومهــا الــذي قضــت فيهــا أربعــن عاًمــا مــع زوجهــا 
أحاديــث  القصــة  تتخلــل  إلقناعهــا،  حماوالتــه  وتســتمر 
بــن الزوجــن عــن اجملتمعــات البدائيــة وقبائــل البومشــان يف 
صحــراء كاهلاري،وكيــف أن  بــكارة جمتمعاهتــم ســتحميهم 
تمــدن. إن صــوت املبــدع يتماهــى مــع 

ُ
مــن جوائــح العــامل امل

صــوت الطبيــب ونصــر البيئــة حممــد املخزجنــي، فيكتســب 
النــص بُعــًدا معرفيًــا.

يف النهايــة فالكتابــة عــن ظاهــرة مــن الظواهــر لــن ُيكتــب 
هلــا اخللــود إال إذا اختــذ املبــدع لنفســه منحــًى خاًصــا جيعلــه 
اليقــع أثــرًا جمــرد رصــد الظاهــرة وحُماكاهتــا. فالظاهــرة بنــت 
وقتهــا ســرعان مــا تنتهــى ابنتهــاء احلــدث. والكتابــة عــن 
كوفيــد ١9 تقتضــي أجــواًء هادئــة وحلظــات أتمــل ســتأيت 

بعــد انقضــاء األزمــة. 
شــرق مــن الكارثــة"، 

ُ
وختاًمــا، "يظــل األدب الوجــه امل

كمــا يقــول الفيلســوف الفرنســي رينيــه جــرار.

انتشــار  بعينهــا،  اترخييــة  واقعــة  علــى  حمفــوظ  ُيضفيــه 
الطاعــون يف القــرن الثامــن عشــر امليــادي، حمــواًل إايهــا إىل 
نــوع مــن احملاكمــة الفلســفية لفكــرة العــدل، فاإلنســان أو 
اجلنــس البشــري وهــو هنــا مثــل يف بطــل الروايــة "عاشــور 
الناجي"الــذي جنــا مــن اإلصابــة ابلطاعــون احلقيقــي بعــد 
فــراره مــع أســرته ال ينجــو مــن الطاعــون اجملازي/الظلــم، 
ألنــه يفشــل يف بنــاء جمتمــع العــدل، اجملتمــع اجلديــد علــى 
أنقــاض اجملتمــع القــدمي املوبــوء. وعندمــا يعــود إىل احلــي 
الــذي كان يســكنه جيــده خــاواًي مــن البشــر، وهنــا جيــد 
فرصتــه ونســله يف إنشــاء مدينــة العــدل أو مدينتــه الفاضلــة 
لكــن حماوالتــه إلشــاعة العــدل ورفــع الظلــم تذهــب أدراج 
الــرايح مبجــرد أن تــدب احليــاة يف احلــي ويكتــظ ابلبشــر.

األوبئــة،  تناولــت  الــي  الفنيــة  األعمــال  قائمــة  تطــول 
وكلهــا اتريــخ مــن املاضــي يســتلهمه الكتــاب، لكنهــا غــر 
الــي  منــر هبــا ونُعايشــها، وقــد فاجــأ فــروس كوفيــد ١9 
العــامل وحنــن مــن ضمنــه، يف زمننــا هــذا وقــد ظننــا أن العلــم 

أصبــح أكثــر ســيطرة علــى الطبيعــة.
مــن  الــرواايت،  مــن  بعــدد كبــر  األدب  واســتجاب 
بينهــا »حــب يف زمــن كــوروان« للبنانيــة ســتيفاين عويــي، 
و»هاربــون مــن كــوروان« لــألردين مصطفــى قرنــة، و»ليــايل 
و»عــذرًا كــوروان«  التونســي،  أمــاين  للمصريــة  كــوروان« 
لألردنيــة أمــل عبــده، و"ليليــات رمــادة« لواســيي األعرج“، 

وغــر ذلــك مــن رواايت.
أســرع  فهــى  اللحظــة  حــدس  بنــت  القصــة  وألن 
اســتجابة للتعبــر عــن الظاهــرة. إذ انتشــرت علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي الكثــر مــن املســابقات موضوعهــا  
كوفيد١9،مــن تلــك املســابقات مســابقة نظمتهــا  "آي 
مــن  قصــة  وأصــدرت ٢٠  ليــايل كــوروان ١9  "عــن  ريــد 
القصــص الفائــزة يف كتــاب بعنــوان "ليــايل الكــوروان عــن 
دار الشــروق، غالبيــة القصــص داخــل هــذا الكتــاب أبطاهلــا 

القصة 
بنت حدس 

اللحظة 
فهى أسرع 

استجابة 
للتعبيرعن 

الظاهرة، 
إذ انتشرت 
على مواقع 

التواصل 
االجتماعي 
الكثير من 

المسابقات 
موضوعها  

كوفيد19.

مُتثِّــل جتــاريب األوىل يف مســرح الطفــل ســنة ١97١ إطالــة 
خجولــة علــى نــوع فريــد مــن الفــن الرفيــع، تســلحت لــه بقــراءات 
لعــوامل وليــم شكســبر املســرحية، فقــد فتنــي الكاتــب بقدرتــه علــى 

عاصــرة، وإن لبســت ثــواًب اترخيًيــا.
ُ
اســتحضار الراجيــداي امل

 أول جتربــة مــررت هبــا كانــت كتابــة نــص مســرحي، أخرجتــه 
بنفســي لطــاب املرحلــة االبتدائيــة، واختــذ عنــوان "العــودة"، مــن 
الثيــاب،  بتصميــم  قامــوا  أنفســهم  الطــاب  أهــايل  أن  اجلميــل 
وعمــل الديكــورات، وملــا قــدم العــرض يف املســرح القومــي ُقوبــل 

ابحتفــاء كبــر.
 اخلطــوة الثانيــة تعاونــت فيهــا مــع الفنانــة فاطمــة املعــدول، 
وقــد أخرجــت يل عمــًا شــعراًي بعنوان"األراجــوز" ١97٤،  قــدم 

وقتهــا علــى مســرح ثقافــة الطفــل جبــاردن ســيي ابلقاهــرة.
مئــات  الطفــل  ملســرح  قدمــت  عاًمــا  أربعــن  امتــداد  علــى 
األعمــال الــي  متيَّــزت ابلبســاطة والُعمــق، وكان العنصــر املشــرك 
وإضفــاء كثــر  والفــرح،  البهجــة  تتحــرى  عروًضــا  فيهــا كوهنــا 
مــن املرونــة يف التعامــل مــع نصــوص هلــا أبعــاد تربويــة،    ظــل 
هاجســي أن يشــرك األطفــال يف التعامــل مــع خشــبة املســرح 
مســرحي  نشــاط  لتقــدمي  اجلهــود  تتضافــر  وقبــول كــي  أبرحييــة 

اجلامــدة. القوالــب  عــن  بعيــًدا  الطفــل  خيــص 
ســعيت أن تكــون جتربــي مــع الطفــل ثريــة بعناصــر حيــة ميكــن 
أن تتلخــص يف طابــع املــرح والُفكاهــة الــي ُتظلِّــل النصــوص، 
العــروض، ومهــا:  أغلــب  أساســين يف  إىل عنصريــن  ابإلضافــة 
االســتعراضات الراقصــة، واألغــاين امللحنــة الــي تؤكــد علــى وجــود 
التعليــق  أو  الفصــول  تقــدمي  عمليــة  تتــوىل  جماميــع  أو  كــورس 

عليهــا. 
وهــو الشــيء الــذي قمــت بــه يف عــدة مســرحيات مــن إخــراج 
الفنــان أمحــد شــبكة، وقدمــت علــى مســرح قصــر ثقافــة الطفــل 
بدميــاط، األعمــال كثــرة مــن أبرزهــا :"عــودة إيزيــس اجلميلــة "، 

"حــكاايت خضــراء"، "الكنــز  ..فــن؟".
من خال فهم لفكرة الصراع املتنامي يف العرض قدم األطفال 
ســبقة، واســتعضنا 

ُ
أعمــااًل مرعــة ابلفكــر، ال تســتنيم لألفــكار امل

عن اجلُمل الطويلة للشخصيات أبخرى قصرة،ذات داللة.
كمــا اســتخدمنا مفــردات البيئــة مــن شــباك صيــد وصــواري 
وأفــرع أشــجار لتكــون الديكــورات املناســبة لعمــل مثل"طفولــة 
حبــر"وكان مــن اجلميــل أن تتــم الروفــات املبدئيــة علــى مســارح 
املــدارس الصغــرة، فــإذا صعــدت العــروض ملســتوى أعلــى جــرت 
التدريبات من جديد على مســاحات واســعة  كما مت اســتخدام 
األقنعــة بنجــاح خاصــة يف تلــك العــروض الــي أبطاهلــا حيــواانت 
مثل : األسد، البقرة، الغزالة، الدبة، احلمار الوحشي املخطط، 

وطائــر الببغــاء.
كان األطفــال ُســعداء للغايــة وهــم ُيشــكِّلون لوحــات مرعــة 
تلويــن  مــع  احلــرة  احلركــة  علــى  أجســادهم  ويُدربــون  ابجلمــال 

أخــرى. إىل  مــن شــخصية  بنــرات ختتلــف  أصواهتــم 
أمــا عــن رد فعــل اجلمهــور وهــم األطفــال أنفســهم، وأســرهم 
شــيًئا  فقــد كان  وأخــوة،  وأخــوال،  أعمــام  وأمهــات،  آابء   :
ُمشــجًعا. ولفــت نظــري وقتهــا أن اقتطــاع أوقــات مــن الطلبــة 
مل يكــن علــى حســاب تفــوق األطفــال بــل علــى العكــس فقــد 
ثقــة ابلنفــس وقــدرة علــى مواجهــة األخطــاء،  التجربــة  زادهتــم 

والعمــل يف ظــل فريــق ُمتجانــس.
يف  ُمتعثــرون  أطفــال  هنــاك  فقــد كان  أتمــايت  وحســب   
النطــق، حــن دخلــوا يف جمموعــات لإلنشــاد تغلبــوا علــى ترددهــم 
والضعــف.  الــردد  مــن  ألســنتهم  ليحــرروا  وانطلقــوا  وخجلهــم، 
وحتريــك  املســرح،  جتهيــز  يف  اجلماعيــة  املشــاركة  أن  كمــا 
األطفــال  منــح  بســيط  بشــكل  املكيــاج  واســتخدام  الســتارة، 
الذيــن ال يشــاركون يف التمثيــل الفرصــة ليضعــوا جهدهــم لصــاحل 

التجربــة ككل.
 يُطلــق علــى املســرح دائًمــا أنــه "أبــو الفنــون"، هــذا صحيــح، 
غــر أن األكثــر صحــة أن مســرح الطفــل ابلــذات هــو اجملــال 
حتمــل  يف  تتمثــل  نبيلــة  قيــم  علــى  األطفــال  لتنشــئة  احليــوي 
املســئولية، وغرس روح االنتماء، والتعلق ابجلمال : فًنا،و أداء، 
وعطــاء حيــث املتعــة تتولــد عــر مشــاركة حيــة يف تقــدمي فــن رفيــع 

ــق اإلدراك. يســمو ابلوعــي ويُعمِّ

مسرح الطفل.. بذرة الوعي!

مسر الفيل
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ذيــوع  احلاليــة  االتصــال  وســائل  تســهل  ال 
املعلومــات فحســب، لكنهــا تســهل كذلــك ذيــوع 
عواطفنــا ومشــاعران علــى نطــاق أوســع كثــرًا مــن 
حُتدثــه  الــذي  التأثــر  بعمــق  أتملنــا  املاضــي.واذا 
تــداول  متنــع  أهنــا  وجــدان  االتصــال،  وســائل 
الــي  الرقابــة  بســبب  ليــس  ومشــاعران،  أفــكاران 
جيــًدا(  ذلــك  )نعلــم  الكــرى  الكيــاانت  متارســها 
ولكــن ألننــا عندمــا نعــرض علــى املــلء مشــاعران 
أســرار  ألحــدان  اليتبقــى  الداخليــة،  وأحاسيســنا 
خُيفيهــا، ولــذا تصبــح خراتنــا يف العــامل متطابقــة، 
هبــا. كل  نصفــه  الــي  الكلمــات  معهــا  وتتطابــق 
قوهلــا،  وميكنــه  يعرفهــا،  لكلمــات  يســتمع  منــا 

اجلميــع.  مسعــه  الــذي  رأيــه  عــن  ويعــر 
أن  اجلمعــي،  املونولــوج  هــذا  يف  لنــا  يبــدو 
واتســاع  زايدة  مــع  زادت  قــد  احلريــة  مســاحة 
ولكنهــا  تصرفنــا،  حتــت  االتصــال  وســائل 

املسخ
لتنا االنترنت إلى ملفات وصور؟! كيف َحوَّ

ترمجة: جناء وايل

أومرتو جاليمريت

� لوحة ساخرة لصورة سيلفي جتمع بن بورتريه فان جوخ بريشته، ولوحة الفتاة ذات القرط اللؤلؤي ليوهانس فرمر ولوحة املوانليزا لليوانردو دافنشي
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ميلــك  منــا  أي  يعــد  فلــم  تقلصــت،  الواقــع  يف 
وقــد  اآلخريــن.  عــن  خيتلــف  للتواصــل  حمتــوى 
حيــث  والظاهــر،  الواقــع  بــن  التمييــز  اســتحال 
التكنولوجــي "واقًعــا  التدخــل  العــامل بفضــل  صــار 
انطاقًــا  عاملــه  فيــه  يشــكل   منــا  متصــوًرا"،كل 
لنــا  بغــزارة  توفــرت  الــي  واملعلومــات  الصــور  مــن 
مجيًعــا، هلــذا مــن خــال أقــل أتمــل ذايت، ســنجد 
أن مــا نشــعر بــه ال حيمــل أيــة جــدة وال خيتلــف 

بيوتنــا. يف  الشاشــات  فــوق  نــراه  عمــا 
مــن طريقــة املــأكل، إىل امللبــس، واملســكن،إىل 
النمــاذج  مــن  مأخــوذة  التواصــل، كلهــا  طريقــة 
يقتــي  اإلعام،حيــث  وســائل  لنــا  تقدمهــا  الــي 
مــن  دقيقــة  عمليــات  عــر  هويتــه  مشــاهد  كل 
واألمل  الفــرح  يف  ويظهرهــا  والتوحــد  التماهــي 
واملــوت،  واجلنــس  والبطولــة  والكــره  والعطــف 
تواصــل  تقنيــة  خططتــه  الــذي  الــدرب  متتبًعــا 
احليــاة  تغــرات  يف كل  ابالشــراك  لنــا  تســمح 

اآللــة.  زر  ضغــط   وســهولة  بســرعة 
فيمــا  قليلــة  للحظــات  نشــعر  جتعلنــا  التقنيــة 
مــن  انتُــزع  عــامل  يف  آهلــة  أبننــا  اهلــذاين  يشــبه 
هنــاك  فليــس  أبكملــه،  إجيابيًــا  ليصبــح  حمدوديتــه 
إىل  اجلمــال  ومــن  اجلمــال،  ينقصــه  جســد   مــن 
ثــر للســعادة.

ُ
العاقــات االجتماعيــة والتواصــل امل

مــن  التســرية  شــراء  نســتطيع  اثنيــة  ثاثــن  يف 
شــركات الســياحة، واجلنــس مــن حمــات األلعــاب 
أغذيــة  حمــال  مــن  املمشــوق  واجلســد  اجلنســية 
ميــاه  عبــوات  مــن  والصحــة  الصحيــة،  احلميــة 
وحتقيقهــا  األمنيــة  قصر"بــن  "دائــرة  يف  اآلابر، 

الســعادة. ســبب  دائًمــا  ظننــاه  ومــا 
أعماقنــا  إىل  يتســرب  والصــور  الكلمــات  عــامل 
طلــب،  أو  اســتئذان  دون  داخلــه  ونتوغــل 
"املشــاركة"حيث  علــى  جُمريــن  أنفســنا  لنجــد 
صــور  مــن  غرهــا  إىل  والصــور  الكلمــات  حتيلنــا 
وكلمــات، يف حالــة ارتبــاك بــن الشــكل واخللفيــة، 
الصــورة  أو  الصمــت  مــن  الكلمــة  تنبــع  ال  لــذا 
والصــور  الكلمــات  تصبــح  ولكــن  اخللفيــة،  مــن 
منــا  ابلــكاد كل  يقتطــع  ومنهــا  واحــدة،  خلفيــة 
مــع  ليلتقــي  والفــراغ  الصمــت  مــن  صغــرًا  جــزًءا 

. نفســه
هــي  ارســطو  يذكــران  الكلمــة كمــا  إذا كانــت 
 zoôn lògon( لإلنســان    املميــزة  الســمة 

 )  échon
فمــاذا يتبقــى مــن جوهــر اإلنســان إن أصبحــت 
الكلمــة الــي ينطقهــا جمــرد حتــور مصاحــب للكلمــة 
جونثــر  وضــح  غــره،أو كمــا  مــن  مسعهــا  الــي 
هــو  "هــل     Günther Anders:أنــدرس
ســواًي  مسعنــاه  مــا  معــا  نتلــو  أن  يف  املضــي  جمــرد 
اجلمعــي،  للمونــوجل  ُمردديــن  إىل  حتولنــا  ؟"وقــد 
دون  غرهــا  وتشــابه  تتفــق  روح  وأضحــت كل 
للكلمــات  معجًمــا  متلــك  ال  ألهنــا  حمــددة،  مســة 
فيــه  ميكنهــا  ال  والــذي  اجلمعــي  املونولــوج  غــر 
الصمــت  ذلــك  التعبــر عــن نفســها، فتخــرس يف 
الــذي نشــعر بــه عندمــا خنلــو أبنفســنا أو حنــاول 
قــال  وجمنونــة كمــا  ُمشــتتة  مســارات  يف  الولــوج 
األشــياء  يريــد  »الــكل   :Nietzsche نيتشــة 
بنفســه  يشــعر  مــن  ُمتســاوون  الــكل  ذاهتــا، 

العقليــة«. املصحــة  إىل  فليذهــب  خمتلًفــا، 
ومــاذا عــن انفعاالتنــا ومشــاعران، الــي متــر اليــوم 
االلكــروين  والريــد  االنرنــت  عــر  بصــورة كبــرة 
رســائل  وهــي  شــاكلته،  علــى  مــا  وكل  واجلــوال 
اآلخريــن  ومــع  الواقــع  مــع  لعاقاتنــا  كاشــفة 
صفــات  مــن  تظهــره  الــذي  ومــا  أنفســنا؟  ومــع 

والعقليــة؟  النفســية  وحالتنــا  لشــخصيتنا 
يشــعرون  عندمــا  االطفــال  مثــل  أصبحنــا 
ويتعلقــون  فضلــة 

ُ
امل األلعــاب  جتــاه  بعاطفــة 

بدببهــم كخطــوة أوىل للتعــرف إىل العــامل حوهلــم، 
ويبــدو أننــا أيًضــا مل نعــد قادريــن علــى احليــاة يف 
اهلاتــف  دون  عاطفيــة  عاقــات  وتكويــن  عاملنــا 
عنــد  الدببــة  عــن  الخيتلــف  مبــا  الكمبيوتــر،  أو 

األطفــال. 
التطــور  إن  القــول  ميكــن  القــول؟  ميكننــا  مــاذا 
مجيُعنــا  حولنــا  بــه،  نفخــر  الــذي  التكنولوجــي 
أطفــااًل، حنــن واجملتمــع الــذي نعيــش فيــه. ويؤيــدان 
جورجيــو  دي  النفــس  علمــاء  دراســات  هــذا  يف 
 Nardoneوانردونــه  Di Gregorio
منهــا  نعــرض  والــي   ،Cagnoniوكانيــوين
يف  اجلــوال  اهلاتــف  أثــر  حــول  اآلتيــة  التأمــات 

: تنــا حيا
البعد(:مــا  )معــاانة  لغيــاب  متحمــًا  عــد 
ومتحكــم  منظــم  اجلــوال  اهلاتــف  أن  فيــه  الشــك 
البعــد  فقــط  والــي الحيددهــا  االنفصــال  توتــر  يف 
أكثــر  وبشــكل  أيضــا  حيددهــا  ولكــن  اجلســدي 

إذا كانت 
الكلمة كما 

يذكرنا ارسطو 
هي السمة 

الُمميزة 
لإلنسان، فماذا 

يتبقى من 
جوهر اإلنسان 

إن أصبحت 
الكلمة التي 

ينطقها مجرد 
تحور مصاحب 

للكلمة التي 
سمعها من 

غيره؟

� لوحة ٔامل للرسام اإلجنليزي جورج فريدريك واتس
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افتقــاد  مــن  يولــد  الــذي  الشــعوري  البعــد  ضــراوة 
مــا شــعران  وهــو  معــه.  الصلــة  انقطــاع  أو  اآلخــر 
بــه يف طفولتنــا أكثــر مــن مــرة عنــد غيــاب األم. 
لتجــاوز  اجلــوال  لنــا  يُعطيهــا  الــي  واالمكانيــة 
عــن  تنبــئ  ابلغيــاب،  الشــعور  وحملــو  املســافات 
وكيــف  داخلنــا،  الطفوليــة  املشــاعر  هــذه  عــودة 
التقنيــة.  الوســيلة  إىل  ابللجــوء  حنــاول كتماهنــا 
ننتظرهــا  الــي  التليفونيــة  املكاملــة  نتلــق  مل  إذا 
بقلــق، هنــرع فــوًرا إلجــراء املكاملــة وكتابــة الرســالة 
ولكــن  نقولــه  مــا  لدينــا  ألن  ليــس  االلكرونيــة، 
ومــن  متصــدع  ابألمــان  لشــعور  احتيــاج  لنرضــي 
يــكاد  مســتمر،  تواصــل  إىل  حنتــاج،  رأبــه  أجــل 
عندمــا النســتطيع  القهــري.  الوســواس  حــد  يبلــغ 
مــن  هبــة  حياتنــا  تصبــح  والغيــاب،  البعــد  حتمــل 
االعتمــاد  مــن  مســتمرة  حالــة  يف  اآلخريــن، 
يوضــح كثــرًا  وهــذا  عليهــم  الكلــي   أو   اجلزئــي 

االســتقال. غيــاب  أو   الطفولــة  حالــة 
الطفولــة  مرحلــة  أن  املطلقة:نعلــم  القــدرة  وهــم 
ولكــن  اآلخريــن  علــى  االعتمــاد  فقــط  التعــرف 
أيضــا القــدرة املطلقــة الــي تعــوض حالــة االعتمــاد 

الغــر. علــى 
تقــوم الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة بســد هــذا 
الســيطرة  بصــورة ختّيليــة  االحتيــاج، الهنــا تضمــن 
الــي  واألحــداث  األشــخاص  علــى  والرقابــة 
هتمنــا، وينتــج عــن ذلــك تقليــص مســاحة التوتــر 
الســيطرة  يتــم  ولكــن  يطفــو  فــا  بذلــك  املرتبطــة 
اآلخــر.  إجابــة  نتلقــى  عندمــا  وهتدئتــه  عليــه 
الداخليــة  قدراتنــا  إضعــاف  إىل  ذلــك  يــؤدى 
علــى إدارة التوتــر والصــراع بصــورة تدرجييــة وحيــل 
طلقــة الــي متنحنــا 

ُ
حملهــا نــوع مــن هــوس القــدرة امل

وهــم القــدرة علــى التحكــم عــن بعــد  يف الواقــع 
التليفــون. زر  ضغــط  مبجــرد 

الشــعور  خنفــف  كنــا  إذا  املرضيــة:  الرقابــة 
فالرقابــة  الرقابــة،  إحــكام  طريــق  عــن  ابلتوتــر 
والشــك  االرتيــاب  مشــاعر  تغــذي  بدورهــا، 
حنبهــم  مــن  مراقبــة  إىل  ذلــك  ويدفعنــا  لدينــا، 
واألماكــن  حتركاهتــم  تتبــع  فيهــا،  مبالــغ  بصــورة 
يقابلوهنــم  الذيــن  واألشــخاص  يراتدوهنــا،  الــي 
أثنــاء غيابنــا، نتحــول ابســم احلــب إىل حُمققيــن، 
أو  الــزوج  مــكان  معرفــة  حلظــة  كل  يف  فنــود 
أهنــم  افــراض  علــى  االبنــة  أو  االبــن  أو  الزوجــة 

تعســاء  عائلتنــا  أفــراد  علــى  الرقابــة  منــارس  حنــن 
عــن  نعجــز  ألننــا  الرقابــة،  تلــك  ومنــارس  احلــظ، 

واملســتقبلية. احلاضــرة  حياتنــا  يف  التحكــم 
القــدرة  ولكــن  واالســتعراض:  الظهــور  حــب 
يتــم  مل  إذا  ُمطلقــة  قــدرة  ليســت  طلقــة 

ُ
امل

يقولــون لنــا احلقيقــة ويتوقــف األمــر كذلــك علــى 
أوإشــارة خلفيــة  إخفــاء أي صــوت  مهاراهتــم يف 
بعــض  يف  أو  فيــه  يتواجــدون  الــذي  للمــكان 
لنطمئــن  ومشــاهد  بصــور  إمــدادان  األحيــان 
الــي نشــعر هبــا. يف احلقيقــة  التوتــر  وختــف حــدة 

مرضــي  عــرض  هــو  الظهــور  وحــب  اســتعراضها، 
الطريــق  يف  مــرة  يف كل  احملمــول،  يُظهــره  آخــر 
يتحدثــون  أشــخاص  إىل  نســتمع  القطــار،  أو يف 
املهــي  مركزهــم  عــن  َعــاٍل  بصــوت  عمــد  عــن 
احلميميــة  عــن عاقاهتــم  أو  املرتفــع  واالجتماعــي 

إذا كنا نخفف 
الشعور بالتوتر 

عن طريق 
إحكام الرقابة، 

فالرقابة  
بدورها، 

تغذي مشاعر 
االرتياب 

والشك لدينا، 
ويدفعنا ذلك 

إلى مراقبة من 
نحبهم بصورة 

مبالغ فيها

لم نعد قادرين 
على الحياة في 
عالمنا وتكوين 

عالقات 
عاطفية دون 

الهاتف أو 
الكمبيوتر، بما 
اليختلف عن 

الدببة عند 
األطفال

� لوحة »ليلة النجوم« للفنان فان جوخ
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علــى  بــل  خجــل،  أو  حتفــظ  دون  والشــخصية 
يرضــي  لوجــود مجهــور  ابلرضــا  يشــعرون  العكــس 
)مكاملــة  بســيطة  بتكلفــة  للظهــور  احتياجاهتــم 

. ) تليفونيــة
إىل  احلاجــة  وهنــا  لنكــرة:  التحــول  مــن  القلــق 
مــن  خيافــون  جمتمعنــا  يف  األفــراد   ألن  الظهــور 
هلــا  هنــا  جمهــول  وكلمــة  االنتبــاه.  إاثرة  عــدم 
هــي  انحيــة  مــن  مأســاوية،  إحدامهــا  أمهيتــان، 
عــن  اإلنســان  يكشــف   عنــه كــي  الغــى  شــرط 
الوســائل  أو  اهلاتــف  خــال  مــن  خفــاايه  كل 
واحتياجاتــه  مشــاعره  عــن  ويفصــح  التكنولوجيــة 
أي  دون  اجلنســية   وخياالتــه  الدفينــة  ورغباتــه 
تعلــن  أخــرى  انحيــة  ومــن  حتفــظ،   أو  خــوف 
حيــاول  عندمــا  وذلــك  واإلقصــاء  الوحــدة  عــن 
املــرء جتــاوز مشــاعر الوحــدة مــن خــال اهلاتــف 
أال  بــؤس  عــن  فتكشــف  التواصــل،  ووســائل 
اآلخــرون. هاَتفــه  إذا  إال  موجــوًدا  املــرء  يكــون 

عاملنــا  ومــع  حولنــا  العــامل  مــع  الصلــة  فقــد 
الداخلــي: ياحــظ دي جرجيوريــو بســخرية املزحــة 
والــي   cellulare"جــوال" الكاميــة يف كلمــة 
املســاجن.  تقــل  الــي  العربــة  مدلــول  نفــس  هلــا 
االســتخدام  يفعلــه  مــا  اكتشــاف  مًعــا  لنحــاول 
اجلــوال  املصابــون هبــوس  الوســيلة.  هلــذه  املســتمر 
يتنازلــون عــن أشــياء ال حصــر هلــا يف أي مــكان 
املســرح،  أو  الســينما  أو  القطــار  أو  الطريــق  مــن 
مــا  علــى كل  تطغــي  الــي  "الرنــة"  مســاع  مبجــرد 
مــن  تغطيــة  عــن  ابحثــن  بتوتــر  يتلفتــون  حوهلــا، 
حمادثــة  مــن  فــوًرا  فينســحبون  التليفــون  شــبكة 
كل  يف  ابلطبــع.  االســتئذان  بعــد  مرافقيهــم 
أتتــون  أنكــم  التصــرف  هبــذا  خيرونكــم  احلــاالت 
يف مرتبــة بعــد اهلاتــف وبعــد توتــر عــدم إمكانيــة 

الــرد. عــن  االمتنــاع 
الــذي  املقبــس  هــو  اجلــوال  هلــؤالء،  ابلنســبة 
حيــط 

ُ
امل العــامل  يفقــدون  وبدونــه  ابلعــامل  يربطهــم 

اليعرفــون  هــؤالء  الداخلــي.  وعاملهــم  هبــم 
ميلكهــا  الــي  الوحيــدة  الوســيلة  وهــو  الصمــت، 
إليهــا.  والتعــرف  النفــس  مــع  للتواصــل  املــرء 
شــحنات  مــن  حيملــه  ومــا  االنتظــار  اليعرفــون 
الــذي  املفاجــأة  عنصــر  يعرفــون  وال  عاطفيــة، 

اليوميــة. حياتنــا  يلــون 
فيهــا  ينمــو  الــي  والبيئــة  املنــاخ  حيرمــون  ال 

لذلــك. ُمــررات  عــن  أو  عاجــًا  آجــًا 
مل  بنفســه.  يلمــس  أن  منــا  لــكل  ميكــن  كمــا 
نعــد أحــراًرا، وليــس لدينــا فرصــة للحريــة. مل نعــد 
أن  جيــب  الــي  اإلجابــة  يف  للتفكــر  وقتًــا  منلــك 
لنمــو  وقــت  هنــاك  ليــس  وفوريــة،  ســريعة  تكــون 
اهلجــر  يعــي  احلــب يف وجداننــا، عــدم االتصــال 
الفــوري. ال نعــرف البقــاء مــع أنفســنا أكثــر مــن 
والشــعور  الوجــدان  يضعــف  ذلــك  وكل  ســاعة، 

الداخلــي.
األم  أن  معرفــة  إىل  لحــة 

ُ
امل حلاجتنــا  وذلــك 

ينتظــران  والصديــق  حتبنــا  الزالــت  واخلطيبــة  خبــر 
الضرائــب  تســوية  يف  جنــح  القانــوين  واحملاســب 
حاجتنــا  ابختصــار  موعــًدا.  لنــا  حــدد  واحملامــي 
ويعمــل  موجــود  اخلارجــي  العــامل  أن  معرفــة  إىل 
ونســتطيع التحكــم فيــه. وهكــذا نشــعر بوجــودان.

الــروح،  مناجــاة  علــى  القــدرة  فقــدان  رمبــا 
ولكــن يف املقابــل، وإن مل يكــن خيلــو مــن بعــض 
انقطــاع  عنــد  أو  نفــق  يف  املــرور  أثنــاء  الصمــت 
الشــبكة، أعطــى لنــا اهلاتــف اجلــوال العــامل، وإن 
صــح ضجيــج العــامل، ويف املقابــل اســتقطع جــزًءا 

جيــدة! مقايضــة  حرايتنــا.  مــن  كبــرًا 
يف  تســتيقظ  كنــت  إذا  االنرنــت:  إدمــان 
الرابعــة صباحــا لتذهــب إىل احلمــام وقبــل العــودة 
إىل ســريرك تذهــب لتفحــص بريــدك االلكــروين، 
فظيــع  بفــراغ  ُيشــعرك  االنرنــت  انقطــاع  إذا كان 
خاليًــا  لــك  ابلنســبة  أصبــح  احلقيقــي  العــامل  ألن 
أو  الطائــرة  تســافر يف  إذا كنــت  معــى،  أي  مــن 
ســاقيك  فــوق  الكمبيوتــر  تضــع  وأنــت  القطــار 
دليــل  فهــذا  قــدمي،  لديهــم كمبيوتــر  مــن  وتســخر 
علــى إصابتــك مبــا اطلقــت عليــه بعــض األحبــاث 
 Internet addiction اســم  األمريكيــة 

disorder
"اضطــراب إدمــان االنرنــت". عــرض مرضــي 
والتدخــن  املخــدرات  إدمــان  مســات  نفــس  لــه 
املمارســات  وإدمــان  والقمــار  والكحــول 
الســمات  هــذه  وتظهــر  البوليميــا،  أو  اجلنســية 
لانرنــت كــي  املفــرط  االســتخدام  خــال  مــن 
فشــلنا  مــا  علــى  االفراضــي  قــع  الوا يف  حنصــل 
احلــد  قــع. ويصــل إىل  الوا يف احلصــول عليــه يف 
مارســة  أمــام  عقبــة  قــع  الوا فيــه  يعتــر  لــذي  ا
عنــد  بســعادة  نشــعر  لــي  ا طلقــة 

ُ
امل تنــا  قدرا

التواصــل بــن احملبــن، وفيــه ينبغــي االنفصــال عــن 
عاملنــا كــي نســمح لعــامل آخــر ابلتواجــد. حضــور 
اجلــوال  فاهلاتــف  ميــزة،  أيــة  يضفــي  ال  هــؤالء 

جلســائهم. عــن  يفصلهــم  عــامل  هــو  املفتــوح 
أو  تغلــق  قــد  اجلوالــة  اهلواتــف  احلريــة:  فقــدان 
تغطيــه  ال  مــكان  يف  تتواجــد  أو  البطاريــة  تنفــد 
لشــاالت  نلجــأ  ذلــك  ومــع  تليفــوانت.  شــبكة 
الــرد  عــن  تغافلنــا  إذا  واألكاذيــب  احلجــج  مــن 
مــادام اهلاتــف متاًحــا يف أي مــكان علــى االرض 
يــرك  ال  املســتمرة.  املراقبــة  مــن  التملــص  دون 
أم  مغلًقــا  ســواء كان  للهــرب  فرصــة  اهلاتــف  لنــا 
ال  أننــا  يعــي  فهــذا  ابملكاملــة  بــدأان  إذا  مفتوًحــا. 
رمحــة  حتــت  أننــا  يعــي  والــرد  االنتظــار،  نطيــق 
اآلخريــن، وإذا أغلقنــا اهلاتــف ينبغــي أن نبحــث 
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االفراضــي. قــع  الوا يف  مارســتها 
يعتقــد  والــذي  االنرنــت،  علــى  الشــراء  هــوس 
ســلوك  أنــه  وكانيــوين  انردوين  النفســيان  العاملــان 
ال حتــدده احلاجــة حملــو شــعور ســيء، بقــدر متعــة 
مــكان  أي  يف  جتــاري  مركــز  أي  يف  التجــول 
ابلعــامل والتجــول دون أن يــراك أحــد ويتيــح لــك 
الدخــول واخلــروج مــن احملــال طبقــا لــرددك الــذي 

البائعــن. ســخرية  إاثرة  دون  التوتــر  ميليــه 
يســتخدمها  الــي  اإللكرونيــة  التــداول  منصــة   
االنرنــت،  خــال  مــن  البورصــة  يف  ضاربــون 

ُ
امل

أن    وكانيــوين  انردون  النفســيان  العاملــان  يــرى 
متطرفــن:  شــعورين  بــن  يتأرجــح  ضــارب 

ُ
امل

يشــبه  فيمــا  يدخــان  وعندمــا  والطمــع  اخلــوف 
هتديــًدا  ُيشــكان  القصــرة  الكهرابئيــة  الدائــرة 
مدفوًعــا  الســيطرة،  علــى  ضــارب 

ُ
امل لقــدرة 

أكــر  خماطــر   إىل  يلجــأ  اليقهــر  مــن  إبحســاس 
االنرنــت  ويشــجع  متســرعة،  قــرارات  ويتخــذ 
إحســاس  مــن   يُعــزز  االنرنــت  العمليــة.  هــذه 
تتيــح  ألهنــا  املوقــف  علــى  الســيطرة  إمكانيــة 
فيهــا  والتغــرات  البورصــة  أحــوال  علــى  االطــاع 
إمكانيــة  مــع  النهــار  أو  الليــل  يف  ســاعة  أيــة  يف 

اليــن". "اون  وبيــع  شــراء 
مــن  أخطــر  اليــن"  "اون  البورصــة  وتــداول 
يشــعر  ال  قانونيتــه،  بفضــل  وذلــك  القمــار 
مــن  هبــا  يشــعر  الــي  الذنــب  بعقــدة  املضــارب 
هــذا  الين".ويُقلــل  "اون  املقامــرة  مــن  يقــرب 
اإلحســاس ابلذنــب مــن التحكــم الــذايت يف حالــة 
املقامــر  بعكــس  ضاربــة، 

ُ
امل بســبب  خيســر  مــن 

ابلذنــب. اإلحســاس  يردعــه  قــد  الــذي 
فعليًــا  إدمــااًن  يســبب  االنرنــت:  عــر  اجلنــس 
يف  املشــاركة  حيــث  االفراضــي،  للجنــس 
احلديــث  وإمكانيــة  الفرديــة  اجلنســية  املمارســة 
الكشــف عــن  دون رقابــة، والــذي يضمنــه عــدم 
بتحــرر كل  يســمح  والــذي  املشــارك  شــخصية 
خياالتــه اجلنســية الــي عاشــها ســًرا، ويتحــرر مــن 
ولكــن  غــره.  مــع  مبشــاركتها  ابلذنــب  الشــعور 
حيــدث أنــه عندمــا نتاعــب مــع الغرائــز اجلنســية، 
احلقيقيــة،  اجلنســية  العاقــات  عــن  االفــراد  يبعــد 
إلزاًمــا  أكثــر  أو  هلــا  تبــدو ابهتــة وال معــى  والــي 

االفراضيــة. للعاقــات  ابلنســبة 
متعــة  املــرء  جيــذب  االفراضيــة،  احملــاداثت  يف 

فقــط بشــكل افراضــي ألهنــا املثاليــة، وأن يشــعر 
أخــرًا أبنــه أصبــح الشــخص الــذي أراده. وأمــام 
كل هــذه املشــاعر الــي جيدهــا يف متنــاول يــده، 
والعــودة  الكمبيوتــر  إغــاق  لــه  يتســى  كيــف 
أحــد  ال  حيــث  أصدقائــه،  وبــن  عائلتــه  وســط 

مثاليتــه؟  يصــدق 
ميكــن  ال  ُملــح  احتيــاج  ينطلــق  هنــا  مــن  و 
يقضيهــا  الــي  الســاعات  وتــزداد  فيــه  التحكــم 
الســحري،  الصنــدوق  ذلــك  الكمبيوتــر،  أمــام 
هويتنــا  حلــم  صعــوابت  أيــة  دون  حيقــق  الــذي 
عــدة  بعــد  اللقــاء  حيــدث  وعندمــا  عذبــة. 

ُ
امل

إرضــاء  عــن  الواقــع  يعجــز  افراضيــة،  حمــاداثت 

جملهولــن  نفســه  وتقــدمي  خليالــه  العنــان  إطــاق 
وعمــل  وعمــر  جســدية  وصفــات  جنســية  هبويــة 
احلقيقيــة،  تلــك  عــن  خمتلفــة  اجتماعيــة  وحالــة 
ودون  تبعــات  دون  للكــذب  اإلمكانيــة  هــذه 
التحقــق تعيــدان إىل مرحلــة الطفولــة حيــث جتربــة 
ويضــاف  قيــدة 

ُ
امل غــر  واحلريــة  طلقــة 

ُ
امل القــدرات 

االقــل  علــى  ابجلاذبيــة  اإلحســاس   متعــة  إليهــا 
هــذا  يف  نعــوض  وبذلــك  االفراضــي،  العــامل  يف 
احليــاة  يف  هبــا  نشــعر  الــي  املعــاانة  الشــكل كل 

قعيــة. لوا ا
احملــاداثت  هــذه  يف  يشــارك  مــن  الواقــع  يف 
وإن كان  ـ  حتقيــق  إمكانيــة  لديــه  االفراضيــة، 

اخليــال فيتحطــم احللــم ويقــودان بعنــف إىل شــعور 
أن  معــه. ورغــم  التعامــل  نســتطيع  ابالكتئــاب ال 
الواقــع يُظهــر الزيــف االفراضــي؛ فهــذا اليدفعنــا 
الواقــع؛  جيحــده  مــا  مينحنــا  ألنــه  عنــه  لامتنــاع 
فنرضــى ابإلقامــة يف االفراضــي ونُقلِّــص عاقاتنــا 
األشــخاص  مــع  املباشــر  واالتصــال  الواقــع  مــع 
قــدر  فنتجنبهــم  للتوتــر  مصــدًرا  أصبحــوا  الذيــن 

اإلمــكان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصــل مــن كتــاب »االنفعــاالت« يصــدر 
قريًبــا يف سلســلة »كتــاب اجلســرة«

من طريقة 
المأكل، إلى 

الملبس، 
والمسكن،إلى 

طريقة 
التواصل، 

كلها مأخوذة 
من النماذج 

التي تقدمها 
لنا وسائل 

اإلعالم،حيث 
يقتني كل 

مشاهد هويته  
عبر عمليات 

دقيقة من 
التماهي 
والتوحد

في المحادثات 
االفتراضية، 
يجذب المرء 
متعة إطالق 

العنان لخياله 
وتقديم نفسه 

لمجهولين 
بهوية 

مختلفة عن 
تلك الحقيقية

� لوحة رحلة إىل سان ايسيدرو للفنان فرانسيسكو جواي 1818
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اآلخــر بــدون االستســام للعواطــف، وهــو اســتثناء انتــج 
عــن الشــغف ابملعرفــة.

فالطريقــة  التقاليــد،  اســتخداًما كّرســته  عندمــا هنجــر 
الوحيــدة إلعــادة اســتخدامه هــو كســوته أبلــوان جديــدة. 
حببــة ميكــن 

ُ
نشــعر ابللهفــة حــن نفكــر أن توقعاتنــا امل

أن تتحقــق، إن مل تتحقــق هــذه التوقعــات، ميلــؤان شــعور 
ابإلخفــاق، وحنــاول قولبــة تطلعاتنــا علــى آفــاق أضيــق، 

لكــن جُمرّبــة.
مثــة  والعــادات،  القدميــة  االســتخدامات  ابلعــودة إىل 
راحــة جيدهــا املــرء فيهــا بعــد التعــب مــن إخفــاق اآلمــال 

واللهفــة.
املواهــب  )املديوكريــون(  املوهبــة  ضعــاف  ميتــدح  لــن 
املواهــب  بــروز  ســبب  ملــاذا؟ ألن  حتفــظ.  بــا  الكبــرة 
املديوكريــون  املديوكريــن.  هــو وجــود مديوكريــة  الكبــرة 
هكــذا  آخريــن.  ملديوكريــن  املديــح  كيــل  يُفّضلــون 
يشــعرون مبتعة الكرم والنبل، وحيدســون أن مثار موهبتهم 

تتعــرض خلطــر.    لــن  الطارئــة 
مييــل النــاس العاديــون العتبــار مــن يلفتــون االنتبــاه برفــع 
القضــااي الغريبــة ســامن ومذهلــن، ويعتــاد النــاس العاديــون 
اخللــط بــن العظمــة واإلحيــاء هبــا، بــن العبقريــة واألداة، 

وبــن الرســم اجلمــايل وضــرابت الُفرشــاة الصارخــة.
يكونــوا  أن  األيديولوجيــون  املزيفــون  اعتــاد  لقــد 
جناحهــم.  يركبــون  هكــذا  ألنفســهم.  كاريكاتــرات 
والتجربــة عّلمتنــا أن أغلــب النــاس يُفّضلــون الكاريكاتــر 

اللوحــة. علــى 
فنــاين وُكتّــاب زمننــا، يف أغلبهــم، ابئعــو أوهــام.  إن 
هدفهــم الرئيســي خلــق الوهــم أبن عملهــم هــام، وفــوق 

ذلــك، إقنــاع أنفســهم أبهنــم هــم أنفســهم ُمهمــون.
أرفــع خــر ميكــن أن حيصــل عليــه الفــرد هــو الصداقــة، 
ورغــم أن هــذا الشــعور يتأســس، مثــل أي شــعور، علــى 
شــكل مــن أشــكال األاننيــة، إال أهنــا أاننيــة تتبــّى الغريــة.

الصديق احلقيقي مرآة لنا، ملا نســتطيع أن نكونه وما 
جيــب أن نكونــه. تــرر الصداقــة احلقيقيــة، بــل وتطالــب 

بـــاحلياة املستقبلية.
االجتماعيــة  احليــاة  يف  يلمعــون  الذيــن  األشــخاص 
ليســوا أكفــأ النــاس للصداقــة. احليــاة االجتماعيــة بديلــة 

للصداقــة، بــل وتعويــض عــن غياهبــا.
عــّدون 

ُ
الذيــن يعرفــون التكيُــف مــع الوحــدة وحدهــم امل

عــادًة  ينقصهــم  ال  االنطوائيــون  صداقــات.  لُيكّونــوا 
الصعبــة،  حلظاهتــم  ويف  غياهبــم  يف  يشــرقون،  أصدقــاء 
طــول  علــى  أصدقــاء  الامعــة،  االجتماعيــة  احليــاة  يف 
وجودهــم جيمعــون صداقــات كأهنــم قصاصــات صحفيــة.
"أنــت  العلــم:  جييبــه  نفســه،  اإلنســان  يســأل  حــن 
جمموعــة مــن ميكانيزمــات تتمتــع ابلقــدرة علــى التفكــر". 
لــو أراد اإلنســان التعمُّــق فيمــا هــو أبعــد، سيكتشــف أنــه 
تعلقــة 

ُ
مــا مــن معرفــة قــادرة علــى اجلــواب عــن أســئلته امل

مبصــره مــا دام حيًــا ومتأمــًا وملقــى يف العــامل، بــدون 

لدراســتهم.
مــا مــن نظريــة سياســية، مهمــا كانــت مجيلــة وعبقريــة 
وواعــدة، بوســعها أن حتــّل حمــل جتربــة تعــرف كيــف يعمــل 

يف الواقــع امليكانيزمــات االجتماعيــة. 
حــن حيــل اجملتمــع اخليــايل حمــل الواقعــي، وبــداًل مــن 
طــرح سياســة مبنيــة علــى معرفــة الواقــع تنهــض أخــرى 
أو  السياســي  الفيلســوف  يســتطيع  أدبيــة،  أو  جمــردة 
السياسي الفيلسوف أن حيقق هلا، بدوره الومهي وكلمته 
الومهيــة، شــعبية واســعة، ويــوزّع العــزاءات والفضفضــات، 
كأهنــا ورق اينصيــب، أو جيمــع املتفــق، كأهنــا أرابح، 
منــح ســحب  هــو  يفعلــه  الــذي  الوحيــد  الشــيء  لكــن 

الدخــان والعمــى الــذي فيــه أعمــى يقــود عميــااًن.

ذات مــرة كتــب ألكســيس دي توكفيــل أن "األشــياء 
جيــدة  إىل كتابــة كتــب  ابســتمرار  تدفــع  الــي  نفســها 
ميكــن أن تقــود حنــو ثــورات كــرى"، وأان أســأله: "كيــف 
اســتنبطت اي ســيد توكفيــل أهنــا كتــب جيــدة تلــك الــي 

أدت إىل ثــورات كــرى؟
بــن  التمييــز  تعلّــم  يف  يكمــن  األساســي  املبــدأ  إن 
بتطبيــق  يســمح  الــذي  اجملــال  بــن  والعقــل،  الفانتــازاي 
العقــل  بصرامــات  إال  يســمح  ال  والــذي  الفانتــازاي 
واحلســاب، إذ لــو فعلنــا عكــس ذلــك، حــن حنتــاج إىل 
تليفــون فيلســوف  تصليــح ماســورة ســنبحث عــن رقــم 

طــوابوي.
ومبــا أن الطبيعــة الفيزايئيــة لألشــياء ال تتغــر أبــًدا، ألن 
القوانــن الــي حتكمهــا غــر قابلــة للتغيــر ودرجــة الســيولة 
الــي تؤثــر عليهــا جمــرد عمليــة إحصائيــة، يســتطيع اإلنســان 
التوصــل ملعرفــة أســرارها يف زمــن قصــر نســبًيا. ال حيــدث 
الشــيء نفســه مــع الطبيعــة األخاقيــة. ال الزمــن وال العلــم 
مــا  الســلوك اإلنســاين. إن آخــر  لبلــوغ معرفــة  يكفيــان 

ســنبلغ معرفتــه يف هــذه احليــاة هــو حنــن أنفســنا.
وســلوك  الشــخصي  الســلوك  دراســة  الصعــب  مــن 

يُغــرم فاســفة القــرن الثامــن عشــر، وكثــرون غرهــم 
علــى نفــس النهــج، برســم لوحــات عــن السياســة األدبيــة، 
وتصميــم جمتمعــات خياليــة جاهــزة للرحيــب بــكل هــؤالء 
هــؤالء  يعبــأ  مل  الــذي  الواقعــي،  اجملتمــع  الناقمــن علــى 
مغرمــون  إهنــم  بعمــق.  إليــه  ابلنظــر  أنفســهم  الفاســفة 
ابلنظــرايت بنفــس درجــة ازدرائهــم 

لألفعــال.
علــى  فيهــا  يُعــاش  أنظمــة  مثــة 
سياســية  ســواء  األزمــات،  فــرات  ويف  احليــاة،  هامــش 
الرغبــة يف  أو أدبيــة، خيرعــون "دواًل خياليــة" ويعلنــون 
حتســن اجملتمــع وأنســنة احليــاة، لكــن جــّل مــا يفعلونــه 
الوخيمــة مل ختضــع  الوهــم، عواقبهــا  مــن  قــاع  تشــييد 

ترمجة: أمحد عبداللطيف

بائعو األوهام

عن الفلسفة واألخالق والواقع

إجناثيو جوميث دي ليانيو*

يستطيع 
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التي تحكمها 
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يتأســس  الشــعري  والعقــل  النظــري  العقــل  وانصهــار 
دورس،  إوخينيــو  التصويري"عنــد  "العقــل  علــى 
و"العقــل  الصــويف"،  و"العقــل  الشــعري"،  و"العقــل 
اإليروتيكي"و"عقل األحام"، عند ماراي اثمرانو. هذه 
املفكــرة أصابــت عندمــا محلــت "العقــل احليوي"و"العقــل 
التارخيــي" مــن أســتاذها أورتيجــا إىل مســتوى شــعري، 
كان ابلفعــل مهيــًأ لــه عندمــا جعلــت مــن احليــاة البشــرية 
"الواقــع الراديــكايل"، ورأت هــذا الواقــع مثــل روايــة عــن 

احلقيقــة أو وظيفــة مســرحية جــادة.
حــن تتحــد الفلســفة والشــعر تتوقــف النتيجــة علــى 

جــودة الفلســفة وجــودة الشــعر املتحديــن.
الصــاالت،  صــاالت  لعبــة  أركاداي،  روااييت  يف 
ألعــاب  يف  وكذلــك  القــرن،  هنايــة  ضــد  احنرافــات، 
االنصهــار،  يف  النمــوذج  هــذا  اتبعــت  ســاكروموني، 
انصهــار ترجــع جــذوره يف هنايــة املطــاف، إىل انصهــار 
الفلســفة  يف  جنــده  أن  ميكــن  ابجللــي، كمــا  احملســوس 
الثمينــة "الــذكاء الــذي يشــعر"، لـــ خابيــر ثوبــري، تلميــذ 
أورتيجــا. العظيــم  األســتاذ  تامــذة  مــن  آخــر  عظيــم 

وســواء يف إضاءات فلســفية أو يف حول األســاس ويف 
موجــز الفلســفة العمليــة، كان مقرحــي اســتعادة البعــد 
العملي والتكويي للفلسفة، وهو بعد ال ميكن استعادته 
إن  الذاكــرة.  وخطــاب  املنطقــي  اخلطــاب  مبزاوجــة  إال 
التكويــن الكلــي للشــخص يتأســس علــى مارســة املنطــق 
مــع اســتخدام اخليــال والشــعور بشــكل منهجــي، مبعــى 
توحيــد منطــق املفاهيــم مــع منطــق الذاكــرة، مبعــى احليــاة.
ينطلــق إعــادة أتســيس الفلســفة، يف املقــام األول، مــن 
تفنيد العدمية املعرفية؛ ويف املقام الثاين، من إعادة طرح 
معرفــة الواقــع –املفهــوم كجمــع لألشــياء واحلــاالت-؛ 

ويتأمــل، اثلثًــا، األان ابعتبارهــا مهــزة وصــل ُعليــا شــاعرة 
ابحلــاالت واألشــياء الــي يســع أتملهــا والشــعور هبــا مــن 

نقطــة املــكان والزمــان الــي يفرضهــا اجلســد. 
حــن نشــك يف كل شــيء، ينبغــي أن نضــع الشــك 
نفسه يف حمل شك، فالشك يف كل شيء يفقد الشك 

قيمتــه.
الشــك يفــرض اليقــن. اليقــن، علــى األقــل، يف أننــا 

نشــك.
من يرفض الوحدة Unidad ال ينتبه إىل أن ذريعته 
"الشــيء  لفكــرة  أتكيــد  هــي  مــن خاهلــا  يرفــض  الــي 
الواحد"، وال ينتبه إىل أنه، عندما يرفض الوحدة، يؤكد 

أن لدينــا فكــرة وحدويــة عــن معــى الوحــدة.
فكــرة  بــدون  بــه  الشــعور  وال  شــيء  فهــم  ميكــن  ال 
مــن  وحــدة  بــدون  إذ  هلــا،  أويل  مرجــع  أو  الوحــدة، 
املســتحيل فهــم شــيء أو الشــعور بــه، ألن األشــياء هــي 

حُمــدد. واحــد  شــيء  وألهنــا  األشــياء 
مثــة مــن يــرى أنــه مــا مــن حقيقــة، أن كل شــيء ُمبــاح، 
وميكــن الــرد عليهــم أبن "مــا مــن حقيقــة" ال ميكــن أن 
يكــون  أن  ميكــن  شــيء  )وابلتــايل كل  حقيقــة  تكــون 
حُمرًمــا(. وال ميكــن أن تكــون حقيقــة عبــارة كل شــيء 
مبــاح. وال هــي حقيقــة أن مــن يقــول عبــارة كهــذه يقــول 

شــيًئا مهًمــا.
إذا كانــت  فيمــا  الفصــل  دائًمــا  الســهل  مــن  ليــس 
احلقيقــة الــي تتطلــع حلــل حمــل وهــم قــدمي ليســت ومهًــا 
آخــر، أو أهنــا ســتمنح كًمــا وكيًفــا مــن الســعادة أكــر 

القــدمي. الوهــم  مــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*روائي ومفكر إسباين واملقال من كتابه »الفلسفة والسرد«.

منــه علــى حــدث متســاٍم مثــل  احلصــول علــى موافقــة 
أن يــرى نفســه ُمطّوقًــا ابحتياجــات ورغبــات وقــدرات، 
جيهــل منطقهــا وأصلهــا. هنــا يظهــر الدافــع الــذي يقــوده 
هكــذا  اإلميــان.  إىل  وخاصــًة  للعلــم،  االستســام  حنــو 

يعتقــد أن بوســعه الوصــول إىل إضــاءة لغــز الوجــود.
إن أشــكال احلياة الي مينحها زمننا للفرد أكثر بكثر 
يف تنوعهــا مــا أتيــح علــى طــول التاريــخ، لكنهــا أضغــف 

خامــًة. كأن مثــة عاقــة طرديــة بــن التنــوع والســيولة.
كانــت أشــكال احليــاة مرتبطــة يف زمــن آخــر مبحوريــن 
وشــرائعها،  بقداســاهتا  الدينيــة،  العقيــدة  جوهريــن: 
تنوعــه  يف  الاهنائــي  الطبيعــي،  ابلوســيط  والعاقــة 
هلــا  عاصــرة 

ُ
امل احليــاة  أشــكال  ســحره.  يف  واجلمــايل 

حمــوران أساســيان: العمــل، أبشــكال التخصــص التقــي 
مــا  اإلعــام،  وســائل  يف  العــروض  وغــزارة  الاهنائــي، 

مكنًــا. الفــي  اجلانــب  جيعــل 
لقــد اهتمــت الفلســفة اإلســبانية بشــكل خــاص حبيــاة 
النــاس، بـــ "اإلنســان مــن حلــم ودم"، بعبــارة أوانمونــو. 
ُياحــظ ذلــك عنــد ســينيكا، كيبيــدو، جراثيــان، ابملــس، 
دورس،  أورتيجــا،  أوانمونــو،  ســانتاايان،  كامبوامــور، 
اهتمــت  اثمرانــو،  مــاراي  مــارايس،  خوليــان  ثوبــري، 
كذلك بشكل خاص ابلعاقات بن خمتلف الشعوب، 
وهــي رؤيــة ذات منظــور عاملــي، كمــا يف أعمــال بيتــوراي 
البــؤرة  ســامنكا.  ملدرســة  آخريــن  ومثلــن  وســواريث 
الثالثة للفلســفة اإلســبانية تكمن يف االســتعراض العقلي 
مــن  االقــراب  إىل  وتطمــح  العقــل  جتــاوزت  لتجــارب 
نــواة الوجــود: إهنــا املوضوعــات األساســية يف كتــاابت 
ســان خــوان دي ال كــروث حــول املوســيقى، وكذلــك 
الســادس عشــر  القرنــن  مــن  آخــرون  إســبان  مفكــرون 

والســابع عشــر.
تتمتــع الفلســفة اإلســبانية مبيــل حــدودى منــذ القــرون 
ابــن  اليهــودي  مثــل  شــخصيات  اعتمدهتــا  الوســطى، 
لــول،  رامــون  واملســيحي  رشــد،  ابــن  واملســلم  ميمــون، 
رائــد املشــروعات الفلســفية اجملــددة مثــل مشــروع "اللغــة 
مــن  واحــدة  ومؤلــف  العامليــة"،  الفلســفية"و"الكتابة 

بانكــران. األوىل:  العظيمــة  الفلســفية  الــرواايت 
جنــده  الشــعري  والعقــل  النظــري  العقــل  انصهــار  إن 
يف الفيلســوف العصامــي، البــن طفيــل، والناقــد احلــاد، 
األدب  قمــة  يف  شــوبنهاور  اعترهــا  الــي  جراثيــان،  لـــ 
العاملــي، و"الروايــة- النيفــوال" الــي كتبهــا أوانمونــو حــول 
وميــوت"،  ويعــاين  يولــد  مــن  ودم،  حلــم  مــن  "اإلنســان 
وهــو  ســانتاايان،  خورخــي  قصــة  األخــر،  والبيوريتــاين 
اجنلــرا  قلعــي  مبــواد  مشــغول  بــرج  يف  متوضــع  مؤلــف 
القدميــة واجلديــدة، ومنــذ ذلــك احلــن حــّدق النظــر يف 

للديــن. والرؤيــوي  الشــعري  الطابــع 
الــذكاء بشــكل أساســي حــدودي وحدوديتــه تكمــن 

يف النشــاط املراقــب احملتفــظ بيقظتــه مــن فــوق بــرج.
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يــزور النــاس القاهــرة للعديــد مــن األســباب، فهــي لــدى الكثريــن بوابــة مصــر الفرعونيــة 
واألذن  للعــن  املثــرة  بغرائبهــا  الشــرق  ملــدن  مثــال  آخريــن  ولــدى  وغموضهــا،  بروعتهــا 
والذائقــة، وهــي لــدى البعــض عاصمــة الفــن والثقافــة العربيــن واملــكان الــذى ظهــر فيــه للمــرة 
الوحيــدة ىف التاريــخ العــريب احلديــث زعيــم ذو كاريزمــا طاغيــة وهــو مجــال عبــد الناصــر الــذي 
حــاول تكويــن وطــن عــريب تقدمــي وحديــث، إال أنــه فشــل يف هنايــة األمــر. 
ــة جبامعهــا األزهــر العريــق،  ــة اترخيي ــارة ديني كمــا أهنــا لــدى البعــض اآلخــر من
واملوالــد واألذكار العديــدة الــىت تُقــام يف مســاجدها املختلفــة علــى مــدار العــام. 

القاهرة..
العصر الذهبى الذى كان

ط*  انصر الرابَّ
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على الرغم من كل البشر الذين يراتدون ميادينها 
وشــوارعها وحواريهــا مابــن زائريــن ومعجبــن، فــإن 
قلــة منهــم فقــط هــي الــي تُقــدِّر أو رمبــا حــى تلحــظ 
كنوزهــا املعماريــة العظيمــة واملتنوعــة، والــي تغطــي 
أمــٌر  حًقــا  هــذا  عــام.  ألــف  مــن  أكثــر  الزمــن  مــن 
مثــٌر للشــفقة، فالقاهــرة واحــدة مــن أغــى املــدن يف 
العــامل مــن حيــث التنــوع الفريــد ىف الطــرز املعماريــة، 
العهــد  القريبــة  بعمارهتــا  األمــر  يتعلــق  عندمــا  حــى 
الـــ١9  القــرن  هنــاايت  منــذ  متتــد  لفــرة  تعــود  والــي 
وحــى الثاثينيــات مــن القــرن الـــ٢٠. فاملدينــة زاخــرة 
ابلقصــور الفخمــة والفيــات واملبــاىن الســكنية الراقيــة 
والنــوادي  واملعابــد  والكنائــس  الكــرى،  واحملــال 
الفــرة والــي البــد وأهنــا  تعــود هلــذه  الــي  واملقاهــي 
مجيًعــا قــد شــهدت ىف املاضــي أايًمــا أفضــل وُمــاًكا 
أكثــر ثــراًء وأكثــر اهتماًمــا والــي علــى الرغــم مــن هــذا 

الزالــت حتمــل مامــح الفخامــة والعظمــة.
تلــك املبــاين الرائعــة الــى تعــاين مــن إمهــال والمباالة 
شــديدين تشــكل الذكــرى الباقيــة لصفحــة مضيئــة 
يُطلــق عليهــا  املصريــة، مرحلــة  العاصمــة  يف اتريــخ 

ــا اســم "العصــر الذهــى". حتبًب
تنتشــر منــاذج عمــارة العصــر الذهــى يف القاهــرة ىف 
مجيــع احنــاء املدينــة وضواحيهــا ولكنهــا تركــز بشــكل 
أوضــح يف منطقــة وســط البلــد وامتداداهتــا القدميــة 
ىف مناطــق املنــرة واحللميــة وعابديــن وجــاردن ســيي 
وبــوالق وشــرا والزمالــك، هــذا فضــًا عــن ضاحيــة 
جنــواًب،  املعــادي  وضاحيــة  مشــااًل  اجلديــدة  مصــر 
وكامهــا تتميــز ابلتفــرد والرقــي.  تزخــر تلــك املناطــق 
املعماريــة  التحــف  مــن  ابلعديــد  مجيًعــا  املختلفــة 
فهنــاك  الطــراز،  حيــث  مــن  تتنــوع  والــي  الرائعــة، 
أو كاســيكية  الطــراز  إســامية  وفيــات  قصــور 
القــرن  مــن  األخــر  النصــف  إىل  تنتمــي  ابروك  أو 
طــرازArtNouveauو أخــرى  ومبــاٍن  الـــ١9 
ArtDecoوColonialهــي مبعظمهــا بنــاايت 
ســكنية وإداريــة تنتمــي لبــداايت القــرن الـــ٢٠، هــذا 
الــي يرجــع  الســكنية  الفيــات واملبــاين  غــر بعــض 
ابإلضافــة  الـــ٢٠،  القــرن  ملنتصــف  بنائهــا  اتريــخ 
Rococoطــراز إىل  تنتمــي  مبــاٍن  بضعــة  اىل 
Neo- وItalianRenaissanceو 

.Pharaonic
برغبــة  مايفــي  املعاصــرة  األدبيــات  يف  اليوجــد 

تثــر أي دهشــة ابحلقيقــة. فبالنســبة ملعظــم املصريــن 
أجنبيًــا  املعمــاري  الــراث  هــذا  يعــد  املعاصريــن، 
ودخيــًا، فهــو ينتمــي للطبقــة األرســتقراطية احلاكمــة 
أقليــة تركيــة وشركســية  بُــي مــن أجــل  لعهــد ابئــد، 
حاكمــة وعــدد مــن املستشــرقن وكبــار الشــخصيات 
األوروبيــة الذيــن أتــوا ملصــر كمغامريــن وهنــازي فــرص 
وانتهــوا أبن أصبحــوا يتحكمــون يف اقتصــاد مصــر يف 
ظــل حكــم اســتعماري. وكان هــؤالء األرســتقراطيون 
ســكان  يــزدرون  واألصليــون  منهــم  املســتوردون 
حلكامهــم  ابلنســبة  مثلــوا  الذيــن  الشــعبين  القاهــرة 
ــا، والذيــن انتهــوا ابلتــايل إىل أن يعتــروا  رعاًعــا ثقافًي
ارســتقراطيوهم  خّلفهــا  الــي  املعماريــة  التحــف  أن 

الســابقون المتــت بصلــة لراثهــم هــم.   
أو  القاهــرة  يف  املقيمــن  لألجانــب  ابلنســبة  أمــا 
فاملدينــة  ُمطولــة  لفــرات  يزوروهنــا  الذيــن  أولئــك 
فهــي  الوســطى.   للعصــور  تنتمــي  األوىل  ابلدرجــة 
مدينــة شــرقية ســاحرة وىل عصرهــا الذهــي منــذ قــرون 
وانتهت أايم جمدها منذ بداية القرن اخلامس عشر.  
إهنــا مدينــة األلــف مئذنــة ومئذنــة، ومدينــة الشــوارع 
الــي  الكبــرة  والبيــوت  وامللتويــة  الضيقــة  واحلــواري 
وماحمهــا  مظاهرهــا  خلــد  والــي  املشــربيات  تُزيّنهــا 

القــارئ مبعرفــة املزيــد عــن هــذه العمــارة املتميــزة.  بــل 
وال يوجــد هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن املطبوعــات 
الســياحية الــي متــر عليهــا مــرور الكــرام وعــدد أقــل 
هبــذه  مباشــرة  هتتــم  الــي  البحثيــة  الدراســات  مــن 
الثــروة املعماريــة املنتميــة لتلــك الفــرة الزمنيــة القصــرة 
مــن  يُقــاس اترخيهــا ابآلالف  ثقافــة  لعمــر  ابلنســبة 
أو ابلعقــود ويرجــع اتريــخ  الســنن وليــس ابلقــرون 

العمــارة فيهــا إىل ٣٠٠٠ عــام قبــل امليــاد.
عمارة األرســتقراطية

واقــع األمــر أن املرحلــة الذهبيــة للعمــارة القاهريــة 
مل حتــظ ســوى بكتابــن مصوريــن وعــدد حمــدود جــًدا 
مــن الدراســات اجلــادة، غــر أن االســتثناء الوحيــد 
الــذي  رأفــت  مســر  لألســتاذ  الــدؤوب  العمــل  هــو 
أَلّــف كتابــن وكتــب عــدًدا كبــرًا مــن املقــاالت عــن 
العمــارة أايم جمــد القاهــرة احلديــث، كمــا أنــه أســس 
موقًعــا ثــراًي علــى شــبكة اإلنرنــت عــن هــذا املوضــوع.
إذا كانــت الدراســات اجلــادة عــن عمــارة العصــر 
فإهنــا  األوروبيــة،  ابللغــات  اندرة  ابلقاهــرة  الذهــى 
أكثر ندرة ابللغة العربية، اللغة األم لسكان املدينة. 
ولكن حمدودية االهتمام هذه بعمارة العصر الذهي 
فضــًا عــن نــدرة املكتــوب عنهــا ابللغــة العربيــة ال 

المباني الرائعة 
التى تعاني 

من إهمال 
والمباالة 
شديدين 

ل الذكرى  ُتشكِّ
الباقية لصفحة 

مضيئة في 
تاريخ العاصمة 

المصرية، 
مرحلة يطلق 
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بــن  مجعــت  ضخمــة  مدينــة  إىل  بســرعة  تطــورت 
متكامــل  يف كٍل  والتقليــدي،  احلديــث  شــطريها، 
وحركــة  التحتيــة  والبنيــة  التجــارة  أطرافــه  بــن  تربــط 
البشــر. خلــق منــو املدينــة املوحــدة هنضــة جلميــع أنــواع 
املعمــار بــدًءا بتشــييد القصــور الكبــرة ذات احلدائــق 
الواســعة يف هنــاايت القــرن التاســع عشــر، األمرالــذي 
تراجــع لصــاحل تشــييد املبــاين احلكوميــة والبنــوك الــي 
بــداايت  يف  واالســتثمارات  األمــوال  إبدارة  تعــي 
القــرن العشــرين، ابإلضافــة النتشــار بنــاء الفيــات 
واملبــاين الســكنية الراقيــة ليعيــش فيهــا أبنــاء الطبقــة 
الرجوازيــة املصريــة واألجنبيــة الناشــئة. وقــد تطــورت 
حــول هــذه األحيــاء الســكنية الراقيــة كل اخلدمــات 
الازمــة لســكاهنا العصريــن. فقــد أُنشــئت املــدارس 
األجنبيــة واملصريــة واجلامعــة لتعليــم أبنائهــم، واحملــال 
الكــرى ودور الســنيما والنــوادي واحلدائــق واملقاهــي 
لتلبيــة مجيــع احتياجاهتــم.  هــذا فضــًا عــن الســفارات 
لتأمــن صلتهــم ابلــدول األم، واملســاجد والكنائــس 
واملعابــد ليقيمــوا فيهــا شــعائرهم، واملدافــن ملواتهــم. 
وبطبيعــة احلــال، كانــت املناطــق واألحيــاء الشــعبية 
الــي يقطنهــا معظــم املصريــن، والــي نشــأت حــول 
هــذه األحيــاء الراقيــة، تتطــور، لكــن مبعــدل أبطــأ. 

جنيــب حمفــوظ يف رواايتــه املتجــذرة يف أرض وتــراث 
القاهــرة. أمــا القاهــرة احلديثــة فهــي ال تعــي هلــؤالء 
القاهريــن الطارئــن ســوى مدينــة تعــاين مــن ازدحــام 
مــرور فظيــع ومبــاٍن ُمهملــة ومتشعســة وبعــض فنــادق 
الفاخــرة  املتميــزة واملطاعــم  اخلمــس جنــوم والنــوادى 
الــي توفــر ملجــأ يهربــون إليــه بــن حــن وآخــر.  وهــم 
يف هــذا يضربــون صحًفــا عــن فــرة رائعــة مــن اتريــخ 
املدينــة قريــب العهــد. فمــا بــن خروجهــا املتعثــر مــن 
مخــول مرحلــة القــرون الوســطى مــع بــداايت القــرن 
الـــ١9 وحتوهلــا اىل مدينــة شاســعة املســاحة مــن بــن 
مــدن العــامل الثالــث بفقرهــا وميوهلــا االســتهاكية يف 
هنــاايت القــرن الـــ٢٠، شــهدت القاهــرة يف هنــاايت 
القــرن الـــ١9 وحــي منتصــف القــرن الـــ٢٠ مرحلــة مــن 
الذهــي  النهضــة ىف أوجــه عديــدة ُعرفــت ابلعصــر 
مازالــت مظاهرهــا متجليــة فيمــا خّلفتــه مــن روائــع 
معماريــة مازالــت تزيــن، وإن علــى اســتحياء، شــوارع 

مركزهــا املكتــظ وأحيائهــا الســكنية القدميــة.
اتســاع حدود القاهرة

شــهدت القاهــرة مــا بــن عامــي ١87٠ و١95٢ 
مرحلتــن وصلــت فيهمــا العمــارة إىل أُوج ازدهارهــا.  
املرحلــة األوىل كانــت يف عهــد اخلديــوي امساعيــل 
فــرة  ىف  الثانيــة  واملرحلــة   ،)١879-١86٣(
االســتعمار الريطــاىن الــذى امتــد منــذ عــام ١88٢ 
وحــى ثــورة يونيــة ١95٢. ابتــدأت املرحلــة األوىل 
حلمــه  تنفيــذ  يف  امساعيــل  اخلديــوي  شــرع  عندمــا 
بتطوير مصر من خال تطوير مدينتيها الرئيسيتن، 
مــن  بتحويلهمــا  وطموحــه  واإلســكندرية،  القاهــرة 
الطــراز  أوروبييــي  مدينتــن  إىل  أفريقيتــن  مدينتــن 
خلــق  يف  ابلفعــل  امساعيــل  جنــح  وقــد  واملظهــر.  
مامــح  "االمساعيلية"حتمــل  امساهــا  جديــدة  قاهــرة 
مدينــة ابريــس الــي أعــاد ختطيطهــا البــارون هومســان 
يف ســتينيات القــرن التاســع عشــر والــذى أعجــب بــه 
اخلديــوي امساعيــل أميــا إعجــاب عندمــا قــام بــزايرة 
املعــرض العاملــي يف فرنســا عــام ١867،  وألنــه كان 
يف عجلــة مــن أمــره فقــد أراد اخلديــوي أن يكــون 
افتتــاح  حفــل  مــع  متزامنًــا  املدينــة  تطويــر  مشــروع 
قنــاة الســويس عــام ١969 الــذي أراد مــن خالــه 
املدعويــن حلضــور  أورواب  وأمــراء  ملــوك  يباهــي  أن 
بكبــار  اخلديــوي  اســتعان  فقــد  وعليــه  احلفــل.  
املصممــن املعماريــن مــن أورواب واســتانبول وأنفــق 

مبالــغ طائلــة اســتدان معظمهــا بفوائــد كبــرة. 
اختــار امساعيــل تصميًمــا متطــوًرا للمدينــة ومــزوًدا 
فبــى  آنــذاك،  العصريــة  احليــاة  حتتاجــه  مــا  بــكل 
تزينهــا األشــجار  الــي  الواســعة  الكبــاري والشــوارع 
علــى اجلانبــن واملياديــن املصممــة علــى شــكل جنمــة 
على الطريقة الباريسية.  وبى القصور ذات احلدائق 
ومســجًدا  وســرًكا  لألوبــرا  داًرا  بــى  الغنّــاء، كمــا 
ضخًمــا هــو مســجد الرفاعــي، وبــى فنــادق وعــدة 
مبــاٍن حكوميــة.  مل يتبــق اليــوم مــن تلــك البنــاايت 
ســوى بعــض القصــور الــي تغيــرت بعــض عواملهــا 
أصــول  ذات  لعائــات  اململوكــة  األضرحــة  وبعــض 

الرفاعــي.  ملســجد  أرســتقراطية، ابإلضافــة 
احلديثــة  القاهــرة  تطــور  يف  الثانيــة  املرحلــة  أمــا 
فقــد أخــذت شــكًا أكثــر تدرًجــا.  فقــد ابتــدأت 
بعــد خصخصــة ملكيــة األراضــي يف املدينــة والــي 
تلــت بيــع الدائــرة الســكنية )الشــركة القابضــة إلدارة 
األماك اخلديوية(يف هناية القرن الـ١9 لسداد ديون 
الدولــة املصريــة وأيًضــا هبــدف دمــج مصــر يف شــبكة 
التجــارة العامليــة آنــذاك. أدت الفــرص االقتصاديــة 
الــي نشــأت يف تلــك املرحلــة والــي دعمتهــا القوانــن 
التفضيليــة لغــر املصريــن الــي أدخلهــا املســتعمرون 
الريطانيــون اىل جــذب عــدد كبــر مــن األوروبيــن 
عــن  فضــًا  واملغامريــن،  املســتثمرين  مــن  والشــوام 
بعــض الصعاليــك النتهــاز تلــك الفــرص واإلثــراء مــن 
ورائهــا والذيــن انتهــى هبــم املطــاف إىل االســتقرار ىف 

املدينــة الــي وجــدوا فيهــا رزقهــم.
الناجحــون منهــم –وهــم ُكثُــر-اىل جانــب  كان 
طبقــة  مــن  الزراعيــن  اإلقطاعيــن  مــن  عــدد 
املالكــة،  املصريــن وأعضــاء األســرة  األرســتقراطين 
والنمــاذج  املعماريــة  النهضــة  عــن  املســؤولن  هــم 
اإلنشــائية الرائعــة الــي يصعــب تواجدهــا جمتمعــة يف 
قــاران قاهــرة القــرن التاســع  مدينــة أخــرى حــى إذا 
عشــر مبــدن مثــل: فيينــا أو بــراغ أو حــى ابريــس يف 
الــي تزامنــت إىل حــد كبــر مــع  عصورهــا الذهبيــة 

الذهــي. القاهــرة  عصــر 
القاهــرة  ملدينــة  الذهــي  العصــر  تــراث  ولكــن 
بســكاهنا  واملبــاين  القصــور  حــدود  عنــد  يقــف  ال 
أسســها  الــي  اجلديــدة  فاملدينــة  الثــراء.   شــديدي 
اخلديــوي امساعيــل إىل الغــرب مــن املدينــة التارخييــة 
الــي عاشــت يف حالــة مــا قبــل احلداثــة لقــرون، قــد 

الدراسات 
الجادة عن 

عمارة العصر 
الذهبى 

بالقاهرة 
نادرة باللغات 

األوروبية، 
فإنها أكثر 

ندرة باللغة 
العربية

على الرغم 
من كل البشر 

الذين يرتادون 
ميادين القاهرة 

وشوارعها 
وحواريها 

مابين زائرين 
ومعجبين، 

فإن قلة منهم 
فقط هي التي 
تلحظ كنوزها 

المعمارية 
العظيمة 

والمتنوعة

بالنسبة 
لمعظم 

المصريين 
المعاصرين، 

يعد هذا 
التراث 

المعماري 
أجنبًيا 

ودخياًل، 
فهو ينتمي 

للطبقة 
األرستقراطية 

الحاكمة 
لعهد بائد

�  ميادين وسط البلد ممر هبلر ما بن شارع طلعت حرب وشارع قصر النيل
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يُطــردوا إثــر العــدوان الثاثــي، فقــد خــاف معظمهــم 
مــن أن يكــون الــدور آتيًــا عليهــم، فقــام الكثــرون 
منهــم ببيــع منازهلــم وأماكهــم علــى عجــل وبســعر 
أذواق  ولديهــم  أدىن  لطبقــة  ينتمــون  ألانس  خبــس 
العــدد.  أســرهم كبــرة  أن  خمتلفــة، كمــا  وعــادات 
وتــرك آخــرون مــن قــرروا اهلجــرة مؤقًتــا بيوهتــم مغلقــة 
وخاليــة رمبــا ألهنــم مل جيــدوا مشــراًي مناســًبا، أو رمبــا 
مــا  يوًمــا  لصاحلهــم  األحــوال  تتبــدل  أن  يف  أمــًا 
ويعــودوا إىل ســابق امتيازاهتــم. قلــٌة قليلــة فقــط مــن 
العائــات العريقــة ظلــت يف مســاكنها، واألقــل منهــم 
بقيــت لديهــم اإلمكانيــات املاديــة الكافيــة لاعتنــاء 

املســاكن. بتلــك 
الذهــي  العصــر  مبــاين  غالبيــة  حتولــت  وهكــذا 
أبنــاء  بشــكل أو آبخــر إىل مســاكن لإلجيــار إىل 
طبقــات مل تــن هــذه املبــاين ابألســاس هلــا. وأدت 
الثــورة  حكومــة  ســنتها  الــي  اإلجيــارات  قوانــن 
إجيــارات  جتميــد  إىل   ١96١-٢95٢ بــن  مــا 
مببالــغ  األربعينــات  إجيــار  مســتوى  عنــد  املســاكن 
ســخط  إىل  أدى  الــذي  األمــر  للســخرية،  مثــرة 
إايهــا  وإمهاهلــم  الرائعــة  العقــارات  تلــك  مــاك 
الــذي عانتــه  إمهــااًل زائــًدا ابإلضافــة إىل اإلمهــال 

وبرغــم العــدد الضئيــل مــن تلــك الكنــوز املعماريــة 
ومشوخهــا كافيــان  وجودهــا  أن  إال  اليــوم،  املتبقــي 
إجنازاهتــا  بعظمــة  والشــعور  املرحلــة  تلــك  لتخيّــل 
العمرانيــة واالقتصاديــة.  بــل إن بعضهــا قــد جــرت 
للحنــن  موئــًا  ميثــل  فاصبــح  ثقافيًــا  متثلــه  إعــادة 
الطبقــة  وأحفــاد  واملرمــن  للمفكريــن  ابلنســبة 
األرســتقراطية الســابقة الذيــن يــرون ىف أهبتهــا وثرائهــا 
ذكــرى ألايم أفضــل وأذواق أرقــى مقارنــة مبــا يرونــه 
أصبــح  قــد  اآلخــر  بعضهــا  ولكــن  اآلن.   حوهلــم 
يثــر الــراثء ملــا آل إليــه مــن إمهــال وتدهــور بطائــه 
املتواضعــن  وســكانه  املكســورة  ونوافــذه  املتســاقط 
الذيــن ال ميتــون بصلــة ملاكــه األصليــن واليعرفــون 
شــيًئا عــن اتريــخ مايســكنونه، )راجــع مــا كتبــه عــاء 
رضــوى  يعقوبيان"ومــا كتبتــه  "عمــارة  يف  األســواين 
الصــدد(.  هــذا  أورواب"يف  مــن  "قطعــة  يف  عاشــور 
ولكــن هــذه املبــاين كلهــا، القائــم منهــا واملرمــم واآليــل 
للســقوط، مازالــت مــع ذلــك مبجموعهــا ُتســطّر يف 
فضــاء املدينــة قصــة تلــك اللحظــة التارخييــة عندمــا 
كانــت القاهــرة يف اآلن نفســه تســتلهم يف عمارهتــا 
وفيينــا  واســتنبول  ابريــس ورومــا  مثــل  مــدن  عمــارة 

وتتنافــس معهــا يف أهبتهــا وثرائهــا.

انكمــاش املدينة
ثــورة  قامــت  عندمــا  جــذراًي  تغــرًا  األمــر  تغــرَّ 
الضبــاط  مــن  مبجموعــة  أتــت  الــي   ١95٢ يوليــو 
املصريــن املنتميــن للطبقــة املتوســطة ليتولــوا احلكــم 
ألول مــرة يف اتريــخ الدولــة املصريــة. مت طــرد اإلجنليــز 
وإهنــاء احلكــم االســتعماري،  وســرعان مــا تقلــص 
نفــوذ األجانــب والطبقــة األرســتقراطية بفعــل هــذه 
بفعــل  احملليــة  الثــروات  انكمشــت  مث  التحــوالت.  
الطبقــة احلاكمــة  الــي طبقتهــا  القوانــن االشــراكية 
اجلديــدة، خاصــة قوانــن اإلصــاح الزراعــي، وبفعــل 
املصادرة املباشــرة ألماك أبناء الطبقة األرســتقراطية 

احلاكمــة مــن القصــور والعــزب الكبــرة.
ولكــن األقليــات األجنبيــة مل تشــعر بوطــأة النظــام 
واســرائيل  وفرنســا  اجنلــرا  شــنت  أن  إىل  اجلديــد 
إثــر   ١956 عــام  مصــر  علــى  الثاثــي  العــدوان 
أتميــم قنــاة الســويس،  فتــم إثــر هــذا العــدوان طــرد 
متلكاهتــم،  وأتميــم  البــاد  مــن  األجانــب  معظــم 
كمســاكن  أو  حكوميــة،  كمبــاٍن  واســتخدامها 
خاصــة ألتبــاع النظــام احلاكــم اجلديــد أو مت أتجرهــا 

حكوميــة.   جلهــات  إدارهتــا  وإســناد 
الذيــن مل  أولئــك األجانــب واألرســتقراطيون  أمــا 

اجلــدد.  ســكاهنا  مــن  أصــًا  املبــاين 
أبــراج العامية

غــر ان الضربــة الكــرى الــي قصمــت ظهــر عمــارة 
االشــراكي  النظــام  مــن  أتت  مل  الذهــي  العصــر 
وإمنــا  السياســي،  وختبطــه  رعونتــه  علــى  الناصــري 
أتــت مــن السياســات االقتصاديــة املتهــورة واملرتبطــة 
الرئيــس  عصــر  يف  بــدأت  الــي  االنفتــاح  بسياســة 
الســادات واســتمرت إىل يومنــا هــذا والــي فتحــت 
شــهية الراغبــن يف الثــراء مــن املقاولــن حمدثــي الثــراء 
وبنــاء  القدميــة  املبــاين  مجيــع  هلــدم  الثقافــة  وعدميــي 
أبــراج ســكنية أكثــر رحبيــة حملهــا دون احــرام القيمــة 
التارخييــة أو اجلماليــة للمبــاين الــي يقومــون هبدمهــا.  
وبــكل أســف فقــد جنــح هــؤالء ىف مهمتهــم التخريبيــة 
والــي أفقــدت املدينــة الكثــر مــن رونقهــا.  فمنــذ عام 
١97٠ حــى اآلن، فقــدت القاهــرة نســبة كبــرة مــن 
كنــوز عمــارة عصرهــا الذهــي، والبقيــة الباقيــة منهــا 
ُمهــددة ابهلــدم والــزوال. القليــل القليــل فقــط مــازال 
يقــف شــاخًما بعضــه ُيصــان بعنايــة حمبيــه واآلخــر يتــم 
ترميمــه وهتيئتــه مــن قبــل مســتثمرين متنوريــن إلعــادة 
اســتخدامه ألغــراض أخــرى كمطعــم فاخــر أو حمــل 

راٍق أو بنــك.

اختار الخديو 
اسماعيل 

تصميًما متطوًرا 
للمدينة، فبنى 

الكباري والشوارع 
الواسعة التي 

تزينها األشجار 
على الجانبين 

والميادين 
المصممة على 

شكل نجمة على 
الطريقة الباريسية

تطورت 
المدينة بسرعة 

إلى مدينة 
ضخمة جمعت 
بين شطريها، 

الحديث 
والتقليدي، في 

كٍل متكامل 
تربط بين 

أطرافه التجارة 
والبنية التحتية 

وحركة البشر

ضمت القاهرة 
مجموعة ُمنوعة 

من البناءات 
يصعب 

تواجدها 
مجتمعة في 
مدينة أخرى 

حتى إذا قارنا 
قاهرة القرن 
التاسع عشر 
بمدن مثل: 

فيينا أو براغ أو 
حتى باريس

الضربة 
الكبرى التي 

قصمت ظهر 
عمارة العصر 

الذهبي لم 
تأت من النظام 

االشتراكي 
الناصري، وإنما 
من السياسات 

االقتصادية 
المتهورة 

والمرتبطة 
باالنفتاح في 
عصر السادات



عماد حمدي

أحمد عاكف..

أو
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مل يكــن عمــاد محــدي ممثــًا عــاداًي وحتديــًدا ابلنســبة يل، بــل كان هــو مــن زرع 
األمل والشــجن وانتــزع الرمحــة، اترًكا بعًضــا مــن رمــاد ألســئلة عديــدة عــن 
احللــم والســقوط يف اهلــم واألمل وقمــة املآســي اإلنســانية عندمــا تتوحــد مــع 

البطــل املنتمــي / الامنتمــي.
بــاد عائلي..هــو املمثــل  ابــن ســوهاج وهــي   مل يكــن 
الــذي غَــرَّ كثــرًا مــن مفاهيــم فــىت الشاشــة..بدفقة حســية 
وغرائبيــة حتمــل يف طياهتــا توجــات مــن البســاطة واهلشــة 
وغرابــة النظــرات: قلــق واســتكانة ورمــاد مــن جــذوة النــار 
الابــدة أســفل جلــد اللحــم احلي.عمــاد محــدي املولــود يف 25 نوفمــر يف 
العــام 1909 والــذي بــدا صلًبــا ايفًعــا ســليًا ألســرة برجوازيــة ليســت ثريــة 
وال فقــرة، انتقــل مــع أســرته كأغلــب مــن رحلــوا للعاصمــة مــع اآلابء. عمــل 
ابشــكاتب إبدارة احلســاابت مبستشــفى أبــو الريــش.وكان هــذا املســار حــىت 
بــدء العــام 1937 ليطــوي هــذا امللــف مبجــرد التقائــه بصديقــه حممــد رجائــي 
ثــه عــن مللــه وســأمه مــن تلــك الوظيفــة ليعــرض عليــه العمــل يف  والــذي َحدَّ
حســاابت اســتوديو مصر،وهكــذا وضــع قدمــه يف حيــاة جديــدة وأصبــح 
وســط عــامل أحبــه وافتــن بــه، ومــن مديــر حســاابت إىل مديــر إنتــاج، مث بــدأ 
الظهــور يف أفــام واثئقيــة قصــرة ينتجهــا ســتوديو مصــر مــن خــال جمموعــة 
أفــام واثئقيــة عــن فقــراء ومرضــى شــعب مصــر قبــل ثــورة يوليــو، لينطلــق 
بعــد ذلــك يف فيلــم الســوق الســوداء عــام 1945 الــذي كان فتًحــا جديــًدا 
يف مفاهيــم صناعــة وصياغــة صــور النجــوم واملمثــل النجــم الــذي الحيمــل إال 
مســات حيــة انبضــة بطــرح وتلــون وصبغــة مامــح ورتــوش مصريــة بنكهــة قابلــة 
للتلــون امليلــودي يف الصــوت وحــىت املامــح / الرتاجيديــة يف قمــة نضــوج 

ثنائيــة االبيــض / األســود والضــوء والظــل..

حسن عبد الرحيم
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تســرحية  يف  حــى  ختصــه  تقليديــة  غــر  وبوســامة 
شــعره، بــدا فــى الشاشــة بطــًا وجنًمــا أول للســينما 
عاكــف،  أمحــد  معدودة..يقــدم  ســنوات  خــال 
وأظنــي قاصــد بــكل شراســة واســتماتة إطــاق هــذا 
االســم أو الــدور املتماهــي مــع عمــاد محــدي والــذي 
التصويــر  مديــر  الفنــان  الكبــر  األســتاذ  بــه  يذكــران 
املرهــف العميــق / عبدالعزيــز فهمــي والــذي مجعتهــم 
جلســة عمــل ابملعلــم جنيــب حمفــوظ قبــل االســتعداد 
فيــه  بكــى  والــذي  اخلليلــي«  خــان  لتصوير»روايــة 
محــدي جبــد ومــرار، حيــث َعــرَّ عــن ذلــك يف آخــر 
مشــهد يف الفيلــم حيــث تــرك العائلــة منــزل احلســن 

أثــر فقــده ألخيــه. علــى 
 وكان هناك وعاء خصب وسرورة دائمة للتماس 
اخلــان والروايــة،  البطــل يف  بــن واقــع  مــا  واملماهــاة 
وقصــة عمــاد احلقيقيــة الــي تتكــرر حبذافرهــا يف واقعــه 
احلــي املعــاش وقــت أن فقــد شــقيقه األصغــر بشــهور 
أو ســنوات بعــد الفيلــم وقبلــه مــن ظــال وهواجــس، 
شــرد  فنــدق  يف  يل  حمفــوظ  عنهــا كثــرًا  حكــى 
وأكدهــا زمــان مــن قبلــه البهــي املوهــوب عبــد العزيــز 
فهمــي والــذي يؤكــد علــى لســان بطــل الرســو الراحــل 
فريــد شــوقي يف أحاديــث عديــدة ومجــة مجعتــي بــه يف 
العــام 9١بفنــدق شــراتون اجلزيــرة أن محــدي مل يكــن 
يســلم مــن ظــال وخيبــات حياتــه احلقيقيــة يف أفامــه 
وانعكاســات كل تلــك اهلمــوم واملنغصــات علــى كل 
أعمالــه الدراميــة والســينمائية، منهــا حتديــًدا خاصــة 
خــان اخلليلــي الــذي صــارع مــن أجــل الفــوز إبنتاجــه 

ومتويلــه.
مــن  ألكثــر  ابلبطولــة  قــام  الــذي  محــدي  عمــاد 
١٢٠ فيلًمــا ويزيــد، بينهــا أكثــر مــن مخســة عشــر 
عرضهــا  عنــد  التذاكــر  شــباك  تصــدرت  فيلًمــا 
األول،  ومل تــزل مــن كاســيكيات الســينما العربيــة 
أو  النيــل./  علــى  وثرثــرة  مرامــار  واملصرية،بينهــا 
ميــت.. نصــف   / مســطول  نصــف  زكــي./  أنيــس 

وأم العروســة وســواق األوتوبيــس واملذنبــون والســوق 
الســوداء وســيدة القطــار وحيــاة أو مــوت وســجى 
الليــل واألخــوة األعــداء واملــرأة اجملهولــة والبحــث عــن 
مــن  ت كثــرًا  َغــرَّ الــي  األفــام  وعشــرات  فضيحــة 
الشــباك. جنــم  أو  األول  والفــى  النجوميــة  مفاهيــم 

تــزوج عمــاد محــدي أربــع مــرات بدايــة مــن الراقصــة 

يف خان اخلليلي ليعودوا مرة أخرى للســكاكيي بعد 
أن مــات شــقيقه ابلســل حســن يوســف أو رشــدي 

عاكــف املســتهر احلــامل املعربــد خبفــة ونــزق.
وقد ظهرت الكامرا يف لقطة واســعة لتســتعرض 
عجــل العربــة اخلشــبية الــي جترهــا األحصنــة بينمــا 
يدوســان  إبطاريــن  احلديــد  العجــات  تطقطــق 
ويضغطــان علــى أرضيــة صلبــة مســفلتة ابلقــار يف 
هــدوء اخلــان وحزنــه، وكأهنــا هتــرس وتــدك مشــاعر 
املتلقــي  تدعــو  وصلصلــة  وجــرس  حبــواف  البشــر 
املهــزوم  البطــل  مشــاعر  مــع  والتوحــد  للتاحــم 
والامنتمــي  التائــه  األكــر  الشــقيق  أو  احلزيــن 

عماد حمدي 
قام بالبطولة 
ألكثر من 120 
فيلًما ويزيد، 

بينها أكثر 
من خمسة 
عشر فيلًما 

تصدرت شباك 
التذاكر عند 

عرضها األول،  
ولم تزل من 
كالسيكيات 

السينما العربية 
والمصرية
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مــن ســرة اجلــدة واألم يف قبلــي مصــر عندمــا كان 
صبيًــا وشــااًب ايفًعا،أبكــى مديــري التصويــر وُكتــاب 
الدراما وعدة خمرجن تركوا بصماهتم يف روح وذاكرة 
التمثيلــي  الفــن  متلقــي  والعــريب  املصــري  املشــاهد 
بينهــم حســن كمــال وكمــال الشــيخ وســعيد مــرزوق 
والراحــل عاطــف الطيــب الــذي كــرر كثــرًا يف لقــاءات 
تليفزيونيــة عديــدة أن عمــاد محــدي ميثــل أيقونــة يف 
عوامل ومسارات الفن التمثيلي املصري والعريب وحى 
العاملــي بنكهــة ال تعتمــد علــى احرافيــة مســروقة وال 
منقولــة مــن أحــد، بــل هــي طــرح لعصابيــة وجــدل 
حيــوات  أو  حيــاة  مراحــل  عــر  اإلنســاين  مكنونــه 
حقيقيــة عاشــها مــع أســرته وعائلتــه ونفســه. نفســه 
الــي ركــز وجلــس معهــا كثــرًا يف وحدتــه بــن أطــال 
جمــد وقامــة فنيــة مل حيفــظ هلــا الزمــن مــا أعطتــه موهبتها 

وكنســته ظــروف بَــدَّدت مــا حصــده مــن مــال.
مثلمــا كررهــا كثــرًا فريــد شــوقي وكل مــن ارتبطــوا 
انفتــاح  بــه عاطفيًــا أو تزوجهــن أو كان هنــاك مثــة 

حوريــة حممــد مث الراقصــة فتحيــة شــريف وأجنــب منهــا 
الــذي أحبهــا كثــرًا ليختتــم  الفنانــة شــادية  اندر مث 
انديــة  ابملمثلــة  ابالرتبــاط  ابلــزواج  وعاقاتــه  حياتــه 
اجلندي الي أنتج هلا فيلمها األثر املغناج مببة كشــر 
فخســر كثــرًا مــن مالــه وأوشــك علــى اإلفــاس، وهــو 
وســتينيات  مخســينيات  يف  زمانــه  مبفاهيــم  املليونــر 

وســبعينيات الزمــن املاضــي.
 أتثــر كثــرًا مبعاملــة اجلنــدي القاســية فبــات جيــر 
ســرة العــز والرغــد والنجوميــة ويتوقــف عنــد حمطاتــه 
الفارقــة مــن أســرته وشــقيقه الــذي قصــم ظهــره حلبــه 
صــور  يف  مبوتــه  ماحلــم  والــذي كثــرًا  لــه  الشــديد 
مناماتــه  تطــارده يف  يوميــة كانــت  أحــام  وأطيــاف 
ليحكــي لصديقــه األثــر والقريــب منــه حــد مابســه 

ورائحتــه. 
فريــد شــوقي والــذي حكــي كثــرًا يف أحاديــث معــي 
يف العــام 9١ وتليفزيونيــا كذلــك، عــن عمــاد محــدي 
الرومانســي اللطيــف العاشــق الكبــر للفــن التمثيلــي 
واملتــورط حــد النخــاع يف جوانياتــه وتفاصيــل رتــوش 

وصبغــات واقعــه املعــاش واحليــايت علــى فنــه..
مــن  ينايــر  مــن  الـــ٢8  يف  محــدي  عمــاد  ويرحــل 
والســبعن  اخلامســة  انهــز  عمــر  العام١98٤عــن 
عاًمــا، اترًكا آاثرًا يف الرمــال الذهبيــة اخلالــدة لوعــاء 
الفــن التمثيلــي املصــري والعــريب أبدوار فارقــة طــرح 
مــن خاهلــا مفــردات ومصطلحــات محيميــة ال تفــارق 
مجــوع املتلقيــن لفنــه بشــغف وحســرة وضحــك وصــل 

حلــد البــكاء.
»مســاء اخلــر اينينــة« مجلــة ميــزة حنتهــا واســتعادها 

خبصوبــة مفرطــة وحنــو وتقــارب يف املشــاعر بــدأت 
وكــوارث، كمــا  ومواجــع  بفواجــع  وانتهــت  متثيليًــا 
ذكــرت فاتــن محامــة تعليًقــا علــى أحــد األفــام والــي 
مجعتهمــا يف قبــات عديــدة ســاخنة وكذلــك شــادية 
الــي كان يُغــار عليهــا كثــرًا ولكنهــا مل تفــرط فيــه بــل 
حفظتــه مبالــه وجمــده وتفــرده، إال أن كارثــة حياتــه 
ابملمثلــة  عاقتــه  تفاصيــل  ثنــااي  يف  الكــرى كانــت 
انديــة اجلنــدي الــي بــددت حياتــه مــن كثــرة املطالــب 
دفــع  مــا  وهــذا  مببــة كشــر،  خســارة  بعــد  خاصــة 
الراحــل حييــي شــاهن للحــزن عليــه وااللتقــاء بــه كثــرًا 
صاحبًــا معــه يف آخــر رجــاء للعــودة الشــيخ حممــد 
متــويل الشــعراوي الــذي بكــى حلــال عمــاد بعــد أن 
انعــزل يف بيتــه وَخــفَّ بصــره وكاد أن يفقــده يف آخــر 
أايمــه الثاثــة الــذي استســلم فيهــا للحــزن وهواجــس 
القلــب  يف  غصــة  اترًكا  وحيــًدا  مــات  مث  الوحــدة، 
ودموًعــا ماحلــة مل جتــف وقلــواًب ُمتلئــة  ابلوجــع علــى 

موهبــة فريــدة.

»مساء الخير 
يانينة« جملة 
مميزة نحتها 

واستعادها من 
سيرة الجدة 

واألم في قبلي 
مصر عندما 

كان صبًيا 
وشاًبا يافًعا
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من أوراق »الغزالة«:
هل ساهمت الغزالة رايقة في إنجاح فيلم

»من أجل زيكو« رغم اتهام ُصناعه بالسرقة؟

وألهنــا صــدرت قبــل طــرح الفيلــم يف الســينمات بعــدة 
أايم، فــا ميكــن أال ناحــظ أتثرهــا الكبــر يف ارتفــاع 
ســيطر علــى 

ُ
إيراداتــه بشــكل الفــت،  برغــم اخلمــول امل

السينمات املصرية هذه الفرة. حيث وصلت اإليرادات 
إىل حلظــة كتابــة هــذا املقــال إىل ١٣ مليــون جنيــه. ومثــل 
كل ظاهــرة كان ال بــد وأن ختــرج االعراضــات حــول 
الفيلــم وأغنيتــه، بدايــة مــن اهتامــات اقتبــاس قصــة "مــن 
 Little Miss Sunshine أجــل زيكــو" مــن فيلــم
قصــة  حيكــي  والــذي  األوســكار،  جائــزة  علــى  احلائــز 
فتــاة تعــاين مــن التنمــر يف املدرســة، ترتــدي النظــارات 
الطبيــة وتعقــد شــعرها، ترغــب يف االشــراك يف مســابقة 
ملكــة مجــال األطفــال فتســاندها العائلــة كلهــا ويذهبــون 
معهــا يف شــاحنة متداعيــة إىل واليــة أخــرى ملســاندهتا 

يف حلمهــا.
القصة/الرحلــة  تشــابه  عنــد  يتوقــف  مل  االقتبــاس 
وكادرات  األلــوان  اســتخدام  طريقــة  يف  بــل  للفيلــم، 
التصويــر واإلخــراج وحــى أفيــش الفيلــم، وصــواًل إىل اهتــام 
أغنيــة روســية  مــن حلــن  األغنيــة نفســها أبهنــا مســروقة 
هــي WildLioness. وســط تســاؤالت كبــرة حــول 
السينما املصرية بشكل عام، والي ابتت تلجأ لألفكار 

والتســاؤل إن كان النقــل النصــي هــو األنســب لتمصــر 
وتعريــب األعمــال الفنيــة، أو معاجلــة الفكــرة مبــا يُناســب 

املختلفــة. اجملتمعــات 
مثــة أســئلة كثــرة ميكــن طرحهــا حــول املوضــوع، لعــل 
أوهلــا هــو : هــل يلجــأ ُصنــاع الســينما إىل أفــكار ُمعــادة 
ذلــك؟  حُتتّــم  املتلقــي  ذائقــة  أن  أو  النجــاح؟  لضمــان 
لــدى  قــواًي  مــردوًدا  جتــد  ال  متاًمــا  األصيلــة  األعمــال 
إىل  آبخــر  أو  بشــكل  عــدان  وهــل  املصــري،  اجلمهــور 
بــداايت الســينما املصريــة عندمــا كانــت األفــام تؤخــذ 
وهــل  العامليــة؟  واألفــام  املســرحيات  أو  الــرواايت  مــن 
يعي ذلك وجود مشكلة يف التأليف السينمائي بشكل 
خــاص مــا جيعــل املخرجــن واملنتجــن يلجــأون لألفــكار 
اجلاهــزة؟ كذلــك هــل ميكــن أن تســاعد أغنيــة فيلــم يف 

إجناحــه؟ ومــا هــو أصــل هــذه الظاهــرة؟
األغنية ال تكفي وحدها لنجاح الفيلم 

الناقــد الفــي حممــد عبــد الشــكور يــرى أن االقتبــاس 
 : أمريــن  حتقيــق  بشــرط  ذاتــه  حــد  يف  مشــكلة  ليــس 
قتبــس منــه الفيلــم صــواًن للحقــوق 

ُ
اإلشــارة للمصــدر امل

غر املادية واألدبية. واألمر الثاين هو التمصر مبعى أال 
يشعر املتلقي بغربة جتاه األحداث والتفاصيل املختلفة.
يقــول حممــود عبــد الشــكور: الســينما األمريكيــة تفعــل 
نســخة  إىل  لتحوهلــا  أجنبيــة  أفاًمــا  و"تؤمــرك"  ذلــك، 
أمريكيــة متاًمــا. مثــل"كاف" يف العظمــاء الســبعة املأخــوذ 
عــن الفيلــم اليــاابين "الســامرواي الســبعة". ال ميكــن أن 
خــري  وبديــع  الرحيــاين  مســرحيات  معظــم  أبن  ننكــر 

مصــرة بــذكاء عــن أصــل فرنســي.
ــل الكتابــة بشــكل مباشــر  لكــن عبــد الشــكور يُفضِّ
جمتمعنــا،  يف  احلــكاايت كثــرة  أن  والســبب  للســينما، 
ابلــذات قصــة مثــل قصــة فيلــم "مــن أجــل زيكــو الــي 
ترجــم معــاانة الغابــة، لكنــه يــرى أن ال أحــد يريــد أن 
اســم  ذكــر  ودون  االقتبــاس  ويفضلــون  جمهــوًدا.  يبــذل 
املصــدر كمــا يف األغنيــة الــي اقتبســت مجلتهــا االفتتاحيــة 

اجلاهزة األجنبية، مث متصرها بشــكل ما وحتقيق النجاح 
الكبــر.

واحلقيقة أن املقدمة املوسيقية لألغنية  تتشابه ابلفعل 
مــع اإلنيــة الروســية رغــم اختــاف اإليقــاع والتوزيــع، أمــا 
االهتــام ابالقتبــاس فقــد طــارد الكثــر مــن األعمــال الفنيــة 
املصريــة مؤخــرًا، رمبــا لعــدم التنويــه بذلــك علــى تــرات 
الفيلــم، لكــن حــى األعمــال املأخــوذة مــن رواايت أصليــة 
مصريــة مل تســلم مــن االهتــام، لعــل املثــال األبــرز كان فيلــم 
"الفيل األزرق" عن رواية ألمحد رماد بنفس االسم،والي 
مت اهتامهــا ابلســرقة مــن فيلــم The Tattooist، مــا 
يصنــع أزمــة ثقــة بــن ُصنــاع الســينما واجلمهــور الــذي 

يتشــكك يف أي جنــاح ويبحــث كثــرًا خلفــه.
املهتمــن  النقــاد  بعــض  ملناقشــة  دعــاان  األمرالــذي 
اجلــدل  مــع  ابلــذات  الســينمائية،  االقتباســات  بقضيــة 
احلــادث حــول فيلــم "مــن أجــل زيكــو"، والتســاؤل: إن 
كان اقتبــاس فكــرة مث بنائهــا  بتفاصيــل خمتلفــة يعــد ســرقة 
أم ال؟ وابلــذات بعــد طــرح فيلــم آخــر هــو "أصحــاب 
وال أعــز" علــى منصــة نيتفليكــس، وهــو نســخة مأخــوذة 
األصليــن.  ُصناعهــا  مــن  إبذٍن  اإليطــايل  أصلهــا  عــن 
اجلــدل  مــن  الفيلــم  يســلم  مل  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 

مــن أغنيــة روســية ودون ذكــر املصــدر.
يضيــف: أمــر مؤســف وال يليــق حــى لــو أضفــت إىل 
األصــل،  لدينــا عشــرات احلــكاايت املصريــة الــي تصلــح 
للكتابــة بــداًل مــن االقتبــاس، فــإذا اضطــرران لاقتبــاس 
يكــون ذلــك حبفــظ حقــوق اآلخريــن وابلتمصــر. وفيلــم 
زيكــو جنــح إىل حــد كبــر يف التمصــر ولكــن مل يُذكــر 

أصــل الفيلــم وال املوســيقى.
أن  ميكــن  أهنــا  الشــكور  عبــد  فــرى  األغنيــة  أمــا 
جتــذب اجلمهــور ملشــاهدة فيلــم ســينمائي كمــا حــدث 
مســبًقا مــع كامننــا يف فيلــم "إمساعيليــة رايــح جــاي"، أو 
أغنيــة فيلــم "كابــوراي" أو "اســتاكوزا" يف فيلمــن بطولــة 
بنفــس االســم. ولكــن األغنيــة  ال تكفــي  أمحــد زكــي 
وحدهــا الســتمرار عــرض فيلــم وحتقيقــه املايــن، فابــد 
ابلفيلــم  لإلعجــاب  النــاس  تدفــع  أخــرى  عناصــر  مــن 
ليــس يف  واألمــر  إخل.  والكوميــداي  واحلالــة  كالســيناريو 
مصر فقط، فقد سامهت أغنيات أجنبية يف جناح أفام 
مثــل أغنيــة فيلــم "بــودي جــارد" لويتــي هيوســتون وأغنيــة 

بوســرت ُملــّون لســيارة نقــل موتــى حييــط هبــا أبطــال الفيلــم، عنــوان حيــوي اســم 
الطفــل البطــل، وبرومــو يســتعرض فكــرة رحلــة عائلــة للوصــول إىل مســابقة 
اكتشــاف مواهــب يشــرتك فيهــا الطفــل، وســط إميــان ضخــم مــن األم مبوهبتــه 
وتشــكيك مــن اآلخريــن. هكــذا طُــرح فيلــم "مــن أجــل زيكــو" للمخــرج بيــرت 
ميمــي، ومــن بطولــة منــة شــلي وكــرمي حممــود عبــد العزيــز علــى اجلمهــور 
املصــري قبــل أايم مــن طــرح أغنيتــه "الغزالــة رايقــة" أحلــان إيهــاب عبــد الواحــد 
وكلمــات منــة عــادل القيعــي، وغنــاء أبطــال الفيلــم، وحتقيقهــا جناًحــا كبــرًا 
بشــكل ميكــن اعتبــاره ظاهــرة، كوهنــا حتــدت الكثــر مــن ترينــدات السوشــيال 
الـــ70 مليــواًن علــى  ميــداي املنتشــرة وقتهــا، وحققــت مشــاهدات جتــاوزت 

منصــة يوتيــوب.

نورا انجي

�  بوسرت فيلم »من أجل زيكو«
الحقيقة أن 

المقدمة 
الموسيقية لألغنية  

تتشابه بالفعل 
مع اإلنية الروسية 

رغم اختالف 
اإليقاع والتوزيع، 

أما االتهام 
باالقتباس فقد 
طارد الكثير من 
األعمال الفنية 
المصرية مؤخًرا

ثمة أسئلة كثيرة 
يمكن طرحها 

حول الموضوع، 
لعل أولها هو : 
هل يلجأ ُصناع 

السينما إلى أفكار 
ُمعادة لضمان 

النجاح؟ أو أن 
ذائقة المتلقي 

ُتحّتم ذلك؟
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ســيلن ديــون لفيلــم "تيتانيــك".
يقــول: األغنيــة عنصــر مســاعد جــذاب ألن املوســيقى 
والغنــاء هلمــا مجهــور كبــر بعيــًدا عــن األفــام وإضافتهــا 
للفيلــم ولــو كان غــر غنائــي، تثريــه وختلــق عاقــة إضافيــة 

معــه، ولكنهــا ال تكفــي وحدهــا لنجــاح األفــام.
أغنية الفيلم تصل إىل املتلقي أكثر من الفيلم نفسه

الناقــدة عليــاء طلعــت تتفــق مــع الناقــد عبــد الشــكور 
األغنيــة يف جنــاح  أمههــا دور  لعــل  أساســية،  نقــاط  يف 
الــي  رايقــة"  "الغزالــة  أغنيــة  مــع  حــدث  األفــام، كمــا 
طرحت قبل عرض الفيلم أبايم  كجزء من محلة الرويج 
للفيلم، وترى طلعت أن احلملة ذكية جًدا، ألن األغنية 
الــي حتمــل مســات األغنيــة الشــعبية اســتطاعت الوصــول 
إىل عــدد مهــول مــن املســتمعن والتحــول إىل "ترينــد".

تقــول علياء:األغنيــة اختيــار ذكــي مــن ُصنــاع الفيلــم، 
ورمبا أفضل أجزاء عملية التمصر الي قاموا هبا للعمل، 
وهــو اختيــار األغنيــة الشــعبية كموهبــة للطفــل زيكــو مبــا 
يتمتــع بــه هــذا النــوع مــن الغنــاء ابألصالــة املصريــة وقدرتــه 

علــى الوصــول للجمهــور بســهولة.
وتضيــف أبن ظاهــرة جنــاح أغــاين األفــام هــي ظاهــرة 
شــهرة  األغــاين  تغلــب  أحيــاٍن كثــرة  يف  بــل  متكــرر، 
مثــًا  منها.وتضــرب  أكثــر  رمبــا  ابقيــة  وتظــل  فيلمهــا. 
أبفــام أمحــد حلمــي يف بدايــة األلفيــة والــي ميكننــا تذكــر 
أحلاهنــا وكلماهتــا بســهولة أكثــر مــن تذكــر حبكــة الفيلــم 

أو حــى عنوانــه!
قــدمي،  الظاهــرة  هــذه  أصــل  أن  عليــاء  تؤكــد 
فالســينما املصريــة ذاقــت أول جناحاهتــا علــى يــد الفيلــم 
الغنائي،بعدمــا شــارك فيــه أهــم جنــوم هــذه الفــرة "حممــد 
عبــد الوهــاب"،مث انفســته "أم كلثــوم"، وهكــذا، لذلــك 
مــن الطبيعــي أن تظــل الظاهــرة رائجــة أبشــكال خمتلفــة 

لــو قَــدَّم األغنيــة مثــل ال حيــرف الغنــاء. حــى 
أمــا عــن االقتبــاس فُتجيــب عليــاء مــن جزئيــة وجــود 
مشــكلة يف التأليــف الســينمائي بشــكل خــاص مــا جيعــل 
املخرجــن واملنتجــن يلجــأون لألفــكار اجلاهزة.تقــول: 
قــدر  التأليــف  يف  املشــكلة  أن  أعتقــد  ال  احلقيقــة  "يف 
املشــكلة يف عــدم وجــود آليــات لتحليــل الســوق املصــري 
وتوصيــل هــذه النتائــج إىل املنتجــن لفهــم هــذا الســوق 
واســتنباط طــرق لتعزيــز الصناعــة، لدينــا منتجــون يظنــون 
أن هذه األفام الرائجة، وعندما يظن املنتجون أن هذه 
األفــام الرائجــة ســيفرضوهنا علــى املشــاهد، الــذي -ويف 
أغلــب األحيــان- ســيتحمس هلــا ألهنــا املنتــج الوحيــد 
املوجــود!، لكــن هــل هنــاك آليــات إنتــاج وتوزيــع تســمح 

بظهــور أنــواع أخــرى؟
الســينما املصريــة أصبحــت مقيــدة  تعتقــد عليــاء أن 
بنوعــن فقــط مــن األفــام؛ نــوع يظــن منتجــوه أنــه الرائــج، 
املكثفــة  ابلدعايــة  حولــه  الزخــم  لصناعــة  يدفعهــم  مــا 

الشهرة املفتوحة للجمهور، قبل هذا التاريخ ومع بداية 
التســعينيات علــى ســبيل املثــال عندمــا قَــدَّم عمــرو دايب 
فيلــم "أيــس كــرمي يف جليــم" مبجموعــة أغانيــه املميــزة، مت 
طــرح ألبــوم األغــاين اخلاصــة ابلفيلــم بعــد النجــاح الــذي 
حققــه، متاًمــا مثــل طــرح اســطواانت حتمــل أغــاين االفــام 

لتحقيــق مكاســب إضافيــة يف ســوق خمتلــف.
يضيــف: "يف الثمانينيــات علــى ســبيل املثــال صــدرت 
ألبومات مثل أغاين مسلسل األايم لعلي احلجار وأغاين 
مسلســل عبــد هللا النــدمي وألبــوم جممــع مــن األغــاين الــي 
غناهــا عمــرو دايب كمقدمــات للمسلســات أتذكــر أن 

امســه كان )أســف(."
أوائــل  املفتوحــة   الفيديــو كليــب  قنــوات  مــع ظهــور 
الفيلــم  أغنيــة  لطــرح  إمكانيــة  هنــاك  أصبــح  األلفيــة، 
ابلتزامــن مــع صــدوره كجــزء مــن العمليــة الروجييــة، لتهيئــة 
املــزاج العــام أو حتقيــق الدعايــة املطلوبــة، وُأضيفــت عليهــا 
النكهــات املختلفــة، فتــارة نــرى الرومانســية كمــا يف أغنيــة 
أان قلي ليه حاســس قوي )أغنية فيلم أحام عمران( أو 
الشــعبية مثل أغلب أغاين أفام الســبكي لعل أشــهرها: 
"آه لــو لعبــت اي زهــر" والــي صــارت خلطتهــا تعتمــد 

علــى الراقصــة واملهرجــان فيمــا بعــد.
كل هــذا يقــودان إىل اعتبــار أن جنــاح فيلــم "مــن أجــل 
املزيــد مــن اإليــرادات اعتمــاًدا علــى  زيكــو" يف جلــب 
الغزالــة رايقــة واحلالــة الــي متثلهــا، أصبــح جناًحــا تقليــداًي 
اعتمــاًدا  برجمتهــا  متــت  اجلمهــور  ذائقــة  وبديهيًــا، وكأن 
علــى هــذا النســق مــن التــوايل )األغنيــة مث الفيلــم( وليــس 

)الفيلــم مث األغنيــة(.
أمــا عــن االقتبــاس فينظــر عبــد الــرازق إىل األمــر مــن 
وجهــة نظــر املنتجــن، الذيــن يريــدون ضمــاانت جنــاح 
تتجــاوز ال ١٠٠% اعتمــاًدا علــى مبــدأ أن رأس املــال 
جبــان، والقليــل منهــم هــم الذيــن يعتمــدون معادلــة أن 
الســينما هــي حاصــل ضــرب الفــن x التجــارة، وهــذا 
مــا وجــدان عليــه آابءان مــن الُصنــاع، مــع الفــارق يف أن 
الســابقن كانــوا أكثــر نضًجــا ودقــة وإخاًصــا وموهبــة مبــا 
يصنعونــه، عكــس بعــض املنتجــن احلاليــن الذيــن هــم 

أشــباه ُصنــاع وليســوا صناًعــا حقيقيــن.
يؤمــن هــؤالء املنتجــون أبهنــم علــى درايــة كاملــة وشــاملة 
بــذوق اجلمهــور وتفضياتــه ومواطــن إحساســه ابللــذة 
ميارســون  أهنــم  أفامهــم  خــال  مــن  يّدعــون  وابلتــايل 
عمليــة تنشــيط هائلــة هلــذه اخلــااي احلساســة يف غــدة 
الذائقــة مــن أجــل إمتاعــه وإســعاده وإضحاكــه وتســليته 
)مــع وضعهــم يف االعتبــار أن جنــاح الفيلــم لــو مل حيــدث 
يف الســينما فيمكــن أن حيــدث مــع عرضــه علــى القنــوات 

الفضائيــة(.
يقــول عبــد الــرازق: "هــذه الــروح العشــوائية يف التعاطــي 
مــع أشــباه األفــام هــي الــي تســيطر حاليًــا علــى شــبه 

فيلــم  أكشــن"، و"أول  فيلــم  "أول   : مثــل  والشــعارات 
أبطــال خارقــن". وتــرى أن منتجــي هــذا النــوع مقيــدون 
الســينما  فهــو  اآلخــر  النــوع  أمــا  األمريكيــة،  ابلســينما 
الفنيــة شــديدة اخلصوصيــة، والــي تقــدم علــى األغلــب 
أفاًمــا ال تصــل للجمهــور العــادي، ولــو وصلــت ضمــن 

قنــوات توزيــع حمــدودة، لــن يستســيغها.
"الغزالة رايقة" شعار املرحلة

ابلنسبة لألغنية يقول الناقد الفي رامي عبد الرازق : 
"قبــل ســنوات حكــى يل الوالــد عندمــا شــاهد فيلــم بنــات 
مبنطقــة  العــرض  دور  مــن  واحــدة  يف   )١957( اليــوم 
وســط البلــد أنــه مــن شــدة إعجــاب اجلمهــور مبجموعــة 
أغــاين عبــد احلليــم يف الفيلــم )أهــواك وظلمــوه وغرمهــا(، 
كان عــرض الفيلــم يتوقــف مث يتــم إعــادة االغنيــة مــرة 
وبعضهــم كان  لســماعها،  املتعطــش  للجمهــور  أخــرى 
مــن يشــاهدون الفيلــم للمــرة الثانيــة او الثالثــة مــن أجــل 

األغــاين. 
علــى مــدار ســنوات طويلــة ســامهت األغــاين يف إجنــاح 
األفام، مثل فيلم "أيب فوق الشجرة" أو "مولد اي دنيا" 
أو "خلــي ابلــك مــن زوزو"، ولكــن كان النجــاح جناًحــا 
متــوازاًي، أي أن اجلمهــور يدخــل إىل األفــام ليشــاهد 
اعتبــار  علــى  ويســمع،  ليســمع  يعــود  رمبــا  مث  ويســمع 
أن قصــة الفيلــم صــارت معروفــة ابلنســبة لــه لكــن مــزاج 

األغنيــة أكثــر اســتمرارية".
منــذ "امساعيليــة رايــح جــاي" ومــن بعــده "صعيــدي يف 
اجلامعــة األمريكيــة" شــكلت األغنيــات عامــل جــذب 
الفيديــو كليــب  قنــوات  ظهــور  مــع  ابلتزامــن  شــديد، 

الصناعــة، وابلتــايل ميكــن أن نــرى أي شــئ وكل شــئ 
ســواء كان مقتبًســا أو مصرًا أو منقواًل أو مســروقًا، كما 
أن فئــة كبــرة مــن اجلمهــور -نتيجــة لعوامــل أبرزهــا األميــة 
الدراميــة وتــدين مســتوى التعليــم وغيــاب التمــاس مــع أي 
ثقافة حقيقية- تبدو ابلنســبة ألشــباه الُصناع مثل معدة 
ضخمــة قــادرة علــى هضــم أي شــئ طاملــا ) مســلي ودمــه 

خفيــف وبيضحــك وينســى اهلــم(."
يضيف: "يف احلقيقة مل تعد شرائح كثرة من اجلمهور 
تــدرك الفــرق بــن العمــل املقتبــس أو املســروق والعمــل 
األصيل أو األصلي، هذا حيتاج إىل ثقافة سينمائية غر 
متوفــرة لــدى غالبيــة الشــرائح الــي متثــل القــوى الشــرائية 
األساســية، وهــي قــوى تتناقــص ابلتدريــج نتيجــة االرتفــاع 
غــر املســبوق يف أســعار تذاكــر الســينما وانتشــار قنــوات 
ســربة ومواقــع القرصنــة، هــذه الشــرائح 

ُ
نســخ األفــام امل

غالبيتها مل تشاهد الفيلم األجني بل تعاملت مع زيكو 
علــى أنــه األصــل، وحــى لــو صــادف أحدهــم قــول قائــل 
أبن الفيلــم مســروق أو منقــول، فلــن يعنيــه هــذا يف شــئ! 
كانــت  والتمصــر  لاقتبــاس  الذهبيــة  العصــور  يف 
علــى  ســواء  متاًمــا،  ســياقات خمتلفــة  تتــم يف  التجــارب 
اإلتقــان  اعتمــاد  أو  املصــدر  عــن  اإلعــان  مســتوى 
للصناعــة  واإلخــاص  الشــغف  بدافــع  والدقــة  والركيــز 

ســواء. حــد  علــى  واجلمهــور 
أمــا علــى مســتوى التأليــف واألفــكار األصيلــة يــرى 
يف  نــوع  أي  مــن  مشــكلة  أي  لدينــا  ليــس  أنــه  رامــي 
هــذا اجملــال، بــل علــى العكــس متاًمــا، هنــاك عشــرات 
املواهــب علــى مســتوى الكتابــة وطزاجــة األفــكار، هنــاك 
مئــات الــرواايت الــي تظهــر كل عــام ويصلــح نصفهــا 
علــى األقــل لاقتبــاس مــن الكتــاب للشاشــة، ولكــن مــع 
حــال اإلنتــاج، فــا ميكــن تصــور أن جتــد هــذه املواهــب 

أو الــرواايت أو األفــكار طريقهــا إىل 
صــاالت العــرض، الغزالــة 

�  الطفل يوسف صاح

�  الطفل يوسف صاح
مع املخرج بيرت ميمي

ظاهرة نجاح 
أغاني األفالم 

هي ظاهرة 
متكرر، بل في 

أحياٍن كثيرة 
تغلب األغاني 
شهرة فيلمها

ال أعتقد أن 
المشكلة في 
التأليف قدر 
المشكلة في 

عدم وجود آليات 
لتحليل السوق 

المصري وتوصيل 
هذه النتائج 

إلى المنتجين 
لفهم هذا السوق 

واستنباط طرق 
لتعزيز الصناعة

في الثمانينيات 
على سبيل 

المثال صدرت 
ألبومات مثل 

أغاني مسلسل 
األيام لعلي 

الحجار وأغاني 
مسلسل عبد 

اهلل النديم 
وألبوم مجمع 

من األغاني التي 
غناها عمرو 

دياب
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رايقــة ليســت جمــرد أغنيــة تروجييــة لفيلــم مقتبــس إبشــارة 
أو دون إشــارة ملصدره األصلي. الغزالة رايقة هي شــعار 
للمرحلــة كمــا يراهــا أشــباه الُصنــاع احلاليــن، وطــول مــا 
الناس )احللوة( ســايقة فســوف تظل )رايقة( لفرة طويلة 

ال يعلــم أحــٌد مــى تنتهــي!
االقتباس هدف لبعض ُصناع السينما

مرتبطــان  الســؤالن  أن  احلــداد  رمحــة  الناقــدة  تــرى 
ببعضهمــا، ألهنــا تعتقــد أبن هنــاك ميــًا لصناعــة زخــم 
لكــي تضمــن جناًحــا  األفــام عموًمــا  أو  الفيلــم  حــول 
أكــر. زخــم غــر ُمتعلــق ابلفيلــم نفســه لكــن ملــا ميكــن أن 
يثــر الــكام حولــه أو ينجحــه بشــكل منفصل،ويــؤدي 
لفضول متزايد حول حمتواه. املوسيقى واألغنيات تعمل 
مــن  أطــول  كأداة تســويقية لألفــام ورمبــا متلــك عمــرًا 

األفــام نفســها.
النجــوم  اعتــاد  األلفيــة  منتصــف  يف   " رمحــة:  تقــول 
أنفســهم غنــاء أغنيــات التســويق ألفامهــم مبــا فيهــم أمحــد 
حلمي وحممد سعد، حى وإن مل يكن لألغنيات سياق 
درامــي مباشــر. مــن أجــل زيكــو وازن بــن االثنــن، صنــع 
أغنيــة إعانيــة ابالضافــة لكوهنــا جــزًءا مــن ذروة الفيلــم 
وفضــواًل  منفصــًا  جناًحــا  فضمــن  الرئيســية،  وحبكتــه 

متزايــًدا حنــو الفيلــم".
فيمــا خيــص انعــدام األصالــة أو االقتبــاس تــرى رمحــة أن 
املوضوع ُمربك، ألن االعتماد على قصة أثبتت جناحها 
مــن قبــل هــي الطريقــة األســهل، لكــن هــل االقتبــاس مــن 
يف  جــًدا  الشــهر   little miss sunshine فيلــم 

مصــر خطــوة صائبــة؟
جتيــب رمحــة أبن الفيلــم ُعــرض عــدة مــرات يف القنــوات 
املصريــة، لكنــه ليــس أيقونيًــا ابلنســبة للمشــاهد املصــري، 
ابلفيلــم  اخلــاص  الســيناريو  ميلــك  كمــا 

الروســية، فمغــي الغنــوة الروســية ال يســتطيع أبي شــكل 
من األشكال غناء اللحن كامًا ألغنية "الغزالة رايقة"، 

الــذي حيتــاج إىل "مغــي" وليــس رابــر.
هــو جنــاح  ذلــك، يضيــف مشيــس،  مــن كل  واألهــم 
ــا داخــل  املخــرج "بيــر ميمــي" يف توظيــف األغنيــة درامًي
العمــل، فاألغنيــة كان هلــا ســياق هــام يوضــح الرســالة 
الرئيســة الــي ُصنــع الفيلــم مــن أجلهــا، بــل وجنــح أيضــا يف 
أن تكــون األغنيــة مصــدرًا مــن مصــادر الدعايــة للفيلــم، 
وســبًبا أساســًيا يف ذهاب اجلمهور لقاعات الســينمات.

األزمة فيمن يقرأ الورق وليست فيمن يكتبه
يواجــه  هــل  والدرامــا؟  الســينما  ُصنــاع  عــن  مــاذا 
املؤلفون والسيناريستات مشاكل تدفعهم إىل االقتباس، 
رمبــا ضمــااًن للنجــاح أو للحصــول علــى موافقــة املنتــج 
العمــل؟ ومــا رأيهــم يف اســتخدام أغنيــة للرويــج  علــى 
هشــام  حممــد  والسيناريســت  الكاتــب  جييــب  لفيلــم؟ 
وصفــه  ميكــن  العمــوم  يف  الفيلــم  أن  يــرى  الــذي  عبيــة 
ابجليــد، وميكــن تصنيفــه ضمــن أفــام "رحلــة الطريــق"، 
كمــا أنــه حيــوي بعــض املناطــق الكوميديــة جيــدة الُصنــع. 
وأنــه يضــم مثلــن أكفــاء، ولديــه شــريط صــوت متــاز 
متمثــًا يف املوســيقى التصويريــة خلالــد الكمــار وثــاث 
أغنيــات مائمــة لألحــداث ألمحــد ســعد وعبــد الباســط 
محودة،إضافــة للغزالــة رايقــة الــي حققــت انتشــارًا مــدواًي.

يقــول عبيــة: "أعتقــد أن ظاهــرة أغنيــة حتقــق النجــاح 
لفيلــم تعــود لتغــّر أدوات الســوق. مقارنــة أبغنيــة "كامننــا" 
مثــًا يف منتصــف التســعينات الــي  جنحــت عقــب عــرض 
الفيلم ألن مسألة الرويج للفيلم أبغنية قبل عرضه مل تكن 
قــد ظهــرت بعــد، ومل تكــن هنــاك الفضائيــات املتخصصــة 
يف عــرض األغنيــات. كانــت وســائل الدعايــة حمــدودة، 
وقتهــا، بينمــا أتيت أغنيــة "آه لــو لعبــت اي زهر"كنمــوذج 

طابًعاعاًمــا، أحداثــه ميكــن أن حتــدث ألي أســرة يف أي 
دولــة، رمبــا هــذا مــا ســهل متصــره. لكــن كلمــة "متصــر" 
نفســها متلــك اســتدعاءات ُمربكــة، ألهنــا تصنــع هالــة 

مقبولــة للســرقة او االقتبــاس غــر الرمســي.
تضيــف رمحــة منظــورًا آخــر لقضيــة االقتبــاس، كوهنــا 
فتقــول:  الســينما،  ُصنــاع  لبعــض  ذاتــه  حــد  يف  هدفًــا 
عاصــر 

ُ
"األصالــة مصطلــح هــٌش للغايــة فاحملتــوى املرئــي امل

كلــه يســتقي مــن بعضــه ويتغــذى علــى التنــاص لكــن 
لكــي يصبــح متفــرًدا، فإنــه يتنــاص مــع مئــات األعمــال 
يربــط  مــا  مييــزه.  مــا  أيخــذ كل  واحــًدا  عمــًا  وليــس 
االقتبــاس بنجــاح األغنيــة وحــى االهتامــات الــي تلقتهــا 
األغنية ابلسرقة أنه يبدو أبن كا اخليارين ميلكان نفس 
النــاس  عنــه  يتحــدث  الفيلــم موضوًعــا  اهلــدف. جعــل 
خارجــه، وصنــع زخــم حولــه جيعلــه حمــط تــداول ألطــول 
فــرة مكنــة، فليــس مــن املنطقــي أن يتغــذى خمــرج مــا 
علــى االهتامــات املســتمرة لــه "ابالقتبــاس" دون مراجعــة 
نفســه إال لــو وجــد أن ذلــك األســلوب يضمــن اجلــدل 

النجــاح. وابلتــايل 
مغى األغنية الروسية لن يستطيع 

غناء حلن "الغزالة رايقة"
رأي  أخــذ  مــن  بــد  ال  األغنيــة كان  ســرقة  وعــن 
متخصــص مثــل الصحفــي ومعــد الرامــج حممــد مشيــس، 
والذي يرى أن احلديث عن السرقة يف األعمال الغنائية 
املوســيقية لــه ضوابــط، أمههــا أن يكــون هنــاك تطابــق لـــ 
"أربعــة موازيــر موســيقية كاملــة متتاليــة" طبقــاً ملــا أقرتــه 
اجلمعيــة الدوليــة للمؤلفــن وامللحنــن، وهــذا األمــر غــر 

موجــود يف أغنيــة "الغزالــة رايقــة".
يضيــف مشيــس: "هنــاك أمــر يف غايــة األمهيــة، وهــو 
التأثر، فقد يشعر املستمع أحيااًن أبنه يستمع إىل أغنية 
قــد يكــون غــر  غــر أصليــة، رغــم أن حلــّي األغنيتــن 
متشابه وخمتلف يف موازيره، وما إىل ذلك من التفاصيل 
تشــابه  بســبب  الشــعور  هــذا  أييت  وقــد  املوســيقية، 
.."genre "التوزيعــات املوســيقية الــي تنتمــي لنفــس الـــ

الروســية واألغنيــة املصريــة،  وابالســتماع إىل األغنيــة 
الـــ"راب"،  أغــاين  ضمــن  ُتصنــف  الروســية  أن  ســنجد 
املفهــوم  علــى  معتمــد  غــر  صــويت  أداء  هــو  والــراب 
التقليــدي لـ"اللحــن"، جمــرد كام مغــى، واجلــزء الوحيــد 
الــذي قــد حتتــاج فيــه األغنيــة إىل مجــل حلنيــة يكــون يف 
"الكــورس" وهــو اجلــزء الــذي يتكــرر، وهــو متطابــق مــع 
"مازورتــن" فقــط مــن حلــن أغنيــة "الغزالــة رايقــة"، فقاعدة 

التطابــق املتعــارف عليهــا غــر موجــود.
ومــن حيــث التوزيعــات املوســيقية، فأغنيــة فيلــم "مــن  
وهــو  "املقســوم"،  إيقــاع  علــى  نفــذت  زيكــو"،  أجــل 
املصريــة  األغنيــات  أغلــب  بــه  تتميــز  موســيقى  شــكل 
األغنيــة  توزيــع  عــن  وخمتلــف كليًــا   ،%١٠٠ بنســبة 

مثــايل ملســألة جنــاح التســويق ملنتــج ســينمائي بغــض النظــر 
عــن جودتــه عــن طريــق أغنيــة حُمكمــة الُصنــع، فأغلــب 
الذيــن يراقصــون علــى "آه لــو لعبــت اي زهــر"، ال يعرفــون 
ابألســاس اســم الفيلــم الــذي ظهــرت فيــه هــذه األغنيــة، 

ألنــه فيلــم متواضــع حمــدود التكلــف".
يعتقــد عبيــة أن األغنيــة هــي األســرع وصــواًل واألكثــر 
أواًل  فهــي  فيلــم.  أبي  مقارنــة  اجلمهــور  بــن  انتشــارًا 
قصــرة الزمــن، ميكــن مساعهــا يف أي وقــت ودون احلاجــة 
للذهــاب للســينما، كمــا أهنــا عــادة جمانيــة بعكــس الفيلــم 
وهــذه كلهــا عناصــر تســاعد علــى  انتشــارها بســهولة. 
ومنــذ ظهــور الســينما املصريــة فإهنــا تســتغل األغنيــة يف 
جلــب املشــاهد للفيلــم، مجهــور عبــد احلليــم حافــظ مثــًا 
فيلــم  أي  يف  أغنيــات  ســت  أو  خبمــس  موعــوًدا  كان 
الرويــج،  يف  أساســي  عنصــر  وهــذا  بطولتــه،  يتصــدر 
هــي فكــرة قدميــة إذن لكنهــا تطــورت مــع تطــور وســائل 

العــرض والدعايــة.
وعــن االقتبــاس، يــرى عبيــة أن الكثــر مــن املنتجــن يف 
مصــر مييلــون إليــه، بســبب تشــككهم أحيــااًن يف املنتــج 
للعــب  األصلــي وُصناعــه مــن انحيــة، وبســبب ميلهــم 
يف املضمــون مــن انحيــة أخــرى، إذ أن الفيلــم املقتبــس 
يســهل تقديــر كلفتــه املاديــة، كمــا أنــه يضمــن إيــرادات 

حمــددة وفًقــا ملــا حققــه الفيلــم األصلــي.
مــع  لكــن  حتــدث  ظاهــرة  العمــوم  يف  "هــي  يقــول: 
تطــور حقــوق امللكيــة الفكريــة مل يعــد مــن الطبيعــي أن 
يتــم ســرقة األفــكار مــن أفــام أجنبيــة واالدعــاء أبهنــا 
ُصدفــة أو تشــابه أفــكار. ويف العمــوم أعتقــد أنــه علــى 
عكــس مــا يقــول كثــر مــن املنتجــن وُصنــاع الســينما 
إن هنــاك أزمــة يف الــورق، أبن األزمــة فيمــن يقــرأ الــورق 

ال فيمــن يكتبــه".

�  فيلم »من أجل زيكو«

�  منة شلي مع الطفل 
يوسف صاح

األصالة مصطلح 
هٌش للغاية 

فالمحتوى 
المرئي الُمعاصر 
كله يستقي من 
بعضه ويتغذى 

على التناص 
لكن لكي يصبح 

متفرًدا، فإنه 
يتناص مع 

مئات األعمال 
وليس عماًل واحًدا 

يأخذ كل ما 
يميزه

الحديث عن 
السرقة في 

األعمال الغنائية 
الموسيقية له 

ضوابط، أهمها 
أن يكون هناك 

تطابق لـ »أربعة 
موازير موسيقية 
كاملة متتالية« 

طبقاً لما أقرته 
الجمعية الدولية 

للمؤلفين 
والملحنين، 

وهذا األمر غير 
موجود في أغنية 

»الغزالة رايقة«
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الُعــدوان  مــن  متتاليــة  ملوجــات  األرمــن  تعــرض 
الركــى  اجليــش  واجتــه  العثمــاىن،  العنصــرى  والتعصــب 
لتصفيتهــم  ىف مذابــح مجاعيــة فقــد فيهــا )أرفاند(أفــراد 
مئــات  مــع  فــر  عندمــا  منهــا ابلصدفــة  وأفلــت  عائلتــه 
اهلاربن اىل ان وصل االسكندرية عام ١896 الميلك 
قــوت يومــه، مــع أنــه  كان ينتمــى اىل عائلــة ميســورة 
أاتحــت لــه فرصــة تلقــى العلــم ىف القســطنطينية ودراســة 
الفنــون ىف ابريــس أبكادمييــة )جوليــان بوليــان( وتــدرب 
علــى نســخ األعمــال الكاســيكية ىف متحــف اللوفــر، 
اشــتدت  حــى   ١89٤ عــام  أهلــه  اىل  عــاد  أن  ومــا 

الركيــة ضدهــم. احلمــات 

األتــراك  ظلمهــم  األرمــن   : اجلماعتــن  بــن  األوضــاع 
واملصريــون ظلمهــم االجنليــز، فجمــع الشــعور ابملظلوميــة 
أبنــاء  مكانــة  وســلبهما  الزمــان(  هبمــا  )غــدر  اجلانبــن 
األصــول. مجعــت النديــة والتماثــل اجلماعتــن ىف إطــار 

ثمــر.
ُ
مــن التفاعــل امل

بــن  ىف  الشــعبية  األحيــاء  ســكان  األرمــن  خالــط 
والــدرب  واجلماليــة  واملوســكى  وعابديــن  الســورين 
الــورش   أقامــوا   حيــث  علــى،  حممــد  وشــارع  االمحــر 
متنوعة،فلــم  مشــركة  عاقــات  ىف  واندجمــوا  واحملــات 
يكــن صعبًــا أن جيــد أرفانــد مســكًنا أبحــد بيــوت شــارع 
علــه  واملطابــع  الزنكوغــراف  ورش  حيــث  علــى  حممــد 
اجلاليــة  أبنــاء  مبســاعدة  منهــا كرســام.و  رزقــه  يلتقــط 
حصــل علــى وظيفــة مــدرس  رســم مبدرســة كالوســداين 

بــوالق. يف  الوطنيــة  األرمنيــة 
مــن ســطح البيــت  رقــم ١55 بشــارع حممــد علــى كان 
)أرفانــد( يطــل علــى األفــق املمتــد، قبــاب ومــآذن القاهــرة 
الفاطميــة وأســطح بيــوت اجلــران عامــرة ابألوالد والبنــات 
والطيــور وحبــال الغســيل، اتبــع مــن بعيــد حيــاة ُســكان 
األســطح واحلــارات اجملــاورة، كان حزيًنــا وحيــًدا اليعــرف 
مــا تضمــره األايم لــه، إىل أن غامــر ابهلبــوط مــن الســطوح 
وذكائــه  اإلنســاىن  حســه  علــى  معتمــًدا  الشــارع  إىل 

القاهــرة كان  وىف  ابريــس  ىف  مغــراًب  وحيــًدا  مــات 
غــاب  لكنــه  ابلشــفاء،  لــه  ويدعــون  ينتظرونــه  اجلــران 
وطالــت غيبتــه وحافظــت صاحبــة البيــت علــى مســكنه  
الكنيســة  مــن  جلنــة  أن جاءهتــا  إىل  تركــه،  مغلًقــا كمــا 
مــن األوراق والرســوم  حلصــر متعلقاتــه فوجــدت كميــة 
مــن  ومناظــر  اجلــران  وصــور 
حــارات القاهــرة القدميــة مل تعــرف 
قيمتهــا إال بعــد عقــود، ابلتحديــد 
عــام ١997 حــن عرضــت لوحاتــه وعــرف الكنــز الفــى 
تــوروس  أرفانــد  املصــرى  االرمــى  الفنــان  خلفــه  الــذى 

دميرجيــان.

علــى النقيــض كان األرمــن ىف مصــر ُيشــكِّلون جاليــة 
كبــرة تعايشــت ىف وفــاق مــع املصريــن منــذ العصــور 
الوســطى حــن متتعــوا حبــرايت دينيــة وثقافيــة وجتاريــة  ىف 
العهــد الفاطمــى فــكان منهــم  الوزيــر بدرالديــن اجلمــاىل 
الــذى يطلــق امســه علــى أحــد أحيــاء القاهــرة )اجلماليــة(. 
مث اســتعان هبــم الــواىل حممدعلــى ىف مشــروع بنــاء الدولــة 
احلديثة ملعرفتهم بشئون اإلدارة املالية واملصارف وإجادة 
اللغــات والصنايــع، فــكان منهــم الوجهــاء ورجــال املــال 
وأول رئيس للوزراء ىف مصر )نوابر ابشــا(. التحق عدد 
حمــدود مــن األرمــن أبعلــى شــرائح اجملتمــع، أمــا الغالبيــة  
فاجئــون فــروا مــن مطــاردات اجليــش الركى،وتعاطــف 
املصريــون معهــم فاســتقبلوهم ىف معســكرات مؤقتــة  ىف 

بورســعيد واالســكندرية.
آتلــف املصريــون واألرمــن ســريعا لعــدة أســباب، أوهلــا 
املصــاحل املشــركة  للطرفــن، فاألرمــن أصحــاب خــرات  
واألجهــزة  والطباعــة  الصناعــة  ىف  حرفيــة  ومهــارات 
الطبيــة والكهرابئيــة  والتصويــر الفوتوغــراىف، مشــروعاهتم 
وورشــهم حتقــق هلــم الربــح وتفتــح آفاقًــا جديــدة للتعليــم 

والعمــل أمــام املصريــن.
االجتماعيــة دورًا ىف  الثقافــة  مــن جانــب آخرلعبــت 
تشــكيل نظــرة املواطــن املصــرى جتــاه األرمــن،إذ تشــاهبت 

قالت له العيون..

أمحد عزالعرب

�  بورتريه رمسه الفنان لنفسه

� بورتريه لواحدة من جاراته يف السكن

تآلف المصريون 
واألرمن سريعا 

لعدة أسباب، أولها 
المصالح المشتركة  

للطرفين، فاألرمن 
أصحاب خبرات  

ومهارات حرفية 
فى الصناعة 

والطباعة واألجهزة 
الطبية والكهربائية  

والتصوير 
الفوتوغرافى
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الفطــرى ليطالــع وجــوه اجلــران ويقــرأ مــا تقولــه عيوهنــم،و 
قبــل أن يتعلــم لغتهــم  قالــت لــه العيــون : أهــًا بــك.. 
البيــت بيتــك، اعتــروه )جــدع وحــداىن يتيــم(. أحاطــوه 
مبشــاعر ود صــادق خيفــف مــن أحزانــه وعاونــوه علــى 
اخلــروج مــن مأســاته الشــخصية والتغلــب علــى خجلــه 
وانطوائــه، ليتقاســم معهــم العيــش وامللــح وشــاى العصــر، 
فامتــدت جســور املــودة بينــه وبينهــم بــكام العــن للعــن 
قبــل أن يعــرف وجييــد لغتهــم، فعــاد لــه األمــل ىف مواصلــة 
احليــاة رغــم كوارثهــا وصعوابهتــا. انكســر جــدار الُغربــة 
والُعزلــة ووجــد وســط النــاس تعويًضــا نفســًيا عــن مشــاعر 

الفقــد والوحــدة واالغــراب.
رســم الفنــان لوحــات ختلــو مــن البهجــة واملــرح لكنهــا 
للشــخصيات  الرســام  يكنــه  الــذى  ابحلــب  تنبــض 
مبحبتــه  تشــى  جلرانــه  رمسهــا  لوحــات كثــرة  املرســومة، 
شــهرة،  أو  مــااًل  ليكســب  يرمسهــا  مل  فهــو  وامتنانــه، 
بــل احتفــظ مبعظمهــا  بغرفتــه كأهنــا صــور بعــض أفــراد 
عائلتــه، وهــى منــوذج مثــاىل للتمييــز بــن اجلمــال الطبيعــى 
واجلمــال الفــى فــاألول مــن ُصنــع اخلالــق والطبيعــة جنــده 
ىف صــورة فتــاة حســناء أو امــرأة فاتنــة أو شــاب وســيم 
أو منظــر خلــوى، كلهــا صــور الخيتلــف علــى االعجــاب 
هبــا شــخصان، أمــا اجلمــال الفــى فهــو مــن إبــداع الفنــان 
املصــور يثــر اإلعجــاب ىف نفوســنا حــى لــو صــوَّر بنتًــا 
غــر مجيلــة املامــح أو زقاقًــا ضيًقــا غــر نظيــف، ألنــه 
يضفــى  ىف هــذه احلالــة قيًمــا مجاليــة انبعــة مــن داخلــه، 

اســتجابة لطلــب الكنيســة رســم ارفانــد جمموعــة مــن 
لوحــات القصــص الدينيــة مبســاحات كبــرة علــى نســق 
أعمــال أســاتذة عصــر النهضــة اإليطاليــن، واستنســخ 
لوحــة العشــاء األخــر لليــوانردو دافنشــى بنفــس املســاحة 
اللوحــات معروضــة يف  بدقــة ُمذهلــة. واســتمرت هــذه 
رمســيس،  شــارع   ١79 األرثوذكــس  األرمــن  كنيســة 

القاهــرة.
أصبــح ارفانــد واحــًدا مــن أهــل الشــارع، جُييــد لغتهــم 
ويعيــش عيشــهم لعقــود حــى عــام ١9٣8، أحــل عليــه 
إىل جراحــة الســتئصال ورم  أنــه حباجــة  وتبــن  املــرض 
ســرطاىن فســافر إىل ابريــس للعــاج لكنــه تــوىف وُدفــن 
هنــاك. مث قامــت جلنــة مــن البطريركيــة األرمنيــة ابلقاهــرة 
حبصــر متلكاتــه لعــدم وجــود ورثــة لــه، ووفًقــا لســجات 
البطريركيــة ُوجــد مبســكنه ٢٢9 لوحــة زيتيــة، و5٠ صــورة 
شــخصية، ١6٣ قطعــة مــن املناظــر الطبيعيــة واخللويــة 

و١6 صــورة اثبتــة و7 لوحــات أبلــوان مائيــة. 
بقيــت أعمــال الفنــان ارفانــد تــوروس دميرجيــان خفيــة 
عن عيون الُنقاد والدارســن حى طوى النســيان ســرته، 
إىل أن بــدأ التفكــر ىف بيــع بعــض أعمالــه مبــزاد خــرى 
ألعمــال الر،وســعى بعــض العارفــن بقيمــة تراثــه الفــى 
إلقامــة معــرض اســتيعادى ابملركــز الثقــاىف يف أوبــرا القاهــرة 
عــام ١997،وهــو مــا كان إعــااًن عــن خــروج فنــان كبــر 

مــن قبــو النســيان.   

تُعرِّ عن مشــاعره وأحاسيســه الذاتية جتاه الشــكل الذى 
صــوَّره،و ابســتخدام اخلطــوط واملســاحات واأللــوان فــإن 
الصمــاء إىل شــحنات  ســطحة 

ُ
امل اللوحــة  الفنــان حييــل 

فُتحــرك  الرائــى  عــن  تصــادف  أن  اىل  عاطفيــة كامنــة 
مشــاعره كمــا تتحــرك األواتر بلمســات العــازف. وأول 
مــا مُييِّــز لوحــات )ارفانــد( أهنــا لشــخصيات عاديــة نســاء 
بعضهــم  فقــراء  رجــال  أو  بســيطة  تقليديــة  مابــس  ىف 
فــأى مجــاٍل  التعــب  يصلــى وبعضهــم احنــى ظهــره مــن 

ميكــن أن تعكســه هــذه الصــور؟ 
اللوحــات، كمــا  هــذه  ىف  الفــى  اجلمــال  معــامل  أول 
أظــن، أتثرهــا الدرامــى الــذى يُغلِّــف كل واحــدة منهــا 
كأهنــا عنــوان أو جــزء مــن حكايــة تثــر فضــول الرائــى 
ليبحــث عــن ســر العيــون الــى تظهــر مــن خلــف الُرقــع، 
ومــا الــذى يشــغل ابل املــرأة الــى تســند رأســها إىل كفهــا 
؟ وملــن تتطلــع ذات الصــدر املكشــوف ؟ وتزيــد دراميــة 
اللوحــات بتأثــر صــراع الظــل والنــور أو الغامــق والفاتــح، 
مل يســتخدم الفنــان ســوى ألــوان قليلــة غلــب عليهــا اللــون 
البــى بدرجاتــه وهــو خليــط مــن األســود واألمحــر صبــغ 
معظــم املســاحات بلــون قــامت فتصبــح مســاحات النــور ىف 
اللوحــة كالشــهب ختطــف البصــر وتشــد االنتبــاه. ذلــك 
االســلوب الواقعــى ىف التصويــر يعكــس اهتمــام الفنــان 
علــى  والتعــرف  الشــخصية  ملامــح  الدقيــق  ابلفحــص 
أغوارهــا، كأنــه حيــاول فــك شــفرات الوجــوه واالقــراب 

مــن أصحاهبــا.

� لوحة  مل تكتمل لرجل يسرتيح� ايرفاند عمل مدرس رسم وزنكوغراف

رسم الفنان لوحات 
تخلو من البهجة 

والمرح لكنها 
تنبض بالحب 

الذى يكنه الرسام 
للشخصيات 

المرسومة، لوحات 
كثيرة رسمها 
لجيرانه تشى 

بمحبته وامتنانه، 
فهو لم يرسمها 

ليكسب مااًل أو 
شهرة، بل احتفظ 
بمعظمها  بغرفته
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جانبيهــا  مــن  معلقــة  "بودقة"مســتطيلة  ىف  الفــوالذ  يُذيبــون 
صغــرة. صومعــة  لضخامتهــا  وكأهنــا  اهلــواء  ىف  مبســمارين 

هــذه البوتقــة جتــذب نظــر الداخــل إىل املســبك أكثــر مــن غرهــا 
وهــو ىف  عليــه  ســلطوا  احلديــد  إذابــة  أرادوا  وإذا  اآلالت.  مــن 
جوفهــا تيّــارًا غليظًــا مــن اللهــب تبلــغ حرارتــه ثاثــة آالف درجــة 
يســمع لــه نفــخ يصــم اآلذان ويرعــب القلــوب. وىف أثنــاء ذلــك 
تتطايــر منــه مايــن مــن شــرر كبــر مجيــل املنظــر لــكل واحــدة 
شــعب كشــعب النجــوم. بينمــا يقــف العمــال مبتعديــن ىف انتظــار 
الســاعة العصيبــة الــى ســيصب فيهــا هــذا احلديــد الذايــب ىف 
"ســطول"حيملوهنا أبيديهــم ليفرغوهــا ىف فوهــات القوالــب املبنيــة 

علــى األرض.
وما هو إال أن يصرخ املهندس فتدار العجلة املثبتة ىف جانب 
البودقــة فتميلهــا و"الســطل"حتت فوهتهــا حيملــه اثنــان مــن العملــة 
على عمود طويل من احلديد فينساب فيه هذا السائل اجلهنمى 
فيصمــد الفعلــة لوهجــه الــذى يشــوى الوجــوه. والقطــرات الغليظــة 
الــى تتطايــر منــه وتنــزل علــى أبداهنــم فتحــرق املابــس والنعــال إىل 
أن ميتلــئ الســطل فركضــون بــه. وفيــه احلديــد كقــرص الشــمس 
ولكنــه يرجــرج ويتمــوج حــى يصلــوا بــه إىل القوالــب املصطفَّــة 
جبانــب بعضهــا كأهنــا مقــرة أطفــال ويفرغــون ســطلهم ويعــودون 
إىل البودقــة. وال ميكــث احلديــد ىف القالــب إال بضعــة دقائــق مث 
يُهــدم وختــرج منــه القطعــة املســبوكة مليئــة ابلطــن. وعمليــة اهلــدم 
أشــق علــى العمــال مــن الصــب، إذ يرفعــون الطــن ابجلواريــف 
ىف حركــة دائبــة ســريعة ال هــوادة فيهــا وال تــوان. وال تــرد قطــع 

احلديــد قبــل شــروق مشــس اليــوم الثــاين! 
ال يوجــد عامــل مســبك نظيــف الثيــاب. فــاألرض مفروشــة 
بطــن أمحــر تغــوص فيــه األقــدام أبحذيتهــا والغبــار يكســو الوجــوه 

واألبــدان بعــدة ألــوان.
هــذه املعامــل تغالــط العمــال مغالطــة طريفــة فتقبلهــم بعنــوان 
بــراد أو مشــذب "ابرير"وأنــواع خمتلفــة مــن األلقــاب الصناعيــة 
وإذا خــرج محــل شــهادة متــازة كالعمــال الفنيــن. وحقيقــة األمــر 

أنــه "فعال"يــؤدى أشــغااًل شــاقة ال أكثــر وال أقــل.
توجــد عمليــة أخــرى جهنميــة: خرطــوم يندفــع منــه اهلــواء بقــوة 
عظيمــة. وهــذا اهلــواء حيمــل ذرات صغــرة مــن اجللمــود اجملــروش 
فيســلط علــى القطعــة الــى خرجــت مــن القالــب فيزيــل مــا عليهــا 
مــن األوســاخ الــى أصبحــت كأهنــا قطعــة منهــا وال تفلــح إزالتهــا 

املبــارد واألدوات احلــادة.
والعامــل الــذى يســتعمل هــذا اخلرطــوم يكســو رأســه خبــوذة 
كخــوذة الغطــاس، أو يتلــف وجهــه ابحلصــى املتطايــر كحبــات 

الرصــاص.
ورغًمــا عــن أن القطعــة املــراد تنظيفهــا توضــع ىف شــبه صنــدوق 
حمكــم القفــل ليــس فيــه غــر ثقــب يدخــل منــه اخلرطــوم، فــإن 
الغبــار اجلــرى الدقيــق ينعقــد ىف املــكان كثيًفــا حــى يــكاد حيجــب 

العامــل ومــا حولــه.
كثــر مــن إخواننــا القبائليــن يتهافتــون علــى هــذه الشــغلة ألهنــم 
يتقاضــون 75 ســنتيًما ىف الســاعة زايدة عــن بقيــة العمــال مــع 

ليريــن مــن احلليــب لوقايــة الرئتــن مــن هــذا الغبــار القاتــل.
وينقص نصف عمرهم با جدال.

ستة شهور قضيتها ىف هذا املسبك وما زلت أمحل شهادته.
————

- املقال من يوميات املنفى للشاعر برم التونسي )23 مارس 1893 ـ 5 يناير 
1961( ننشره يف ذكرى مياده، وقد نشره للمرة األوىل يف جريدة السردوك 

التونسية يف 14 أبريل 1937، والعنوان من وضع هيئة حترير جملة اجلسرة، 
حيث كانت املقاالت تنشر حتت عنوان »يوميات املنفى«.

عندما أذبت الفوالذ

حممود برم التونسي
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