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كعهــدان مــع القــراء، نواصــل الرســالة الثقافيــة  لنادينــا العريــق، وقــد خطــوان اخلطــوة األوىل يف حلــم »كتــاب 
اجلســرة«، إذ صــدر الكتــاب األول مــن السلســلة بعنــوان »كتــاب االنفعــاالت« للفيلســوف اإليطــايل 
أومرتــو جاليمــريت يف ترمجــة لنجــاء وايل صاحبــة الرصيــد الوافــر مــن الرتمجــة عــن اإليطاليــة وإليهــا، والــي 
تُــدرِّس األدب العــريب يف جامعــة تورينــو. وســعادتنا هبــذا الكتــاب ابلغــة، فهــو مــن أحــدث اإلصــدارات يف 
ــه يتعلــق مبوضــوع راهــن هــو االنفعــاالت واألحاســيس الــي تتعــرض للتدهــور مــع  املكتبــة األوربيــة، كمــا أن

التوســع يف وســائل التواصــل عــن بعــد، والتعليــم عــن بعــد. 
نعــرف أننــا ال ميكــن أن نعيــش كأفــراد دون مشــاعر، وإالَّ حتولنــا إىل آالت، لكــن جاليمــريت الــذي يبحــر بنــا يف عــامل 
الفلســفة منــذ أفالطــون إىل اليــوم ينبهنــا إىل أن املشــاعر  ضروريــة كذلــك حليــاة اجلماعــات البشــرية والشــعوب وليــس حليــاة 
الفرد فقط، وأن املشــاعر كانت مســؤولة عن اســتمرار احلضارة البشــرية  مثلها مثل العقل ســواء بســواء، فهي اليت قدمت 

الدوافــع للحركــة والعمــل والدفــاع عــن األوطــان.
ومــا تتعــرض لــه املشــاعر يف عــامل التواصــل االجتماعــي والتعليــم عــن بعــد خطــر، فهــو يفتــح البــاب للزيــف 
والتمثيــل، وجيعلنــا حنــاول الظهــور ابلصــورة اجلذابــة، أو الــي  نــرى أهنــا جذابــة بصــرف النظــر عــن حالتنــا 
الطبيعيــة. وابملثــل يتوســع الكاتــب يف احلديــث عــن التعليــم عــن بعــد ومضــاره، وأكرهــا خطــًرا إســقاط وظيفــة 
الرتبيــة الــي كانــت تســبق وظيفــة التعليــم يف وصــف العمليــة التعليميــة؛ ألن عــدم اللقــاء مــع املعلــم والتاميــذ 

اآلخريــن يف حيــز مــكاين واحــد حيــرم التلميــذ مــن فــرص الرتبيــة وآداب التعامــل مــع اآلخريــن.
ال ميكــن تقــدمي الكتــاب يف هــذه العجالــة، لكــن ســعادتنا ابلغــة إبجنــاز أحــد وعــودان، أمــا عــن هــذا العــدد مــن جملتكــم 

»اجلســرة الثقافيــة« فهــو وجبــة ثقافيــة دمســة ومشــوقة.
يبحــر بنــا امللــف األساســي حــول  اجلســر كمنشــأة لوصــل املقطــوع، وكمفهــوم ثقــايف وفلســفي واســع حــول معــى 
االتصــال واللقــاء ابآلخــر، تطــوف بنــا مقــاالت عــدد مــن خــرة الكتــاب العــرب يف الفلســفة واألدب والفكــر والعمــارة 
والســينما، وكلهــم أعــالم يف جماالهتــم يقــرؤون جتليــات اجلســر ومعانيــه. ومــادام اجلســر علــى هــذه الدرجــة مــن األمهيــة فهنــاك 
ا مــن القصــص  الكثــر مــن القصــص الواقعيــة الــيت قامــت فيهــا اجلســور بــدور حمــوري خاصــة يف احلــروب، وهنــاك الكثــر جــدًّ

األدبيــة والــرواايت واألفــالم الــيت يقــوم فيهــا اجلســر بــدور حمــوري.
نســعى مــن خــال هــذه امللفــات املتنوعــة إىل إثبــات أن  الثقافــة مفهــوم واســع، يتســع لــكل شــيء يف احليــاة، 

وأن كل مــا نــراه بســيطًا حولنــا لــه أعماقــه ومجالياتــه، وميكــن حتقيــق الفائــدة واملتعــة الثقافيــة ابلقــراءة حولــه.
وضمــن أبــواب اجمللــة املختلفــة، حنــاول مــا اســتطعنا إلقــاء الضــوء علــى املنتجــن الثقافيــن يف دولــة قطــر ومنطقــة اخلليــج 
العــريب، مبــا يتــوازى مــع التقــدم الــذي حيققــه مبدعــوان يف جمــاالت اإلبــداع املختلفــة، واملكانــة الــيت بــدؤوا حيتلوهنــا ضمــن 

خريطــة اإلبــداع العــريب، الــذي تتمســك »اجلســرة الثقافيــة« أبنــه بســتان واحــد، تتعــدد مثــاره، وتتعــدد مذاقاتــه.
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وزيرا اإلعالم والسياحة اللبنانيان 
ُيِشيدان بجهود الجسرة الثقافية«

من املدونة إلى الكتاب ورشة يف برنامج »القراءة حياة«
أقامت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان »من مدونيت إىل مؤلفايت«  
ابلشراكة مع ملتقى الناشرين واملوزعن القطرين ومركز أدب الطفل، 
ودار »نبجــة« ومركــز فتيــات اخلــور التابــع لــوزارة الشــباب والرايضــة. 
هتــدف الورشــة املقامــة ضمــن فعاليــات برانمــج »القــراءة حيــاة« إىل 

دعــم وتعزيــز عــادة القــراءة ورعايــة املؤلــف الصغــر.
قدمــت الورشــة الســيدة أمســاء الكــواري مديــرة مركــز أدب الطفــل، 
والســيدة آمنة أبو قرجة مســؤول الفعاليات مبلتقى الناشــرين واملوزعن 
القطريــن، وتناولــت العمــق األديب حنــو تشــكيل الســلوك مــن خــالل 
التأثر ابحملتوى املقروء من أجل أن خيرج للمتلقي يف صورة ثرية جتمع 
بــن مزيــج مــن األفــكار املوروثــة.. وأكــدت آمنــة أبــو قرجــة، أن الورشــة 
هتــدف إىل تشــجيع املنتســبات علــى القــراءة والتأليــف وأمهيتهــا، يف 
ختــام فعاليــات برانمــج القــراءة حيــاة أبغســطس، وهــي منــوذج للعديــد 
مــن الرامــج واملشــاريع الــيت تدعمهــا وزارة الثقافــة لتعزيــز القــراءة لــدى 

الفتيــات، والرتكيــز علــى دورهــن املرتقــب يف صناعــة املســتقبل. 

توقف عندها الشعراء ورسم لوحاتها الفنانون

»سنة الطبعة«.. بطوالت تنطق إبداًعا وتضحية

� ٔارمحة حممد الكعيب

� من ورشة سنة الطبعة ابجلمعية القطرية للفنون التشكيلية

� الفنون الشعبية وثقت بطولة ٔابناء قطر

� جانب من ورشة »القراءة حياة«

� وزير السياحة اللبناين متأمًا غاف العدد األخر من جملة »اجلسرة الثقافية« � وزير اإلعام اللبناين يتصفح جملة “اجلسرة الثقافية” وجبواره الدكتور حسن رشيد

اســتقبل وزيــرا اإلعــالم والســياحة اللبنانيــان الكاتــب حســن رشــيد 
النــادي،  إدارة  جملــس  وعضــو  الثقافيــة«  »اجلســرة  حتريــر  مستشــار 
لنــادي  املتعــددة  الثقافيــة  اجلهــود  تثمــن  عــن  الوزيــران  أعــرب  وقــد 
اجلســرة. وقــدم الدكتــور حســن رشــيد إىل الوزيريــن العــدد الســابق 
مــن جملــة »اجلســرة الثقافيــة« ابإلضافــة إىل ابكــورة السلســلة اجلديــدة 

االنفعــاالت«  »كتــاب  وهــو  اجلســرة«  »كتــاب  إصــدارات  مــن 
للفيلســوف وعــامل النفــس اإليطــايل أومرتــو جاليمــريت، ومــن ترمجــة 
ابجمللــة  الوزيريــن  وأشــاد كال  تورينــو.  جبامعــة  األســتاذ  وايل  جنــالء 
مــن حيــث  فيهــا  الــذي ملســاه  الكبــر  وأبــداي ســعادهتما ابملســتوى 

واملضمــون. الشــكل 

يف التاســع والعشــرين من ســبتمر كل عام حتل ذكرى »ســنة الطبعة« 
عندهــا  توقــف  وقــد  العــام،  هــذا  والتســعون  الســابعة  الذكــرى  وهــي  
املبدعون يف خمتلف جماالت الشعر والفن التشكيلي، إذ قدموا هلا أروع 
الصــور اإلبداعيــة، الــيت عكســت تضحيــات أبنــاء قطــر ودول اخلليــج 
مــا جســده  أبنــاء قطــر، علــى حنــو  العربيــة، وعكســت شــجاعة أحــد 
النوخــذة أرمحــة بــن منيــف املنيــف الكعــي، أحــد الناجــن منهــا، والــذي 
إنقــاذ قرابــة 300 شــخص، ممــن كانــت مراكبهــم معرضــة  مــن  متكــن 
للغــرق، بعدمــا هبــت عاصفــة قويــة يف ذلــك التوقيــت أدت إىل إغــراق 
قرابــة 80 % مــن املراكــب الــيت كانــت جتــوب حينهــا ميــاه اخلليــج يف 

موســم الصيــد.
الســيد أرمحــة حممــد املنيــف الكعــي، حفيــد النوخــذة أرمحــة الكعــي، 
يســتحضر هذه الذكرى، ويصف لـ "اجلســرة الثقافية" بطوالت جده يف 

الشــجاعة والفــداء، أثنــاء وقــوع الكارثــة يف 29 ســبتمر 
1925، أبهنــا تعكــس بطــوالت القطريــن، ويســتذكر 
أو  ســوا..  نعيــش  "اي  الشــهرة  جــده  مقولــة  الكعــي 
منــوت ســوا"، وذلــك عندمــا طلــب منــه أحــد البحــارة 
التوقــف عــن فزعــة املزيــد مــن املعرضــن للغــرق، حــى ال 
يغــرق مركــب اجلــد ومــن معــه. ويقــول احلفيــد الكعــي: 
إن جــده قــام آنــذاك إبضــاءة ســراج كان علــى ظهــر 
مركبــه، ليهتــدي بــه كل مــن يطلــب النجــاة مــن أهــوال 
العاصفــة، ويلحــق مبركبــه، األمــر الــذي مكنــه مــن إنقــاذ 
تالطــم  بــن  يغرقــون  ممــن كادوا  الرجــال،  مــن  املئــات 
األمــواج، وتدافــع الــرايح، بعدمــا اختلطــت ميــاه اخلليــج 

ابلكثــر مــن الدمــاء واألشــالء.
مــن بــن مــن وثقــوا للكارثــة الشــاعر انصــر بــن محــاد، أحــد شــهود 
العيــان علــى وقوعهــا، حيــث كان يعمــل يف أحــد احملامــل، كمــا تناوهلــا 
املــؤرخ راشــد بــن فاضــل البنعلــي، وفــق مــا ورد يف كتابــه "جممــوع الفضائــل 
يف فــن النســب والقبائــل". ووثــق للحادثــة أيًضــا الشــاعر انصــر بــن عبــد 
ابإلقــدام  يتســم  وكان  منهــا،  الناجــن  أحــد  الكثــري،  بــن كليــب  هللا 

يهــاب  يكــن  فلــم  البحــر،  يف  يعمــل  والشــجاعة، كونــه 
املخاطــر، بــل ويســتعذب الصعــاب، وعــر عــن مشــاهداته 
للحادثــة يف أبيــات شــعرية، وصــف فيهــا مــا جــرى، كمــا 
أرســل الشــاعر انصــر الكثــري رســالة إىل أخيــه عبدالرمحــن- 
بعيــد وقــوع الكارثــة- تضمنــت أبيــاًت شــعرية، وصــف فيهــا 

حالــة البحــر وصالبــة رجالــه.
هنــاك مواليــد حيمــل ميالدهــم تريــخ »ســنة الطبعــة« وفًقــا 
ملــا كان دارًجــا بــن أبنــاء قطــر واخلليــج بتأريــخ األحــداث 
فيهــا، وكانــت  تقــع  الــيت  والوفيــات ابلســنوات  والــوالدات 
دافعــة  مــآٍس وتضحيــات،  مــن  شــهدته  مــا  بــكل  احلادثــة 
القطريــة  توثيــق اجلمعيــة  لتوثيقهــا عــر مشــاهد ســينمائية، فضــاًل عــن 
عــام 2016، محــل  فنيًّــا يف معــرض تشــكيلي  هلــا  التشــكيلية  للفنــون 
اســم "ســنة الطبعــة"، عــر خاللــه الفنانــون برســوماهتم عمــا شــهدته هــذه 
الفاجعــة بــكل مــا محلتــه مــن كــوارث، ومــا ســطره أبنــاء قطــر مــن بطــوالت 

يف الشــجاعة واإليثــار.
■ طه عبدالرمحن 
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هــذا اإلجنــاز املميــز، يضــاف إىل إجنــازات مماثلــة ســبق 
ومواقــع  معــامل  ابنضمــام  قطــر،  متاحــف  حققتهــا  أن 
ترخيية وإسالمية إىل الئحة الرتاث يف العامل اإلسالمي، 
وذلــك يف ديســمر 2019 ومشلــت هــذه املواقــع: قلعــة 
الزابرة، وموقع اجلساســية، والقصر القدمي )قصر الشــيخ 
عبــد هللا بــن جاســم يف متحــف قطــر الوطــي( ومســجد 
الرويــس، وبذلــك يرتفــع عــدد املواقــع القطريــة املدرجــة 
يف الئحــة الــرتاث يف منظمــة العــامل اإلســالمي إىل ســبعة 

مواقــع أثريــة.
علــى  املدرجــة  والتارخييــة  األثريــة  املعــامل  وتكتســب 
جلنــة  قائمــة  مــع  متعادلــة  أمهيــة  "اإليسيســكو"  قائمــة 
الــرتاث العاملــي يف "اليونيســكو، حيــث يكســب إدراج 
هــذه اآلاثر علــى قوائــم الــرتاث اإلســالمي والعاملــي أمهيــة 
أثريــة واقتصاديــة، إذ يســهم يف ترديــد أمســاء هــذه املواقــع 
إىل  تدفعهــم  وابلتــايل  هبــا،  الزائريــن  وتعريــف  عامليًّــا، 

اقتصاديــة. عوائــد  وحتقيــق  زايرهتــا، 
ابلعــامل  الــرتاث  جلنــة  تســتهدف  الســياق،  هــذا  ويف 
اإلســالمي محايــة املعــامل التارخييــة واحلضاريــة والطبيعيــة 
والعناصــر الثقافيــة يف دول العــامل اإلســالمي، إذ ســبق 
أن دعــت اللجنــة الــدول األعضــاء إىل تقــدمي املزيــد مــن 
املــادي،  غــر  الــرتاث  وعناصــر  الرتاثيــة  املواقــع  ملفــات 
اإلســالمي،  العــامل  يف  الــرتاث  قائمــة  علــى  لتســجيلها 
علــى  العــامل  دول  ومجيــع  الدوليــة  املنظمــات  وحثــت 
االنضمــام لدعــوة "اإليسيســكو" وجلنــة الــرتاث يف العــامل 
العمــدي  وغــر  العمــدي  اإلضــرار  لتجنــب  اإلســالمي 
ابملواقــع الرتاثيــة واملتاحــف يف حــاالت النــزاع املســلح، 
ابعتبــار أن هــذا الــرتاث هــو تــراث لإلنســانية مجعــاء.)1(

وعليــة ، فــإن األمهيــة الــيت تكتســبها املواقــع التارخييــة 
واألثرية القطرية ابالنضمام إىل قائمة اآلاثر اإلســالمية، 
تتمثــل يف التعريــف ابلــرتاث الثقــايف الغــي للدولــة، وتعزيــز 

عمارة تحكي تاريًخا عريًقا
معالم قطر التاريخية ىلع قائمة "اإليسيسكو" للتراث اإلسالمي

طه عبدالرمحن

تزخــر دولــة قطــر ابلعديــد مــن املواقــع التارخييــة واإلســامية، الــي تعكــس هويتهــا 
الوطنيــة، وتفردهــا عــر الزمــن، وهــو مــا توجتــه جلنــة الــرتاث ملنظمــة العــامل اإلســامي 
للرتبيــة والعلــوم والثقافــة "اإليسيســكو"، بضــم ثاثــة مواقــع تراثيــة قطريــة جديــدة إىل 
قائمــة اإليسيســكو للــرتاث يف العــامل اإلســامي، هى:"بيــت اخلليفــي، وأبــراج بــرزان، 

وقلعــة الركيــات".
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مفهــوم الســياحة الثقافيــة يف البــالد وإبــراز أمهيتهــا، وهــو 
مــا يرتافــق مــع اجلهــود الراميــة الســتضافة بطولــة كأس 
العــامل قطــر 2022، فضــاًل عمــا يعكســه هــذا االنضمــام 
مــن اجلهــود الــيت تبذهلــا دولــة قطــر جتــاه إحيــاء الــرتاث 
حيــث  الرتاثيــة،  املواقــع  مبختلــف  والنهــوض  القطــري 
قائمــة  إىل  أضيفــت  الــيت  الثالثــة  الرتاثيــة  املواقــع  تعتــر 
"اإليسيســكو" للــرتاث يف العــامل اإلســالمي، إراًث ترخييًّــا 
اإلســالمي  وللعــامل  القطــري  للشــعب  ــا  مهمًّ وحضــارايًّ 
ككل، وهــو مــا يعــزز مــن مكانــة ثقافــة دولــة قطــر وتراثهــا 
اإلســالمي علــى خريطــة الســياحة اإلســالمية والثقافيــة.

ومل يكــن لدولــة قطــر أن تزخــر هبــذا الكــم مــن املواقــع 
التارخييــة واألثريــة، مــن دون أن يكــون هلــا تريــخ عريــق 
تتمتــع بــه علــى مــر الســنن، علــى حنــو مــا تــدل عليــه 
االكتشــافات األثريــة واحلفــرايت والنقــوش وجمموعــات 
مــن القطــع الفخاريــة النــادرة الــيت مت العثــور عليهــا يف 
مناطق متفرقة من البالد، واليت تشــر إىل أن أرض قطر 
كانــت مأهولــة منــذ األلــف الرابعــة قبــل امليــالد، فضــاًل 

عمــا تتســم بــه هــذه املواقــع مــن عمــارة فائقــة، تعكــس 
تفــرد الشــخصية القطريــة.

ويف هــذا اإلطــار، يذكــر املــؤرخ اليــوانين هــرودوت يف 
القــرن اخلامــس قبــل امليــالد، أن أول مــن ســكن قطــر هــم 
القبائــل الكنعانيــة الــيت اشــتهرت بفنــون املالحــة والتجــارة 
بطليمــوس  اإلغريقــي  اجلغرافيــا  عــامل  أن  البحريــة، كمــا 
ضّمــن خريطتــه املســماة )بــالد العــرب( مــا مســاه )قطــرًا( 
"الــزابرة"  أنــه إشــارة إىل شــهرة مدينــة  يعتقــد  مــا  وهــو 
القطريــة الــيت كانــت قدميًــا بــن أهــم املوانــئ التجاريــة يف 

منطقــة اخلليــج.)2(
اإلســالمي  العــريب  التاريــخ  مصــادر  تــروي  كمــا 
ســكاهنا  شــارك  عندمــا  ــا  مهمًّ دورًا  لعبــت  قطــر  أن 
خــالل  اجليــوش  لنقــل  حبــري  أســطول  أول  جتهيــز  يف 
الفتوحــات اإلســالمية، وأهنــا شــهدت مرحلــة مــن الرخــاء 
االقتصــادي يف ظــل الدولــة العباســية، إابن القــرن الثامــن 
اهلجــري )الرابــع عشــر امليــالدي( وُيســتدل علــى ذلــك 
مــن املــدوانت املكتوبــة يف قلعــة )مــروب( املوجــودة علــى 

أرض قطر 
كانت مأهولة 

منذ األلف 
الرابعة قبل 

الميلد، فضًل 
عما تتسم به 
هذه المواقع 

من عمارة 
فائقة، تعكس 
تفرد الشخصية 

القطرية

� أبراج برزان

� بيت اخلليفي



العدد 61 12
13سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢ العدد 61 

سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢

الســاحل الغــريب والــيت متثــل الطابــع املعمــاري العباســي.
بيت اخلليفي

لقائمــة  انضمــت  الــيت  القطريــة  املواقــع  مــن 
بيــت  اإلســالمي،  العــامل  يف  للــرتاث  "اإليسيســكو" 
اخلليفــي، والــذي جيســد العمــارة القطريــة بــكل مــا تتمتــع 
بــه مــن تفــرد ومتيــز، جعلهــا تعــر عــن الشــخصية القطريــة 
األصيلــة، الــيت أبدعــت هــذه العمــارة، فعــززت خصوصيــة 
البيــت القطــري، بــكل مــا يتميــز بــه مــن أصالــة وإبــداع، 
الــيت واجهتــه،  التحــدايت  أمــام كل  مــا جعلــه صامــًدا 

املاضيــة. العقــود  مــدى  علــى 
اخلليفــي،  بيــت  هبــا  حيظــى  الــيت  العراقــة،  هــذه 
وذلــك  الثقــايف،  للمقهــى  ســابًقا  مقــرًّا  ليكــون  أهلتــه 
هبــدف  احلــايل،  القــرن  مــن  األوىل  العشــرية  خــالل 
احتضــان املواهــب الشــعرية الشــابة، مــن خــالل تقدميــه 
املشــاركات  إىل  إضافــة  العمــل،  وورش  للمحاضــرات، 
املختلفــة، وخــالل هــذه الفــرتة شــهد إقامــة العديــد مــن 
الرامــج الثقافيــة املتنوعــة، ابســتضافة املفكريــن واألدابء 
انقشــوا  والذيــن  قطــر،  وخــارج  داخــل  مــن  والكتــاب 

املتنوعــة.                 والفنيــة  الثقافيــة  القضــااي  مــن  العديــد 
أبراج برزان

قائمــة  إىل  انضمــت  الــيت  القطريــة  املواقــع  ومــن 
"اإليسيســكو" أيًضــا، أبــراج بــرزان، والــيت تتســم بتاريــخ 
عريــق، إذ ُشــّيدت أبمــر مــن الشــيخ حممــد بــن جاســم آل 
اثين- طيــب هللا ثــراه- مؤســس قريــة أم صــالل حممــد، 

مــن  ابلقــرب  وتقــع  الصحراويــة.)3(  للقــالع  منــوذج 
قريــة الركيــة حلمايــة مصــادر امليــاه يف املنطقــة، وكانــت 
ُتســتخدم كهيــكل دفاعــي يف أوقــات النــزاع، مــا يعــي 
أن تشــييدها كان هبــدف احلفــاظ علــى ميــاه املنطقــة، 
القلعــة، ومتــت  الــيت شــهدهتا  التنقيــب  وخــالل أعمــال 
مطلــع العــام 1988، مت العثــور علــى العديــد مــن اآلاثر، 
مــا يعكــس تريــخ هــذه القلعــة، ومــا شــهدته مــن حيــاة 

آنــذاك. للســكان 
التنقيــب، أن أرضيــات  ولوحــظ مــن خــالل أعمــال 
بعــض الغــرف املوجــودة يف وســط فنــاء القلعــة وحتديــًدا 
)أمــام  منهــا  الغربيــة  الشــمالية  ابلزاويــة  املطبــخ  حجــرة 
وبعــد  عباســية،  حناســية  عملــة  هبــا  املدبســة(،  قنــوات 
تنظيــف هــذه العملــة، اتضــح أهنــا "فلــس" ُكتــب علــى 
أحــد وجهيــه "ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه"، بينمــا 
ُكتــب علــى الوجــه اآلخــر "حممــد رســول هللا"، ويرجــع 
الفلــس إىل عهــد الدولــة العباســية األوىل )232-132 

هجــري(.
وترجــح بعــض الدراســات أن هــذه العملــة رمبــا تكــون 
مــن مقتنيــات ُســكَّان القلعــة الذيــن قطنوهــا يف القــرن 
الســابع عشــر امليــالدي، مــا يعكــس أهنــا كانــت مأهولــة 
ابلســكان خــالل هــذه الفــرتة، ورمبــا يفســر هــذا أيًضــا 
اهلــدف الــذي ُشــيدت مــن أجلــه القلعــة، وهــو محايــة 
بــن  الوثيــق  لالرتبــاط  نظــرًا  للســكان،  امليــاه  مصــادر 
تواجــد الســكان يف مــكان مــا ، وبــن ضــرورة توفــر أحــد 

ملــا  شــديد،  ابنبهــار  األبــراج  هــذه  أمــام  الزائــر  ويقــف 
تتمتــع بــه مــن عمــارة فائقــة، حيــث يعــد الــرج الشــرقي 
منوذًجــا رائــًدا هلــذه العمــارة، حيــث بـُـي ابحلجــارة وُكســي 
ارتفــاع  يبلــغ  فيمــا  املســتطيل،  ابلطــن، ويتخــذ شــكل 
الــرج الغــريب 14 مــرتًا ، ويتشــكل مــن ثالثــة مســتوايت.

و"بــرزان" هــو االســم الــذي يُطلــق علــى الــرج الغــريب، 
ويتميــز بشــكله الــذي يشــبه حــرف "T" وهــو مــا جيعلــه 
العربيــة.  اخلليــج  ودول  قطــر  يف  املتفــردة  األبــراج  مــن 
ُشــيِّدت حلمايــة  أبــراج قطــر  وتشــر الدراســات إىل أن 
الــوداين، حيــث جتمــع ميــاه األمطــار الثمينــة، وملراقبــة 
الســفن القادمــة، فيمــا ترجــح دراســات أخــرى أن هــذه 
التقــومي  لتحديــد  أيًضــا كمراصــد  اســتخدمت  األبــراج  

القمــري.
قلعة الركيات

علــى  أصبحــت  والــيت  أيًضــا،  القطريــة  املواقــع  ومــن 
قائمــة الــرتاث اإلســالمي، قلعــة الركيــات، والــيت تعتــر 
قطــر،  واملهمــة يف  التارخييــة  القــالع  أكــر  مــن  واحــدة 
وتعــد مــن القــالع الصحراويــة، وهــي قلعــة ترخييــة تقــع 
يف بلديــة الشــمال مشــايل غــريب قطــر، مت بناؤهــا يف القــرن 
التاســع عشــر، فيمــا تذكــر بعــض املصــادر احلديثــة أن 
ترخيهــا يعــود إىل الفــرتة الواقعــة مــا بــن القرنــن الســابع 

عشــر والتاســع عشــر امليــالدي.
القــالع  عديــد  مــن  واحــدة  الركيــات  قلعــة  وتُعــد 
والقلعــة  "بئــر"،  "الركيــات"  اســم   ويعــي  الصحراويــة، 

مصــادر احليــاة هلــم ، وهــو امليــاه، مــا جيعلهــم حيافظــون 
عليهــا، وقــد يلجــؤون إىل تشــييد القــالع حلمايتهــا مــن 

أي اعتــداء.
اجلنوبيــة،  اجلهــة  يف  يقــع  للقلعــة،  الرئيســي  املدخــل 
أمــا البئــر الــيت تتميــز هبــا، فهــي عبــارة عــن بئــر للميــاه 
الــيت كانــت  القريــة  أمــا  القلعــة.  داخــل  وتقــع  العذبــة، 
حتيــط ابلقلعــة، فهــى تقــع ابلقــرب منهــا، غــر أنــه مل يتبــق 

منهــا ســوى أطــالل.
وتتميــز القلعــة بعــدد مــن األبــراج يصــل عددهــا إىل 
الــرج  أبــراج، ثالثــة منهــا دائريــة الشــكل، بينمــا  أربعــة 
الــيت  الغــرف  تقــع  بينمــا  الشــكل،  مســتطيل  األخــر، 
ليســت  وهــى  املركــزي،  الفنــاء  ضمــن  القلعــة  تضمهــا 
ابلغــرف املمتــدة املســاحة، واملالحــظ عليهــا، عــدم وجــود 

نوافــذ أو أبــواب هبــا.
______________________

**إحاالت:
)1(: جريــدة الشــرق األوســط اللندنيــة، 6 يوليــو 2021، 

اململكــة املتحــدة.
 Rosemarie Said Zahlan, The:)2(
 Creation of Qatar London: Croom

Helm, 1979
)3(: متاحف قطر، املوقع اإللكرتوين:
https://bit.ly/3ARumfL
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تنتصــر للمعيــار علــى حســاب اإلبــداع الفــردي احلــر.
والواقــع أن هــذا الطــرح مل يعــد صحيًحــا يف إمجالــه، 
ذلــك أن مفاهيــم اإلبــداع والفــن والثقافــة قــد تغــرت 
ذاتــه  هــو  غــدا  والــذي  املعرفــة،  بفعــل جمتمــع  عامليًــا 
حيتكــم لصيــغ علميــة ومنهجيــة ليســت علــى طريقــة 
العلــوم  يف  حيــدث  الصارمــة، كمــا  العلميــة  القواعــد 
احلاكمــة  املقاييــس  طريقــة  علــى  ولكنهــا  التجريبيــة، 
آخــر  وعمــل  فــي،  أو  إبداعــي  عمــل  بــن  للتمييــز 
علــى  الوقــوف  إبمكانيــة  يســمح  مــا  وهــو  مناظــر، 
الفــي  أو  األديب  النــوع  ملتطلبــات  الدنيــا  احلــدود 
متاًمــا(،  النــوع  مــن  العمــل  ســيخرج  بدونــه  )والــذي 
اهليــاكل  أو  البــى  توفــر  مراعــاة  علــى  االعتمــاد  مــع 
فنــون  ســينما،  شــعر،  )ســرد،  للنــوع  األساســية 
لعمليــات  املمكنــة  احلــدود  احتســاب  مث  بصريــة(، 

ذاهتــا. التجريــب 
جتــاوًزا  اآلن  احليــاة  تشــهد  املثــال:  ســبيل  فعلــى 
لألشــكال األوليــة مــن التحكيــم املتمثلــة يف االعتمــاد 
علــى الــذوق والذائقــة فقــط )الــرأي الشــخصي لعضــو 
انطباعــي  الــذوق حكــم  مــن جهــة ألن  التحكيــم(، 
)ميثــل مرحلــة أوليــة مــن مراحــل النقــد(، ومــن جهــة 
ألنــه فــردي قــد خيضــع لذائقــة أجيــال ســابقة تفــرض 
منوذجهــا علــى أجيــال معاصــرة هلــا وعيهــا املختلــف 

وذوقهــا اجلمــايل املختلــف.
وإال، فكيــف حيكــم ـ مثــالـ مــن ينتمــي ذوقــه للشــعر 
أو  النثــر  لقصيــدة  ينتمــي  شــعر  علــى  العمــودي، 

اهلايكــو؟ أو  اإلبيجــرام 
وكيــف حيكــم مــن ينتمــي وعيــه للســرد الكالســيكي 

الــذي كانــت خطواتــه  املعــامل  حمــدد  الصــارم  املنهــج 
يديــن  العــامل  وصــار  أايمــه،  انقضــت  قــد  معروفــة 
فلســفات  وإىل  أحيــاان،  املنهــج  ضــد  فلســفات  إىل 
املناهــج البينيــة أحيــاان أخــرى، انهيــك عــن االنفتــاح 
العلــوم  وتكنولوجيــا  املعلومــايت  والتدفــق  الثقــايف 
واملعــارف الــيت فتحــت املشــهد علــى مصراعيــه، مــروًرا 
ابالنفتــاح علــى الدراســات الثقافيــة الــيت هتــدم احلــدود 
بــن املناهــج لتبتكــر منهجيتهــا وأسســها وقواعدهــا، 
علــى كل  هتيمــن  الــيت  الســيولة  فلســفة  إىل  وصــواًل 

أشــكال احليــاة اآلن . 
التفاصيــل  آالف  تدخلــت  مثــاًل  الســينما  ففــي 
والعناصــر واملدخــالت الــيت لــن يســتطيع اإلملــام هبــا 
أو عضــو هيئــة حتكيــم واحــد، مهمــا كان  شــخص 
ختصصــه )خمــرج، سيناريســت، منتــج، ممثــل... إخل(، 
الواحــد  املنتــج  تيــارات  تعــددت  والفــن  األدب  ويف 
اإلملــام  علــى  القــدرة  لديــه  متخصًصــا  جيعــل  ال  مبــا 
بــكل مــا ينتجــه اإلبــداع العاملــي، أو بتوجهاتــه، فمــا 
املنتــج  أو  األديب  النــص  علــى  هنــا  احلكــم  مرجعيــة 
الفــي؟ هــل ســنكتفي آبراء األشــخاص، أم ســنحتكم 
تضمــن  ومقاييــس  معايــر  مــن  العــامل  يفعلــه  مــا  إىل 

احلكــم؟ وســالمة  واحلياديــة  اجلــودة 
تقــومي عامليــة  قليــاًل ســنجد مراكــز  لــو حبثنــا  لعلنــا 
طــورت أدوات تقييــم لــكل العلــوم والفنــون واآلداب، 
وذوقــه  الفاحــص  حلكــم  منهــا  جــزًءا  وخصصــت 
عــادة  يزيــد  )ال  اخلــرة  علــى  املســتند  الشــخصي 
النــوع ومــا أضافــه مــن  عــن 10%(، وجــزًءا حلداثــة 
تطويــر وجتديــد وجتريــب يف النــوع األديب ذاتــه، وجــزًءا 
للمنهجيــة  وجــزًءا  بكالســيكياته،  النــوع  الرتبــاط 
الفــي  والبنــاء  للحبكــة  وجــزًءا  املنهــج(،  )وليــس 
)اإلحــكام واالتســاق( ، وهكــذا ممــا يســمح ابلبحــث 

عــام  كل  العربيــة  الثقافيــة  األوســاط  تعيــش 
اجلوائــز  عــن  اإلعــالن  مــع  تزامنًــا  اجلــدل  مــن  حالــة 
الكــرى، وخباصــة جوائــز البوكــر العربيــة، وســاويرس 
الثقافيــة، وجنيــب حمفــوظ، وراشــد بــن محــد الشــرقي، 
املصــري  للثقافــة  األعلــى  اجمللــس  الدولــة يف  وجوائــز 
)التشــجيعية، والتفــوق، والتقديريــة، والنيــل(، وغرهــا 

العربيــة. اجلوائــز  مــن 
بــن  اجلوائــز  عــن  اإلعــالن  بعــد  اآلراء  وتتنــوع 
مشــكك يف قــدرة جلــان التحكيــم، وموجــه ألصابــع 
االهتــام ابحملاصصــة، وطاعــن يف قيمــة العمــل الفائــز، 
ومقــارن مــع األعمــال غــر الفائــزة )ابعتبارهــا أكثــر 
ومتهــم  اجلوائــز،  إدارة  لطريقــة  ورافــض  أحقيــة(، 
موقــف  علــى  وأتثرمهــا  ميــداي  والسوشــيال  لإلعــالم 

وهكــذا. التحكيــم، 
الــدورات  يف  وســيحدث  حيــدث  ذلــك  وكل 
إىل  ذلــك  يف  األول  الســبب  يعــود  ورمبــا  القادمــة، 
عــدم وضــوح املقاييــس املعياريــة الــيت ميكــن االحتــكام 
إليهــا، وهــو األمــر الــذي يغيــب عــن الوعــي العــريب 
انطالقًــا مــن فكــرة مغلوطــة تتصــور اإلبــداع حالــة غــر 
قابلــة للقيــاس، أو لوضــع معايــر وقواعــد وأســس يتــم 

إليهــا. االحتــكام 
ابملغايــرة  حمكــوم  اإلبــداع  أن  النظــرة  هــذه  وتــرى 
للســائد واملألــوف دائًمــا، وأنــه يعتمــد يف املقــام األول 
علــى التجريــب )األديب والفــي( ممــا يدفعــه ملخالفــة 
علــى  جديــدة  وابتــكار  الســائدة  الفنيــة  األســس 
أن  املســتحيل  شــبه  مــن  ســيكون  وابلتــايل  الــدوام، 
يتــم قيــاس هــذا املنتــج أبي قواعــد صلبــة أو صارمــة 

اجلديــدة  الروايــة  علــى  واملســرح(  والروايــة  )القصــة 
التجريــي؟ ا واملســرح  القصــرة جــدًّ والقصــة 

والفــن  للســينما  وعيــه  ينتمــي  مــن  حيكــم  وكيــف 
الكالســيكي علــى أعمــال تنتمــي ملــا بعــد احلداثــة؟
ثقافتنــا  يف  األزمــة  تلخيــص  ميكــن  وابإلمجــال 
العربيــة مــن خــالل التفكــر يف أبعــاد هــذه األســئلة، 
للمعيــار؟  حنتكــم  وال  للــذوق  حنتكــم  فكيــف  وإال: 
تتأثــر ابألبعــاد  كيــف حنتكــم آلراء بشــرية البــد أن 
تعــرتف  ال  الــيت  للوثيقــة  حنتكــم  وال  الشــخصية 
ابملشــاعر والعواطــف اعرتافًــا مطلًقــا كمــا حيــدث يف 

االنطباعيــة؟ األحــكام  تلــك 
ال  والفنــون  واآلداب  اإلبــداع  أن  البعــض  ســرى 
وأدوات  واملقاييــس  للمعايــر  ختضــع  أن  هلــا  ميكــن 
التجريــب  علــى  تقــوم  ألهنــا  املقننــة،  التحكيــم 
والتجديــد والتطويــر واالبتــكار والتحديــث واإلبــداع 
يكــون  ال  رمبــا  لكــن  متاًمــا،  حمقــون  وهــم  الفــردي، 
والفنــون  اإلبــداع  أن  العربيــة  ثقافتنــا  يف  شــائًعا 
واآلداب غــدت اآلن علــى املســتوى العاملــي ختضــع 
األبعــاد  هــذه  عناصرهــا  يف  حتتــوي  مقننــة  ملقاييــس 
ابلتجريــب  وحتتفــي  األديب،  النــوع  حداثــة  وتراعــي 
اخلــروج  تضمــن  بذلــك  وهــي  والتطويــر،  والتجديــد 
مــن الــذايت الضيــق املرتبــط ابلعواطــف واالنفعــاالت 
املرتبــط ابحلياديــة  الرحــب  املوضوعــي  إىل  اإلنســانية 

األفضــل. وتغليــب 
حنن ما زلنا حنتكم يف تقييم أحباثنا العلمية واألدبية 
بدورهــم  الذيــن حيتكمــون  األشــخاص  والفنيــة آلراء 
إىل خرهتــم العريضــة مبجــال التخصــص، ولكــن مــاذا 
لــو قلنــا إن جمــال التخصــص ذاتــه اتســع ومل يعــد يف 
مــن كان،  بــه متخصــٌص كائــن  أن حييــط  اإلمــكان 
وإن  اليومــي،  املعــريف  والتدفــق  املعرفــة  جمتمــع  بفعــل 

أين الخلل؟
د. حممود الضبع 
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برجميــات  تنتجهــا  اليــوم  املعرفــة  غــدت  أدواهتــا،  يف 
وتطبيقــات تكنولوجيــة )مــع عــدم إنــكار دور البشــر 

متاًمــا(. إلغائهــم  أو 
لــن  والفــي  واألديب  الفكــري  اإلنتــاج  وإن كان 
يقبــل هــذه الصرامــة بشــكل كلــي يف تطبيــق املعايــر 
متاًمــا  عنهــا  التخلــي  ذلــك  معــى  فليــس  واملقاييــس، 
كمــا نفعــل يف واقعنــا، وإن كان العــامل مجيعــه يعــاين 
حبكــم  أحيــااًن  املعايــر  هــذه  تطبيــق  يف  اخللــل  مــن 
تدخــل السياســة ورؤوس األمــوال وصناعــة امليــداي يف 
فــإن  وخالفــه،  اجلوائــز  وحماصصــة  األحــكام  توجيــه 
وجــود معايــر مقننــة يقلــل مــن ذلــك، وكثــرًا مــا مينعــه 
)كمــا حــدث يف نوبــل لــآداب حبجــب اجلائــزة مثــاين 

مــرات آخرهــا كان يف عــام 2018(.
فعلــى الرغــم مــن كل االعرتاضــات، فــإن االحتــكام 
أفضــل  األمــر  هنايــة  مقننــة يف  ومعايــر  مقاييــس  إىل 
كثــرًا مــن التخلــي عــن هــذه املعايــر كليــة بدعــوى 
االعتمــاد علــى خــرة احملكمــن، مهمــا كانــت درجــة 
فغلبــة  جماالهتــم،  يف  العريضــة  وخراهتــم  ختصصهــم 
واألقــوى  عــدًدا  لألكثــر  تكــون  عــادة  األصــوات 

تبــن أهنــا كانــت مقتبســة مــن أعمــال أخــرى، علــى 
الرغــم مــن وجــود حمكمــن يف اللجنــة مــن الذيــن مت 

الســطو علــى مؤلفاهتــم يف العمــل الفائــز.
كمــا مت منــح اجلائــزة لعمــٍل؛ العتبــار انتمــاء مؤلفــه 
هــذا  يف  اجلائــزة  متثيــل  بدعــوى  فقــر؛  إفريقــي  لبلــد 
البلــد البعيــد، وعنــد اإلعــالن تبــن أن املؤلــف مل يولــد 

يف هــذا البلــد ومل يعــش فيــه.
أمــا عــن تدخــل العــداوات الشــخصية والصــراع بــن 
أبنــاء اجليــل الواحــد، فحــدث وال حــرج، حيــث يتــم 
إزاحــة مؤلــف فائــز؛ ألن بعــض أعضــاء التحكيــم يريــد 
يعــدم حينهــا  ولــن  ا،  تصفيــة حســاابته اخلاصــة جــدًّ
واحلكــم  غائــب،  املعيــار  ألن  تقييمــه؛  يف  وســيلة 
الشــخصي االنطباعــي هــو املتحكــم، واإلبــداع ميكــن 
بــه  الرغبــة يف اإلعــالء  الوجهــن؛ وجــه  تقليبــه علــى 
الرغبــة يف  ووجــه  جــرأة وجتريبًــا،  يقدمــه  مــا  ابعتبــار 
إقصائــه ابعتبــار مــا يقدمــه خادًشــا حليــاء اجملتمــع، أو 

ختريبًــا وليــس جتريبًــا.
اجلــدل،  هــذا  فسيســتمر  غائبًــا؛  املعيــار  دام  ومــا 

املعياريــة. ملســتوى  يصــل  ولــن 

املــراد حتكيمــه. العمــل  يف  العناصــر  هــذه  عــن 
ولعلنــا لــو اجتهــدان قليــاًل يف ثقافتنــا العربيــة- وحنــن 
إنتــاج أدوات تقييــم  بــال شــك- الســتطعنا  قــادرون 
متوافقــة مــع طبيعــة آدابنــا وفنوننــا وحبثنــا العلمــي مبــا 
جيعلهــا تنافــس عامليًــا أيضــا بــداًل مــن هــذا الرتاجــع 
الضعيــف  ســيادة  بســبب  فيهــا  نــراه  الــذي  الواضــح 
علــى حســاب اجليــد واألجــود؛ العتبــارات ال تتعلــق 
أحيــان  يف  تتعلــق  ولكنهــا  ذاهتــا،  والفنــون  ابآلداب 
ا(  )الشــخصية جــدًّ الشــخصية  القناعــة  بعــدم  كثــرة 
والــذوق  ا،  جــدًّ الشــخصي  الــرأي  إىل  احملتكمــة 

األحــكام. إصــدار  ا يف  الشــخصي جــدًّ
العــامل اآلن خيضــع ملعايــر ومقاييــس مقننــة تضمــن 
كان  مــادايًّ  اإلنســان  ينتجــه  مــا  كل  يف  اجلــودة 
مثــال  اآليــزو  شــهادات  أوجــد  مــا  وهــو   ، فكــرايًّ أم 
املنتــج(،  جــودة  لقيــاس  الدوليــة  املعايــر  )إحــدى 
إىل  البيــاانت  حتــول  الــيت  التحليــل  برجميــات  وأوجــد 
يشــر  مــا  وهــو  معرفــة،  إىل  حتوهلــا  مث  معلومــات، 
حلجــم التحــول احلــادث يف احليــاة، فبعــد أن كانــت 
املعرفــة يقتصــر إنتاجهــا علــى البشــر وهــم املتحكمــون 

شــخصية وليــس ملعيــار اجلــودة؛ ألن املعيــار غائــب 
األســاس. مــن 

لقــد بلــغ األمــر يف بعــض جلــان التحكيــم العربيــة 
اآلن،  حــى  اســتيعابه  ميكــن  ال  معيــاًرا  تعتمــد  أن 
وهــو قيــاس جــودة العمــل مبــا نشــر عنــه مــن مقــاالت 
مــن  أدركــه كثــرون  الــذي  األمــر  وهــو  ودراســات، 
الكتــاب والفنانــن علــى وجــه اخلصــوص، واســتطاعوا 
يف  يتبــارون  فصــاروا  أبخــرى،  أو  بطريقــة  اســتثماره 
حشــد اإلعــالم واســتكتاب األقــالم لصــاحل إحــداث 
حــراك حــول العمــل متزامنــا مــع مراحــل التحكيــم.. 
القائــم  عنــد  اجلــودة  معيــار  التمــاس  ســيمكن  فأيــن 
مــن  خضــع  وقــد  احلالــة،  هــذه  مثــل  يف  ابلتحكيــم 
للفحــص  وليــس  اإلعالمــي  اجلهــاز  لســطوة  البدايــة 

الدقيــق؟ الفــي 
وبلــغ األمــر يف بعــض املــرات أن مت الرتاجــع عــن 
عمــل فائــز بســبب تعبــر مؤلفــه عــن رأيــه السياســي 
املعــارض للدولــة ماحنــة اجلائــزة، وهــو مــا أاثر حالــة 

مــن اجلــدل يف ســنوات ســابقة قريبــة.
وبلــغ األمــر أن فــازت أعمــال يف جوائــز كــرى، مث 

تعددت تيارات 
المنتج الواحد 

بما ال يجعل 
متخصًصا لديه 

القدرة على 
اإللمام بكل ما 
ينتجه اإلبداع 

العالمي، أو 
بتوجهاته، 

فما مرجعية 
الحكم هنا على 
النص األدبي أو 

المنتج الفني؟

لو اجتهدنا 
قليًل- ونحن 

قادرون 
بل شك- 

الستطعنا 
إنتاج أدوات 

تقييم متوافقة 
مع طبيعة 

آدابنا وفنوننا 
وبحثنا العلمي 

بما يجعلها 
تنافس عالمًيا 
أيًضا بداًل من 

هذا التراجع

� حفل البوكر � من حفل إعان جائزة جنيب حمفوظ
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أو ترفضــه، فهــو ال يتعامــل معهــا بنديّــة، ويعتــر أن 
صورتــه يف املــرآة العاكســة تنكمــش إن تعــرض لنقــد 
بــى عليهــا  الــيت  أو رفــض منهــا، وهتتــز ثقتــه بنفســه 
جمــده كرجــل، وهلــذا جنــد الرجــل يغضــب إن خالفتــه 
املــرأة يف رأي، أمــا إن رفضتــه فيثــور وقــد يصــل غضبــه 
للقتــل كمــا رأينــا يف حــاالت رفــض الفتيــات لالرتبــاط 
ببعــض الرجــال أو طلــب الزوجــات للطــالق أو اخللــع 
يف احملاكــم . ال ميكــن أن ينطبــق هــذا التحليــل علــى 
كل الرجال، فالرجل الواثق من نفســه بســبب إجنازاته 
ال حيتــاج لــرى صورتــه مضخمــة يف مــرآة ومهيــة، وال 
يســتمد ثقتــه مــن التقليــل مــن شــأن املــرأة، وهلــذا فهــو 
ال يعتــر النقــد القــادم مــن امــرأة إهانــة، وال يــرى الرفــض 
يف  ويســتمر  رايضيــة  بــروح  معــه  ويتعامــل  فضيحــة، 

حياتــه بــال عقــد.
تســتمر الرتبيــة القائمــة علــى التمييــز بفــرض عنــف 
اقتصــادي علــى األنثــى تشــارك فيــه العائلــة واجملتمــع 
والعــادات والتقاليــد بدوافــع العيــب أحيــااًن، واخلــوف 
علــى الفتــاة أحيــااًن أخــرى، أو بســبب تفضيــل الولــد 

تيــار  إال أن أمواًجــا أخــرى جارفــة جــرت عكــس 
التنديد ال ميكن جتنب احلديث عنها، منها من وصل 
بــه األمــر إىل حــد تريــر اجلرائــم وربطــه بعــدم احــرتام 
التحجــج  أو  ومشــاعرهم،  الشــباب  لرغبــة  الفتيــات 
داعيــة  منهــا  ينــُج  مل  ســقطة  ولبســها،  الفتــاة  مبظهــر 
معــروف، حيــث خــرج يف فيديــو مصــور حيــذر الفتيــات 
الذبــح،  جتنــب  أردن  إن  حجــاب  بــال  اخلــروج  مــن 
فوضــى اجتاحــت وســائل التواصــل االجتماعــي لتظهــر 
مــدى عمــق األزمــة وصعوبــة اخلــروج مــن عنــق الذكوريــة 

الــيت تتصــف هبــا اجملتمعــات العربيــة .  
مــن  الظاهــرة  وهلــذا جنــد أن علينــا مســؤولية شــرح 
جذورهــا أمــام القــارئ العــريب الــذي مــا زال يعتقــد أن 
جرائــم القتــل هــذه جمــرد أحــداث فرديــة،  والتأكيــد أن 
أمنــاط العنــف اجلســدي واالنتهــاكات الــيت تتعــرض هلــا 
املــرأة كالضــرب واإلذالل تنــدرج حتــت مظلــة العنــف 
املبــي علــى النــوع االجتماعــي، والــذي يبــدأ منــذ والدة 
الطفلــة ومعرفــة جنســها، حيــث تتعــرض الطفلــة للتمييز 

بطريقــة التعامــل والرتبيــة واكتســاب املهــارات. 
علــى  الذكــر  ويــرىب  االحتيــاج،  علــى  األنثــى  تــرىب 
والتجــارب  املهــارات  مــن  الفتــاة  حتــرم  االســتقاللية، 
احلياتيــة الــيت تقويهــا، فتقــل ثقتهــا بنفســها وبقدراهتــا، 
ويصبــح اجلــن واخلــوف مــن القــادم صفــة تطلــق عليهــا 
وتنســب ظلًمــا جليناهتــا األنثويــة، بينمــا هــي صفــات 
هلــا ابلرتكيبــة  الرتبيــة واحمليــط ال عالقــة  مــن  مكتســبة 
البيولوجيــة، ال يكتفــي اجملتمــع إبضعافهــا عــن طريــق 
احلرمــان مــن التجــارب، بــل ينــزع منهــا الثقــة ويعطيهــا 
للذكــر، بفــرض األعمــال املنزليــة علــى اإلانث فقــط، 
وحمــاابة الذكــر الــذي جيــد نفســه خمدوًمــا مــن اإلانث 
يف العائلــة؛ فيكتســب جرعــة جمانيــة مــن الثقــة والتعــايل 

واالســتحقاق.
لعــل أفضــل التحليــالت الــيت قرأهتــا هلــذا النــوع مــن 
التمييــز بــن اإلانث والذكــور كان بقلــم فرجينــا وولــف 
يف كتــاب "غرفــة ختــص املــرء وحــده" حيــث حللــت 
األنثــى  علــى  املنزليــة  األعمــال  فــرض  ســبب  فرجينــا 
حصــرًا، بكــون اجملتمــع يــرى يف األنثــى مــرآة لتضخيــم 
الذكــر، وأول صــورة مضخمــة لنفســه وقدراتــه يراهــا 
وأهنــا  األنثــى  مــن  أعلــى  درجــة  يف  أنــه  جيــد  عندمــا 
للـــ "أان "  موجــودة خلدمتــه، هــذه الصــورة املضخمــة 

الذكوريــة تعطيــه جرعــة كبــرة مــن الثقــة.
حتليــل فرجينــا وولــف كان كافيًــا ابلنســبة يل ملعرفــة 
أســباب غضــب الرجــل مــن املــرأة عندمــا ختتلــف معــه 

حيث حللت 
فرجينا وولف 

سبب فرض 
األعمال 

المنزلية على 
األنثى، بكون 
المجتمع يرى 

في األنثى 
مرآة لتضخيم 

الذكر

حتى المرأة 
العاملة 
يطالها 
العنف 

االقتصادي 
أحياًنا، ويتم 
التفرقة في 
األجور بينها 
وبين الذكر، 

كما يتم 
استغلل 

قوامة الذكر 
إلجبارها على 
أخذ قروض ال 

ترغب بها

الجذور الثقافية 

للعنف ضد املرأة
أمل احلارثي

من األمثال الشعبية إلى الفتاوى واملسلسالت..

أصبحــت 
العنــف  أخبــار 

ضــد املــرأة وجبــة يوميــة 
للمواطــن العــريب، ال يــكاد 

يبــدأ بتصفــح األخبــار علــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي 

صــور  عليــه  تنهــال  حــى 
فتيــات  عــن  مؤملــة  وحــكاايت 

ونســاء قُتلــن، إمــا علــى يــد أحــد 
غريــب؛  مــن  أو  عوائلهــن،  أفــراد 
نضعهــا  أن  ميكــن  خمتلفــة  بدوافــع 
املنتشــرة  الذكوريــة  ظــل  حتــت  كلهــا 
تعطــي  والــي  األبويــة،  اجملتمعــات  يف 
واســتحقاقًا  املــرأة  عــن  متيــًزا  للرجــل 
مــن  وحيرمهــا  أقــل  مرتبــة  يف  جيعلهــا 
واختيــار  القــرارات  اختــاذ  يف  حريتهــا 
منــط احليــاة، بلــغ الســيل الــزىب عندمــا 
ذحبــت طالبــة مصريــة أمــام جامعتهــا يف 

طالبــة  قتــل  بيومــن  أعقبهــا  املنصــورة، 
أردنيــة أمــام قاعــة امتحاانهتــا يف اجلامعــة 

التطبيقيــة يف األردن. جرميتــان هــزات الشــارع 
املنــددة  األصــوات  بعدهــا  لتتعــاىل  العــريب 

املطالبــة بتحليــل هــذه الظاهــرة املأســاوية وإجيــاد 
حلـــول حلمايـــــــــــة الفتيــــــــات مـــــن الغـــــــــدر الــــذكــــــــــوري.
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هدفها أن تعرف األنثى أن ال منقذ هلا ســوى الذكر، 
وأن اخلــروج عــن طوعــه لعنــة ســتلقاها أينمــا حلــت، 
وأن عليهــا أن تشــعر ابخلــوف الدائــم علــى العفــة الــيت 
قــد تدفــع مثنًــا قاســًيا إن خســرهتا،  هــذا التمييــز يف 
الرتبيــة يقضــي علــى مــا تبقــى للفتــاة مــن روح املغامــرة 
واالستكشــاف والتطلــع لالســتقاللية ويزيــد مــن عمــق 
احليــاة،  مواجهــة  عــن  وعجزهــا  لآخــر  احتياجهــا 
فيقدمهــا وجبــة جاهــزة لــكل ذكــر مريــض يبحــث عــن 

جــدارة.   بــال  وثقــة  اســتحقاق 
تــرتىب الفتــاة علــى أمثــال شــعبية تقــال كمســلَّمات 
ال لبــس فيهــا، " اكســر للفتــاة ضلًعــا خيــرج هلــا عشــرة" 
مثــل حُيــرض علــى العنــف والضــرب ويــرره أبن القــوة 
هلــا جنــاح علــى  نبــت  لألنثــى مرفوضــة، وأهنــا كلمــا 
املــريب أن يقصــه. هــذه هــي الرتبيــة الــيت تتلقاهــا الكثــر 
مــن الفتيــات يف عاملنــا العــريب، سياســة اإلضعــاف يف 
فيهــا  تعــاين  جمتمعــات  أنتجــت  الذكــر  تقويــة  مقابــل 
املــرأة مــن الفقــر الشــديد والعنــف، وحــى يف العوائــل 
الداعمــة نســبيًّا للمــرأة، جنــد أن هنــاك حــدوًدا لتنميــة 
املــرأة لقدراهتــا ال تســتطيع جتاوزهــا، فالقــوة للفتــاة غــر 

مرغوبــة اجتماعيًّــا بعكــس القــوة للذكــر.
الــيت  تلــك  للمــرأة  الظاملــة  الشــعبية  األمثــال  مــن 
مــن  جــزًءا  وتعترهــا  الســيئة  خصاهلــا  عــن  تتحــدث 
تنشــئتها البيولوجيــة، بينمــا هــي صفــات مكتســبة مــن 
طريقــة الرتبيــة وعــزل األنثــى يف املنــزل وإهــدار وقتهــا يف 
امللــل والعالقــات االجتماعيــة 
غــر املفيــدة وقمــع اجملتمــع هلــا 

وقصقصــة أجنحتهــا.
أعطــى  مــن  ويــل  "اي   
"عقربتــان  المــرأة"،  ســره 
يف  ابنتــن  وال  احليــط  علــى 
البيــت"، "صــوت أفعــى وال 
صــوت بُنيّــة" وغرهــا الكثــر 
تتحــدث  الــيت  األمثــال  مــن 
الســيئة،  املــرأة  خصــال  عــن 
وجــدت  إن  أهنــا  وتتناســى 
فهــي ردة فعــل حلرماهنــا مــن 
الــيت  وجتارهبــا  احليــاة  فــرص 
وتنمــي  الشــخصية  تصقــل 
بــكل  الفكــر  وترفــد  العقــل 
أمثــال  أمــا  ومفيــد،  جديــد 
مثــل "هــم البنــات للممــات"، 

يف البيــوت، علــى إانث العائلــة، حيــث ال حســيب 
وال رقيــب.  

العقــد  واملوســيقى يف  الغنــاء  أثــر  نســيان  ال ميكــن 
العــريب،  الشــاب  وتســطيح  تســخيف  يف  املاضــي 
فكلمــات األغــاين مل تعــد حباجــة لشــاعر، وأصبحــت 
تفيــض ابلذكوريــة والســطحية، ســقف الــذوق أصبــح 
أثــر هــذه  التعليــم  الفقــر وســوء  منخفًضــا، وضاعــف 
الثقافــة، وهــذا ال يعــي أبــدا أن الســاحة خلــت مــن 
الغنــاء اجلميــل واملوســيقى الراقيــة، لكــن اإلقبــال عليهــا 
أصبــح ضعيًفــا بســبب اجلــو العــام والرتاجــع الفكــري 

الســيئة.  التعليــم  والثقــايف وخمرجــات 
ال ميكــن أن ننســى دور بعــض الدعــاة يف اســتمرار 
الفتــاوى  علــى  برتكيزهــم  املــرأة،  ضــد  العنــف  دائــرة 
إذ ابت  العنــف،  علــى  ترســخ وتشــجع  الــيت  الغريبــة 
مــن الطبيعــي أن جتــد داعيــة ال يتحــدث إال عــن املــرأة 
أن  أحــد  علــى  خيفــى  وال  الرجــل،  وقوامــة  وفتنتهــا  
الرتكيــز علــى املــرأة أصبــح هدفًــا بســبب نقــص احلريــة 
واخلــوف مــن حبــث أمــور سياســية واجتماعيــة أخــرى 

قــد تفتــح أبــوااًب للمســاءلة  والعقــاب.
الخنفــاض  العقــوابت  تشــديد  يــؤدي  أن  ميكــن 
حيــل  لــن  لكنــه وحــده  املــرأة،  العنــف ضــد  وتــرة  يف 
هــذه  تفنيــد  هــو  أمامنــا  الوحيــد  الطريــق  املعضلــة، 
الظاهــرة والبحــث عــن أســباهبا، ومــن مث إجيــاد حلــول 
تقضــي علــى املســببات، أول خطــوة يف عــالج املــرض 
هــو تشــخيصه، املكابــرة وادعــاء عــدم وجــود خلــل وأن 
مــا حيصــل هــو جمــرد حــاالت عنــف فرديــة ســيضاعف 
املآســي وســنجد أنفســنا يوميًّــا علــى فوهــة بــركان، حنــن 
نتحــدث عــن ظاهــرة عنــف ضحيتهــا املــرأة، نصــف 
اجملتمــع الــيت تنجــب وتــريب النصــف اآلخــر، فــإىل أيــن 

حنــن ســائرون؟    

أكثــر،  املســتقبلية  أن مســؤولياته  البنــت حبجــة  علــى 
تعليميــة  فــرص  مــن  أو  مراثهــا  مــن  أحيــااًن  فُتحــرم 
تدرجيــي  بشــكل  أجنحتهــا  وتتــم قصقصــة  وتدرييبــة، 
حــى تفقــد اســتقالليتها ابلكامــل، وتصبــح يف حالــة 
احتيــاج دائــم، بــل تفقــد الثقــة بقراراهتــا، وتصبــح يف 
أحيــان كثــرة علــى اســتعداد لتقبــل العنــف واالســتغالل 
مــن  بدرجــة  لالحتفــاظ  املعنــوي  واإلذالل  اجلســدي 

االجتماعــي. والقبــول  املــادي  األمــان 
االقتصــادي  العنــف  يطاهلــا  العاملــة  املــرأة  حــى 
أحيــااًن، ويتــم التفرقــة يف األجــور بينهــا وبــن الذكــر، 
كمــا يتــم اســتغالل قوامــة الذكــر إلجبارهــا علــى أخــذ 
قــروض ال ترغــب هبــا، وهنــاك أمثلــة كثــرة عــن نســاء 
غارمــات يف الســجون مل يكــن هلــن خيــار آخــر، ومل 
ميلكــن جــرأة رفــض قــرار الــزوج أو القريــب، كمــا يتــم 
إجبــار النســاء أحيــااًن علــى التنــازل عــن مراثهــن أو 
املــراث يف  إبقــاء  بســيطة حبجــة  بتعويضــات  القبــول 

العائلــة وعــدم إدخــال الغــرابء يف حصــص الورثــة.
ال ميكــن أن نتحــدث عــن التمييــز بــن اجلنســن يف 
طــرق الرتبيــة دون أن نعــرج علــى نــوع آخــر مــن العنــف 
ابســتخدام  يتمثــل  الثقــايف،  ابلعنــف  وصفــه  ميكــن 
والقصــص  املــورواثت  علــى  تعتمــد  تربيــة  وســائل 
واألمثــال الشــعبية والــيت تزيــد بدورهــا مــن زعزعــة ثقــة 
الفتــاة بنفســها وترهبهــا مــن القــادم يف الوقــت الــذي 

تنمــي يف الذكــر حــب الشــجاعة واإلقــدام.
الطفــل  يســتمع   
عظمــة  لقصــص  الذكــر 
التارخييــة  الشــخصيات 
علــى  وُتســرد  وأجمادهــا، 
مســامعه قصــص الشــاطر 
وبطوالتــه،   حســن 
الطفلــة  تســتمع  بينمــا 
اجلميلــة  الفتــاة  لقصــص 
أو  األمــر  أنقذهــا  الــيت 
الشــاب الثــري مــن حياهتــا 
زج  ويتــم  بــل  البائســة، 
املخيفــة  القصــص  بعــض 
عــن  احمللــي  الــرتاث  مــن 
فتيــات خرجــن مــن عبــاءة 
العــادات والتقاليــد لتلقــى 
كل منهن حتفها يف هناية 
مؤملــة، كل هــذه القصــص 

"إن ماتــت أختــك انســرت عرضــك" فهــي مــن أكثــر 
األمثــال ظلًمــا، وفيهــا حتريــض علــى األنثــى كجنــس، 
العنــف ضدهــا  بــل وترغيــب يف  ومدخــل لكراهيتهــا 

عليــه. وتشــجيع 
ال ميكــن أن نتحــدث عــن ثقافــة العنــف ضــد املــرأة 
دون أن نذكــر أثــر اإلنتــاج التلفزيــوين واختاللــه منــذ 
الفــن دائًمــا رافــًدا  الزمــن، كان  مــن  مــن عقــد  أكثــر 
للفكر وحمفزًا على اجلمال، ال ميكن أن ننسى اإلنتاج 
الضخــم للتلفزيــون املصــري يف مثانينيــات وتســعينيات 
القــرن املاضــي، وأثــره يف تشــكيل الوعــي العــريب ودوره 
املهــم يف التنشــئة، كانــت كل حلقــة مــن ليــايل احللميــة 
واملــال والبنــون  درًســا يف تريــخ تلــك احلقبــة الزمنيــة، 
وعمــق، كتّــاب  بدقــة  ُنســجت  فقــد  احلــوارات  أمــا 
حصــل  فمــاذا  ومفكريــن،  أدابء  املسلســالت كانــوا 
يف العقــد املاضــي؟  غــزا ابب احلــارة البيــوت العربيــة 
وأظهــر صــورة للعائلــة قائمــة علــى قمــع املــرأة، وأظهرهــا 
مث  ومستســاغة،  مقبولــة  ابتــت  حــى  حمبــب  بشــكل 
انتشــرت املسلســالت الــيت تبجــل منــوذج "البلطجــي" 
العــادل، الــذي أيخــذ حقــه بيــده وكأن القانــون غــر 
موجــود، أصبــح مــن الســهل أن نــرى هــذا "البلطجــي"  
يعتــدي ابلضــرب علــى حبيبتــه أو أختــه بدافــع الغــرة 
مثــاًل، ويهــدد ابلقتــل مــن تســول لــه نفســه االقــرتاب 
مــن حبيبتــه يف الشــارع، بــل لقــد وصــل األمــر لتمجيــد 
صــورة الرجــل اخلــارج عــن القانــون الــذي يعيــش زعيًمــا 
شــخصيته  لكــن  ابملمنوعــات،  ويتاجــر  عائلتــه  علــى 
هــذا  نســائه،  علــى  والغــرة  واحلكمــة  ابلعــدل  تتســم 
النمــوذج لقــى رواًجــا واستحســااًن مــن الشــباب، هــذه 
الرجولــة املفرطــة الــيت تفيــض مــن شــخصية "البلطجــي" 
أصبحــت مطمًعــا وأصبــح هــو القــدوة، ولعــل أســهل 
طــرق التقليــد الــيت اتبعهــا بعــض الشــباب كانــت متــارس 

األمثال 
الشعبية 

تظلم  المرأة 
وتلصق بها 

الخصال 
السيئة 

وتعتبرها 
جزًءا من 

تنشئتها 
البيولوجية

ال يمكن أن 
نتحدث عن 

ثقافة العنف 
ضد المرأة 

دون أن نذكر 
أثر اإلنتاج 

التلفزيوني 
واختلله منذ 
أكثر من عقد 

من الزمن

يستمع 
الطفل الذكر 

لقصص 
عظمة 

الشخصيات 
التاريخية 
وأمجادها 

وُتسَرُد على 
مسامعه 
قصص 

الشاطر حسن  
بينما تستمع 

الطفلة 
لقصص 

الفتاة 
الجميلة

كلمات 
األغاني لم 

تعد بحاجة 
لشاعر، 

وأصبحت 
تفيض 

بالذكورية 
والسطحية، 

سقف 
الذوق أصبح 

منخفًضا، 
وضاعف 

الفقر وسوء 
التعليم أثر 

هذه الثقافة
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مــوالي  إىل  "طــروس  قدمــت  2008م  عــام  يف 
عنــوان  محــل  وقــد  األول  الكتــاب  الســلطان" 
"احلــدال"، جبانــب أعمــال أخــرى، لعــل أبرزهــا روايــة 
خالهلــا  مــن  وحصــدت  وســاحر"..  وويل  "عــذراء 

اإلمــارات. يف  األدبيــة  اجلوائــز  مــن  واحــدة 
تء  قــدرة  أن  االعتقــاد  طــوال.. كان  لســنوات 
مــن  الروائيــة  الكتابــة  غمــار  خــوض  علــى  التأنيــث 
األمــور الــيت ختشــاها بنــات حــواء..!! وال أدري ملــاذا 
غلــف هــذا االدعــاء واقــع ومســرة الفتــاة العربيــة علــى 
وجــه العمــوم واخلليجيــة علــى وجــه اخلصــوص..؟!!
دعوان نذهب إىل عوامل األدب.. كانت "شهرزاد" 
صاحبــة الســبق يف ســرد احلــكاايت ملــدة ألــف ليلــة 
وليلــة، للملــك شــهراير.. و"ألــف ليلــة وليلــة" مل يكــن 
أتثرهــا حمليًّــا عــر خريطــة الوطــن العــريب، بــل بشــهادة 
حفيــدة  فــإن  هنــا  مــن  العــامل،  يف  الروائيــن  كبــار 
شــهرزاد عــر روايتهــا "طــروس" تعيــد للذاكــرة تلــك 
احلــكاايت الــيت متــزج بــن الواقــع املعيــش، واخلرافــات، 

والســحر.. وبنــاء الدولــة احلديثــة.
بــال شــك فــإن "ســارة" قــد اســتمدت خيــوط هــذا 
العمــل مــن تلــك "احلــزاوي" ومــن حكاايت اجلدات، 
ابلكثــر  والالوعــي  الوعــي  خــالل  مــن  واحتفظــت 
الشــخوص  هــذه  فــإن  هــذا  ومــع  األحــداث،  مــن 
الــيت تتحــرك عــر املمكــن واملســتحيل ذات ارتبــاط 

ذات  وعواملهــا  حصــة"،  "الطفلــة  بذاكــرة  عضــوي 
إمــارات  يــوم  ذات  عليــه  أطلــق  مبــا  وثيــق  ارتبــاط 
حيــث  املتصــاحل..  الســاحل  أو  عمــان..  ســاحل 
االرتبــاط االجتماعــي أشــد مــا يكــون واثقــه.. وهــذه 
ميــزة خليجيــة، لــذا عــر الكاتــب غــامن الســليطي يف 
أحــد أعمالــه املســرحية "أن الفــرد يعتلــي مــن بعــر، 
ويقطــع الصحــراء مــن ظفــار إىل اإلمــارات وقطــر، 
هــذا  الكويــت". كان  يف  عمــه  ابــن  إىل  وصــواًل 
يــردد اهلولــو  قبــل احلــدود املصطنعــة، وكان البحــار 
واليامــال مــن الكويــت مــرورًا ابحملــرق والــزابرة وصــواًل 
منــدم دون معوقــات.. هنــا ابــن العــم وابــن اخلــال.. 
وأبنــاء القبيلــة كمــا تؤكــد علــى هــذا يف روايتهــا "ســارة 

الكعــي". اجلــروان 
عــوامل هــذه الروائيــة الغرائبيــة ال ميكــن ســردها، أو 
تنبــع ابحليــاة،  عــر ســطور؛ ألهنــا روايــة  تلخيصهــا 
نعــم وعــر ســبعة عشــر طرًســا أتخــذان احلكايــة إىل 
عاملهــا الغرائــي، هــي ابنــة الصحــراء، وإن ارمتــت يف 
أحضــان املدينــة، فمــازال شــوقها إىل فضــاءات هللا 
وأشــجار النخيــل واألفــالج، نعــم مازالــت حتــن إىل 
شــجرة "الكنار.. النبك"، وإىل زقزقة العصافر، كل 
هــذا مبعيــة الشــيخ "بــن عتيــج" هــذا النمــوذج احملــرك 
واحملــور، لقائــد اجلميــع مــن أبنــاء القبيلــة، منــوذج عــاش 
يف الذاكــرة اجلمعيــة، جيتمــع فيــه كل أســاليب القيــادة 

وغــره. يلــوه" 
عــر  األحــداث  حتــرك  الــيت  الشــخوص  اثنيًــا: 
العديــد مــن األماكــن بــن احلــدود اجلغرافيــة لدولــة 
اإلمــارات "الناشــئة يف تلــك الفــرتة وظهــور الشــيخ 
عــر  املمتــدة  والعالقــات  عمــان  وســلطنة  زايــد"، 
التاريــخ واالنتقــال القبلــي بــن الرميــي والعــن وغرهــا 
مــن املــدن، هــذه الشــخوص الــيت حتــرك األحــداث 
نعــم  الدوائــر،  مــن  العديــد  عــر  "مجعــة"  وخباصــة 

الحًقــا. األبــرز  واحملــور  االرتــكاز  نقطــة  "مجعــة" 
اثلثًــا: حركــة التاريــخ عــر القــرى الــيت حتولــت إىل 
مــدن، واالســتقرار القبلــي، هــذا اإلطــار أحــدث نقلــة 
اإلنســان،  مصائــر  يف  نوعيــة 
يف  جبــذوره  ارتبــط  مــن  ســواء 
املــدن  إىل  انتقــل  أو  املــكان، 

ابحلداثــة. العامــرة 
متــزج  الــيت  الروايــة  هــذه  يف 
والتاريــخ  ابملتخيــل،  الواقــع 
لوحــات  املؤلفــة،  خبيــال 
أســلفت  للذاكــرة كمــا  تعيــد 
هنــا  "شــهرزاد"  حــكاايت 
والغمــوض،  والســحر  البشــر 
لألذهــان  تعيــد  والســاردة 
حــكاايت اجلــدات يف فصــول 

طروس
إلى موالي السلطان

الدينيــة والدنيويــة، ولــه مــن املميــزات مــا ليــس لغــره 
بــدًءا ابلكــرم والشــجاعة واملــروءة.

والسؤال ملاذا اختارت "سارة" تلك العوامل؟
منــذ الصفحــات األوىل أيتينــا الســرد عــر التقــدمي 
مــا  ذاكــرة  والنبــش يف  الوطــن"  "حــب  واإلهــداء.. 
احلياتيــة  والتحــوالت  يكــون،  ســوف  ومــا  كان 
واالنتقــال الزمــاين واملــكاين، ونالحــظ هــذا االرتبــاط 
عنــد العديــد مــن أبــرز كتابنــا يف جمــال الروايــة "حنــا 
مينا وارتباطه بعوامل البحر"، وحممد شــكري الكاتب 
املغــريب وحيــاة املهمشــن، ومــن الذيــن يعيشــون يف 
قــاع اجملتمــع، واســتحضار الواقــع بــكل ســلبياته، عــر 

حمفــوظ  جنيــب  أمــا  االقتحــام،  جــرأة 
أعظــم كتّــاب الروايــة العــرب فقــد رصــد 
شــكلت  منــاذج  وقــدم  اجملتمــع،  حيــاة 
عصــرًا مــن املاضــي، وإن كانــت ظالهلــا 
ماثلــة للعيــان عــر هتميــش املــرأة، فمــاذا 

قدمــت "ســارة" لنــا عــر طروســها؟.
لديهــا  املــكان  أن  أعتقــد  أواًل: 
إليــه  وتعــود  املــكان  تــرتك  البطــل، 
وتقــدم  األحــداث  تربــط  جمــرة؛ كــي 
مقاليــد  بيــده  مــن  ســواء  النمــاذج، 
حتريــك األحــداث، أو مــن املهمشــن 
والفاعلــن يف ذات الوقــت مثــل "ابــن 

تشــكل هــذه الروايــة حلقــة مــن حلقــات اإلبــداع النســوي يف 
منطقــة اخلليــج العــريب.. واملبدعــة اإلماراتيــة ســارة اجلــروان 
بــدًءا  إبداعاهتــا  مــن  عــدًدا  عــام 1992م  قدمــت  الكعــيب 
مبجموعتهــا  وأتبعتهــا  احلزيــن"  القــدر  بنــت  "شــجن  بروايــة 

الســلطان". احللــم" مث "رســائل إىل  "أيقونــة  القصصيــة 

لسنوات طوال.. 
كان االعتقاد 

أن قدرة تاء 
التأنيث 

على خوض 
غمار الكتابة 
الروائية من 
األمور التي 

تخشاها بنات 
حواء!

حفيدة شهرزاد 
عبر روايتها 

»طروس« 
تعيد للذاكرة 

تلك الحكايات 
التي تمزج 
بين الواقع 

المعيش، 
والخرافات، 

والسحر.. وبناء 
الدولة الحديثة

حركة التاريخ 
عبر القرى 

التي تحولت 
إلى مدن 

واالستقرار 
القبلي.. هذا 
اإلطار أحدث 
نقلة نوعية 
في مصائر 

اإلنسان

� سارة جروان الكعيب

د. حسن رشيد
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ولبيبــة هاشــم "حســنا احلــب" 1898، وعــدد آخــر 
مــن املبدعــات عاصــرن زمــن البــداايت.

كما أن القارئ ال ميكن أن ينسى عدًدا من أبرز 
الكاتبــات، ممــن أطلقــن العديــد مــن األعمــال الــيت 
شــكلت جســورًا للتواصــل مــع القــارئ، مثــل ليلــى 
عســران، كوليــت خــوري، غــادة الســمان، أحــالم 
مســتغامني، وخليجيًّــا جبانــب ســارة اجلــروان الكعــي، 
رجــاء الصانــع، منــرة ســوار، جوخــة احلارثــي، ليلــى 
ســعدية  الطائــي،  عزيــزة  رشــيد،  فوزيــة  العثمــان، 

مفــرح، صبــا احلــرز، وغرهــن!
واألهم أن واقع الرواية النســوية وخباصة يف اخلليج 
ابلتدافــع  بــدًءا  املنحيــات؛  مــن  العديــد  اختــذ  قــد 
الصانــع  بعــد ظهــور روايــة رجــاء  والزخــم، وخباصــة 
املؤلــف؟  مــن  اللغــز  واألســئلة  الــرايض"،  "بنــات 
أبــرز  مــن  عــدد  وهتميــش  األمســاء،  بعــض  تالحــق 
آل  "نــورة  أمثــال  مــن  قســرًا  غياهبــن  أو  األصــوات 
ســعد، دالل خليفــة، شــعاع خليفــة" وغرهــن مــن 
املبدعــات املنتميــات إىل احلــراك اإلبداعــي النســوي 
يف قطر على سبيل املثال ال احلصر، ولكن نالحظ 
القدميــة  األطروحــات  عــن  تبتعــد  أصــوات  ظهــور 
املرتبطــة بقضــااي املــرأة واجملتمــع إىل مواضيــع أخــرى، 
"ســارة  تقــدم  حيــث  "طــروس"  يف  نالحــظ  كمــا 
اجلــروان" هنــا روايــة متــزج احلكايــة الشــعبية ابلتاريــخ 
ابلواقــع املعيــش ابخليــال، عــر لوحــات يضــع القــارئ 

الشــكل واملضمــون حلمــة واحــدة، نعــم أمــزج مــا كان 
مبــا ســيكون. 

املبدعــة  أن  تؤكــد  صرخاهتــا  عــر  الكاتبــة  هــذه 
اخلليجيــة يف ســباق مــع الزمــن، هــذا األمــر قــد ألقــى 
بظاللــه علــى حركــة اإلبــداع إلثبــات الــذات، نعــم إن 
تء التأنيــث أيًضــا إطــاٌر تكاملــي للفكــر والثقافــة، 
"مســرة  إرهاصــات  مــع  األوىل  اخلطــوة  نعــم كانــت 
خاشــقجي- بنــت اجلزيــرة عــر نــص "ودعــت آمــايل" 
عمــر  مــن  عقــود  ســتة  مــن  أكثــر  قبــل  ذلــك  كان 
الزمــن، ومهــدت الطريــق إىل العديــد مــن األمســاء؛ 
النعيمــي،  هــدى  بشــرى انصــر،  العليــان،  "قماشــة 

األمســاء". وعشــرات 
وأخرًا: طرس اثمن عشر

شــكرًا، اي ســارة. عفــًوا، "حصــة". نــص إشــكايل، 
صــور أتخــذان يف رحلــة حيــاة، حتلــق بنــا يف مــاٍض 
احليــاة،  وبســاطة  واحلــب،  ابإليثــار  مغلــف  مجيــل، 
منــاذج قــد نعرفهــا، حنتــك هبــا، ومنــاذج مــرت ســراًعا، 

حيــاة تنبــض مبــا كان.
يف لغــة شــفافة بــن طفلــن، عفــًوا، قلبــن جنــد هــذا 

احلوار:
عــودي  للمدرســة،  ذاهــب  أان  الغاليــة  عبــد هللا: 
أنــت إىل البيــت ولــن أغيــب طويــاًل، ســأعود مســرًعا 

إليــك، وســآخذك معــي إىل الــوادي!
هتمــس حصــة: خفــت كثــرًا علــى هــذه املســماة 
"املدرســة" وتؤكــد: وقلــت يف غضــب: املدرســة ومــن 

تكــون هــي تلــك املدرســة؟!
يف  وحصــة،  هللا،  عبــد  طفلــن  بــن  ممتــع  حــوار 
لغــة شــفافة حتلــق ابلقــارئ إىل عــوامل احلــب املرتبــط 

ابلــراءة.
زمــام  متلــك  مبدعــة،  الكعــي،  اجلــروان  ســارة 
علــى  القــدرة  ومتلــك  الضــاد،  لغــة  علــى  الســيطرة 
خلــق النمــاذج الــيت متلــك مفاتيــح العيــش يف ذاكــرة 
اإلنســان املرتبــط أبمــواج اخلليــج، وذلــك الــذي يتخــذ 
ســكًنا  والصحــاري  واإلمــارات  عمــان  جبــال  مــن 
ومقــرًّا، وألن ســارة- حصــة- عفــًوا، جــزء مــن املــكان 
والزمــان، وألهنــا قــد أســلمت القيــادة للقلــم والــورق 

والفكــر، فهــي يف كل آن تعيــش قلــق اإلبــداع.
ســارة: كان بــودي أن أقلــب صفحــات الرســائل 
أو املكاتيــب أو الطــروس، ولكــن حيتــاج األمــر إىل 
عشــرات الصفحــات، فعــذرًا إذا كان التقصــر مــي، 

ومثلــك مــن يعــذر أمثــايل.

حتــت ســيطرة الســرد، كيــف ال، وهنــا مفــردات مغرقــة 
ابحملليــة أواًل واســتثمار التاريــخ القــدمي، واســتحضار 
اإلطار الفلكلوري عر القصائد الشعبية واألهازيج، 
كل هــذا مــع توظيــف ضمــر املتكلــم ســواء مــع عتيــج 

أو مجعــة.
إىل  املبدعــة  تبعثهــا  رســائل  هــي  "طــروس" حقًّــا 
أصبحنــا؟! كيــف  وكيــف  اجلميــع.. كيــف كنــا؟! 
وكيــف  واالقتصــادي؟!  االجتماعــي  امليــزان  حتــرك 
مجيًعــا؟!  لنــا  احليــايت  احلــراك  هــذا  االحتــاد  أحــدث 
وانتشــلنا مــن بــؤرة احلاجــة إىل نعيــم الرفاهيــة، كيــف 
كانــت املصاهــرة مرتبطــًة ابملصــاحل واملــرأة مغلوبــة ال 
صــوت هلــا، إىل مشــاركة يف كل شــئون احليــاة، وهــي 
تقــول أبعلــى صــوت: أان "ســارة اجلــروان.. النمــوذج 
علــى  وأســرد  اجملــال،  أقتحــم  هــأان  صــويت..  عــر 
مســامعكم حــكاايت قــد حدثــت، وحــكاايت مــن 
بنــات أفــكاري، نعــم أســتحضر األســاطر والتاريــخ 
هنــا  اخليــال  أمــزج  نعــم  والنثــر،  والشــعر  واالقتصــاد 
ابلســرد الكالســيكي، وأهــرب بــذكاء األنثــى ألعــري 
أان ال  ببــي جنســي.  االجتــار  خــالل  مــن  مــا كان 
أحبــث عــن املــدارس النقديــة الواقعيــة الســحرية، أو 
الواقعيــة النقديــة، أان ال أقلــد ماركيــز وال كويليــو وال 
ال  معــن  مــن  أغــرف  أان  اجلنوبيــة،  أمــركا  كتّــاب 
ينضــب، حــكاايت النــاس البســطاء، أان ال يرتبــط 
لكــن  املضمــون  أو  ابلشــكل  فقــط  عنــدي  الســرد 

كانت الخطوة 
األولى مع 
إرهاصات 

»سميرة 
خاشقجي« 

بنت الجزيرة 
عبر نص 

»ودعت آمالي« 
كان ذلك قبل 
أكثر من ستة 
عقود من عمر 

الزمن

سارة الجروان 
الكعبي.. 

مبدعة تملك 
زمام السيطرة 

على لغة 
الضاد، وتملك 

القدرة على 
خلق النماذج 

التي تملك 
مفاتيح العيش 

في ذاكرة 
اإلنسان

القارئ ال يمكن 
أن ينسى 

عدًدا من أبرز 
الكاتبات 

ممن أطلقن 
العديد من 

األعمال التي 
شكلت جسوًرا 

للتواصل مع 
القارئ مثل 

ليلى عسيران، 
كوليت خوري، 

غادة السمان

الشــتاء عــر البحــث عــن دفء يف أحضــان الكبــار، 
أو يف شــهور الصيــف واملبيــت يف العريــش أو فــوق 
أســطح املنــازل ومغازلــة النجــوم أو مناوشــة القمــر.
وأان أعيــش مــع أحــداث الروايــة.. طرحــت علــى 
ذايت تســاؤاًل.. مــا معوقــات الروايــة يف منطقــة اخلليــج 
العــريب؟ ســؤال صعــب، وأعتقــد أن اإلجابــة تنحصــر 

يف اآليت:
• الدعــم املــادي واملعنــوي؛ ولــذا فــإن العديــد مــن 

األمســاء تظهــر لتختفــي!
الدرامــا  يف  الروائيــة  النصــوص  اســتغالل   •

 . لتلفزيونيــة ا
ملاذا مل يتم مثاًل، أقول مثاًل، تقدمي هذه الرواية يف 
عمــل درامــي؛ لنعيــد عقــارب الزمــن إىل الــوراء، ومــن 
مث نقــدم هــذا النمــوذج األبــرز يف حتقيــق األحــالم، 
ميلــك  مــن  هنــاك  إذا كان  مســتحيل  هنــاك  وليــس 
العزميــة واإلرادة، ويعشــق ثــرى وطنــه وأهلــه وذويــه. 
هــذه الروايــة تقــدم ابلدليــل امللمــوس أن اإلبــداع 
ال يقتصــر علــى جنــس معــن، وأن الفكــر مرتبــط 
ذنــب  ســنواٍت، وال  نعــم أتخــران  حبــاالت خاصــة، 
لنــا يف هــذا اإلطــار عــن مواصلــة الركــب، ولكــن هــذا 

التأخــر كان ملصلحــة اإلبــداع أيًضــا.
ومــن يُعِــْد عقــارب الســاعة إىل الــوراء يكتشــْف أن 
املبدعــة العربيــة كانــت هلــا بصمــة يف جمــال الروايــة، 
والوفــاء" 1892،  "اهلــوى  فــواز  زينــب  أمثــال  مــن 

� أحام مستغامني� غادة السمان� مسرة خاشقجي
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"إذا مل يســتطع املصــري احلديــث ابإلجنليزيــة، فمــن 
ســيخر قصتــه؟"

اخلــارج  يف  املقيمــون  املصريــون  يتحــدث  ابلطبــع، 
أغلــى  الروايــة درســوا يف  بطلــة  لغــات خمتلفــة، ومثــل 
املصريــة حيولــون  اجلامعــات، وطبًقــا ألرقــام احلكومــة 
متثــل  ســنوايًّ  دوالر  مليــار   30 مــن  أكثــر  مصــر  إىل 

املصريــة. احلكومــة  موازنــة  إمجــايل  مــن   %8
مــا  إىل  األمركيــة  الفتــاة  تصــل  الروايــة  هــذه  يف 
تظــن أنــه وطنهــا وجذرهــا، القاهــرة يف عــامل مــا بعــد 
2016. نقــرأ بــن الســطور أهنــا تغــادر أمــركا هاربــة 
"نــور  ختــران  ســببه،  عــن  لنــا  تفصــح  ال  حــزن  مــن 
جنــا" مــن الفصــول األوىل أن الفتــاة األمركيــة تواظــب 
عــن  لنــا  تفصــح  ال  لكــن  رأســها،  شــعر  حلــق  علــى 

الروايــة.  هنايــة  حــى  معلًقــا  ســؤااًل  يظــل  الســبب، 
أمــا مــا نعرفــه بوضــوح: أهنــا ابنــة ألبويــن مصريــن 
يف  وخترجــت  نيويــورك  يف  عاشــت  مهاجريــن، 
قلــب  يف  بعيــادة  طبيــب  ووالدهــا  جامعــة كولومبيــا، 
ملصــر  للخلــف  ينظــرا  ومل  االثنــان  هاجــر  ماهناتــن. 
للمــرة  مصــر  إىل  االبنــة  زايرة  قــرار  لــذا كان  أبــًدا، 

أمــك؟" تُعاقــب  أن  جيــب 
مث يتنــاوب احلكــي صــوتن، صــوت الفتــاة األمركيــة 
وصــوت الفــى مــن شــراخيت. الفــى مــن شــراخيت 
لنــا  حيكــي  الروايــة،  بطولــة  يف  شــريك  وكأنــه  يظهــر 
املصــري،  الريــف  علــى هوامــش  قريــة  نشــأته يف  عــن 
مــع جــدة تقــرر االســتحواذ عليــه وتربيتــه منــذ صغــره 
وجتــره لعاملهــا اخلــاص، تطعمــه بيديهــا وينــام جبوارهــا 
الفــراش ويســتحمان مًعــا، وحــن متــوت ترســله  علــى 
املدينــة يف حلظــة  ليصــل  القاهــرة بكامــرا هديــة،  إىل 
انــدالع ثــورة 2011، جيــد نفســه جــزًءا مــن مجاعــة 
الشــوارع  ورفقــة  الثــورة  وشــكلتها  صهرهتــا  جديــدة 

الغــاز.  وقنابــل  وامليــدان 
ويتحــول  جديــًدا،  اجتماعيًّــا  حميطًــا  الثــورة  متنحــه 
نشــر  والــوكاالت علــى  احملطــات  تتســابق  إىل مصــور 
وأحــداث  امليــدان  قلــب  مــن  يلتقطهــا  الــيت  صــوره 
اللحظــة،  زالــت  مــا  ســرعان  لكــن  االشــتباكات، 
فقــد  ومعهــا  الثــورة  هزميــة  معلنًــا  االنقــالب  وأتــى 
منحتــه  وجــوده،  مبعــى  إميانــه  شــراخيت  مــن  الفــى 
حــى  شــيء،  خســر كل  وهبزميتهــا  شــيء  الثــورة كل 

املصريــن  أبنــاء  جيــل  فهــم  الثانيــة  املرحلــة  أمــا 
الكــرى  املصريــة  اهلجــرات  بــداايت  مــع  املهاجريــن، 
الســبعينيات حــى اآلن. فحســب  خــارج مصــر منــذ 
املصريــن  عــدد  يبلــغ  الرمسيــة  املصريــة  أرقــام احلكومــة 
منهــم  مصــري،  ماليــن  عشــرة  اخلــارج  يف  املقيمــن 
شــخص  مليــون  األمركيــة  املتحــدة  الــوالايت  يف 
مليــون  وربــع  املصريــة،  الســفارة  تقديــرات  حســب 
والتعــداد  اإلحصــاء  مكتــب  تقديــرات  حســب 
التقديــرات،  فــروق  عــن  النظــر  وبغــض  األمركــي. 
املهجــر،  يف  تعيــش  الــيت  املليونيــة  األمــة  هــذه  لكــن 
تعيــد  احلديثــة،  املصريــة  اهلويــة  مــن  جــزًءا  أصبحــت 
خــالل  مــن  صورهتــا  وتقــدمي  مصــر،  معــى  تشــكيل 
منتجاهتــا الفنيــة واألدبيــة، خصوًصــا وهــي متتلــك مــن 
يضعهــا يف موضــع  مــا  والعلميــة  املاديــة  اإلمكانيــات 

التمثيــل.  علــى  والقــدرة  القــوة 
الــيت  جنــا،  نــور  اجلديــد  اجليــل  هــذا  أصــوات  مــن 
 If an Egyptian cannot" روايتهــا  يف  تســأل 
 speak English, who is telling his

 " story؟ 

األم  فباتصــاالت  ذلــك  ومــع  هلمــا،  مفاجئًــا  األوىل 
وعــر عالقاهتــا االجتماعيــة يف القاهــرة، تصــل االبنــة 
أحيــاء  مــن  واحــد  فاخــرة يف  شــقة  لتجــد  مصــر  إىل 
إجنليزيــة  مقبولــة كمدرســة  ووظيفــة  العريقــة،  القاهــرة 
جنــا  نــور  تبــدأ  الريطــاين.  الثقــايف  املركــز  يف  للكبــار 

يتهــا.. روا
مكثفــة،  بدرامــا  بوعــد  روايتهــا  جنــا"  "نــور  تبــدأ 
أســرار  الوطــن،  إىل  عــودة  رحلــة  هــروب،  قصــة 
هــو  القــراءة  متورطًــا يف  مــا جيعلــك  لكــن  تنكشــف، 
مجلــة  تــذوق كل  علــى  جيــرك  والــذي  الســلس  النثــر 
قالــب ســردي ابلــغ  ببــطء، والــذي أييت مســبوًكا يف 

والــذكاء. التعقيــد 
تنقســم روايــة نــور جنــا إىل ثالثــة أجــزاء رئيســية؛ يف 
ال  مقطوعــة  قصــرة كل  مقطوعــات  األوىل،  احلركــة 
يتجــاوز طوهلــا الصفحتــن. مجيعهــا أســئلة تبــدأ بـــإذا 
 IF you don't" مثــل  قوطــى  طابــع  وهلــا   ،  if  /
 have anything nice to say, should

your mother be punished؟" 
فهــل  لتقولــه،  لطيــف  شــيء  لديــك  يكــن  مل  "إذا 

من قتل الفتى

من شرباخيت؟
أمحد انجي

رواية الفخاخ والظالل

ميكــن تقســيم اتريــخ األدب املصــري املكتــوب ابإلجنليزيــة إىل مرحلتــن، األوىل أبطاهلــا كتــاب مصريــون عاشــوا 
وتربــوا يف مصــر شــكلت االجنليزيــة جــزًءا أساســيًّا مــن تعليمهــم حبكــم طبقتهــم االجتماعيــة، مثــل وجيــه غــايل، ســامية 
ســراج الديــن، وأهــداف ســويف وغرهــم. وحيضــر االغــرتاب بصــور خمتلــف، منبعــه الطبقــة الــي ينتمــي هلــا الكاتــب، 

االســتثناء الوحيــد رمبــا يف وجيــه غــايل الــذي متــرد حــى علــى طبقتــه.

الفتى من 
شبراخيت 

يظهر وكأنه 
شريك في 

بطولة الرواية، 
يحكي لنا عن 

نشأته في 
قرية على 

هوامش الريف 
المصري، مع 

جدة تقرر 
االستحواذ 

عليه وتربيته 
منذ صغره، 

وتجره لعالمها 
الخاص

االضطراب 
وصعوبة 

التفريق بين 
الروايات 

المتعددة 
للحقائق 

يصل ذروته 
في تفاصيل 
علقة الحب، 

فالمشهد 
الذي يرويه 
الفتى كأنه 

مشهد حب، 
ترويه الفتاة 

كمشهد عنف
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الطبيعــي  الوضــع  هــو  هــذا  ينايــر،  ثــورة  ابــن  الثــوري 
األمركيــة  الفتــاة  تندهــش  بــل  األشــياء،  ومنطــق 

بيضتــن. طهــو  يســتطيع  ال  أنــه  تعــرف  حينمــا 
الفتــاة األمركيــة كذلــك تفقــد بوصلتهــا داخــل عــامل 
مــن اللغــة العربيــة ومنظومــة شــفرات اجتماعيــة تعجــز 
عــن فكهــا، فينتهــي هبــا األمــر تئهــة بــن املنظومتــن. 
فــذات مــرة يف مــرتو نيويــورك شــاهدت رجــاًل يتحــرش 
ويضايــق امــرأة حمجبــة، فثــارت عليــه وهامجتــه وعبــأت 
شــهرة  وانل  تصويــره  مت  املشــهد  ضــده،  املــرتو  عربــة 
الفتــاة  وحتولــت  اإلنرتنــت،  علــى   Viral خاطفــة 
األمركيــة إىل انشــطة مدافعــة عــن العدالــة وأصبحــت 
يف  الشــباب  السياســين  النشــطاء  جمتمــع  مــن  جــزًءا 
صمتــت  مصــر،  إىل  انتقلــت  حــن  لكــن  نيويــورك. 
وهــي تشــاهد صديقهــا مالــك املطعــم العريــق، يرفــض 
بدخــول  الســماح هلمــا  أو  فتاتــن حمجبتــن  اســتقبال 
مطعمــه، وحــن ســألت عــن الســبب، خيرهــا أن هــذه 

كأنــه مشــهد حــب، ترويــه الفتــاة األمركيــة كمشــهد 
نفســها أصبحــت  اغتصــاب؛ ألهنــا  تقــول  عنــف، ال 
احلــب  بــن  فيهــا  متيــز  اســتحواذية، ال  لعالقــة  أســرة 
بينهمــا،  االضطــراابت  تتصاعــد  حــى  واإليــذاء 
يقذفهــا  حــن  أعصــاب  انفــالت  بلحظــة  فتنتهــى 

وجههــا. يف  قهــوة  بطاولــة  شــراخيت  مــن  الفــى 
وتفيــق  وكدمــات  جبــروح  األمركيــة  الفتــاة  تصــاب 
مؤذيــة  عالقــة  يف  أهنــا  حلقيقــة  احلــب  وهــم  مــن 
مــن  شــراخيت  مــن  الفــى  خيتفــي  اســتغاللية، 
حياهتــا، تشــعر يف البدايــة أهنــا حتــررت مــن أثــر تلــك 
والثقــايف  الطبقــي  أماهنــا  إىل  تعــود  املؤذيــة،  العالقــة 
االثنــان  يتواعــد  القاهــرة،  يف  يعيــش  أمركيًّــا  فتقابــل 
وتصحبــه ملنزهلــا، تلتقــي اخلطــوط الدراميــة يف النهايــة 
مــن شــراخيت،  الفــى  تنتهــى مبقتــل  وتتصاعــد حــى 

حيلــه. أن  القــارئ  علــى  لغــز  وهــذا  انتحــاره،  أو 
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تتالعــب نــور جنــا ابلضــوء والظــالل، مثــل الســاحر 
تفاصيــل  ختفــي  ســوداء،  قماشــة  أمامنــا  تبســط 
وجتعلنــا نشــك فيمــا ختــران فيــه، مث تكشــف لنــا اللعبــة 
يف الفصــل األخــر، حــن نــرى الفتــاة األمركيــة وقــد 
للكتابــة  ورشــة  يف  درٌس  حيــث  أمــركا،  إىل  عــادت 
اإلبداعيــة، تناقــش مــع زمالئهــا الفصــل األخــر مــن 

روايتهــا.
مــن  أجــزاء  نعــرف  بــل  الفصــل،  هــذا  نقــرأ  ال 
حمتــواه مــن تعليقــات زمــالء الفتــاة األمركيــة وآرائهــم 
عدســة  مــن  هلــا  ينظــرون  الفصــل،  عــن  النقديــة 
تعــرتض  زميلتهــا  املعاصــرة،  األمركيــة  القيــم  منظومــة 
تــرى أن  الفــى مــن شــراخيت،  مــع  التعاطــف  علــى 
مثــل هــذه الكتــاابت تتعاطــف مــع اجلــالد، وتشــرعن 
عــن  يســأل  آخــر  قــارئ  النســاء،  ضــد  العنــف 
جوانــب  عــن  ابحثًــا  مبصــر،  تتعلــق  أكثــر  تفاصيــل 
بعيــد،  مــكان  عــن  التخيليــة  تصوراتــه  تداعــب  مثــرة 
دون  لتعليقاهتــم  تســتمع  األمركيــة  الفتــاة  جتلــس 
روايتهــا يف  بطلــّي  شــرَّحت  بعدمــا  نــور  تعليــق، كأن 
مبــرآة  اإلجنليــزي  القــارئ  تفاجــئ  الســابقة،  الفصــول 
هلــا  زميــل  فقــط  داخلــه،  يــدور  ومــا  أســئلته  تعكــس 
وينصحهــا  العمــل  يف  التقنيــة  اجلوانــب  علــى  يركــز 
ال  حيــث  تفعلــه  مــا  وهــو  األخــر،  الفصــل  حبــذف 
اجلميــع  حديــث  رغــم  جنــده  وال  الفصــل  هــذا  نقــرأ 
املصريــة  املاجنــو  طعــم  مثــل  الروايــة  أثــر  لكــن  عنــه، 

الفــم. يف  طويــاًل  عالًقــا  يظــل 

الكامــرا مل يعــد يصــور هبــا؛ ألنــه يرفــض 
حــد  علــى  مزيــف  لواقــع  صــور  التقــاط 
يعــرِّف  عامــن  عــاش  بعدمــا  تعبــره، 
املــال  يكســب  عاملــي،  نفســه كمصــور 
وينفــق بــال حســاب، يتوقــف عــن العمــل 
مــن  جحــر  يف  ويســكن  املــال،  وينتهــي 
إىل  اإلدمــان  ويقــوده  القاهــرة،  جحــور 

الــذات. تدمــر  طريــق 
توقــع  ميكننــا  النقطــة  هــذه  عنــد 
الفــى  ســتلتقي  األمركيــة  الفتــاة  الباقــي، 
قصــة  بينهمــا  ستنشــأ  شــراخيت،  مــن 
فهــذه  درامــي،  بشــكل  تنتهــى  حــب، 
خصوًصــا  خمتلفــة  بصيــغ  تكــررت  القصــة 
هــي   .2011 تلــت  الــيت  الســنوات  يف 
كذلــك تيمــة مكــررة يف األدب املصــري 
األخــر،  العقــد  يف  ابلعربيــة  املكتــوب 
البســيطة  القصــة  هــذه  حتــول  نــور  لكــن 
الطبقــات  لتصــادم  مــروع  مشــهد  إىل 
ينتهــي  السياســية،  االجتماعيــة واهلــوايت 

مفجعــة. جبرميــة 
■ ■ ■

بلغتهــا  األمركيــة  الفتــاة  هــل  لكــن 
حكايــة  روايــة  علــى  قــادرة  االجنليزيــة 

شــراخيت؟ مــن  الفــى 
األمركيــة  الفتــاة  حيــاة  يف  شــرًخا  اللغــة  تفــرض 
وجتعــل  تفضحهــا  ركيكــة  فعربيتهــا  ملصــر،  املهاجــرة 
اجلميــع يســأهلا "مــن أيــن أنــت؟" بــل جتعــل الكاتبــة 
متنحهــا هــذا اللقــب "الفتــاة األمركيــة" رغــم أصوهلــا 
املصريــة وحياهتــا يف مصــر. وحــن تقــع يف حــب الفــى 
شــقتها  يف  معهــا  لإلقامــة  وينتقــل  شــراخيت  مــن 

التواصــل. يف  عائًقــا  اللغــة  تظــل  الفاخــرة، 
الفــى مــن شــراخيت الــذي تــرىب دائًمــا يف رعايــة 
أتكل  وهــي  األمركيــة  الفتــاة  جبــوار  جيلــس  جدتــه، 
الفتــاة  فمــه،  يف  تطعمــه  أن  جدتــه  مثــل  ويتوقــع 
مــع  عالقــة  يف  نفســها  جتــد  النســوية،  األمركيــة 
الفــى مــن شــراخيت تتحــول فيهــا إىل منــوذج المــرأة 
مســتلبة، تذهــب صباًحــا للعمــل، بينمــا جيلــس هــو يف 
املنــزل، وحــن تعــود تعــد الطعــام لوحدهــا يف املطبــخ، 
وبعــد األكل تنظــف املائــدة واملطبــخ لوحدهــا، بينمــا 
الفــى مــن شــراخيت ال يفعــل شــيًئا ســوى مشــاهدة 
الفــى  هــو  لــه  فبالنســبة  يوتيــوب،  علــى  فيديوهــات 

النوعيــة مــن الزابئــن غــر مرغــوب فيهــا هنــا؛ ألهنــم قــد 
يشــوهون صــورة املطعــم كمــكان لـ"النــاس النظيفــة".

الــذي  املصــري  املصطلــح  هــو  النظيفــة"  "النــاس 
أن  بشــرط  األغنيــاء،  إىل  لإلشــارة  عــادة  يســتخدم 
مظهرهــم  علــى  واضــح  بشــكل  صورهتــم  تنعكــس 
ومــاركات املالبــس الــيت يرتدوهنــا، فاملظهــر هــو بوابــة 
الدخــول لعــامل امتيــازات الطبقــة الرجوازيــة املصريــة. 
دون  الطبقيــة  امتيازاهتــا  األمركيــة  الفتــاة  تبتلــع 
مــن  الفــى  ثــورة  ســبب  تفهــم  وال  تعيهــا،  أن  حــى 
ســلم  وجــود  شــقتها  يف  يكتشــف  حــن  شــراخيت 
زمــن  إىل  البنايــة  تنتمــي  حيــث  للخــدم،  خمصــص 
املصــري  اجملتمــع  يف  الطبقيــة  حــن كانــت  امللكيــة 
مشــرعنة بســلطة نظــام األلقــاب امللكــي وحمميــة بقــوة 

لســالح. ا
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مــن  الثــاين  اجلــزء  يف  الصوتــن  تنــاوب  يســتمر 
بــداًل  بــل   .If بـــ تبــدأ  أســئلة  دون  لكــن  الروايــة، 
تظــن  تفصيليــة  هوامــش  عــدة  نــور  لنــا  تضــع  منهــا 
املصــري،  غــر  للقــارئ  إرشــادات  أهنــا  البدايــة  يف 
كأن تشــرح أنــواع املاجنــو املصريــة، أو مــا هــي وجبــة 
الفــول؛ تظــن أهنــا شــروحات تعريفيــة، لكــن لــو كان 
وأن  الراحــة،  بعــدم  لشــعر  مصــرايًّ كحــايل؛  القــارئ 
وحــى  منضبطــة،  غــر  تفاصيــل  أو  أخطــاء  هنــاك 
حتديــد  أســتطع  مل  الروايــة  قــراءة  مــن  انتهيــت  بعدمــا 
عنــد  توقفــت  أن  إىل  اهلوامــش،  تلــك  دقــة  مــدى 
ســيد  امســه  نــويب  ألعمــال كاتــب  فيــه  تشــر  هامــش 
املراجــع، وحــن مل  امســه يف كل  عــن  ضيــف، حبثــت 
أصــل إىل نتيجــة أرســلت لنــور أســأهلا عنــه؛ فقالــت 
إهنــا مــن اخرتعــت االســم والشــخصية مثــل عــدد مــن 

اهلوامــش. تلــك 
للقــارئ  فخــاخ،  عــدة  الروايــة  يف  نــور  تنصــب 
حبثًــا  بصفتــه  األدب  يقــرأ  الــذي  املتلصــص، 
لنــا  لتكشــف  الفخــاخ  هــذه  وتســتخدم  اجتماعيًّــا. 
احليــاة  حلقائــق  األمركيــة  الفتــاة  اســتيعاب  طبيعــة 
مــن حوهلــا يف مصــر، حيــث إهنــا أيًضــا ال متيــز بــن 
شــرا  مــن  الفــى  خيتلقهــا  الــيت  واألكاذيــب  احلقائــق 
خيــت إذ ميــزج بــن احلقائــق واألســاطر، وهــو يشــرح 

خنصرهــم. ظفــر  الرجــال  بعــض  يطيــل  ملــاذا  هلــا 
الــرواايت  بــن  التفريــق  وصعوبــة  االضطــراب  هــذا 
عالقــة  تفاصيــل  يف  ذروتــه  يصــل  للحقائــق  املتعــددة 
شــراخيت  مــن  الفــى  يرويــه  الــذي  فاملشــهد  احلــب؛ 

هذه القصة 
تكررت بصيغ 

مختلفة 
خصوًصا في 

السنوات التي 
تلت2011 . هي 

كذلك تيمة 
مكررة في 

األدب المصري 
المكتوب 

بالعربية في 
العقد األخير، 

لكن نور تحول 
هذه القصة 

البسيطة 
إلى مشهد 

مروع لتصادم 
الطبقات

تفرض اللغة 
شرًخا في حياة 

الفتاة األميركية 
المهاجرة لمصر، 

فعربيتها 
ركيكة تفضحها 

وتجعل الجميع 
يسألها »من 
أين أنت؟ بل 

تجعل الكاتبة 
تمنحها هذه 

اللقب »الفتاة 
األميركية« رغم 

أصولها المصرية

تتلعب نور 
نجا بالضوء 

والظلل، مثل 
الساحر تبسط 
أمامنا قماشة 
سوداء، تخفي 

تفاصيل 
وتجعلنا 

نشك فيما 
تخبرنا فيه، 
ثم تكشف 

لنا اللعبة في 
الفصل األخير

تبتلع الفتاة 
األميركية 

امتيازاتها 
الطبقية دون 

حتى أن تعيها، 
وال تفهم سبب 
ثورة الفتى من 
شبراخيت حين 

يكتشف في 
شقتها وجود 

سلم مخصص 
للخدم، حيث 

تنتمي البناية 
إلى زمن الملكية
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يف البــدء كان اجلســر عاًجــا اخرتعــه اإلنســان؛ جلــرح يف 
لــه  تعرضــت  فــوق كســر  جبــرة  مندفــع،  هنــر  شــقَّه  األرض 

اليابســة.
 كانــت اجلســور األوىل بســيطة مــن اخلشــب، تفــي ابلوظيفــة 
العمليــة يف تيســر احليــاة وربــط الضفتــن، مث دخلــت اخلامــات 
التــوايل، ومثلمــا  علــى  واملعــادن  احلجــر  مــن  األطــول عمــًرا 
تطــورت عمــارة البيــوت مــن جمــرد مــأوى لإلنســان صــارت 
للجســور مجالياهتــا، إىل حــد جعلهــا مــزارات يقصدهــا النــاس 
للنزهــة، ســواء كانــت يف داخــل املــدن أو خارجهــا، مث توســعت 
وظيفــة اجلســر يف العمــران؛ فأصبــح يقــام للوصــل بــن جبلــن 
لتيســر مــد الطــرق، وبــن برجــن يف العمــارة احلديثــة ملضاعفــة 

املعابــر اجلميلــة يف زمــن اإلمهــال الوطــي يف مصــر واالحــرتاب 
يف ســورية، وأن تتكاثــر اجلســور الوظيفيــة الــي تشــق أحشــاء 
املدن، ال لربط ضفي هنر، بل فوق شــوارع انتهكتها اجلســور 
القبيحــة كحــل ســهل لتكــدس الســكان كمــا يف القاهــرة. يف 
مكتبــة  عــن  حديثًــا  الصــادر  والسياســة«  »العمــران  كتابــه 
مدبــويل ابلقاهــرة، يعتــر د.مأمــون فنــدي كبــاري القاهــرة إشــارة 
رمزيــة إىل سياســات القفــز فــوق املشــكات بــداًل مــن حلهــا.

 ومــا كان للجســر أن يبقــى يف ميــدان العمــارة، تعاظمــت 
ميثلــه  الــذي  وااللتئــام  االتصــال  معــى  ألن  الرمزيــة،  قيمتــه 
اجلســر هــو جوهــر علــم االجتمــاع والسياســة، ال مدينــة أو 
مدنيــة دون جســور بــن مواطنيهــا، وال ســام بــن األمــم دون 

جســور مــن اتصــاالت ومصــاحل وفنــون وصناعــات.
 هنــاك العديــد مــن املعــاين تتبــادر إىل أذهاننــا عندمــا نســمع 

كلمــة »جســر«.
يف السياســة يتحدثــون عــن »جتســر اهلــوة« مبعــى تقريــب 
احلضــاري  ابملعــى  اجلســر  الدولــة  وهنــاك  النظــر،  وجهــات 
بــن  مفاوضــات  أيــة  يف  السياســي  وابملعــى  األمــد،  طويــل 

اجلســر. املدينــة  هنــاك  وابملثــل  متحاربــن، 
ويف األدب والفكــر ال نعــدم النصــوص الــي قامــت وتقــوم 
بــدور اجلســر بــن األمــم مثــل ألــف ليلــة وليلــة، ورســالة الغفــران 
والكوميــداي اإلهليــة، وهنــاك النصــوص اجلســر بــن شــعوب أمــة 
واحــدة مثــل الســر الشــعبية كســرة الظاهــر بيــرس والســرة 

مســاحاهتا، وتوفــر مــكان للنزهــة بــن الســماء واألرض، كمــا 
يف برجــي بــرتوانس التــوءم يف العاصمــة املاليزيــة كواالملبــور. 

 صــارت اجلســور رمــًزا لالتئــام، هلــذا يلجــأ إليهــا العشــاق 
يلتقطــون الصــور، ويُعلقــون يف أســوارها أقفــال احلــب، رمــًزا 
الحتــاد أبــدي، واجلســور يف الوقــت ذاتــه رمــز للفصــل، وتذكــر 

ابالختــاف.
القناطــر  أمجــل  مــن  بعًضــا  العربيــة  األهنــار  عرفــت  وقــد   
مــدن  معــامل  مــن  صــارت  الــي  املعدنيــة،  واجلســور  احلجريــة 

وبغــداد.  كالقاهــرة 
ــة بعًضــا  ــة العربي ــة أن تكتســب املدين  مــن املفارقــات احلزين
مــن مجاهلــا مــن جســور زمــن االســتعمار، وتفقــد معظــم هــذه 

اهلاليــة، ولــن نعــدم املفكــر أو املبــدع اجلســر بــن الثقافــات.
 ال ميكــن أن يتســع امللــف لــكل اجلســور الــي مدهتــا الثقافــة 
العربيــة إىل الغــرب، مــن فاســفة وعلمــاء األمــة األولــن، إىل 
التونســي، إىل  الديــن  الطهطــاوي وحممــد خــر  جيــل رفاعــة 
جــران وجمايليــه مــن أمثــال طــه حســن، أو مــن جيــل اتٍل لــه 
مثــل أمــن معلــوف، وعبدالفتــاح كيليطــو، إىل أحــدث جيــل 

عــريب يكتــب اآلن يف الغــرب بلغــات أخــرى.
 ســيبدو يف هــذا امللــف تكــرار لذكــر رائعــة إيفــو أندريتــش 
»جســر علــى هنــر درينــا« وهــذا ليــس تكــرارًا ســهوان عنــه، بــل 
ــرواايت الــي كان اجلســر  اســتفتاًء علــى واحــدة مــن أعظــم ال

عنــوااًن هلــا.
 تكشــف روايــة أندريتــش عــن قــدرة اإلنســان علــى إقامــة 
اجلســور وعلــى نســفها يف الوقــت ذاتــه، واألهــم أهنــا تكشــف 
عــن قــدرة اإلنســان علــى أن يكــون وحًشــا حــى عندمــا يبــي 
جســًرا ابلســخرة والقمــع، فيفتــح جراًحــا يف الــروح، بينمــا أراد 

احملررأن يعــاجل جــرح األرض!

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

يف الداللة والتاريخ

انصر الرابط

ال ريــب أن اللغــة العربيــة مــن أكثــر اللغــات منطقيــة يف تكوينهــا وقواعدهــا واشــتقاق معانيهــا، 
واألمــر أبغلبــه عائــد إىل اعتمــاد تراكيبهــا علــى اجلــذر اللغــوي الثاثــي )أو الرابعــى( الــذي 
علــى أساســه تبــى املعــاين وتشــتق الكلمــات املرتبطــة مبدلــول واحــد، هذه القاعدة االشــتقاقية 
تســمح للغــة ابلتوســع والتمــدد عــددايًّ ودالليًّــا مــن دون أن تفقــد ارتباطهــا ابألســاس الــداليل، 
الــذي يصــل مــا بــن الكلمــات املشــتقة منــه كلهــا، مهمــا تباعــدت معانيهــا اخلاصــة عنــد 
االســتخدام، وهــي أيًضــا تســمح للمتكلــم ابلعربيــة ابستشــفاف أصــل أي كلمــة يقابلهــا، 

وابلتــايل جماهلــا الــداليل، إذا كان يعــرف جذرهــا اللغــوي الــذي مينحهــا أســاس معناهــا. 

هــذا مــا خطــر ببــايل عندمــا بــدأت التفكــر ابلكتابــة عــن اجلســر، 
خاصــة بعــد أن حللــت يف ذهــي اجلــذر اللغــوي للكلمــة ج-س-ر، 
ووجــدت أن أقــرب املفاهيــم لغــوايًّ للجســر، مبعــى القنطــرة الــيت تربــط 
بــن نقطتــن ويعــر عليهــا، هــي كلمــة جســارة، أي اجلــرأة واإلقــدام 
الكلمتــن؛  بــن  الرائــع  االرتبــاط  يف  النظــر  أجيــل  ووجدتــي  والعــزم. 

فالعبــور مــن نقطــة ألخــرى، أو حالــة ألخــرى 
شــعورايًّ  أو  مكانيًّــا،  اجلســر  حيققــه  مــا  وهــو 
يتطلــب إقداًمــا وجــرأة، بــل رمبــا أيًضــا بعــض 
التهــور عندمــا يكــون العبــور صعبًــا، أو نقطــة 
الوصــول غــر معروفــة متاًمــا، أو اجملــاز خطــرًا، 
كأن يكــون فــوق هــوة ســحيقة، أو جمــرى مــاء 
، أو روحيًّا، عندما يكون  بعيد الغور، أو رمزايًّ
العبــور مــن بــرزخ آلخــر. هــذه هــي حالــة أغلــب 
اجلســور يف التاريــخ ويف األســطورة، وهــي مــا 

الــيت تســيدت حداثتنــا ومــا زالــت؛ كباريــس ونيويــورك  وتلــك احلديثــة 
ولنــدن. فاألهنــر تؤمــن املــاء للشــرب والزراعــة واجملــرى للمالحــة والدفــاع يف 
حالــة الغــزو، ولكــن األهنــر يف اآلن نفســه تشــكل حاجــزًا طبيعيًّــا حيــد مــن 
احلركــة والتواصــل، ومــن توســع املــدن نفســها والعبــور مــن ضفــة ألخــرى، 
مــن هنــا نشــأت فكــرة اجلســر أصــاًل؛ لتأمــن دوام ازدهــار املســتوطنات 
األوىل عــر توســعها، ولوصلهــا مبــا يلــي النهــر الــذي أقيمــت أساًســا علــى 

ضفــة مــن ضفتيــه. 
ال نعــرف الكثــر عــن اجلســور األوىل الــيت رمبــا كانــت مبنيــة مــن مــواد 
وهــذه  والقصــب،  والبــوص  اخلشــب  مثــل  للتحلــل،  قابلــة  أو  هشــة، 
حاالت مدونة يف التاريخ، عندما أقيمت اجلســور بواســطة ربط الزوارق 
ببعضهــا البعــض، ونشــر مقدماهتــا ومؤخراهتــا لتأمــن ســطح مســتٍو ميكــن 
العبــور عليــه، نعــرف أن جســورًا مــن هــذا النــوع أقيمــت يف رومــا يف 
عهــد اإلمراطــور كــركال )حكــم 198-21٧ م(، الــذي وصــل ضفــيت 

هنــر التيــر جبســور قــوارب وعقدهــا علــى شــكل 
جــزر اصطناعيــة يف منتصــف النهــر، مســتهلًكا 
ميزانيــة  أرهــق  ممــا  القــوارب؛  مــن  عــدًدا كبــرًا 
البحريــة الــيت خســرت الكثــر مــن مراكبهــا يف 
ســبيل هلــو اإلمراطــور، وكذلــك أقيــم علــى األقــل 
جســر قــوارب واحــد يف بغــداد العباســية، عندمــا 
اعتمدت املدينة اليت أنشئت على ضفيت دجلة 
يف النصــف الثــاين مــن القــرن الثامــن امليــالدي 
على العبارات واجلسور اخلشبية وجسر القوارب 
املوصولــة، ومل تــن أي جســر دائــم، ورمبــا كان 

زالــت كذلــك اليــوم مــع توســع يف الــدالالت بتوســع اجملــاالت اإلنســانية 
الــيت حتتــاج لوصــل بــن مكوانهتــا؛ فاجلســور تصــل مــا كان مقطوًعــا، 
أو متعارًضــا وخمتلًفــا، وجتتــاز مــا كان عميًقــا، وبناؤهــا نفســه يتطلــب 
جســارة وحنكــة هندســية كمــا يتطلبــه تصميمهــا، ويف النهايــة اجتيازهــا. 
املوقــع  شــكلت  الــيت  األهنــر  فــوق  تعقــد  اجلســور  تقليــدايًّ كانــت 
القــدمي  اإلنســان  الســتيطان  األساســي 
عنــد بــزوغ فجــر احلضــارة اإلنســانية، قبــل 
مــا يــرتاوح بــن 6000 و9000 ســنة؛ 
علــى  نشــأت  األوىل كلهــا  فاحلضــارات 
ضفــاف األهنــر: النيــل يف مصــر، والفــرات 
اهلنــد،  الرافديــن، والســند يف  ودجلــة يف 
والنهــر األصفــر يف الصــن. وكذلــك األمــر 
يف املــدن الكــرى يف العــامل، تلــك ذات 
التاريــخ القــدمي كرومــا وبغــداد ودمشــق، 

هناك جسر من القوارب املوصولة يف قطائع أمحد بن طولون يف مصر، 
النيــل عــام 8٧6 م علــى منــوذج ســامراء  أنشــأ عاصمتــه علــى  الــذي 
العاصمــة العباســية علــى دجلــة، الــيت ولــد ابــن طولــون وعــاش فيهــا، قبــل 

أن يصبــح واليًــا علــى مصــر يف منتصــف القــرن التاســع امليــالدي. 
الطــرق،  اهلندســية واملعماريــة وخاصــة تصميــم  األمــور  كمــا يف كل 
متيــز الرومــان هبندســة اجلســور الدائمــة الــيت أقامــوا منهــا أعــداًدا كبــرة 
اجلســور  غالبيــة  أقيمــت  وقــد  إمراطوريتهــم.  يف  األهنــر  خمتلــف  علــى 
مكانــه؛  النحيــت  احلجــر  حــل  اخلشــب، مث  مــن  البدايــة  الرومانيــة يف 
لتأمــن متانــة ودميومــة أفضــل، ومــا زال الكثــر مــن اجلســور الرومانيــة 
قائًمــا بــل ومســتعماًل اليــوم، كمــا يف حالــة بعــض جســور رومــا نفســها؛ 
كجســر ســانت-أجنلو، مما يدل على جدارة اهلندســة الرومانية، فاجلســر 
الرومــاين املثــايل يقــام علــى عقــود حجريــة ذات أقــواس نصــف دائريــة 
الرومــان  اشــتهر  بقوالــب حديديــة ومونــة إمسنتيــة،  املثبــت  مــن احلجــر 
هبــا، وتــرتاوح فتحــات هــذه األقــواس بــن 
3 و9 أمتــار يف أقصاهــا، وطوهلــا يصــل 
أحيــااًن إىل أكثــر مــن ٧00 مــرت؛ كمــا يف 
حالة وجســر مريدا يف إســبانيا املشــهور، 
وقــد أقــام الرومــان جســورًا علــى معظــم 
األهنــار يف إمراطوريتهــم شــرقًا وغــراًب، مــا 
عــدا هنريــن عظيمــن اثنــن: الفــرات يف 
ســورية الــذي شــكل احلــدود املتأرجحــة 
بــن الرومــان وأعدائهــم الفــرس، والنيــل يف 
مصــر؛ التســاعه وصعوبــة بنــاء اجلســور 

ال نعرف الكثير عن الجسور 
األولى، التي ربما كانت 
مبنية من مواد هشة، أو 

قابلة للتحلل، مثل الخشب 
والبوص والقصب

أقرب المفاهيم لغويًّا للجسر، 
بمعنى القنطرة التي تربط 
بين نقطتين ويعبر عليها، 
هي كلمة جسارة، أي الجرأة 

واإلقدام والعزم

� اإلسباين سانتياغو كاالتراڤا
أشهر مصمم للجسور يف العامل

� جسر )هللا ڤردي خان(
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عليه، ولكنهم عدا ذلك بنوا جسورًا مهمة على األهنر الكرى األخرى 
مثل الراين يف أملانيا، والدانوب يف النمسا واجملر، شكلت معابر رئيسية 
يف شــبكة الطــرق الواســعة الــيت أنشــأها الرومــان لوصــل خمتلــف أرجــاء 

إمراطوريتهــم الواســعة.
مل خيلف الرومان من اهتم ابلطرق واملواصالت واجلسور كاهتمامهم، 
ولو أن الدول اإلسالمية شهدت فرتاٍت ازداد فيها االهتمام ابملواصالت 
والتجــارة وأتمــن طــرق احلــج؛ ممــا اســتتبع يف أحيــان كثــرة بنــاء طــرق 

اســتعمال  وإعــادة  ترميــم  أو  جديــدة،  وجســور 
الطــرق واجلســور قبــل اإلســالمية، هــذا مــا فعلــه 
األمويون خصوًصا يف مركز إمراطوريتهم يف بالد 
الشــام، حيــث اكتشــفت عالمــات طــرق عديــدة 
ابلعربيــة علــى دروب ســورية اجلنوبيــة وفلســطن، 
تعــود إىل عهــدي عبــد امللــك بــن مــروان )685-

٧05( وابنــه الوليــد )٧05-٧15(. ورمبــا رمــم 
األمويــون أيًضــا بعًضــا مــن اجلســور الرومانيــة علــى 
األهنــر الصغــرة يف املنطقــة. وال بــد أن العباســين 
أيًضــا اهتمــوا بصيانــة الطــرق يف دولتهــم املرتاميــة، 
جســور  عــن  معلومــات  أي  منلــك  ال  أننــا  ولــو 
زبيــدة  فــدرب  الطرقــات؛  هــذه  علــى  أقاموهــا 
الرشــيد  هــارون  عهــد  إىل  يعــود  الــذي  الشــهر 

وصــل  والــذي  زبيــدة،  احلصيفــة  زوجتــه  إىل  وينســب   )808-٧86(
بغــداد ابملدينــة ومكــة، وإن اشــتهر آبابره وخاانتــه املخصصــة للحجــاج، 
مل يشــهد بنــاء أي جســر مهــم؛ مبــا أنــه مل يقطــع أي هنــر علــى طريقــه يف 
الصحــراء اجلــرداء مــن غــرب العــراق إىل احلجــاز. أمــا الدولــة اإلســالمية 
الــيت اشــتهرت ببنــاء الطــرق واجلســور حبــق، حــى نســب إليهــا نــوع مــن 
اجلسور املعقودة فهي الدولة السلجوقية، اليت امتد سلطاهنا على غالبية 
أراضــي وســط آســيا وإيــران والعــراق يف القــرن احلــادي عشــر، مث امتــدت 
إىل ســورية واألانضــول يف هنايــة ذلــك القــرن بعــد هزميتهــا للبيزنطيــن يف 
معركــة مالذكــرد الشــهرة )10٧1(. ولكــن غالبيــة اجلســور الســلجوقية 

مشــال هنــر زاينــده، حيــث امتــدت مدينــة أصفهــان التارخييــة إىل جنوبــه، 
حيث أقام الشاه عباس وخلفاؤه العديد من األرابض اجلديدة والقصور 
واملتنزهــات، أهــم هــذه اجلســور وأكثرهــا ضخامــة مهــا جســر )هللا ڤــردي 
خان( أو جسر )سي أوسه پل(، أو )الثالثة وثالثن جسرًا( وهو عدد 
عقــود اجلســر الــذي أنشــأه هللا ڤــردي خــان قائــد اجليــش أبمــر مــن شــاه 

عبــاس بــن 1599 و1602، وجســر خاجــو 
الــذي أقامــه الشــاه عبــاس الثــاين عــام 1650. 
كال اجلســرين مــن احلجــر وكالمهــا مقــام مــن 
صفن من العقود املدببة، السفلي منها يشكل 
دعامات اجلسر، والعلوي يؤمن غطاًء للمارين 
مــن عــرابت ومشــاة علــى الطرفــن، يتكــون كال 
األعلــى  إىل  منحنيــن  مســارين  مــن  اجلســرين 
حيــث  اجلســر،  منتصــف  يف  يلتقيــان  قليــاًل، 
أقيــم جنــاح مقــوس ومثمــن األطــراف اســتخدم 
ألغــراض عــدة، رمبــا كان أكثرهــا مالءمــة هــو 
منتــزه لتقــدمي الشــاي للعابريــن، ومــازال اجلســران 
إىل اليــوم مــن متنزهــات األصفهانيــن املفضلــة، 

ابإلضافــة إىل كوهنمــا نقطــيت عبــور أساســيتن بــن مشــال وجنــوب املدينــة.
مع دخول احلداثة ومتطلباهتا االقتصادية واملدنية والعســكرية ازدادت 
وتــرة إقامــة اجلســور يف كل مــكان يف العــامل، بــل وظهــرت مــدارس لتعليــم 
هندســة اجلســور، رمبــا كان أمههــا مدرســة اجلســور والطــرق يف اپريــس 
الــيت أسســت عــام 1٧44، وتنوعــت أشــكال اجلســور ومــواد وطــرق 
اإلجهــاد،  مســبقة  والبيتونيــة  احلديديــة  اجلســور  وظهــرت  إنشــائها، 
واجلســور املعلقــة، مث اجلســور املعاصــرة ذات األبعــاد اهلائلــة والــيت تصــل 
أحيــااًن مــا بــن بلديــن خمتلفــن عــر البحــر؛ كاجلســر املقــام بــن البحريــن 
واململكــة العربيــة الســعودية، وقــد تفوقــت الصــن علــى غرهــا مــن الــدول 

تعــود إىل عهــد الســلطان عــالء الديــن كيقبــاد األول )1219-123٧( 
الذي حكم ســلطنة ســلجوقية خمتزلة يف األانضول، عرفت ترخييًّا ابســم 

دولــة ســالجقة الــروم.
وســع كيقبــاد الســلطنة الــيت ورثهــا عــن آابئــه يف األانضــول، واهتــم 
بتحصينهــا وأتمــن املواصــالت يف أرجائهــا، وأقــام لذلــك الغــرض العديــد 
مــن اخلــاانت الــيت مــا زالــت قائمــة اليــوم، ومهــد الــدروب وبــى اجلســور 
علــى األهنــر، تتميــز اجلســور الســلجوقية، الــيت بنيــت إمــا مــن احلجــر، 
الــيت  املدببــة  اآلُجــر، بعقودهــا  مــن  أو 
املثلثــي  نفســه  اجلســر  تشــكيل  تــوازي 
املقطــع؛ حيــث تعلــو نقطــة املنتصــف 
فيــه بشــكل واضــح عــن هنايتيــه، علــى 
عكــس جســور العقــود نصف-الدائريــة 
الــيت تكــون عــادة مســتوية؛ ممــا يســهل 
حركــة العجــالت علــى ســطحها، ورمبــا 
ممكنًــا؛  املدببــة  العقــود  اعتمــاد  كان 
ألن املســلمن عموًمــا ختلــوا عــن النقــل 
ابلعــرابت، واعتمــدوا عوًضــا عــن ذلــك 
النقــل علــى ظهــور اجلمــال القــادرة علــى 
الســبب  ولكــن  املنحنيــات،  صعــود 
ميكــن أن يكــون إنشــائيًّا أيًضــا، حيــث 
إن َميَــالن ممــري اجلســر ابجتــاه هنايتيــه علــى األرض ميكــن أن ينقــل بعًضــا 
مــن احلمولــة مــن منتصــف اجلســر إىل قاعدتيــه، وميكــن أن يكــون هنــاك 
ســبب مجــايل الختيــار العقــود املدببــة واملقطــع املثلثــي، حيــث إن العقــود 
املدببــة كانــت ســائدة يف خمتلــف نواحــي العمــارة اإلســالمية الوســيطة.

أقامتهــا  الــيت  اجلســور  متيــزت  فقــد  احلديثــة،  قبــل  مــا  الفــرتة  أمــا يف 
اإلســالمي،  العــامل  مــن جســور  عــن غرهــا  إيــران  الصفويــة يف  الدولــة 
وخباصــة تلــك الــيت أقامهــا الشــاه األكثــر شــهرة عبــاس األول الصفــوي 
يف عاصمتــه اجلديــدة أصفهــان، يف بدايــة القــرن الســابع عشــر. هنــا جنــد 
عــدة جســور حجريــة معقــودة تعــود لبدايــة القــرن الســابع عشــر تعــر مــن 

مؤخــًرا يف بنــاء اجلســور العمالقــة )كمــا تفوقــت يف الكثــر مــن مناحــي 
اإلنتــاج واملواصــالت( حيــث إن ســتة مــن أطــول عشــرة جســور يف العــامل 
واقعــة يف الصــن، وظهــرت أيًضــا أشــكال جديــدة مــن تصميــم اجلســور 
القــدرات  علــى  تعتمــد  عجيبــة،  وهندســات  مســتقبلية  مالمــح  ذات 
اهلائلــة للحواســيب اجلديــدة علــى حســاب وإنتــاج األشــكال اإلهليلجيــة 
للمصممــن إبعمــال  ممــا مســح  املعقــدة؛ 
بتشــكيالت  تصميــم جســور  اخليــال يف 
فنيــة رائعــة. ولعــل أشــهر مصمــم للجســور 
يف العــامل اليــوم هــو املعمــاري واإلنشــائي 
مل  الــذي  ســانتياغو كاالتراڤــا  اإلســباين 
عقــود  يف  األشــكال  لتخيــل  جمــااًل  يــدع 
اجلســور إال وطرقــه وأبــدع فيــه، ولــو أنــه 
أبــدع بشــكل خــاص يف تصميــم اجلســور 
يف  كمــا  واحــد،  جانــب  مــن  املعلقــة 
اجلســور الثالثــة الــيت أنشــأها يف إشــبيلية، 
عاصمــة  دبلــن  الرائعــن يف  اجلســرين  أو 
أهــم  امســي  علــى  مسيــا  واللذيــن  إيرلنــدا، 
أديبن إيرلندين يف القرن العشرين: جيمس جويس وصامويل بيكيت. 
املقــال،  هــذا  بدايــة  إىل  األدبيــن  االمســن  ذوا  دبلــن  يعيــدان جســرا 
ودالالت اجلســر اللغويــة العربيــة: العبــور والوصــل والتواصــل واالنتقــال 
مــن حالــة إىل أخــرى، ولكــن أيًضــا اجلســارة واإلقــدام واقتحــام اجملهــول، 
اجلســور علــى هــذا األســاس اخــرتاع إنســاين رائــع ذو وظائــف ماديــة 
واضحة ومهمة، ودالالت معنوية عميقة ومتعددة، تبقى أمهها يف رأيي 
هــي خاصيــة اجلســر يف الوصــل بــن طرفــن بينهمــا عائــق، أو اختــالف، 
أو تناقــض. يف عاملنــا املبــي فكــرايًّ وهوايتيًّــا ومعلوماتيًّــا )خاصــة يف الفــرتة 
املعاصــرة( علــى جمموعــات مــن الثنائيــات، أو املزدوجــات املتضــادة، يبــدو 
يل أن مفهوم اجلســر يشــكل واحًدا من أفضل األدوات املتاحة لتجنب 
التضــاد ووصــل الثنائيــات يف الطبيعــة، كمــا يف الفكــر واخليــال واملعتقــد. 

هناك حاالت مدونة في 
التاريخ، لجسور أقيمت 

بواسطة ربط الزوارق ببعضها 
البعض ونشر مقدماتها 

ومؤخراتها؛ لتأمين سطٍح 
مستٍو يمكن العبور عليه

تقليديًّا كانت الجسور تعقد 
فوق األنهر التي شكلت 

الموقع األساسي الستيطان 
اإلنسان القديم عند بزوغ فجر 

الحضارة اإلنسانية قبل ما 
يتراوح بين ٦000 و٩000 سنة

� .. وجسر  جيمس جويس� جسر  وصامويل بيكيت يف إيرلندا
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يف مفهــوم اللوغــوس Logos، يقــول: »هــذا التوحيــد الــذي ينطــوي 
عليــه فعــل ليغيــن ال يعــي أننــا نقتصــر علــى مجــع األضــداد وضمهــا 
ــد يعــرض أمامنــا أشــياء يتنــوع وجودهــا  واملصاحلــة بينهــا، الــكل املوحِّ
ويتبايــن وقــد اجتمعــت يف احلضــور ذاتــه، مثــل الليــل والنهــار، الشــتاء 
والصيــف، الســلم واحلــرب، اليقظــة والنــوم، ديونيــزوس وهاديــس، إن 
الــيت  البعيــدة  ينقــل )الّشــيء حنــو ضــده(، عــر املســافة  الــذي  هــذا 
تفصــل احلاضــر عــن املاضــي، إّن هــذا الدايفرومنــون هــو مــا يعرضــه 
اللوغــوس يف حركــة انتقالــه، وفعــل اللوغــوس ينحصــر يف عمليــة الّنقــل 

ــد، انقــل وحامــل«.  هــذه، إنّــه مــا ينقــل، اللوغــوس، الوجــوُد املوحِّ
اللوغــوس إًذا هــو مــا ينقــل، إنــه جســر، وهــو »مــا يعــرض أمامنــا 
أشياء يتنوع وجودها ويتباين وقد اجتمعت يف احلضور ذاته«. وهو، 
ككل جســر، ينقــل طرفــن ال يتمايــزان يف البدايــة مبعــًدا أحدمهــا عــن 
اآلخــر، إالّ أنــه ابتعــاد يوصــل الطرفــن املتخالفــن ابلفعــل ذاتــه الــذي 
يفصــل بينهمــا. مــا أبعــدان إًذا عــن التوحيــد امليتافيزيقــي الــذي يصنــع 
هــوايت وامهــة وتطابقــات تقضــي علــى كل تفــّرد، يربــط اجلســر فيمــا 
بــن ضفتــن مــرزًا انفصــال إحدامهــا عــن األخــرى، ويقيــم االختــالف 
هــوايت تعّدديــة تضّمهــا وحــدة غــر ميتافيزيقيــة، تــرتك لــكل عنصــر 

نصيبــه مــن التمّيــز، وتتيــح ابلنســبة للمجمــوع حريــة احلركــة.
ال عجــب إًذا أن يعمــد واحــد مــن أهــّم »مفكــري االختــالف«، 
وأعــي ميشــيل فوكــو، إىل التوقّــف عنــد عالمــة املســاواة الــيت حيــدِّد 

عــن طريقهــا منطــُق التطابــق مفهــوم اهلويــة، كــي يــرى فيهــا قنطــرة 
إليهــا،  تضّمهــا  لكــي  ذاهتــا  عــن  اهلويــة  تفصــل  وحركــة 

مــا يهــّم فوكــو يف حتديــد اهلويــة هــو اجلســر الرابــط 
بــن أ وذاهتــا. يقــول: »تنطــوي املســاواة أ=أ علــى 
حركــة داخليــة ال متناهيــة تبعــد كل طــرف مــن 
طرفيهــا عــن ذاتــه، وتقــّرب بينهمــا بفعــل ذلــك 
الّتباعــد نفســه. يتعلّــق األمــر بُبعــد إجيــايب بــن 
املتخالفــن: إنّــه الُبعــد الــذي ينقــل أحدمهــا حنــو 

اآلخــر مــن حيــث مهــا خمتلفــان«. عالمــة املســاواة 
هنــا ال تــدّل علــى تطابــق متخّشــب، وإمّنــا تشــر إىل 

تصــدّع اهلويــة وتؤكــد االختــالف، فتجعــل الــّذات يف بعــد 
دائــم عــن نفســها، حبيــث ال يكــون اآلخــر إال هــذا االبتعــاد. لــن 

يعــود الّســلب، واحلالــة هــذه، تعارًضــا بــن هويتــن، وإمّنــا هــو يقطــن 
اهلويــة نفســها، االختــالف يســكن اهلويــة، واآلخــر يقطــن الــذات، إنـّـه 
انفصــال الــذات الالمتناهــي عــن نفســها والتقاؤهــا الالمتناهــي معهــا.
ليــس مــّد اجلســور إًذا قضــاء علــى االختــالف، اجلســر ال يصهــر 
الطرفــن يف وحــدة مطلقــة، بــل يربــط أحدمهــا ابآلخــر فيحــّول »القــرب 
والبعــد بــن األشــياء واإلنســان إىل جمــرد مســافات Distances«؛ أي 
أنــه ينقــل املــكان إىل امتــداد هندســي حتــّدده أبعــاد ومســافات، وهــي 
مســافات ميكــن قهرهــا مبجــرد قطعهــا، وعلــى رغــم ذلــك فــإن اجلســر 
اجلســر،  مــن  انطالقــا  يتولّــد  احملــّل  إن  قبلــه،  قائــم  حمــل  يُبــى يف  ال 

مبــا  أّن اجلســر،  الفيلســوف األملــاين مارتــن هايدغــر إىل  يذهــب 
يســمح بــه مــن قــدرة علــى العبــور، فإنــه ال يكتفــي ابلربــط بــن ضفتــن، 
يكشــف  الّظهــور«.  إىل  مهــا كذلــك،  مبــا  ابلضفتــن،  »أييت  وإمّنــا 
اجلســر، قبــل كل شــيء، أّن الضفتــن اللتــن يربــط بينهمــا ال 
يتقّدمــان وجــوده، صحيــح أهنمــا كانتــا موجودتــن حــن 
مل يكــن هنــاك جســر، لكــن اجلســر، رمــز الوصــل 
عــن  انفصاهلمــا  نتبــّن  الــذي جيعلنــا  هــو  واللقــاء 
بعضهمــا  الضفتــن  يوصــل  »اجلســر  بعضهمــا. 
ببعــض، ومــن مثــة فهــو مييّــز بينهمــا، بفضــل اجلســر 
تنفصــل الضفــة الثانيــة لتنتصــب يف مواجهــة مــع 

األوىل«.
ذاتــه، ال  أداة وصــل وفصــل يف اآلن  إًذا  اجلســر 
ينبغــي أن نفهــم الفصــل هنــا علــى أنــه إبعــاد، إنــه ضــّم 
وإمّنــا   L’identique املتطابــق  توحيــد  ليــس  أنّــه  إال  وتوحيــد، 
توحيــد املتخالفــن Le même. نلمــس معــى هــذا الفصــل الواصــل 
إْن حنــن توقفنــا عنــد االشــتقاق اللغــوي لكلمــة اختــالف 
أحــد  يقــول  الفرنســية،  اللغــة  ذاهتــا يف   Différence
بوفــري:  ج.  الفيلســوف  هايدغــر،  شــرّاح  كبــار 
»لنتأمــل كلمــة اختــالف، différence هــذا نقــل 
اإلغريقيــة  للكلمــة  حرفيًّــا  يكــون  يــكاد  فرنســي 
دايفــورا. فــورا آتيــة مــن الفعــل فــري الــذي يعــي يف 
اللغــة اليواننيــة، مث يف الالتينيــة Feri، محَــل ونَقــل 
)...( االختــالف ينقــل إًذا، فمــاذا ينقــل؟ إنـّـه ينقــل 
مــا يســبق يف الكلمــة دايفــورا فــورا، أي الســابقة داي 
الــيت تعــي ابتعــاًدا وفجــوة... االختــالف ينقــل طبيعتــن ال 
تتميــزان يف البدايــة، مبعــًدا إحدامهــا عــن األخــرى، إالّ أّن هــذا االبتعــاد 
ليــس انفصاًمــا، إنّــه علــى العكــس مــن ذلــك، يقــّرب بــن الطرفــن 
اللذيــن يبعــد بينهمــا؛ لــذا كان هراقليطــس يقــول عّمــن ال يكــّن لــه 
احملبــة: إنّــه ال يعلــم أنّــه ال يّتفــق مــع نفســه إالّ نتيجــة االختــالف«.

بعِــد، 
ُ
هــذا الضــّم املفــّرق، وهــذا الّتوحيــد املتعــّدد، وهــذا القــرب امل

والوصــل الفاصــل، هــو مــا يكشــف عنــه فيلســوف »الكينونــة والزمــان« 

ويســّمى ابمســه، بنــاء جســر يفتــح طرقًــا ويعــّن جهــات، ليــس املــكان 
اهلندســي هــو الــذي يفســح احملــل ويســمح بــه، بــل اجلســُر هــو الــذي 
ينظّــم املــكان وجيعلــه قابــاًل للصياغــة اهلندســية، اجلســر فضــاء حيــّول 
االنفصــال إىل جمــرد بُعــد مــكاين فيجعــل اإلنســان يشــعر أنــه »يقيــم 
ابلقــرب مــن األشــياء«، وأنــه يقطنهــا وأهنــا »موطنــه«، فتتحــول عالئــق 
البعــد والغربــة، مبــا حتمالنــه مــن محولــة نفســية، بلــه وجوديــة، إىل جمــّرد 

امتــداد مــكاين ومســافات هندســية. 
يبّن هايدغر العالقة القوية اليت تربط فيما بن بناء 
اجلســر والّســكن، وذلــك عــر حتديــده ملعــى الفعــل 
ذاتــه:  الوقــت  يعــي يف  الــذي   bauen األملــاين 
ســكن، وأقام وبى وشــّيد وعاجل ورىّب، وأحاط 
الشــيء ابلعنايــة. علــى هــذا الّنحــو فالبنــاء يعــى 
إقامــًة وســكًنا، أن يســكن اإلنســان كمــا تقــول 
حماضــرة »البنــاء، الســكن والتفكــر«، يعــي أن 
فيمــا  اجلســُر  جيمــع  وســكينة،  أمــان  يكــون يف 
بــن النهــر وضفتيــه واملشــهد الطبيعــي احمليــط بــه، 
وبذلــك مُيَّكــن النهــَر مــن أن يظهــر يف ماهيتــه كنهــر، 
علــى عكــس املولِّــد املائــي للكهــرابء الــذي ال يصــون ماهيــة النهــر، 

بــل حيولــه إىل جمــّرد مــْورد للطاقــة املائيــة.
حتــت اجلســر، ال تنتصــب ُمولِّــدات طاقــة، وإمّنــا جيــري هنــر رايــن 

هولدرلــن وشــومان، وهنــر ِســن أبولينــر:
حتت جسر مرابو جيري هنر السن

وجتري حكاايت غرامنا
...

يًدا يف يد لَِنمُكث وجًها لوجه
بينما حتت جسر أذرعنا مترُّ

موجُة نظرات سرمدية منهكة

الشيء نحو ضده
عبد السام بنعبد العايل
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� جسر كيهل

هنــرًا،  وخيــرتق  جســرًا،  املــرء  يَعــُر  »أن 
الفضــاء  يغــادر  أن  معنــاه  حــدوًدا،  ويتخطّــى 
يف  املــرء  يكــون  حيــث  املألــوف،  احلميمــّي 
مكانــه، كــي يلــج أفًقــا خمالًفــا، وفضــاء غريبًــا، 
جمهــواًل، حيــث يكــون معّرًضــا ملواجهــة الغــر، 
وألن ينكشــف مــن غــر مــكان خيّصــه هــو، أن 
ينكشــف مــن غــر هويّــة. إهّنــا قطبيــة الفضــاء 
هــذا  وخــارج،  داخــل  مــن  املكــّون  البشــرّي 
الّداخــل املطمئِــن املَســيَّج القــاّر، وذاك اخلــارج 
اإلغريــق  عنهمــا  عــرَّ  احلركــّي،  املنفتــح  املقلــق 
القدمــاء علــى شــكل زوج مــن اآلهلــة املتحّديــن/ 
املتعارضن: مها هيســتيا وهرميس. …. لكي 
يكــون املــرء هــو ذاتَــه، ينبغــي أن يرمتــي حنــو مــا 
هــو غريــب، وأن جيعــل نفســه متتــدُّ يف الغريــب 
وعــن طريقــه، إذا بقينــا منغلقــن علــى ذواتنــا، 
فإنّنــا نضيــع ونكــّف عــن الوجــود، إنّنــا نعــرف 
ذواتنــا ونتشــكل عــن طريــق االّتصــال والّتبــادل 
بــن  مــا اإلنســان إال جســٌر  ومالقــاة اآلخــر، 

واآلخــر«. الــّذات  ضّفــيت 
Jean-Pierre Vernant, Œuvres 

II, Seuil ? Paris, p2339.

»علــى جســر كيهــل، نرقــص يف الوقــت ذاتــه 
يف أملانيــا ويف فرنســا، نرقــص ال يف فرنســا وال 
ليــس يف واحــدة وال يف األخــرى،  أملانيــا،  يف 

فيهمــا مًعــا«.
 م. سر، فن اجلسور

»ليــس املَولِّــد املائــي للكهــرابء مبنيًــا يف هنــر 
القــدمي  اخلشــي  اجلســر  شــاكلة  علــى  الرايــن 
الــذي يربــط منــذ قــرون ضفــة أبخــرى، بــل إن 
النهــر هــو ابألحــرى مبــي يف املولّــد الكهرابئــي، 
ومــا هــو عليــه اآلن كنهــر، أي كمــزوِّد ابلضغــط 
املائــي، يســتمده مــن ماهيــة املَولِّــد الكهرابئــي«.
 م.هايدغر، السؤال عن التقنية.

� ميشيل فوكو

� هولدرلن

� مارتن هايدغر
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حنن نبي الكثر من اجلدران والقليل من اجلسور 
نيوتن

إذا اعتــران اإلبــداع علــى تنوعــه حــوارًا بــن متباعديــن، ونظرنـــــا إليــه 
كتحــدٍّ وتواصــل؛ حتــدٍّ للســائد وقطيعــة معرفيـــــّــة مــع املعتــاد، يصــل 
فيهــا الفــن مــا انقطــع بــن الــذوات أو يــكاد؛ فــإن فكــرة اجلســِر تنتمــي 
للفــّن يف أرقــى درجاتــه "فُمــذ ســقط أّول جــذٍع بــن ضفتــن ابتكــرت 

الطبيعــة جمازهــا".
إّن البناء يف الفراغ والفضاء املفتوح- ومها ما مييز تصميم اجلسور- 
إضافــة للّتمــاس بــن اإلنشــائّي واجلمــايّل، الواقعــّي واخلُـــــــــــرايف؛ فاملــرور 
ــٌز  ّــة الطريــق فحســب؛ بــل حمفِّ فــوق فجــوة ليــس كنايــة عــن استمراريــــــ
للخيــال الشــعرّي وحمــرٌِّض لســؤال اجلماليّــات؛ الــذي ال يــي يبحــث يف 

عالقــة الوعــي ابلكــون، وانغــراِس األخــر يف الشــعور.
للوجــود  وممثلــة  معــّرة  جتّليــات  اجلزئيــــّــة  املوجــودات  وإذا كانــت   
األنطولوجــي، مبعنــاه العــام الــذي فهمتــه الفلســفة، فــإن كالًّ منهــا قــادرة 
ومبفردهــا علــى حتريــض واســتثارة اخليــال، فلحظــُة اللقــاء بــن الوعــي 
واملوجــودات هــي حلظــة والدة الفكــرة واتقــاد الشــعور، فيصبــح املــكان 
أكثــر مــن جمــّرد بعــد هندســي وتصميــٍم عبقــري بــل أرًضــا خصبــة يتفتــح 

املعــى فيهــا مثــل بـــــــــُـرعم.
وميكــن العثــور يف عالقــة املــكان ابلشــعور اإلنســاين- علــى الرغــم 
العالقــة وتنوعهــا- علــى مالمــح ومســات مشــرتكة  مــن تعقيــد هــذه 
بــن مجيــع الــذوات، فقــد ال يتفــق اجلميــع علــى داللــة البيــت األول، 
أو مجــال حديقــة أو بســتان حبســب مــا شــهدت هــذه األماكــن مــن 
هلــا داللــة  أماكـــــــن  مثّـــــــة  لكــن  أو ســعيدة؛  قامتــة  أحــداث وخــرات 

االســتمرارية والوصــل، فاجلســر يعطــي معــى الذهــاب )مــن وإىل(، مــن 
الــذات )ضفــة أوىل(، إىل اآلخــر )ضفــة مقابلــة(، والعكــس ابلعكــس، 
)فــكل ممــر حنــو ذاتنــا العميقــة حيمــل طابًعــا مزدوًجــا ِبكونــــــــه ممــرًّا حنــو 
البيــت الداخلــّي لآخــر(، كمــا جيســد طابعــه اخلــاص فكــرة الدميومــة 

ـّـة املتغــّرة. والســكينة والثبــات الــذي تفتقــر لــه احليــاة اإلنسانيــــ
 ويــرز الســؤال اجلمــايل يف مســألتن نــــــّوه هلمــا Menn ومهــا: 
تكامــل اجلســر مــع البيئــة احمليطــة بــه، تصميــم اجلســر كمنشــأ مســتقل.

تشــر  وكمــا  داخلهــا،  يف  املعــى  حتمــل  حبيــث  وعاطفيّــة  وجوديـــــــة 
األبــواب واجلــدران للقطيعــة بــن حّديــن )داخــل /خــارج( وترمــز مفــارق 
الطــرق إىل تشــّعب الســبل وتنــوع اخليــارات وحــرة الكائــن، وبينمــا 
توِقــظ فينــا اجلبــال معــاين العظمــة والضآلــة، فــإن اجلســور متثــل تــــــــوق 
االستثنائــــــّي يف قلــب العــادّي، بــذرة الزائـــــــل يف األبــدّي، تــوق التوّحــد 

يف قلــب االختــالف والتعــدد.
الفــن وقَيمــه األصيلـــــة يف  لــروح  أقــرب  مــا جيعــل تصميــم اجلســر 

فهــو ومبجــرد تشــييده يندمــج مــع الطبيعــة وينتمــي هلــا، أو مبعــى 
أدق: يقيــم حــوارًا معهــا، فتتشــكل بينهمــا شــيفرة خاصــة، تالحظهــا 
العــن املنتبهــة، فيظهــر متآلًفــا مــع األبعــاد اللونيــــّــة للطبيعــة عاكًســا 
ومتّوجاتــه.  لونــه  منهــا  يســتمد  حــى  والفصليــــّــة،  اليوميـــــّــة  حتّوالهتــا 
بيــد  الــيت تصمــم  تلــك  أبســط اجلســور، وعلــى  علــى  هــذا  "ينطبــق 

املختصــن".  أفضــل 
 وإذا كانــت أبنيــة كثــرة ختفــق يف إقامــة حــوار مــع املــكان؛ بســبب 

يكتبها املكان

فدوى العبود

حكاية
الجسر يجعل المكان أكثر من مجّرد بعد هندسي 
وتصميٍم عبقري بل أرًضا خصبة يتفتح المعنى 

ـُرعم فيها مثل بـ

ما يجعل تصميم الجسر أقرب لروح الفن وقَيمه 
األصيلـــة في االستمرارية والوصل؛ فالجسر 

يعطي معنى الذهاب )من وإلى(

� جسر فوق هنر السن يف ٔانر – فنسنت فان جوخ 1887
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مــن طبيعتهــا، فتبــدو غريبــة فيــه وعاجــزة عــن 
بــل إن بعضهــا تظهــر مغربـــــّــًة  التآلــف معــه؛ 
ورمبــا  فوقهــا.  تقــام  الــيت  لألمكنــة  ومشِوهــــــَــًة 
ابعثــًة علــى الكآبــة؛ كمــا يف الكتــل والعــوازل 
املــدن،  يف  الســحاب  وانطحــات  اإلمسنتيــة 
للجمــال؛  مفتقــرًا  حتديــــًــا  بكوهنــا  تــرز  والــيت 
فغــرض ارتفاعهــا يتلخــص يف حتــدي اجلاذبيـــــــّـة 
)وإن  لكــن  املكانيــــّــة،  املســاحة  واســتغالل 
عــن  تعجــز  فإهنــا  الغيــوم  بــن  رأســها  دّســت 
بــل إن مــا يثــره مرآهــا  إقامــة حــوار معهــا(، 

البعــد عــن اإللفــة واهلنــاءة. بعيــٌد كلَّ 
 )إهنا مزيٌج من الغموض والاّلمباالة(. 

 أمــا اجلســر فهــو ومبجــرد إنشــائه، يصبــح ِملــًكا للمــكان وجــزًءا ال 
يتجــزأ منــه )إن أول بــراءة اخــرتاع للجســور تعــود حقوقهــا للطبيعــة(. 
وعــر تكاملــه مــع روح املــكان، يظهــر اجلســر وكأنــه هنــاك منــذ 
"فطريقــة  اإلنســانية  ابليــد  تشــبيهه  إىل  لويــس كان  دفــع  مــا  األزل، 
اندمــاج الراجــم واملفاصــل مــع بعضهــا جتعــل كّل يــٍد مجيلــة ومثــرة 

لالهتمــام".
يتمثــل أحــد جوانــب هــذا التكامــل يف اجتمــاع القيمــة الفنيّــة إىل 
جانــب الداللــة الرمزيـــــــّـة، فــإذا كانــت األخــرة تعكــس معــاين الســكينة 
والراحــة؛ فــاألوىل مبــا تبثــه مــن أفــكار العظمــة والدميومـــــــة- وهــي قيــم 

مجاليــــــّـة- يرتتــب عليهــا الشــعور ابألمــان والرتحيــب. 
 مــا جعــَل اجلســور مبتغــى العشــاق الذيــن يقصدوهنــا مــن خمتلــف 
أحنــاء العــامل، ليضعــوا األقفــال الذهبيّــة املزيّنــة ابألشــرطة احلمــراء فوقهــا، 
العاصمــة-  املشــاة يف  أشــهر جســور  فرنســا-  األقفــال يف  كجســر 
وجســر هواشــان أو ملتقــى العاشــقن يف الصــن )والــذي يقــع ضمــن 
اجلبــال اخلمســة املقدســة( بــل إّن فكــرة أقفــال احلــب قــد امتــدت إىل 

رومــا وفيينــا ولنــدن وســيدين ونيودهلــي والقاهــرة.
أمــاًل أبن حيفــظ  اجلســر،  مــن  مباركتهــم  العشــاق  يســتمد  حبيــث 
قصتهــم لألبــد )فاحلكايــة الــيت يبتكرهــا احلــب أطــول عمــرًا مــن احلــب 

نفســه(.
 كما جذبت هذه السكينة واالستمراريـــــّة 
الفنانــن والرســامن، فالفــن وهــو نتــاج روح 
قلقــة ينجــذب ملــا ُيســّكن مــن روعــه ويهــدِّئ 
ــه مــن اإللفــة، فقــد جــذب  مــن غربتــه ويقرِّبــــــ
هنــر الســن يف فرنســا وعيًــا مضطربـــــًـا، وروًحــا 
لوحــة  فكانــت  ابلوحــدة  الشــعور  مّزقهــا 
موّقعــة  الســن" 1886  هنــر  عــر  "جســور 
الــذي  جــوخ  فــان  اهلولنــدي  الرّســام  بريشــة 
ويف  املمزقــة،  روحــه  ســرة  لوحاتــه  يف  روى 
احلــاد  للوجــود ووعيــه  العميقــة  رؤيتــه  ألوانــه 
ابألشــياء، لقــد عثــر يف هــذاا اجلســر علــى 

"جســر علــى هنــر درينــا" فــإن الضحيّــة هــي 
احلجــرة  خرافــة  تتكشــف  ومل  وطفالهــا،  أم 
الــيت يقيــم هبــا الزجنــي إال بعــد 300 عــام عنــد 

ترميــم اجلســر".
لــكّل جســٍر حكايــة، ولينمــَو جســٌر يســقط 
ضحايــــــــا يف جمــاٍز مهــّم لفكــرِة )أن يضحــي 
ُكثـــُــر مــن أجــل تواصــٍل أفضــل( وال تتوقــف 
مفردة اجلسر على ما تبثه من طاقة شعوريـــــّة، 
بــل تشــكل جمــازًا لغويـــّـــًـا وعاطفيًّــا، فيحدثنــا 
الوصــل  اللغويــون عــن جســوٍر للرتمجــة مبعــى 
بــن ثقافتــن أو حضارتــن، جســور للمعرفــة 
)املكتبــات جســور بــن املاضــي واحلاضــر(.

 وبــذا تكتنــز هــذه املفــردة ابلوجــود املــادّي واملعنــوّي كمعــٍر مــن 
مــكان إىل مــكان، ومــن زمــان إىل زمــان؛ هلــذا كلّــه يعتــر اهنيــار جســر 
خطــأ وجوديــــــًـا فادًحــا، وفكــرة تدمــره ال تشــر إىل تدمــر التضحيــات 
الــيت رافقــت تشــييده فحســب، بــل متــسُّ بقيمــة معنويــة وأنطولوجيّــة 
تقــوم علــى فكــرة الوصــل ال القطــع، ورهبــة ومجــال بنــاء جســر ال تقــّل 

عــن مأســاة ســقوطه، وســعادة هنوضــه تضاهــي أســى تدمــره. 
ويف قصيدهتــا "اجلســر املعلــق" تتعجــب شــاعرة بغــداد مليعــة عبــاس 
تفعــل  اجلســور  أن  يفــرتض  بينمــا  واالنفصــال،  البعــاد  مــن  عمــارة 

العكــس: 
ويَظل هذا اجلسُر يُفصــلنا وكأَن َدجلة حتتُه بــحُر

ُخلَقْت جسـوُر الكـوِن موصـلٌة إال املعــلِق أمرُه أمــُر 
ويعــدُّ اجلســر أول شــهيد حــرب، فقــد بــدأت احلــرب العامليــة الثانيــة 
رمسيًّــا يف 1 ســبتمر 1939 بتدمــر جســر مدينــة تكــوزي املمتــد علــى 

ضفــيت أطــول أهنــار بولنــدا.
 وكانــت حلظــة تدمــر اجلســر املعلــق يف احلــرب الســورية 2013 
فيفــو  مســيو  الفرنســي  املهنــدس  صممهــا  الــيت  املعماريــة  )التحفــة 
1931 والــيت اســتمر بناؤهــا ســت ســنوات ال مياثلهــا ســوى جســر 
جنــوب فرنســا(، حلظــة فارقــة يف تريــخ املدينــة وذكرايهتــا الــيت اهنــارت 

معــه يف هنــر الفــرات.
يف روايتــه "جســر علــى هنــر درينــا" جعــل إيفــو أندريتــش مــن اجلســر 

الشــخصية الرئيســية يف القصــة، الــيت حتكــي 
تريــخ البــالد مــن القــرن 16 حــى 1914، 
لقــد  ببنائــه،  أحاطــت  الــيت  املآســي  وعــرَض 
العثمانيــة،  الســلطنة  جيــوش  قوافــل  عرتــه 
ســارت  النمســاوية،  اإلمراطوريــة  وجيــوش 
فوقــه مواســم  العــرس، ومــّرت  عليــه مواكــب 
تعاقبــت  ابلنــاس، وكلهــا  حــل  الــذي  البــالء 
فــوق هــذا اجلســر الــذي ال تغــره الســنون وال 
القــرون، "فذلــك كلــه مــّر مــن فوقــه كمــا متــّر 
األمــواه الصاخبــة مــن حتــت قناطــره امللســاء 

الفــرح واإلعجــاب ولعبــة الشــمس؛ بعــد أن 
عــاىن يف حياتــه اليوميــة مــن الرفــض، فبحــث 
يف اجلســور عــن الوصــال، وفــزع مــن التغــر 
والفــراق الــذي متثــل يف اللــون األصفــر لســيارة 
أقلّــت عائلتــه الــيت تركتــه وحيــًدا ذات يــوم، 
وكان  لروحــه،  مــالًذا  اجلســور  رأى يف  لقــد 
مــا ميثلــه اجلســر ابلنســبة لــه هــو كونــه نقطــة 
هــذا  لــه  افتقــر  مــا  ومهــا  وطمأنينــة،  وصــل 

املشــّتت.  الوعــي 
هــذه اجلاذبيــــــّـة للجســور والّتمــاس اخلــاّلق 
لــكل  جعلــت  املتضــادة،  املوجــودات  بــن 
جســر حكايــة أو أســطورة، ميتــزج فيهــا التــوق 

ملفارقــة الواقــع مــع جاذبيــة املتخيــل. 
وإذا وضعنــا يف اعتبــاران أّن ميــَل الوعــي اإلنســاين للخرافــة- وهــو 
ميــل انجــم عــن الرهبــة والغمــوض والفضول-كمــا أنــه تــوٌق قــدمي يف 
كيــان اإلنســان متتــزج فيــه الرهبــة مــع احلــّس اجلمــايل واملعــريف )فيمكننــا 
النظر للخرافة ال كحصيلة فضول أو سؤال ضّل الطريق إىل جوابــــــه، 
بــل ســنجد أنــه ال جيــدر بنــا اعتبارهــا ســؤال وعــي بدائــّي، بــل ســننظر 
هلــا كارتــداد مجــايل انجــم عــن رجفــة املتعــة والرهبــة واخلــوف جمتمعــة؛ 
ّــات  حبيــث يتفــوق اخليــال علــى ذاتــه فيتجــاوز البــذرة الواقعيّــة للمرويــــ
ويضيــف هلــا ويعــدل هبــا حــى تفــارق أصلهــا الواقعــي وتنتمــي ملــا هــو 

أبعد، فُتحاك قصص حب وانتحار ومبالغات فال ي 
اثحجــكاد يبــى جســر إالّ وتالزمــه حكايــة مفارقــة للطبيعــة، حــّب أو 

فقــدان، معجــزة إهليّــة أو خطــواُت قدِّيــس.
 فنعثــر بــن اهلنــد وســريالنكا )ســيالن( علــى "جســر آدم" وتقــول 
احلكايــة: إن آدم املطــرود مــن اجلنــة نــزل إىل األرض يف ســيالن، وقــد 
عــر حافيًــا امليــاه الضحلــة فتشــكل يف إثــر خطواتــه جســر ربــط اجلزيــرة 
ابلقــارّة، وهــو ذاتــه جســر رامــا عنــد اهلنــدوس، الــذي بنــاه اإلمراطــور 

رامــا، وعــرت قواتــه إىل ســريالنكا للقتــال مــع حاكمهــا الشــيطان.
 ويف امليثولوجيــا اإلســكندانفية فــإن قــوس قــزح يعتــر جســرًا مســاوايًّ 
األرض  إىل  الســماء  مــن  أُلقــَي  ســحرايًّ 
،كمــا يــــــُـلقى البســاط، ويف تــراث اهلنــود 
احلمــر؛ اجلســر هــو ثعبــان قُــذف عاليًــا 
الثلــج  بعــض  ليجــرف  األعلــى  ابجتــاه 

فتمــدد جســمه. الســماء  املوجــود يف 
بفكــرة  اجلســور  بنــاء  ارتبــط  كمــا 
ضحــااي،  يقــع  تشــييده  فمــع  القــرابن، 
حبيــث يــروى كبــار الســن يف ديــر الــزور 
العمــال ســقطوا داخــل  مــن  بعًضــا  "أّن 
اجلســر  حتمــل  الــيت  اخلرســانية  الكتــل 
أثنــاء ســكب اإلمسنــت فيهــا، وال تــزال 
جثثهــم داخلهــا حــى اآلن". ويف روايــة 

الرائعة". 
تتبعهــم  قســرًا،  اجملّنديــن  كتائــب  عرتــه 
أمهاهتــم منتحبــات، وشــهد تنهُّــداِت العشــاق 
واليائســن علــى الســواء يف ليــايل الســهر علــى 
جلميــع  يبــدو  الــذي كان  فاجلســر  الكابيــا؛ 
"شــيًئا كاألرض  املدينــة  هــذه  يف  األحيــاء 
الــيت  وكالســماء  أبقدامهــم،  يطؤوهنــا  الــيت 
تعلــو هاماهتــم، بقــي علــى حالــه مل ميــّس ال 
مــن قريــب وال مــن بعيــد، فقــد ظــّل شابـــّـــًـا 
أبــدّي الشــباب" اثبتًــا وشــاخًما، أمــا ســقوطه 
حلظــة  بــل  وحدهــا،  للحــرب  يعــود  ال  فهــو 
خيانــة  حلظــة  وتبدهلــا،  القلــوب  اضطــراب 
الرتمجــة لألصــل- )خيانــة الفطــرة القائمــة علــى الوصــال وإنــكار ورفــض 

اجلســر. اهنيــار  حلظــة  هــي  اآلخــر(- 
 كتــب إيفــو أندريتــش خالصــة رؤيتــه يف هــذا العمــل: "اجلســر مل 

يتغــر، لكــن البشــر تغــروا فخانتــه اآلن رســالته".
ويف األســطورة اهلنديــة الــيت تــروي قصــة جســر بيفرســت نعثــر علــى 
الداللة ذاهتا، فاجلســر الذي شــيده أبناء موســبل- كناية عن البشــر- 
علــى شــاكلتهم، )متــن يف حــال الوصــال واحلــب، صامــد أمــام الريــح 
والعاصفــة، لكــن ال شــيء ســيقف يف هــذا العــامل عندمــا يذهــب أبنــاء 

موســبل إىل احلــرب(.
األجــراس" إلرنســت  تقــرع  "ملــن  اجلســر يف روايــة  دمــار  ويقــرتن 
مهنغــواي، مبــوت مــن يدمــره، ويف الروايــة الــيت حتكــي قصــة احلــرب 
الشــيوعّية  بــن  وصــراع  نضــال  مــن  فيهــا  ومــا  اإلســبانّية  األهليّــة 
روبــرت جــوردان  ينجــح  والديكتاتوريــة؛  اجلمهوريــة  بــن  والفاشــية، 
داللــة  وهلــذا  ابلتفجــر،  ســيموت  لكنــه  اجلســر،  تفجــر  مهمــة  يف 

األمهيّــة.  ابلغــة 
إّن مكانــة مفــردة اجلســر- لغويــّــًــا ووجوديـــّــًــا- وأثرهــا يف الوعــي 
املوضوعيــة  جتــاوز كينونتهــا  علــى  قدرهتــا  مــن  تتأتــى  اإلنســاين، 
إىل حضــوٍر محيمــّي، فنتحــول مــن )خــارج إىل داخــل( يف ثنائيــة 
متبادلــة التأثــر؛ يصبــح مبوجبهــا بـــُــعًدا يف األعمــاق؛ ويصــحُّ عليــه 
الــذي  املــكان  عــن  بوســكو  وصــف 
اخلليّــة.  يف  بكونــه كالعســِل  يســكننا 
ابلوعــي  عالقتهــا  يف  للجســور  إّن 
تتوقــف  ومل  طويــاًل،  ترخيًــا  اإلنســايّن 
)جســور  الرمزيــــّــة،  إحاالهتــا  عــن  يوًمــا 

هدمناهــا(. وأخــرى  وصلناهــا 
 كتــب أحدهــم يوًمــا: "لــو أننــا طولبنــا 
بتعــداد كل اجلســور الــيت عرانهــا، والــيت 
متنينــا عبورهــا مــع اآلخــر، والــيت رفضنــا 
عبورهــا، الــيت نــوّد أن نعرهــا، فيتوجــب 
علينــا أن نســرد قصــَة حياتنــا بكاملهــا". 

� إرنست هيمنغواي� لويس كان

بين الهند وسريلنكا )سيلن( 
»جسر آدم« وتقول الحكاية: إن 
آدم المطرود من الجنة نزل إلى 
األرض في سيلن، وعبر حافًيا 
المياه الضحلة فتشكل في إثر 

خطواته جسر ربط الجزيرة بالقاّرة

فالمرور فوق فجوة، ليس كناية 
ـّة الطريق فحسب؛  عن استمراري

ٌز للخيال الشعريِّ بل محفِّ

التكامل في روح المكان الذي 
يحققه الجسر هو ما جعل 

الجسور ملًذا للعشاق
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

قبــل أن أعــزم علــى الكتابــة عــن اجلســر روائيًّــا، عــدت إىل كتــاب 
الروايــة  يف  اجلســور  )فضــاءات  الطالــب  هايــل  الســوري  الناقــد 
 .)2019  – والثقافيــة  الدالليــة  املضمــرات  يف  قــراءة   – العربيــة 
ومــن الــرواايت العربيــة الــيت تناوهلــا: جســر بنــات يعقــوب حلســن 
للطاهــر  الزلــزال  منيــف،  الرمحــن  لعبــد  اجلســر  تركنــا  حــن  محيــد، 
لعلــي  اجلســور  مهــس  مســتغامني،  ألحــالم  اجلســد  ذاكــرة  وطــار، 
املعمــري، اجلســر لصهيــب عنجريــي، جســر املــوت لباســم عبــدو، 
اجلســر األزرق لصــالح مطــر، جســر الشــيطان لعبــد احلميــد جــودة 
الســحار، جســر اجلميــالت حلنــان الدرقــاوي، عنــاق عنــد جســر 
بروكلــن: لعــّز الديــن شــكري فشــر، جســر اللــوا لــداوود أبــو شــقرا. 
وُعمــان  واجلزائــر  مصــر  ومــن  خباصــة،  ســورية  مــن  املدونــة  وهــذه 
واملغــرب، تنــادي مــن الروايــة العامليــة: جســر علــى هنــر درينــا إليفــو 
إمساعيــل  اجلســر:  زيفاكــو،  مليشــال  التنهــدات  جســر  أندريتــش، 
اجتيــاز  وايلــدر،  ثورنــن  راي:  لويــس  ســان  جســر   – كاداريــه 

بيرتســن.  بيــا  اجلســر: 
إىل هــذه املدونــة الكبــرة، أضيــف بــدوري مــن الروايــة العربيــة: 
حملمــود  اهلولنــدي  جســر  حتــت  طاهــر،  حملمــود  النهــاايت  جســر 
لقاســم  عبــدون  جســر  أمــن،  ملرفــت  النســيان  جســر  يعقــوب، 
توفيــق، جســر بضفــة واحــدة: هيــا صــاحل، جســر علــى هنــر األردن: 
أســامة العيســة، فــوق جســر اجلمهوريــة: شــهد الــراوي، علــى اجلســر 
بــن احليــاة واملــوت: عائشــة بنــت الشــاطئ، ومســرحية جســر إىل 
الــرواايت  أغلــب  قــرأت  قــد  ولئــن كنــت  لغســان كنفــاين.  األبــد 
املذكــورة، فقــد أاثرت األشــجان روايــة )جســر علــى هنــر درينــا( إذ 
أعادتــي إىل ســنيت اجلامعيــة األوىل )1963( عندمــا قــرأت ترمجــة 

مثيــل  )ال  الــذي  اجلســر  ويصــر  إســطنبول،  يف  األعظــم  الصــدَر 
والشــعر  والفلســفة  والتاريــخ  القصــة  فيــه  تتماهــى  جلمالــه( كتــااًب 
و.. حــى ليتســاءل ســامي الــدرويب: هــل هــذا )كتــاب( أم روايــة 
؟ ابلنســبة يل ســوف تســكني هــذه الروايــة كمــا ستســكني روايــة 
أندريتــش )وقائــع مدينــة ترافنــك( والــيت ترمجهــا الــدرويب، ونشــرهتا 
دار دمشــق عــام 1964. وهــا هــو املرتجــم األردين إمساعيــل أبــو 
البنــدورة يرتجــم روايــة أندريتــش الــيت َعْنوهنــا ابســم أحــد فــروع هنــر 

ســامي الــدرويب )1921 – 19٧6( هلــذه الروايــة، والــيت كانــت 
قــد صــدرت يف دمشــق قبيــل حصــول إيفــو أندريتــش )1892 – 

19٧5( علــى جائــزة نوبــل عــام 1961.
بعــد قرابــة ســتن عاًمــا هــو ذا الطفــل حممــد ابشــا ســوكو لوفيتــش 
يقضــي طفولتــه يف ظــل اجلســر، يرفــل يف نعمــى حــكاايت جســر 
مــن  العثمانيــون كجــزء  أن خيتطفــه  إىل  وأســاطره  فيشــغراد  بلدتــه 
الضريبــة )اجلزيــة( علــى املســيحين، ويف غمضــة عــن يصــر الطفــُل 

درينــا )جســر علــى هنــر جيبــا وقصــص أخــرى(. 
مليشــال  التنهــدات(  )جســر  لروايــة  قــراءيت  بعــد  مــن  تتأخــر  مل 
الســينما  مث  القــراءة  وســتورثي   ،)1918  –  1860( زيفاكــو 
البندقيــة  و)لطشــة(  العشــاق،  وتنهــدات  الســجناء  تنهــدات 

 . لســحر اب
ســة( أعــود إىل آخــر مــا قــرأت  بعيــًدا عــن تلــك الذكــرايت )املؤسِّ
مــن الــرواايت العربيــة املعاصــرة الــيت شــّكل )اجلســر( عنواهنــا، وهــي 
ألســامة   )2018  – جنــدي  تباريــح  األردن:  هنــر  علــى  )جســر 
العيســة الــذي فــازت روايتــه )جمانــن بيــت حلــم( جبائــزة الشــيخ زايــد 
عــام 2013، وهــي مــن الــرواايت الــيت أســرتي، فلــم يكــن يل منهــا، 
مــن بعــد، فــكاك، علــى الرغــم مــن أن ســتن ســنة مــن القــراءة جتعــل 

مــن العســر علــى روايــة أن أتســرك.
هنــر  الرطاســي يف روايــة )جســر علــى  اجلنــدي يوســف  أعــادين 

نبيل سليمان

الجرس روائيًّا.. 

والهزمية التاريخية

أعادني الجندي يوسف الرطاسي
في رواية )جسر على نهر األردن( 

إلى هزيمة 1٩٦7

الشاب القادم من قرية أرطاس المجاورة 
لبيت لحم ترميه الهزيمة شرقي نهر 

األردن الذي تتعدد جسوره

� جسر التنهدات أشهر جسور البندقية ىف إيطاليا



العدد 61 44
45سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢ العدد 61 

سبتمبر - أكتوبر  ٢٠٢٢

األردن( إىل هزميــة 196٧، فهــذا الشــاب القــادم مــن قريــة أرطــاس 
تتعــدد  الــذي  اهلزميــة شــرقي هنــر األردن  ترميــه  لبيــت حلــم  اجملــاورة 
جســوره: جســر امللــك حســن )وهــو جســر اللنــي(، جســر امللــك 
عبــد هللا، جســر الرمــوك )أو اجملامــع(، جســر بنــات يعقــوب الــذي 

ــون روايــًة حلســن محيــد.  يـَُعْن
يف العنــوان الفرعــي لروايــة العيســة تلخــص كلمــة )تباريــح( حيــاة 
مل  الذيــن  اجلنــود  حيــث  حتصــل،  مل  الــيت  احلــرب  حيــث  يوســف؛ 
عاشــوا  اجلنــود  فهــؤالء  احلــرب،  وقعــت  يعرفــوا كيــف  ولــن  يعرفــوا 
اهلزميــة، ولكــن مل يعرفــوا كيــف ُهزمــوا، وألن دمــوع العــامل كلــه لــن 
يوســف،  يلهــج  اهلزميــة، كمــا  جنــس  مــن  )تطهــران(  مــن  تتمكــن 
مــوت،  أو  حيــاة  فــراق،  أو  لقــاء  نصــر،  أو  هزميــة  هــو:  فاجلســر 
هــروب أو إقــدام، خــوف أو شــجاعة، إقــدام أو إدابر، مغامــرة أو 

الــذات.  أو اخنســاف  تقهقــر، كرامــة  أو  اندفــاع  مؤامــرة، 
بعــد احلــرب/ اهلزميــة يســخر الــراوي مــن النجــاة: "لقــد أصبحنــا 
يف أمــان، ممّــن؟ ال أحــد يعــرف وال أحــد جييــب، كل واحــد مــن 
اجليــش عليــه أن يعيــش هروبــه لنفســه ووحــده، وجييــب عــن أســئلته 

اآلنيــة، وتلــك الــيت ســرتافقه إىل آخــر العمــر" )ص 6(. 
هــو إذن جســر هزميــة 196٧، ولكــن مــن منظــور 2018، أي 
بعــد إحــدى ومخســن ســنة، فكيــف كان هــذا اجلســر بعــد تســع 

أقامــوه  الــذي  اجلســر  ينســفوا  مل  أهنــم  علــى  ويتحســر  زكــي  ويتــأوه 
أبيديهــم، لكــن الواقعــة وقعــت فجــأة، وجــاءت األوامــر بــرتك كل 
شــيء لينجــوا أبرواحهــم. وهــا هــو زكــي يســأل زميلــه حامــد ومهــا 
يرتّجــع  وســوف  ننســفه؟"،  مل  ملــاذا  اجلســر؟  تركنــا  "ملــاذا  هــارابن: 
الروايــة،  ويتوســط  اهلزميــة،  ســؤال  يصــر  أن  إىل  الســؤال كل حــن 
فيخاطــب زكــي كلبــه أن اهلزميــة تغــرق يف دمائنــا، إننــا حنــب اهلزميــة. 
وإذ يتســاءل زكــي عــن ســر هزميــة اإلنســان، ومــا الــذي يهــزم، يتخيــل 
اجلســر مزهــوًّا كطفــل يف العيــد وخياطبــه: "أنــت ال هتــزم.. حنــن الذيــن 
نفســه  زكــي  ويصــور  ُهزمنــا" )ص 164(.  الذيــن  وحنــن  هزمنــاك، 
أقــرب النــاس إىل تقمــص روح اهلزميــة، ألنــه ال يســتطيع أن حيارهبــا، 

وســيهدد ابالنتقــام مــن كل مــن قــادوان إىل اهلزميــة.
بى اجلسر سبعة رجال يف أايم، بعيًدا عن املدينة اليت ال تسميها 
الروايــة، وألنــه بعيــد مل يــره أحــد يف املدينــة، بينمــا هــو يف وحدتــه 
حزيــن، لكأنــه يبكــي، أمَّــا اجلنــود التعســاء الذيــن بنــوه فقــد بكــوا 
ســاعة ميــالده )؟(، لكنهــم عندمــا تركــوه أرادوا أن يبكــوه فعجــزوا، 
ولقــد رّكــب األســطة رئيــف اجلســر مــن قطــع احلديــد، وزكــي جيــزم أبنــه 
جســر ال يـَُفــّك أبــًدا، فمــا ميكــن فقــط هــو أن يُنَســف، أن يُقتــل. 
ويتذكــر زكــي ليلــة مسّــى اجلســر )احلصــان(، ويتذكــر الشــهر األعمــى 
ة، واألايم الســوداء من الشــهر األعمى،  املليء ابللزوجة والريح املغرَّ
اربضــوا  اخلنــادق..  ترتكــوا  "ال  القــادة:  أوامــر  جلجلــت  عندمــا 
كاحلجــارة، وعندمــا تتلقــون اإلشــارة جيــب أن تكونــوا جاهزيــن لنقــل 

اجلســر ونصبــه فــوق النهــر" )ص 14٧(.
مــن )دغــل املاضــي( تتدفــق الذكــرايت، ومنهــا الكلمــات الكبــرة 
لذلــك  القــادة..  اجملــد،  البطولــة،  املوحــل:  الــرتاب  طعــم  هلــا  الــيت 
املصابــة  واألفــكار  الكبــرة  الكلمــات  مجيــع  بقتــل  زكــي  يهتــف 
ابجلــرب، فهــي الــيت تســببت ابهلزميــة، ويف هتــاف زكــي أن الكبــار 

هــم الذيــن خيلقــون اهلزائــم، والصغــار هــم الذيــن ميوتــون. 

ســنوات فقــط مــن اهلزميــة؟ 
يف روايــة عبــد الرمحــن منيــف )حــن تركنــا اجلســر( أييت اجلــواب 
يف  جنــدايًّ  أيًضــا  نــداوي  زكــي  بطلهــا  فقــد كان   .19٧6 عــام 
احلــرب/ اهلزميــة. وإذا كان يوســف الرطاســي قــد غــدا بعــد اهلزميــة 
وردان  مــع كلبــه  يــدّب  صيــاد  نــداوي  فزكــي  ســجيًنا،  مث  فدائيًّــا 
خلــف البطــة/ امللكــة. وعــر ذلــك أتيت الروايــة يف مونولــوج طويــل، 
ال يفتــأ يتنقــل بــن حاضــر الصيــد وماضــي اهلزميــة واجلســر، ولكــن 
عــر لغــة جتهــد لكــي تكــون رامــزة مرمــزة، وكثــرًا مــا ختفــق عندمــا 

أييت حديــث جســر اهلزميــة.
كل جتربــة بعــد اجلســر ُمــّرة وهلــا طعــم الــرتاب: يقــول زكــي نــداوي، 
وخياطــب نفســه: إذا أردت الطــر بعــد أن فقــدت اجلســر – أي 
بعــد اهلزميــة – فصــّوْب إىل األمــام، أبــًدا إىل األمــام، ولــو فعلــت 

ذلــك لعــرت اجلســر. 
يف موقــع أبكــر، يفكــر زكــي أبن اجلســر ال يــزال ينتظــر، وهــو ال 
يتعــب مــن االنتظــار، وأبنــه أقــوى مــن الرجــال وأذكــى، وال يغــادر 

مكانــه، أمــا الرجــال فإهنــم ينتهــون حــن يرتكــون اجلســر. 
تلك إشارة أوىل إىل عتبة الرواية األوىل: العنوان. ويف إشارة تلية 
يفكــر زكــي يف أنــه ورفاقــه اجلنــود أعطــوا ظهورهــم للعــدو، وهكــذا: 
"تركنــا اجلســر وحيــًدا، وكان بصــدره يواجــه كل شــيء" )ص 5٧(. 

يرمــي زكــي نفســه ووردان والبطــة امللكيــة ابلشــتائم، فهــو اهلــش 
بــال  الــذي  احليــوان  املخصــي  متســول،  ثيــاب  يف  األبلــه  اليائــس 
فيــه  مــا  يعــوي كل  الــذي  ابلظلمــة  املســكون  اإلنســان  ذاكــرة، 
ابخليبــة، ووردان هــو ابــن الزانيــة األجــرب الــدودة الرخــوة، كلــب 
اخليبــات واجلســور املهزومــة وزّق العهــر املتحــرك، أمــا البطــة فهــي 
اجلنيــة الزانيــة ابنــة الــزان آكلــة القلــوب القديســة ورايــة اهلزميــة الــيت 
تشــبه وحدهــا احلقيقــة، إهنــا ملكــة الزمــان املاضــي "ليســت طــرًا.. 
أن  غــر  الزمــان" )ص 211(.  هــذا  إهنــا شــيء خــارق.. عنقــاء 
هــذه العنقــاء املرجتــاة املســتحيلة الــيت ســيتمكن زكــي مــن اصطيادهــا 
يف هنايــة الروايــة، ســراها كائنًــا قبيًحــا، وســرى أن هــذا الظفــر ال 
الــيت  الصيــد  رحلــة  مــن  زكــي  يعــود  وإذ  اجلســر.  يســاوي خســارة 
اســتغرقت الروايــة، ويتهّشــم رأس وردان علــى صخــرة، حيــاول زكــي 
أن حيــّدث النــاس عــن اجلســر، فيــزوّر عنــه رهــط، وحيــذره صــوت 
مــن احلديــث، ويقــول زميــل لــه مــن زمــن اجلســر إن بنــاء اجلســور 
فيعقــب  جديــد،  إنســان  بنــاء  هــو  الصعــب  لكــن  دائًمــا،  ممكــن 
زكــي: إنســان ال يــرتك اجلســر، وكأمنــا أراد الكاتــب بعــد كل هــذا 
أمــل،  ببصيــص  الروايــة  خيتــم  أن  وســخطًا  أيًســا  املتفجــر  احلشــد 
فاندفــع زكــي يف زحــام البشــر، وأتكــد أن مجيــع الرجــال – وليــس 
النســاء – احلــزاىن، يعرفــون شــيًئا كثــرًا عــن اجلســر، وأهنــم ينتظــرون 

شــيًئا.  ليفعلــوا 
ذاك هــو جســر عبــد الرمحــن منيــف يف روايــة أحســبها يف درجــة 
العيســة  أســامة  اجلســر كان جســر  هــذا  وقبــل  بــن رواايتــه،  أدىن 
يف روايــة أحســبها يف درجــة أدىن مــن روايتــه )جمانــن بيــت حلــم(، 
إال   ،196٧ هزميــة  إىل  ينتســبان  اجلســرين  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
أن نســبهما الفــي واٍه، ومهمــا يكــن مــن أمرمهــا ومــن أمــر جســور 
الــرواايت األخــرى الــيت قرأهتــا، يبــدو أنــي ســأظل مســكواًن جبســر 

إيفــو أندريتــش علــى هنــر درينــا.  

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

الجسر المصري
على نهر الرقاد
في الجوالن السوري

تقــدم راغــب حنــو اجلســر املصــري وعمــر ال ينبــس، كان الــوادي أشــد عكــرًا وأقــوى هديــرًا، 
كان مــا يتدحــرج يف جوفــه صخــورًا، ال حصــى وال أحجــارًا. تســّمر راغــب فــوق القنطــرة يرقــب 
الدوامــات الــيت تلــّف دعائــم اجلســر، فيمــا أنى عمــر، رمــى راغــب  بنفســه أســفل وتركهــا تــدّوم 

حــى تتلــف أو تنضــج.
من رواية نبيل سليمان 

مدارات الشرق – اجلزء الثاين: بنات نعش

في العنوان الفرعي لرواية العيسة تلخص كلمة 
)تباريح( حياة يوسف؛ حيث الحرب التي لم 

تحصل، حيث الجنود الذين لم يعرفوا، ولن يعرفوا 
كيف وقعت الحرب

جسر على نهر درينا )ال مثيل لجماله( كتاٌب تتماهى 
فيه القصة والتاريخ والفلسفة والشعر و.. حتى 

ليتساءل سامي الدروبي: هل هذا )كتاب( أم رواية؟
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• هذا اجلسر جيُب أن يُنسف!
إنّــه أمــر الثــورة  الــذي فاجــأ مهنــدس اجلســور ســعيد، بطــل روايــِة 
"االنطبــاع األخــر" للروائــّي اجلزائــرّي مالــك حــداد، وحــن جيــُد صعوبــًة 

يف  تقّبــل فكــرة تدمــر صنيعــه أيتيــه العــزاُء:
• إبمكانك أن تشّيد غره فيما بعد..

لــن يتكّفــل ســعيد بنســِف جســره، ولكنّــه ســيدل الفاعلــن علــى 
"َمقاتِلــه"، علــى املفاصــِل الــيت إذا ُضربــت يتداعــى، وال ضــرورة للتذكــر 

ابلرجــال الذيــن قضــوا يف بنائــه، ألّن الكلمــَة للحــرِب.
"ليســيا" أيًضــا، جســر جيــُب أن يُنســف، أبمــر اجلــّدة مســعودة وهــي 

تعــر اجلســر "خفيفــة كفكــرة" : لــن تتــزّوج فرنســّية أبــًدا.. أبــًدا.
 ليسيا حتّب، سعيد لكّنها ال حتّب بلده، لذلك اختارت الذهاب 

إىل فرنسا قبل أن تصيبها رصاصة طائشة.
يعيــُش البطــُل حالــَة متــّزٍق بــن حــبٍّ وجســٍر، يُريــُد هلمــا البقــاء ومــا 
تقتضيــه احلــرُب مــن قســوٍة. وقــد يكــون اجلســر، هنــا، حالــة ســالم غــر 
دائمــة، إذا علمنــا أّن أحــداث الروايــة تــدور يف مدينــة اجلســور املعّلقــة، 

قســنطينة، خــالل حــرب التحريــر اجلزائريـّـة. 
ســيقرأ ســعيد خــَر نســِف اجلســر يف اجلرائــد، متاًمــا، كمــن يقــرأ خــر 
نعيــه، وســيحمل الســالح ويلتحــق ابلثــورة ليخــوض احلــرَب بقلــٍب 
مســامل، وألّن احلــرب ال جُتامــل مناهضيهــا، ســيقضي يف معركــة غــر 

متكافئــٍة دارت بــن الّصخــور، غــر بعيــد عــن 
ليكــون  املدينــة،  تربــط ضفــيت  الــيت  اجلســور 
جمــّرد رقــم انقــٍص يف عمليّــة طــرٍح كان جُيريهــا، 
وهــو  املدرســة،  يف  احلســاب  درس  متذكــرًا 
يــرى رفاقــه يســقطون يف املعركــة األخــرة الــيت 
ًمــا  يقودهــا شــقيقه بوزيــد، الــذي كان مصمِّ
الــذي  نقيضــه  بوزيــد  اجلســر،  نســف  علــى 
جيــُد الــرتّدُد ســبياًل إليــه، ويف مشــهد مأســاوي 
الــذي  ابلوشــاح  ســعيد  وجــه  بوزيــد  يغطــي 

كبــس الــزر املولّــد لالنفجــار، فيتداعــى اجلســر ويهــوى القطــار اليــاابين 
يف الّنهــر، أمــام دهشــة آخــر األحيــاء، وال أبس أن يصــرخ أحدهــم يف 

هنايــة الفيلــم: "هــذا جنــون.. هــذا جنــون"!
نعــم، إنّــه جنــون اإلنســان يف اإلبــداع ويف تدبــر الّنهــاايت، أيًضــا، 
ــُم  يرمِّ املــوت،  أســباب  واختــالق  احليــاة  صناعــة  بــن  التأرجــح  ويف 
نجــز 

ُ
ابهلندســة جــراح اجلغرافيــا، مبــد اجلســور، مثــاًل، ويعيــد الّنظــر يف امل

يف احلــرب الــيت جُتيــز كّل أنــواع اخلــراب وتســتعر هلــا أمســاء وصفــات 
مــن معجــم البطولــة.

ال يبــي الغــزاة املعابــر ليعــروا، فحســب، بــل يشــّيدوهنا كــي يدومــوا 
الثائــر  العــدوان، يف رســالة ال يفهمهــا ســوى  ويرهنــوا علــى رجاحــة 
والّلغــة  الثقافــة  أّن  "النيوكولونيــايل"  اخلطــاب  وقــد كشــف  دّمــر"، 

ُ
"امل

والعمــارة، كانــت مــن أدوات احلــرب الــيت فرضتهــا القــوى االســتعمارية، 
اليت مل تعد ختجل من متجيد االحتالل واحلديث عن أهدافه احلضاريّة.

هــذه الّلعبــة ستســتمرُّ يف الواقــع، كمــا يف 
الفــّن، مــا دام اإلنســاُن ال يــزال حيتكــُم إىل 
القــوة يف تدبــر شــؤونه، غــر مســتفيد مــن 
املتعاقبــة  احلضــارات  اقرتحتهــا  الــيت  احللــول 

إلخراجــه مــن "البدائيّــة".
مــّدت  الــيت  احلديثــة  التكنولوجيــا  وحــى 
اجلســور بــن البشــر، مت اســتغالهلا يف جتــارة 
متوّحشة، حّولت كل شيء إىل سلعة مبا يف 
ذلــك اإلنســان ذاتــه، الــذي قطعــت العوملــة 

حاكتــه أمُّــه.
يســوُق مالــك حــداد بطــل روايتــه األوىل إىل املــوت، بعــد أن نســف 
جســره، وبعــد الروايــة الرابعــة واســتقالل اجلزائــر ســيتوّقف عــن الكتابــة 
ألنـّـه ال حُيســن "الغنــاء ابلعربيّــة"، لقــد انتهــى إىل أّن بنــاء اجلســور مــع 
فرنســا غــر ممكــن، وهــو الــذي كتــب خــالل ثــورة التحريــر: إن "كل 
معــرض  فرنســي جديــد"، يف  هــو  البكالــوراي  علــى  جزائــري حيصــل 
انتقــاده لنظــام التعليــم االســتعماري القائــم علــى القضــاء علــى الثقافــة 

اجلزائريــة وغــرس الثقافــة الفرنســّية. 
واكتفــى مالــك حــداد بعمــل قصــر يف الّصحافــة وعمــل إداري يف 
وزارة الثقافــة، فتــح خــالل توليــه األبــواب لكتّــاب العربيــة، قبــل أن 

يهزمــه الســرطان وهــو، بعــُد، يف الواحــدة واخلمســن.
ويشــّكل صمتــه "قطيعــة"، ســنفهمها فيمــا بعــد، حــن تتحــّول الّلغــة 

الــيت هجرهــا إىل أداة هيمنــة تعيــق االســتقالل، وليــس جمــّرد غنيمــة.
لذلــك كان ال بــدَّ مــن نســف اجلســر، يف الواقــع كمــا يف الروايــة،  
والواقــع، يف  التاريــخ  مــع  تشــتبك  فنيّــة  أعمــال  تكــّرر يف  أمــر  وهــو 
الســينما حتديًدا، حيث تتداعى اجلســور، وحيث يصبح تدمُر جســٍر 
ــة، كمــا هــو الشــأن يف فيلــم  بطولــًة  موّلــدة للفخــر وتســتحقُّ التضحّي
"جســر علــى هنــر كــواي" لدافيــد لــن املأخــوذ عــن روايــة بنفــس العنــوان 
للكاتــب الفرنســيِّ بيــار بــول )شــارك بصفتــه جمنّــًدا يف القــوات اخلاّصــة 
يف تدمــر اجلســور لعــزل القــوات الياابنيّــة 

يف احلــرب العاملّيــة الثانّيــة(. 
معســكر  يف  القّصــة  وقائــع  وتــدور 
ايابين خــالل احلــرب الثانيّــة، حيــث يقوم 
أســرى مــن الريطانيــن بتشــييد جســر، 
اإلمــدادات  لقطــع  لنســفه  خيّططــون  مث 
عــن الياابنيــن، حــى وإن اقتضــى ذلــك 
التضحيّــة أبنفســهم، حيــث يفلــُح القائــد 
يف  إبصابــة،  متأثــرًا  ميتًــا  يســقُط  وهــو 

شــرايينه االجتماعّية وحّولته إىل مســتهلٍك أبله، يرفع أرابح الشــركات 
وعــوض  يتســلى،  بيتــه،  مســتلٍق يف  وهــو  حــى  اجلنســيات  متعــّددة 
أن ُتســاهم يف تقريــب األمــم ووضــع املعــارف وأســباب  يف متنــاول 
الشــعوب، أحيــت نزعــات اهليمنــة وأشــاعت الكراهيّــة والعنصــرايت.

واخلــر،  والعبــور  للتقــارب  اجلســر كرمــز  اعتــر  األزمنــة  مــّر  علــى 
فهــم  أمــام  ســيضعنا  النفســي  التحليــل  بكراريــس  االســتنجاد  لكــن 
مذهــاًل ألحــالم  تفســرًا  يقــّدم  إذ  اجلســور؛  أساســات  مــن  أعمــق 
وهــالوس املرضــى الــيت تظهــُر فيهــا اجلســور، ويكشــف أهّنــا مرتبطــة 
ابالضطــراابت ذات املنشــأ األوديــي، حيــث يرمــز اجلســر إىل عضــو 
األب، لكنّــه قــد حُييــل إىل  رغبــٍة ســحيقٍة يف العــودة إىل جســد األم، 
أو إىل الرحلــة حنــو املــوت، علــى اعتبــار أّن املــوت عــودٌة إىل املــاء، 

إىل جســد األم، كمــا يقــرُّ فرويــد. 
الدوافــع واخللفيّــات اجلنســّية  التفكــر يف  ورمبــا يدفــُع ذلــك إىل 
حييــُل  فقــد  ومدّمريهــا،  اجلســور  لبُنــاِة 
الــيت  الذكــورة،  إبــراز  إىل  البنــاء  فعــُل 
يف  اجلمعــّي  الصعيــد  علــى  تتمثّــل 
تنشــُد  الــيت  والراعــة  القــّوة  إظهــار 
الســيطرة،  لفــرض  والســعي  اإلعجــاب 
مــن  النيــل  يف  رغبــًة  التدمــُر  وخيفــي 
ومنعــه  ذكورتــه  مــن  بتجريــده  املعتــدي 
مــا  إىل  األمــور  وإعــادة  "العبــور"،  مــن 

العــدوان! قبــل  عليــه  كانــت 

يف بناِء الجسور وَنْسِفها!

سليم بوفنداسة

لعبُة الحياة واملوِت

يقدم  التحليل النفسي تفسيًرا 
مذهًل، ألحلم وهلوس المرضى 

التي تظهُر فيها الجسور، ويكشف 
أّنها مرتبطة باالضطرابات ذات 

المنشأ األوديبي

انتهى مالك حداد إلى أنَّ بناء 
الجسور مع فرنسا غير ممكن، وهو 

الذي كتب خلل ثورة التحرير: 
إن »كل جزائري يحصل على 
البكالوريا هو فرنسي جديد«
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ومــع نفســي، طبــع خمتلــف كتــاابيت.... واعتقــاًدا مــي أنــي ســأصحح 
األمــر أصــدرت بعــد ذلــك كتــاب الغائــب ابلعربيــة" )نفســه، ص٧2(. 
مثــة فــارق واضــح بــن جســر كيليطــو، وجســر جــران، ال ميكــن 
اختزالــه يف أن الكاتــب املغــريب الكبــر يصــل مــا بــن ثقافتــن: العربيــة 

والفرنســية، والكاتــب اللبنــاين يصــل مــا بــن 
أدق،  مبعــى  أو  واألمركيــة،  العربيــة  الثقافــة 
ال ميكــن اختصــار األدوار يف حمــض جســر 
بــن ثقافتــن أو بــن أان عــريب/ آخــر غــريب! 
ال يصلــح االختــزال هنــا يف تبــن "هندســة" 
اجلســور،  بنــاء  و"مكابــدات"   " و"طبيعــة 
أو حــى يف مــدى "ضرورهتــا" وحتميتهــا يف 
قريــة صغــرة جتــاوزت  مثــل  اآلن  يبــدو  عــامل 
فيــه التكنولوجيــا ووســائل التواصــل والرتمجــة- 
جيــدة كانــت أو رديئــة- مفهــوم األان/اآلخــر، 
الــكالم صحيــح متاًمــا؟ ال أظــن،  هــل هــذا 
"إكليشــيه"  مــن  توجســي  تريــر  وســأحاول 
القريــة الكونيــة، الســابق، وبســاطة تداخالتــه، 

متكئــة علــى جتربــة جــران خليــل جــران ابألســاس، مــع حملــات مــن 
املقارنــة بــن عصــر وعصــر، وحماولــة وحماولــة. 

جسران متقابان
مســرة جــران، الــيت نعرفهــا مجيًعــا، بــدأت بكتبــه العربيــة )املوســيقى، 
عرائس املروج، األرواح املتمردة، األجنحة املتكسرة، دمعة وابتسامة، 

املواكــب، العواصــف( مث اإلجنليزيــة )النــي، رمــل وزبــد، عيســى ابــن 
اإلنســان، حديقــة النــي، أرابب األرض( مل يكــن العبــور مــن العربيــة 
إىل اإلجنليزيــة، )علــى مســتوى الصياغــة اللغويــة( عبــورًا منظًمــا كمــا 
يف  شــرع  قــد  "املواكــب" كان  األخــر  فأثنــاء كتابــة كتابــه  ســردته، 
أيــة  علــى  لكننــا،  ابإلجنليزيــة،  الكتابــة 
حال، ميكننا تقســيم كتابته إىل مرحلتن 
، وميكــن  لغويتــن، بتداخــل ليــس جوهــرايًّ
بشــيء مــن الطمأنينــة، اعتبــار أننــا أمــام 

كتابــة عربيــة ، "مث" إجنليزيــة.
 يف املقابل، ال جند مثل هذا االنتقال 
يف اجلســر الــذي ينشــئه كيليطــو، يبــدو 
بــن  مــا  واضــح،  "تزامــن"  أمــام  أننــا 
اللغتــن، العربيــة والفرنســية، تزامــن جيعــل 
مــا،  تريــر  إىل  حتتــاج  ابلعربيــة  الكتابــة 
األدب  إن   ..." تريــر كيليطــو:  نقــرأ 
العــريب حيتاجــي بقــدر مــا أان أحتاجــه" 
)ص٧0(، وهــو تريــر خيتلــف متاًمــا عــن 
تريــر جــران لكتابــة "النــي": "اعــرتف هلــا: )يقصــد مــاري هاكســل 
الــيت كانــت تنقــح لغتــه يف الكتــاب(: "مل يكــن علــّي حقيقــة أن أكتــب 
ابإلجنليزيــة أبيــة حــال، ولكنــي أحتــدث كثــرًا جــدًّا ابإلجنليزيــة، وكل 
حــويل،  هــذا  إن كل  الوقــت،  طــوال  يكتبــون  يكتبــون،  أصدقائــي 
ولكنــي ال أزال أفكــر ابلعربيــة.. حينمــا أكتــب ابلعربيــة فاإلجنليزيــة، 

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

الجرس
واملاء الذي يجري تحته

فاطمة قنديل

بين كيليطو وجبران

اجلديــدة/  )الثقافــة  أســابيع  بضعــة  منــذ  نشــر  قصــر  مقــال  يف 
مايــو/2022( كتبــُت بضــع كلمــات احتفــاء بكتــاب "يف جــو مــن 
النــدم الفكــري" للكاتــب والناقــد املغــريب عبــد الفتــاح كيليطــو )دار 
يف كــون  معــي  خيتلفــون  أن كثريــن  أظــن  وال   )2020 املتوســط/ 
الكاتــب املغــريب يعــد جســرًا مــا بــن الثقافــة العربيــة والثقافــة الغربيــة، 
شــأنه شــأن كتــاٍب كبــاٍر كإدوارد ســعيد مثــاًل، يعيشــون بــن عاملــن، 
وثقافتــن، تبــدو إحدامهــا األكثــر ضعًفــا، واألكثــر احتياًجــا إىل الدعــم 
واملســاندة، وإىل إمســاع صوهتــا "اخلافــت" يف عــامل تتســيد فيــه ثقافــات 
أخــرى، ال خيتلــف األمــر كثــرًا بعــد مــرور قــرن بكاملــه! وأعــي، هنــا، 
منــذ أن كتــب جــران خليــل جــران كتابــه ذائــع الصيــت "النــي" أثنــاء 
احلــرب العامليــة األوىل، لــروي عطــش املنهكــن مــن احلــرب والباحثــن 

أتويــل  علــى  يســاعدهم  روحــي  مــالذ  عــن 
الدمــار والعبــث!

القــرن  بــن كاتــب  الفــارق كبــر  لكــن 
احلــادي والعشــرين وكاتــب القــرن العشــرين، 
الــذي  النبيــل ذاتــه، فكيليطــو  اهلــدف  رغــم 
بــن  يكتــب ابلعربيــة والفرنســية، "العائــش" 
ثقافتــن، وعاملــن، ليــس متاًمــا جــران، الــذي 
يكتــب ابلعربيــة واإلجنليزيــة، "العائــش" بــن 
األدب  وضــع  والــذي  وعاملــن،  ثقافتــن، 
الغربيــة،  الثقافــة  أايدي  متنــاول  يف  العــريب 
"بطريقته"، فحقق لنفســه، ولثقافته، حضورًا 
الثقافتــن،  يف  اليــوم،  حــى  مؤثــرًا  يــزل  مل 
ابإلجنليزيــة،  "النــي"  أنــه كتــب  مــن  ابلرغــم 

الــيت ترمجــت "بيســر" إىل العربيــة عــر ترمجتــن رئيســيتن، أو مبعــى 
أدق "تعريبــن" كمــا ورد يف الصيغــة، الــيت اســتخدمها املرتجــم األول 
ألعمــال جــران الكاملــة ابإلجنليزيــة، ووافــق عليهــا جــران يف حياتــه 
)األرمشندريــت أنطونيــوس بشــر، دار صــادر، دار بــروت، 1964(، 

ثــروت عكاشــة يف ترمجتــه  أيًضــا  والــيت احتفــظ هبــا أعــي "تعريــب" 
ألعمــال جــران عــن اإلجنليزيــة )اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب ط٧-

1990(. الفــارق الفــت يف نظــري بــن "التعريــب" و"الرتمجــة"، وهــو 
مــا نــراه جليًّــا يف كتــب كيليطــو املكتوبــة ابلفرنســية، الــيت ينــص غالفهــا 
والكتابــة  واإلبــرة،  )العــن  "ترمجــة"  علــى كلمــة  العربيــة  طبعاهتــا  يف 

مثــاًل(. والتناســخ، 
اســتخدام  بــن  مــا   ، فارقًــا عصــرايًّ هنــاك  أن  يــرى كثــرون  رمبــا 
وســأحاول  أظــن،  لكنــي  و"الرتمجــة"  التعريــب"  الكلمتــن:" 
إثبــات ظنــوين تلــك، أنــه فــارق يف "طبيعــة "اجلســر الــذي يقيمــه 
كيليطــو، والــذي أقامــه جــران، مــن قبلــه، بــن عاملــن وثقافتــن، 

بنائــه. هندســة  ويف 
حيدثنــا كيليطــو عــن حتذيــر أصدقائــه 
من الكتابة ابلعربية يف كتابه "يف جو من 
النــدم الفكــري"، وعــن تلــك الالمبــاالة 
الــيت ملســها مــن أكثــر مــن صديــق إزاء 
أن  "مجيــل  لــه:  قيــل  ابلعربيــة،  كتابتــه 
تــدرس املتــون الرتاثيــة، لكــن افعــل ذلــك 
ابلفرنســية ألن اخلــالص هبــا، أمــا العربيــة 
فاكتب عنها، لكن إايك أن تكتب هبا، 
وإال ســتظل حبيســها، ولــن يلتفــت إليــك 
جــو.../ ص ٧3(  أحــد خارجهــا")يف 
لكنــه ال يلتفــت إىل التحذيــر كثــرًا، إن 
اللغتن يف صميم نسيجه، اللغة األم/ أو 
األب/ العربيــة، واللغــة الــيت "يكتــب هبــا" 
أيًضــا، "الفرنســية"، لــكل لغــة منطقهــا، طريقــة تفكرهــا، محولتهــا، 
وهــو يعــي ذلــك جيــًدا، لــذا سيســتخدم مرتمجــوه كلمــة "ترمجــة" يف نقــل 
نصوصــه إىل العربيــة، بــل إنــه، هــو نفســه، يقــول لنــا: "وجــدت نفســي 
يف خضــم جــدال بــن اللغــات، حــرب شرســة، ســجال مــع اآلخــر 

الفارق كبير بين كاتب القرن 
الحادي والعشرين وكاتب 

القرن العشرين، رغم الهدف 
النبيل ذاته، فكيليطو الذي 

يكتب بالعربية والفرنسية، 
»العائش« بين ثقافتين، 

وعالمين، ليس تماًما جبران

يختلف جسر كيليطو الذي 
يعي تماًما كونه جسًرا يصل 
ما بين بقعتين جغرافيتين 

وثقافتين، لكنه »يفصل 
بينهما« عن جسر جبران الذي 
هو محض انتقال من لغة إلى 

أخرى على طريقة »الطفو«
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التفكــر يف كيفيــة  أمعــن  أن  يكــون علــيَّ  ا،  بعيــدة جــدًّ تكــون  آه، 
هتجــي أبســط كلمــة". )جــران خليــل جــران/ حياتــه وعاملــه/ أتليــف/ 
القومــي  املشــروع  قنديــل/  جــن جــران وخليــل جــران/ ت.فاطمــة 

القاهــرة/ 2005، ص524(. عــدد 920/  للرتمجــة/ 
حنــن، إذن، أمــام نســقن مغايريــن، يف االنتقــال مــن لغــة إىل أخــرى، 

ومــن ثقافــة إىل ثقافــة، حبكــم تطــور الوعــي ابلعــامل، وبوجــود 
الــذات املثقفــة فيــه، أو، والتزاًمــا مبحــور هــذا امللــف، 

أمــام منطــن مــن اجلســور، وهندســتن هلمــا، جســر 
كيليطــو الــذي يعــي متاًمــا كونــه جســرًا يصــل 
مــا بــن بقعتــن جغرافيتــن، وثقافتــن، لكنــه 
"يفصــل بينهمــا" يف الوقــت نفســه، وجســر 
جــران الــذي هــو حمــض انتقــال مــن لغــة إىل 
يف  والرغبــة  "الطفــو"،  طريقــة  علــى  أخــرى 
األمركيــة،  الثقافــة  مــع  والتوافــق  االنســجام 

ذلــك  فيهــا ابلفعــل، ال جنــد هنــا  يعيــش  الــيت 
الشــعور ابالحتيــاج إىل تقــدمي الــرتاث العــريب إىل 

اآلخــر، بــل "ابلــذات العربيــة" إليــه عــر التماهــي مــع 
ذلــك اآلخــر، بــرأب صــدع الغربــة، غربــة الوطــن، وغربــة اللغــة. 

لكننــا نظلــم جــران كثــرًا، إذا اختزلنــا هــذا االنتقــال يف حمــض توافــق 
مهاجــر مــع جمتمــع، صــار ال يتكلــم "طــوال الوقــت" إال بلغتــه، وأصبــح 
عليــه أن يكتــب هبــا، ليحــل إشــكال اغــرتاب فــردي، ولكــي نفهــم هــذه 
النقطــة ســيكون علينــا أن نعــرف مفهــوم جــران نفســه للغــة اآلخــر، 
الــيت كتــب هبــا، وهــي عنــده: "وعــاء" ألفــكار، ألفــكار "كونيــة"، 
يقــول عــن كتابــة "النــي" : "إنــي ال أحــاول أن أكتــب شــعرًا فيهــا، 
إنــي أحــاول أن أعــر عــن أفــكار" ) الســابق/ ص 523( ونقــرأ يف 
مالحظة ملاري هاكســل عن اللغة يف "الني"، حن وصفت أســلوبه: 
"نــوع مــن اإلجنليزيــة الكونيــة، البنــاء األكثــر بســاطة "خــط صــاف" 
اإلجنليزية اليت يســتخدمها خمتارًا أســلوب التوراة" ) نفســه/ص 519( 

وإمنــا  اللغــة،  "يف"  التفكــر  مســألة  إزاء  لســنا  إذن،  حنــن، 
يف  صياغتهــا  مث  األفــكار  متعاقبتــن:  مرحلتــن  إزاء 

لغــة، والفــارق جلــي بــن اللغــة كموضــوع للتفكــر 
وإذا  ألفــكار،  وعــاء  حمــض  بوصفهــا  واللغــة 
األفــكار  مفهــوم  التصــور  هــذا  إىل  أضفنــا 
"كونيــة"  أفــكارًا  نراهــا:  أن  ميكننــا  نفســه، 
ومشــحونة  الدينيــة،  الكتــب  مــن  مســتقاة 
تعزيــة  الباحــث عــن  الكــوين اجملهــد  ابحلــس 
ومواســاة ومعــى لوجــوده بعــد احلــرب العامليــة 

األوىل، أي أننــا إزاء كتابــة أشــبه برســالة دينيــة، 
مقصدهــا الرئيــس "الكــون" بكاملــه، وال يشــغلها، 

يف احلقيقــة، إقامــة جســر بــن ثقافتــن، أو مــد يــد العــون 
لثقافــة مهمشــة، بــل إزاء إحســاس ابإلنســان يف العــامل، ال يضــع 

بــن جغرافيتــن، يف  الثقافــات، وجتــاوز احلــدود  بــن  مســألة اجلســر 
أوليــات مشــاغله.

املــرأة العجــوز، الــيت حتــب شــااًب )جــران( أصغــر منهــا! 
واي لــه مــن حكــم جائــر! فلــم يكــن لكتــاب "النــي" 

أن يظهــر لــوال ذلــك املــاء حتــت اجلســر، لــوال مــا 
ميكــن أن أصفــه بـ"رتــق اللغــة"، املتلعثمــة الــيت 
أو  "أمثوالتــه"،  مســودات  جــران  هبــا  كتــب 
الــيت اختذهــا "وعــاء" ألفــكاره، مثــة عمــل دؤوب 
وغــزل ونســج، نقــرأ: "مــاري احلبيبــة: ........

أرســل إليــك شــيًئا صغــرًا آخــر؛ حكايــة رمزيــة 
حينمــا  إجنليزيتهــا  وتصححــي  لتقرئيهــا   )...(

أنــي  مــاري  اي  تريــن  الوقــت، كمــا  لديــك  يكــون 
أذهــب إىل مدرســتك أيًضــا، وإنــي واثــق أنــي ال أســتطيع 

أن أكتــب كلمــة إجنليزيــة واحــدة لــوالك" ")حياتــه وعاملــه/ص 498( 
ونقــرأ أيًضــا: "انعقــدت جلســة العمــل التاليــة يف 11 مايــو، شــعرْت 
أن األجــزاء الســتة الــيت عمــال فيهــا قــد أصبحــت اآلن كاملــة، ولكــن 
)نفســه/ األخــرى".  األجــزاء  لغتــه يف  حــول  لديهــا حتفظــات  كان 

درســة" الصارمــة مــن تصحيــح األوراق، 
ُ
ص524(. متكنــت "امل

بــدأب العاشــقة، حــى اكتمــل الكتــاب، صحيــح اللغــة، 
وهــو مــا كان مطلــواًب متاًمــا. فلــم يكــن هــدف جــران 

اللغــة  مكامــن  يغــوص يف  أن  "النــي"  يف كتابــه 
اإلجنليزيــة، أو أن يقبــض علــى مجالياهتــا، كمــا 
ابلفرنســية،  املكتوبــة  يف كتبــه  يفعــل كيليطــو 
البدايــة،  منــذ  مرســوًما  الطريــق  كان  لقــد 
"أفــكار" يف لغــة كونيــة، ذات محولــة أخالقيــة 
ومنبــع ديــي، اجلزيــرة مــكان للمصطفــى يلقــي 

اإلســالم  رســول  بــن  جامًعــا  موعظتــه،  فيــه 
وموعظــة اجلبــل للمســيح، ال جمــال هنــا لثقافتــن، 

بــل حنــن نتجــاوز الثقافــات كلهــا، نقفــز علــى اهلــوايت 
املنقســمة، ومــا تنطــوي عليــه مــن تراتــب، يف كتــاب جامــع، ال 

ازدواجيــة لغويــة يف هــذا الســياق، وال مكابــدة يف هــذا املنحــى، لكنهــا 
مكابــدة إنســانية، وجوديــة، تليــق ابلنبــوة واألنبيــاء وحوارييهــم: "هــذه 
أايم صعبــة ابلفعــل ] يقصــد أايم احلــرب العامليــة، وأثنــاء كتابتــه للنــي[ 
ا عــن احليــاة وعــن أنفســنا...... ولكنــي  ولكننــا نتعلــم الكثــر جــدًّ
كثــرًا مــا أشــعر ابلتعاســة...اآلخرون- املاليــن واملاليــن- يعاملــون 
خبشــونة شــديدة، وإنــي واٍع متاًمــا أن هــذا الشــعور، هــذا النــوع مــن 

التعاســة ال خيلــو مــن "متجيــد الــذات". )نفســه/ ص 514(.
أبية لغة منوت؟!

يتســاءل كيليطــو يف كتابــه، مــع بورخيــس، ســؤال مــن يعيشــون أكثــر 
من لغة: "أبية لغة جيب أن أموت"؟ أو "أبية لغة ســيفاجئي املوت؟ 
)يف جــو.../ص30( ال أعــرف هــل يظنــان- هــو وبورخيــس- أن 
احليــاة جســر بــن عاملــن، لكنــي أوقــن أن جــران كان يراهــا كذلــك، 
ليــس بــن عاملــن فقــط، بــل إن احليــاة تعيــد نفســها وتتكــرر وتتناســخ، 
سنجد هذا التصور، واضًحا، يف أكثر من موضع من كتاابت جران 
العربيــة املبكــرة )رمــاد األجيــال والنــار اخلالــدة مــن عرائــس املــروج مثــاًل( 

مل يكــن غريبًــا يف هــذا الســياق أن يبــدأ جــران كتابــة "النــي" عــر 
مقطوعــات قصــرة مساهــا "أمثــوالت" مث أعــاد تســميتها بـ"النصائــح" 
مث: "تطــورت حبلــول يونيــو 1919 لتأخــذ شــكلها النهائــي "النــي" 
)نفســه/ ص520( ومل يكــن غريبًــا أيًضــا أن يضــع اجلنــود العائــدون 
يف  "كتيــب"  يف  طبعــه  أعيــد  أن  بعــد  "النــي"  احلــرب كتــاب  مــن 

جيوهبــم، كأنــه كتــاب مقــدس!
مرتمجًــا كتــاب  وضعــه  مــا  ذلــك  لنــا  يفســر  رمبــا 
أعمالــه  علــى  "تعريــب"  كلمــة  مــن  "النــي" 
أنــه  أدركا  رمبــا  الدقيــق  فبحســهما  اإلجنليزيــة، 
كتاب عريب صيغ يف لغة إجنليزية، يف أبســط 
حبمولــة  املشــحونة  الكالســيكية،  صورهــا 
دينيــة وأخالقيــة "كونيــة" وأن نقلــه مــن تلــك 
اللغــة إىل العربيــة هــو حمــض إعــادة الكتــاب 
إىل بيئتــه األصليــة، وإىل وطنــه، متاًمــا كإعــادة 
جثمــان جــران، بنــاء علــى وصيتــه، إىل بلدتــه 

لبنــان. "بشــرى" يف مشــال 
ولكل جسر ماء جيري حتته!

يقــول جــران ملــاري هاكســل إذ ســألته: مــا الــذي يثقلــك 
لــو كنــت يف ســوراي  بــن عاملــن،  إىل هــذا احلــد؟ : كــوين موجــوًدا 
إجنليــزايًّ  شــاعرًا  لــو كنــت  برســومايت..  االهتمــام  شــعري  فســيضمن 
بــن عاملــن، واالنتظــار  ســأضمن هلــا االهتمــام اإلجنليــزي، ولكنــي 

ص409(. وعاملــه/  )حياتــه  ثقيــل" 
رمبــا يكــون إبمــكاين أن أســتمر يف تلــك الفرضيــة الــيت بــدأت هبــا 
ينطــوي  عاملــن ال  بــن  الوجــود  الســابق، أبن  املقتبــس  إىل  اســتناًدا 
علــى صــراع بــن لغتــن، وإمنــا بــن وجــود ينقســم علــى نفســه، "هويــة 
ممزقــة" إذا جــاز التعبــر، تطمــح إىل حتققهــا، ورمبــا يظــن القــارئ أنــي 
داخــل  التحقــق  يف  الرغبــة  مبحــض  "النــي"  أبــرر كتابــة  أن  أحــاول 
فممــا  متاًمــا،  العكــس  فيــه،  اغرتاهبــا  مــن  اهلويــة  تلــك  تعــاين  جمتمــع 
ال شــك فيــه أن جــران وضــع كل قلبــه يف هــذا الكتــاب، 
"كل قلبــه العــريب" ال األمركــي، كل "إرثــه" الروحــي 
واألســطوري الكامــن يف وجدانــه، كتلبيــٍة حلاجــٍة 
روحيــٍة عميقــٍة للغــرب اجلريــح نفســه يف هــذه 
اللحظــة حتديــًدا "1919"، وحلاجــة نفســه 
يتجــاوز  مــرور  كجــواز  أيًضــا،  املنقســمة 
يف  يســتقر  املنقســم، كــي  الوجــود  هــذا  بــه 

األخــرة!  ســنوات حياتــه 
جران...حياتــه  املرتجــم"  أهديــُت كتــايب 
وعاملــه" الــذي اســتندت عليــه يف هــذا املقــال، 
إىل "مــاري هاكســل" صديقــة جــران علــى مــدى 
عقود، كتبُت: "إىل ماري هاكســل..اهلامش..البطل"، 
مل يكــن جمــرد احنيــاز نســوي مــي، بقــدر مــا كان تصحيًحــا لتاريــخ 
أظهــر فيــه ميخائيــل نعيمــة يف كتابــه: "جــران: حياتــه، موتــه، أدبــه، 
فنــه" )مؤسســة نوفــل، ط9، بــروت 1981( هاكســل بوصفهــا تلــك 

بــل إنــه يســتند يف أحــد نصوصــه "نشــيد اإلنســان" 
اقتبــاس  إىل  وابتســامة"  "دمعــة  جمموعتــه  مــن 
القــرآن الكــرمي "وكنتــم أمــوات فأحياكــم  مــن 
ترجعــون"،  إليــه  مث  حيييكــم  مث  مييتكــم  مث 
إميــان  يف  ُدجبــْت  الكتــب  دامــت  ومــا 
جــران بعقيــدة تناســخ األرواح، ال يهمــي 
قــدم نفســه  الــذي  إثبــات ذلــك، فجــران 
للعــامل، ال أظنــه كان  مــع "النــي"  متماهيًــا 
منشــغاًل بذلــك الســؤال الــذي أّرق بورخيــس، 
وأّرق كيليطــو مــن بعــده، بــل إن مســألة املــوت 
نفســها مل تشــغله ابلطريقــة نفســها، فاحليــاة جســر، 
أو جســور حليــوات أخــرى، أايًّ مــا كانــت، وألن اللغــة حمــض 
وعــاء هلــذه الفكــرة، متاًمــا كمــا كانــت يف كتــاب "النــي"، ســتكون آخــر 
كلماتــه قبــل موتــه "ابإلجنليزيــة"، ال العربيــة؛ نقــرأ مــا روتــه صديقتــه 
إىل  وســيأخذانه  طبيبًــا  اســتدعيا  قــد  "كاان  اينــج:  ابربــره  األمركيــة 
مستشــفى فنســنت يف صبــاح اجلمعــة، وقفــت جبــوار الكائــن 
النفيــس أقــوم بــكل مــا ميكنــي عملــه، حتــدث وكان 
ميــزح، كان نفســه متاًمــا، ينــام قليــاًل وقبيــل أن 
تصــل اإلســعاف يف الصبــاح كان هنــاك تغــر 
قــال-  يهبــط إىل أســفل  قبــل أن  مفاجــئ 
تنزعجــي،  "ال  املــروع-  قلقــي  يــرى  وهــو 
كل شــيء علــى مــا يــرام"، وكانــت تلــك 
يف  أنفاســه  لفــظ  الواعيــة،  آخــر كلماتــه 
احلاديــة عشــرة تلــك الليلــة. )حياتــه وعاملــه/ 

ص652(.
مشروع قراءة

يف اإلشــارات الســابقة وضعــت خطوطًــا حتــت 
وعبــد  جــران،  خليــل  جــران  إجنــاز كاتبــن كبريــن: 
العربيــة،  للثقافــة  قدمــاه  مــا  طبيعــة  عــن  وســؤااًل  الفتــاح كيليطــو، 
وانصــب اهتمامــي علــى كتــاب "النــي" ومــا أحدثــه مــن أتثــرأذاع 
يلعبــه  الــذي  املغايــر  والــدور  أبكملــه،  العــامل  يف  جــران  صيــت 
املاضــي  رؤيــة  حاولــت  أنــي  أي  العربيــة،  الثقافــة  يف  كيليطــو 
الســياقات  ورؤيــة  الكاتبــن،  هذيــن  عــر  احلاضــر،  خــالل  مــن 
ســياقه  يف  "النــي"  وضعــت كتــاب  وتشــابكت.  اختلفــت  الــيت 
يف  وكان كيليطــو  الســياق،  ذلــك  يف  أمهيتــه  إلبــراز  احلضــاري، 
حلظتــه الثقافيــة املغايــرة، مرشــًدا، لرؤيــة مــا آل إليــه حــال الثقافــة 
العربيــة، وكيــف حــاول، وال يــزال، انتشــاهلا مــن غياهــب التهميــش 
حماولــة الحقــة  أمتــى يف  مــرااي،  أو  خمتلفــة،  ســياقات  والتجاهــل، 
تعميقهــا، وتفصيلهــا، رمبــا تعيننــا علــى تلمــس مــا حتتاجــه ثقافتنــا 
عاملــن،  بــن  يعيشــون  حقيقيــن،  مثقفــن  مــن  ابلفعــل،  الراهنــة 
اجلرانيــة  الكلمــة  )هــذه  بـ"حنــو"  ويتأملــون  بلســانن،  ويتكلمــون 
متعــدًدا،  صــار  الــذي  اآلخــر،  وثقافــة  العربيــة  ثقافتنــا  األثــرة( 

وكونيًّــا، كذلــك. ومغايــًرا، 
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املتحــف  بنــاء  آاثرهــا  أبــرز  مــن  الــيت  والثقافيــة،  العلميــة  البعثــات  تدفــق 
املصــري علــى يــد عــامل اآلاثر الفرنســي )جاســتون ماســبرو( والــذي مــا 
زال امســه يطلــق علــى مبــى اإلذاعــة والتلفزيــون الــذي شــيده مجــال عبــد 
العالمــات  هــذه  وإذا كانــت كل  القوميــة.  نزعتــه  مــن  ابلرغــم  الناصــر، 
احلضاريــة، تعكــس جســوًرا رمزيــة، فــإن شــأن التواصــل بــن مصــر وفرنســا، 
أنشــأ جســوًرا ماديــة تصــل بــن ضفــيت النيــل، قــد يكــون أكثرهــا شــهرة 
ورحابــة هــو كوبــرى )قصــر النيــل( الــذي كان شــاهًدا علــى تريــخ الثــورات 
املصريــة بــدًءا مــن ثــورة 1919م ضــد االحتــالل اإلجنليــزي، مــروًرا بثــورة 
يوليــو1952م، وحــى ثــورة 25 ينايــر وتداعياهتــا يف 30 يونيــو 2013م، 
كمــا كان شــاهًدا علــى عشــرات مــن قصــص احلــب واملــوت انتحــاًرا كمــا 

فعلــت )نفيســة( يف )بدايــة وهنايــة( لنجيــب حمفــوظ.
الغــرام  تبتعــد كثــرًا عــن  العــال( قصــة أخــرى ال   لكــن لكوبــري )أبــو 
املصــري الفرنســي، فبدعــوة مــن اخلديــو إمساعيــل قــام املهنــدس الفرنســي 
بــن  لربــط  العــال  أبــو  بتشــييد كوبــري  الشــهر،  الــرج  )إيفــل( صاحــب 
ضفــيت النيــل، ومــع الوقــت أصبــح الكوبــري رمــًزا اجتماعيًّــا فريــًدا، ممثــاًل 

الطبقــي يف مصــر وقتهــا.  للنظــام 
ربــط الكوبــري بــن حــي )بــوالق أبــو العــال( األكثــر شــعبية وعشــوائية، 

وحــي )الزمالــك( األكثــر أرســتقراطية وحداثــة. 
ولكــي تكتمــل الثالثيــة الرمزيــة للكوبــري، كان 
بــدأت  وســطى  لطبقــة  متثيــاًل  عليــه،  العبــور 
بــن  يف التشــكل واملعــاانة، حبثًــا عــن هويتهــا 
طبقتــن متناقضتــن. هــذا مــا الحظــه الكاتــب 
روايــة  يف  عليــه  وراهــن  راين،  أمــن  املصــري 
)حافــة الليــل( الــيت كتبهــا عــام )1948م (، 
وجّســده يف شــخصية )آدم( الفنان التشــكيلي 
مــن  مبــراث  املثقلــة  املتوســطة  الطبقــة  ابــن 

املثاليــة. واملعتقــدات  التقاليــد 

يف تريــخ األدب، مثــة نصــوص مركزيــة ال ميكــن جتاهلهــا، نظــًرا لفاعليتهــا 
اإلهلاميــة عــر العصــور، إنــه املعــى األكثــر دقــة للكالســيكيات، بوصفهــا 
لتبــدو خلًقــا  إنتاجهــا،  إعــادة  مــن  مبــا ميكننــا  البقــاء،  قــادرة علــى  فنــواًن 
جديــًدا ومســتقالًّ عــن النــص املركــزي. ومــع ذلــك، فمهمــا كانــت درجــة 
احنرافهــا عنــه، تظــل تســرب إلينــا نفحــات وحملــات، تذكــران أبصوهلــا األوىل.
 هكــذا فكــرُت عندمــا انتهيــت مــن قــراءة )قواعــد العشــق األربعــون( 
الشــعري/  طابعهــا  مــن  الرغــم  فعلــي  شــافاك(  )إليــف  الرتكيــة  للكاتبــة 
الرومانســي يف تراســل أحداثهــا بــن املاضــي واحلاضــر، بــدت يل كمــا لــو 
كانــت معارضــة ســردية لروايــة )جســر علــى هنــر درينــا إليفــو أندريتــش(. 
دمويــة  وحــروب  لصراعــات  ترخييًّــا  رمــًزا  ميثــل  عنــده  اجلســر  فــإذا كان 
قامــت علــى أســس قوميــة وعرقيــة ودينيــة يف منطقــة البلقــان، مبجــرد أن 
تراخــت قبضــة اإلمراطوريــة العثمانيــة، فــإن روايــة )شــافاك( تبــدو حلًمــا 
بيوتوبيــا جتمــع القوميــات واألداين املختلفــة علــى حمفــة واحــدة. يبــدو هــذا 
إحالــة إىل تركيــا جديــدة تؤســس لنفســها هويــة معاصــرة، ومغايــرة هلويــة 
اإلمراطوريــة العثمانيــة، تنهــض علــى التعدديــة والتجــاور وقبــول اآلخــر.

 إهنــا هويــة ممثلــة علــى حنــو رمــزي يف مقولــة مشــس الديــن التريــزي )حــب 
املخلــوق هــو الطريــق إىل حــب اخلالــق( تلــك الــيت أهلمــت جــالل الديــن 
ــا  الرومــي ابلطريــق القــومي، بعــد أن ظــل طــوال عمــره يتنقــل بــن البــالد حبًث
حكمــة  فــإن  هكــذا  األانضــول..  بــالد  يف  أخــرًا  ليجــده  مســتقر،  عــن 
)التريــزي( مجعــت بــن إيالروبنشــتاين اليهوديــة، وعزيــز زاهــارا املســيحي، 
الــذي خــاض رحلــة مشــاهبة لرحلــة جــالل الديــن الرومــي، فأســلم وأوصــى 
أبن يدفــن إىل جــواره، هكــذا تبــدو صــورة )زاهــارا( معارضــة متاًمــا لصــورة 
)حممــد ابشــا ســوكولوفيتش( يف جســر علــى هنــر درينــا، املســيحي الصــريب، 
الــذي اختطفتــه االنكشــارية العثمانيــة طفــاًل، وتــرىب يف كنفهــم، وعندمــا 
صــار قائــًدا عظيًمــا هلــم، كان أبــرز مــا فعلــه أن بــى جســًرا يصــل بينــه وبــن 
نؤكــد:  إســالمه.  علــى  مــن حرصــه  مــن مســيحيي صربيــا، ابلرغــم  أهلــه 
أن املعارضــات الفنيــة، ال تتناقــض مــع النــص املركــزي، بقــدر مــا تتقاطــع 
وتشــتبك معــه، يف مواضــع عــدة قــد تصــل إىل حــد التنــاص، علــى حنــو 

مــا فعــل أمحــد شــوقي مــع بــردة البوصــري، مبعــى أن املعارضــة– نفســها- 
تصبــح جســًرا، يصلهــا ابلنــص املركــزي. 

يف روايــة )شــافاك( حنــن أمــام ثالثيــة رمزيــة، نســجت إبتقــان ورهافــة؛ 
لتبدو تركيا أيًضا جسرًا لتالقي األداين واحلضارات. صحيح أن اجلسر ال 
حيضــر علــى حنــو صريــح يف الروايــة لكــن رمزيتــه الروحيــة، تتعــارض مــع رمزيــة 
جســر درينــا الدمــوي، رمزيــة تشــف برهافــة عــن مساحــة إســالمية قــادرة علــى 
احتــواء اآلخــر، ورمبــا عــن يوتوبيــا ميكــن أن تكــون علــى األرض، وابلتحديــد 

يف بــالد األانضــول، بوصفهــا جســرًا بــن الشــرق والغــرب األوربيــن.
الواقــع، أن الفضــاء الرمــزي لصــورة اجلســر يف الســرد األديب، علــى درجــة 
من املرونة تسمح ابجلمع بن املتناقضات، ومن مث متتلك مسارات داللية 
متعــددة: ترخييــة، وحربيــة، وحضاريــة، ودينيــة، واجتماعيــة، وثقافيــة. بــل 
وعاطفيــة، فاجلســور يف األدب كانــت ومازالــت ملتقــى العشــاق، علــى حنــو 
ما جند عند )روبرت جيمس والر( يف روايته الشــهرة )جســور ماديســون( 

وعنــد عــز الديــن فيشــر يف روايتــه: عنــاق علــى جســر بروكلــن، وغرمهــا.
■ ■ ■

.. ميكــن اعتبــار قنــاة الســويس جســًرا بــن مشــال العــامل وجنوبــه،   رمــزايًّ
بــل ميكــن اعتبــار ســيناء جســًرا بــن آســيا وإفريقيــا. لكــن املؤكــد أن القــوة 
الســبيل  هــي  شــافاك-  إليــف  روايــة  يف  رأيناهــا  الــيت  الناعمة-كتلــك 
والثقافــات  اجملتمعــات  بــن  التواصــل  جســور  خللــق  وبقــاء  أمنًــا  األكثــر 
املختلفــة، فمحــاوالت احتــالل قنــاة الســويس )1956م( واحتــالل ســيناء 
)196٧م( مل تفضيــا إىل معــى التواصــل، بــل العكــس، وهــو نفــس مــا 
حــدث مــع احلملــة العســكرية لنابليــون بوانبــرت علــى مصــر )1٧98م( 
إذ مل يتمكــن مــن إعــادة حفــر قنــاة سيزوســرتيس الفرعونيــة، فيمــا متكــن 
الفرنســي )ديلســيبس 1854م ( مــن حفــر قنــاة الســويس، فوضــع مهــزة 
وصــل، ليــس بــن مشــال العــامل وجنوبــه فحســب، بقــدر مــا خلقــت ترخًيــا 
مــن الغــرام الثقــايف بــن مصــر وفرنســا، غــرام أتكــد ببنــاء القاهــرة اخلديويــة 
الــيت عرفــت بباريــس الشــرق، وإنشــاء أول أوبــرا عربيــة مغلفــة  1863م 
بقصــة حــب أســطورية بــن اخلديــو إمساعيــل وامللكــة أوجيــي، فضــاًل عــن 

قاصــًدا كليــة  الزمالــك،  حــي  إىل  اليومــي  للعبــور  مضطــًرا  آدم   كان 
الفنــون اجلميلــة، ليشــبع شــغفه ابلرســم، تلــك املوهبــة الــيت منحهــا هللا لــه، 
لكــن ضمــره الديــي أيىب عليــه أن يســتمر يف رســم أجســاد املوديــالت 
غــرام  واقًعــا يف  نفســه  منــه، وجــد  وعــي  فدومنــا  ذلــك،  ومــع  العــارايت؛ 
إحداهــن. إهنــا )أطاطــا( ابنــه )بــوالق أبــو العــال( فتــاة ايفعــة مرتعــة حبيويــة 
متجــددة، وذكاء شــعي يؤهلهــا ملقاومــة تعــدايت الفقــر والعــوز حبيــل ال 
تنتهــي، شــأهنا يف ذلــك شــأن كل فقــراء حيهــا الشــعي مــن خــدم وابعــة 
جائلــن وعمــال يوميــة، يعــرون صباًحــا إىل حــي الزمالــك ســعًيا إىل الــرزق 

ويعــودون مســاًء إىل أوكار الفقــر.
 تعــرف )أطاطــا( أن العيــون ترتصدهــا يف رحلتهــا اليوميــة إىل اجلانــب 
هــذا  ميلؤهــا  اجلميلــة،  الفنــون  طــالب  أمــام  لتتعــرى  النيــل،  مــن  اآلخــر 
ابلقلــق، وعليهــا أن تغامــر- وهــي تتلفــت خيفــة- يف كل مــرة ابلعبــور مــن 
حيهــا الــذي يطمــس جســدها إىل آخــر يتأملــه بشــغف حبثًــا عــن أســرار 
اجلمــال فيــه، هــي تــدرك أن حضورهــا اجلســدي صاخــب، ومل تكــن راغبــة 
يف وأده، هبــذا العبــور كانــت تتخلــص مــن قلقهــا، ومتنــح جســدها حــق 
اإلعــالن عــن مجالــه، فتمتلــئ بطاقــة احليــاة، وتعــود إىل حيهــا الشــعي بريئــة 
؛  ومتجــددة؛ هكــذا عبــور الكوبــري بــن دفــيت النيــل ميثــل طقًســا أســطورايًّ
البطــل  إليــه أســطورة  إنــه املطّهــر كمــا ترمــز 
الشمســي، ذلــك الــذي تتجــدد حياتــه مــع 
شــروق الشــمس كل صبــاح، فبهــذه الرحلــة 
متجــدًدا،  ميــالًدا  )أطاطــا(  متتلــك  اليوميــة 

ليبقــى جســدها اجلميــل ملهًمــا للفنانــن.
أطاطــا(  و  )آدم  بــن  العالقــة  شــأن  إن 
ال أيخــذ بعــًدا رومانســيًّا فحســب، كذلــك 
الــذي جنــده يف )قواعــد العشــق األربعــون(، 
إىل  يرقــى  بــل  ماديســون(  )جســور  يف  أو 
ســكوت(  )جيمــس  يعّرفــه  سياســي،  معــى 

صور متعارضة
للجسر يف األدب

سيد الوكيل

من حافة الليل إلى قواعد العشق

في رواية إليف شافاك 
نحن أمام ثلثية رمزية، 
نسجت بإتقان ورهافة، 
لتبدو تركيا أيًضا جسًرا 

لتلقي األديان والحضارات

� إليف شافاك � أمن راين
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�ي معا�ف

�ف

مبصطلــح )املقاومــة ابحليلــة( تفســرًا لنظريــة كارل ماركــس حــول آليــات 
الصــراع الطبقــي، وطمــوح الطبقــات األدىن إىل الصعــود، فعلــى الرغــم مــن 
موقــف )آدم( الرافــض لرســم األجســاد العاريــة، كان يشــعر أن مقاومتــه 
ترتاجــع يف كل يــوم، وأن )أطاطــا( تتســلل إليــه وتســكنه دومنــا أي جهــد 
منهــا أو قصــد؛ فانتهــى إىل حالــة مــن الصــراع الداخلــي بــن غرائــزه وقيمــه 
الدينيــة، حــى صــار يكلِّــم نفســه متســائاًل: "ملَ ال يتعلــم النــاس التــوازن رغــم 
وجــود اخلــالف والتناقــض، كمــا هــو احلــال يف الطبيعــة واألوركســرتا خاصــة، 
إنــك ال مفــر واجــٌد كالًّ منهــم يريــد صمتًــا مطبًقــا مــن حولــه، ليتغــى وحــده 
أبفــكار مل تتحــدد معاملهــا بعــد يف خيالــه، ومعتقــدات مل تســتقر متاًمــا يف 

قلبــه، وانفعــاالت غــر مســئول عنهــا". 
ابشــا  )حممــد  انتــاب  الــذي  بذلــك  يذكــران  نفســي  صــراع  إنــه   
فرضتــه  الــذي  إســالمه  خمتلفتــن:  بعقيديــن  حيتفــظ  وهــو  ســكولوفيتش( 
االنكشــارية، ومســيحية فرضــت عليــه منــذ امليــالد. ثنائيــة جتســد انشــطار 
هويتــه، وتظهــر علــى حنــو رمــزي يف امســه )حممــد ســكولوفيتش(، غــر أننــا 
ال جنــد هــذا الصــراع عنــد )عزيــز زاهــارا( الــذي اختــار اإلســالم عــن وعــي، 
بعــد أن قطــع رحلــة طويلــة مــن املعرفــة والبحــث، وهبــا متكــن مــن عبــور 
آمــن، ينتهــي إىل جــوار جــالل الديــن الرومــي، وهكــذا فنحــن أمــام هنايــة 

وانتماءهــا  )املؤلفــة(  نظــر  وجهــة  متثــل  حمســومة 
الفــن  أن  لكــن ال شــك،  دينيــة رحبــة،  لعقيــدة 
الدعائيــة  لألمنــاط  االستســالم  أيىب  الســردي، 

دينيــة.  أو  املؤدجلــة ســواء كانــت سياســية 
ال منــاص مــن االعــرتاف بعبقريــة البنــاء الفــي 
البليــغ لروايــة حافــة الليــل، تلــك الــيت ُكتبــت يف 
متعــددة يف  فقدرهتــا  املاضــي،  القــرن  أربعينيــات 
اإلحالــة إىل قضــااي اجتماعيــة وسياســية وإنســانية 
وثقافيــة، علــى الرغــم مــن التزامهــا ابلواقــع املعيــش، 
فــآدم، كان منوذًجــا لقضيــة ثقافيــة كانــت حاضــرة 
وبقــوة، أرقــت الطبقــة الوســطى الناشــئة يف ذلــك 

وعــرف  النيــل،  مــن  ابلقــرب  العــال، ســكن كوًخــا  أبــو  يكــى ابلســلطان 
بكراماتــه الــيت اســتمرت حــى بعــد موتــه ودفنــه يف مســجد كبــر يعــرف 
اآلن مبســجد )الســلطان أبــو العــال( ووفًقــا لتاريــخ اجلــريت، فبعــد أن متكــن 
انبليــون بوانبــرت مــن القضــاء علــى جيــش املماليــك يف معركــة إمبابــة، مل 
يكــن أمامــه حــالًّ لدخــول القاهــرة ســوى عبــور النيــل إىل بــوالق، عندئــذ 
شــعر ســكان بــوالق ابخلــوف، فهرعــوا إىل مســجد )الســطان أبــو العــال( 
داعــن أن ميــن عليهــم بكراماتــه، وحيميهــم مــن طغيــان الفرجنــة، وكانــت 
املفاجــأة الــيت ثبتــت إمياهنــم بســلطة الــويل، أن بوانبــرت أعطاهــم األمــان، 

ومســح هلــم ابســتمرار طقــوس الشــكر واملديــح لســلطان العلــوم.
الشــعي بوصفهــا نفحــة مــن  الوجــدان   رمبــا وقــرت هــذه احلكايــة يف 
معجــزات الــويل، فعاشــت يف ثقافتهــم لســنوات حــى تريــخ بنــاء الكوبــري 
علــى يــد الفرنســي )إيفــل( الــذي اختــار أن يربــط الكوبــري بــن بــوالق 
وإمبابــة، وكأمنــا ينصبــه رمــًزا لعبــور بوانبــرت، فهــل أدرك الوجــدان الشــعي 
قصديــة )إيفــل( فآثــر أن يكــون الكوبــري رمــًزا لســيدي )أبــو العــال( حامــي 
بــوالق؟ رمبــا.. وهــذا أيًضــا قــد يكــون نوًعــا مــن املقاومــة ابحليلــة، تلــك الــيت 

يتقنهــا البســطاء مــن أمثــال أطاطــا. 
■ ■ ■

إنشــاء خــط  التاســع عشــر، شــرعت مصــر يف  القــرن  يف مخســينيات 
لكنــه  جبنوهبــا،  مشاهلــا  لربــط  احلديــد؛  للســكة 
واألحيــاء  املــدن  وســط  ميــر  الوقــت،  نفــس  يف 
تلفــت  املفارقــة  هــذه  نصفــن!  إىل  ليشــطرها 
انتبــاه )أمــن راين( فيختصهــا مبتتاليــة قصصيــة 
إىل  منتبًهــا  النجيلــي(  مــن  )قصــص  بعنــوان 
فقــر،  شــعي  حلــي  االجتماعيــة  اهلويــة  تفــكك 
لــه مدخــالن؛ أحدمهــا ميتــد إىل كورنيــش النيــل، 
واآلخــر هــو الظهــر األكثــر فقــًرا، يتصــل مبنطقــة 
عشــوائية تعــرف بعشــش الرتمجــان. لكــن خــط 
ليــس جمــرد  إنــه  بينهمــا،  الســكة احلديــد فصــل 

واملعاصــرة.  األصالــة،  متضاديــن:  اجتاهــن  بــن  ارتبــاًكا  فعانــت  الوقــت، 
ومــن مث كان عبــوره اليومــي علــى كوبــري )أبــو العــال( جتســيًدا حلرتــه، وجمــرد 
فرصــة ليكلــم نفســه دون أن يصــل إىل يقــن. وهكــذا.. فــإذا كانــت حــرة 
حممــد ســكولوفيتش أتخــذ بعــًدا دينيًّــا، فحــرة )آدم( أتخــذ بعــًدا ثقافيًّــا 
أن  الشــعبية  بتلقائيتهــا  )أطاطــا(  ذلــك جنحــت  مقابــل  واجتماعيًّــا، ويف 
جتتــاز أزمتهــا، وتتصــاحل مــع تناقضــات واقعهــا اليومــي. إنــه ســلوك يتناســب 
مــع الثقافــة الشــعبية، عندمــا تلجــأ إىل املقاومــة ابحليلــة لتنتصــر علــى واقعهــا 

املنســحق حتــت طغيــان طبقــي فــادح. 
الليــل( شــعري  الرمــز يف )حافــة  إن  مثــة مالحظــة ال ميكــن جتاهلهــا؛ 
خافت وإنســاين، يتجلى عر مقومات احلراك الســردي وتقنياته وأســاليبه، 
)حممــد  اســم  الــذي جندهــا يف  بعالمــات صرحيــة كتلــك  جيهــر  لكنــه ال 
مفجــرة  بــؤرة  الســردية،  البنيــة  يف  املفارقــة  أن  نعنيــه،  مــا  ســكولوفيتش( 
لــدالالت حمتملــة، تكمــن فيمــا وراء الســرد، وليســت جمــرد عالمــة تشــر إىل 
معــى حمــدد. نــدرك ذلــك، عندمــا نقــف علــى املســكوت عنــه يف حكايــة 
كوبري )أبو العال(!! صحيح أن اخلديو إمساعيل حلم أبن تكون القاهرة 
ومهندســيها،  وثقافتهــا  معمارهــا  بكامــل  فرنســية  ســينوجرافيا  اجلديــدة 
ومــع ذلــك فــإن الكوبــرى الــذي صممــه وشــيده )إيفــل الفرنســي( يظــل 
حيتفــظ ابســم )كوبــري أبــو العــال( نســبة إىل احلــي الشــعي الــذي تنتمــي 
ليــس  داليل  توســيع  إنــه  )أطاطــا(.  إليــه 
مــا  بقــدر  لشــخصية )أطاطــا( فحســب، 
يتصــل بطبيعــة الوعــي اجلمعــي يف الثقافــة 
الشــعبية، الــذي رفــض أن يكــون )كوبــري 
إيفــل( علــى غــرار بــرج إيفــل، بــل رفــض 
أن يكــون ) كوبــري الزمالــك( أيًضــا، إنــه 
ليحيلنــا إىل رســوخ  العــال(  )أبــو  كوبــري 
املعتقــد الديــي يف الوجــدان الشــعي؛ فأبــو 
أطلــق  التصــوف،  رمــوز  أحــد  هــو  العــال 
فأصبــح  العلــوم(  )ســلطان  النــاس  عليــه 

فصــل رمــزي؛ ألن التداعيــات الــيت ترتبــت عليــه، وال ســيما مــع ظــروف 
احلــي  شــطري  بــن  واضحــة  طبقيــة  فــوارق  خلقــت  العامليتــن،  احلربــن 
الواحــد، فاجلــزء املطــل علــى النيــل، كان مقصــدا جلنــود احللفــاء مــن كل 
مقــاٍه،  والعربــدة؛  اللهــو  صــور  لــكل  موطــن  إىل  فتحــول  ولــون،  جنــس 
وهــذه  مرخصــة.  دعــارة  وبيــوت  بــل  وكباريهــات،  ومــالٍه،  ومســارح، 
الوضعيــة، جعلتــه مصــدًرا للثــراء وجتــارة البغــاء، وموطنًــا لصفقــات جتــار 
املخــدرات والقواديــن، ويف نفــس الوقــت مصيــدة متكــن شــباب احلــركات 
املناهضــة لالحتــالل اإلجنليــزي مــن عمليــات اغتيــال واختطــاف اجلنــود 

أســلحتهم. علــى  واالســتيالء  الســكارى 
 كان علــى ســكان اجلــزء الفقــر أن يعــروا جســر الســكة احلديــد، حبثًــا 
عــن لقمــة العيــش يف اجلانــب اآلخــر، ويعــودون يف آخــر الليــل منهكــن، 
ونتيجــة لذلــك تفككــت هويــة اجلانبــن، ونشــأت الصراعــات واملمارســات 

التنافســية بــن أفــراد األســرة الواحــدة، بــل والبيــت الواحــد.
حســاب  علــى  يتعايــش  طفيلــي  النجيلــي،  أبنــاء  أحــد  )لبيــب(  كان 
اآلخريــن، وذات يــوم رأي تظاهــرة فدخلهــا، ونظــرًا خلراتــه يف مظاهــرات 
يعــرف  ال  الــيت  للمســرة  قائــًدا  املتظاهــرون  نصبــه  االنتخابيــة،  الدعايــة 
الرصــاص،  عليهــا  وأطلقــوا  املســرة،  االحتــالل  جنــود  اعــرتض  أهدافهــا، 
بــرت  وأصيــب )لبيــب( بطلقــة أفضــت إىل 
ــا صغــرًا، أقامــه  ســاقه، فاختــذ لنفســه عشًّ
علــى )معــر( الســكة احلديــد الفاصــل بــن 
تناولــت  اجلرائــد  وألن  النجيلــي،  شــطري 
والتقديــر،  االهتمــام  مــن  بكثــر  احلــدث 
حتــول لبيــب إىل بطــل مــن أبطــال املقاومــة، 
ليــاًل  للعابريــن  مقصــًدا  ُعشــه  وأصبــح 
احملــن،  إليــه يف  وهنــارًا، يرعونــه، وأينســون 
ليصلــح  اخلاصــة  شــؤوهنم  يف  يستشــرونه 
داللــة  املعــر  اكتســب  حــى  بينهــم،  فيمــا 
علــى رأب الصــدع بــن شــطري النجيلــي.      

المؤكد أن القوة الناعمة- 
كتلك التي رأيناها في رواية 

إليف شافاك- هي السبيل 
األكثر أمًنا وبقاًء لخلق جسور 

التواصل بين المجتمعات 
والثقافات المختلفة

المعارضات الفنية، ال 
تتناقض مع النص 

المركزي، بقدر ما تتقاطع 
وتشتبك معه، على نحو ما 
فعل أحمد شوقي مع بردة 

البوصيري

� اخلديو ٕامساعيل � ٔالكساندر غوستاف ٕايفل� ٔامحد شوقي� كوبري أبوالعا
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والصواريــخ والعبــوات الناســفة، وهبمجيــة القصــف، والقصــف املضــاد، يف 
أاير 2013، طــاواًي ذاكــرة مثقلــة ابحلنــن واحلســرة واألمل، اجلســر الــذي 
اختــزن جثــث عشــرات العمــال داخــل أعمدتــه اخلرســانية أثنــاء تشــييده، 
لفــظ األجســاد اثنيــًة يف مشــهد جنائــزي أخــر للمدينــة، رمبــا كــي يتطّهــر 
املوتــى مبــاء الفــرات اثنيــًة، علــى حنــٍو يليــق أبنبيــاء جمهولــن، وكان آخــر 
مشــهد أليــف جلســر الرقــة علــى الفــرات قبــل تفجــره، منظــر عبــد الســالم 
العجيلــي يف نزهاتــه اليوميــة حنــو اجلســر العتيــق، يتأمــل حركــة مــاء الفــرات 

الــيت لطاملــا أهلمتــه يف كتابــة رواايتــه وقصصــه 
"حــن أكــون يف الرقّــة، هنــاك مــكاانن إْن 
مل أزرمهــا يوميًّــا، ال أعتــر أنّــي عشــت يوًمــا 
طبيعيًّــا: مهــا مكتبــة بورســعيد وجســر الرقّــة 
القــدمي" يقــول. غــاب أيقونــة الرقــة، وُهــدم 
اجلســر، وأُغلقــت املكتبــة أبمــر مــن تنظيــم 
علــى  اســتيالئه  بعــد  اإلســالمية  الدولــة 
املدينــة. مــن شــرفٍة أخــرى يطــل ابــن رشــد 
كجســر متن بن لغتن، اجلســر الذي عره 
منفيًّــا حنــو مراكــش، مث هجرتــه املعاكســة حنــو 

احلــاّلج نفســه ســيحيلنا إىل جســٍر آخــر إبحــاالت ال هنائيــة بقولــه 
"النقطــة أصــل كل خــط، واخلــط كلّــه نقــط جمتمعــة، فــال غــى للخــط 
عــن النقطــة، وال للنقطــة عــن اخلــط، وكل خــط مســتقيم أو منحــرف هــو 
متحــرك عــن النقطــة بعينهــا، وكّل مــا يقــع عليــه بصــر أحــد فهــو نقطــة 

بــن نقطتــن". 
بــن نقطتــن تنهــض جســور/ خطــوط، مــن االحتمــاالت، كان أول 
مــا قــام بــه لورانــس العــرب، حلظــة اشــتعال الثــورة العربيــة الكــرى، حتطيــم 

قرطبــة ليتحــّول امســه إىل "أفــروس" بوصفــه فيلســوفًا التينيًّــا ال عربيًّــا، فقــد 
حاربــه فقهــاء قرطبــة بتهمــة اإلحلــاد، لكــن هبــوب ريــح أخــرى أعــاده إىل 
جــذوره األندلســية، ولكــن بعــد موتــه حممــواًل علــى دابــة رفقــة مــا تبقــى مــن 
خمطوطاتــه، وكأن عبــور جثمانــه مــن مضيــق جبــل طــارق إىل األندلــس 
لدفنــه يف قرطبــة، هــو تعبــر صريــح عــن "فضــاء العبــور واالنفصــال"، أمل 
حيــّذره ابــن طفيــل يف لقائهمــا األول يف قرطبــة "خــذ حــذرك اي ابــن رشــد، 
إنــك متيــل أحيــااًن إىل بســط براهــن قــد أصفهــا ابملثــرة للشــبهة، الفلســفة 
يوّدعــه،  أن  وقبــل  اإلحلــاد".  إىل  تــؤدي 
ســيضيف "ال جيــب أن يكــون اجلســر أوســع 
مــن النهــر، لــو أردت أن يظــل رأســك مقيًمــا 
علــى عنقــك، تعلّــم ضبــط نفســك". وبعــد 
مــوت ابــن رشــد مبئــة عــام ســيقذف بــه دانــيت 
الــرزخ  حنــو  اإلهليــة"  "الكوميــداي  يف كتابــه 

الــذي يفصــل بــن اجلّنــة والنــار.
هنــر  علــى  روايــة "جســر  اكتشــاف  كان 
درينــا" للروائــي اليوغســاليف إيفــو أندريتــش 
مبحــض مصادفــة ال تتكــّرر مرتــن ابلشــغف 

اجلســور الــيت تربــط خــط احلديــد احلجــازي مــا بــن دمشــق وايفــا واملدينــة 
املنــورة، تنفيــًذا لبنــود اتفاقيــة ســايكس بيكــو يف تقســيم ومتزيــق خرائــط 
بــالد الشــام وشــبه اجلزيــرة العربيــة، وســوف حيطّــم الرابــرة جســر ديــر الــزور 
املعّلــق علــى الفــرات، التحفــة املعماريــة الــيت صّممهــا املهنــدس الفرنســي 
مســيو فيفــو يف العــام 1931، بقصــد ربــط ضفــيت الفــرات للمســاعدة 
يف عبــور قــوات االنتــداب الفرنســية حنــو قــرى الريــف ملواجهــة أحــداث 
الشــغب ضــد االحتــالل. حُنــر اجلســر املعلــق علنًــا، بقذائــف املدفعيــة 

عندما يكون الجسر
ة! هوية وهاوية وسوار فضَّ

خليل صويلح

كان علــى احلســن بــن منصــور احلــّاج )858- 922( أن ينتهــي مصلــواًب علــى جســر 
بغــداد، بعــد أن ُقطعــت يــداه ورجــاه وُضربــت عنقــه وُحرقــت جثتــه، الــرأس فقــط ذلــك 
بليغًــا  يكــون درًســا  الرمســي، ســُيعّلق علــى اجلســر كــي  للنــّص  املضــادة  احملشــو ابألفــكار 
ومنهجيًّــا لآلخريــن، أولئــك الذيــن ســيعرون اجلســر كل يــوم، و ال أحــد يعلــم مــاذا يــدور يف 
رؤوســهم الشــيطانية! ال نعلــم رقــم اجلســر الــذي احتضــن رأس احلــّاج، فقــد كان العراقيــون 
ــاء اجلســر الســابع علــى هنــر دجلــة سيشــهد ظهــور املهــدي املنتظــر! مشــهد  يؤمنــون أبن بن
ســيتكّرر فــوق جســوٍر أخــرى، منــذ ألــف ومئــة عــام، كلمــا أرادت ســلطة اســتبدادية تظهــر 

صــورة جديــدة للطغيــان، وإاثرة الفــزع يف رؤوس الرعيــة. 
كان أول ما قام به لورانس 

العرب، لحظة اشتعال الثورة 
العربية الكبرى، تحطيم 
الجسور التي تربط خط 
الحديد الحجازي ما بين 

دمشق ويافا والمدينة المنورة

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف
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نفســه، وكان اجلســر حنــو هــذه الروايــة العظيمــة مكتبــة عســكرية مهملــة 
يقلّــب فهــارس رفوفهــا. كنــت حينهــا مالزًمــا جمنّــًدا  مــن  ابلــكاد جتــد 
ابختصــاص ميكانيــك دابابت، االختصــاص الــذي ال أفقــه شــيًئا مــن 
مفرداتــه، وحــن اكتشــف مديــر الكليــة العســكرية أبنــي درســت التاريــخ 
التاريــخ  مــادة  بتدريــس  اجلامعــة، كّلفــي  يف  امليكانيكيــة  اهلندســة  ال 
العســكري يف الكليّــة، فــكان علــّي أن أحبــث عــن مراجــع ختــّص املعــارك 
العامليــة األوىل، يف  قــار واحلــرب  الرمــوك وحطــن وذي  مثــل  الكــرى 
مكتبــة الكليّــة وجــدت هــذه الروايــة الــيت كانــت عالًجــا انجًعــا يف مقاومــة 

الضجــر يف املنــاوابت الليليــة. 
مــا إن بــدأت قــراءة الســطور األوىل مــن الروايــة حــى نســيت خرائــط 
املســلولة  الديــن األيــويب، والســيوف  معركــة حطــن وبطــوالت صــالح 
يف مواجهــة األعــداء، فههنــا حيــوات ومصائــر وأحاســيس بشــر، كان 
ببنائــه الصــدر األعظــم حممــد ابشــا ســوكولوفيتش،  أمــر  الــذي  اجلســر 
قبــل حنــو أربعــة قــرون، وصمــم أعمدتــه املهنــدس املعمــاري ســنان الديــن 
يوســف، ميــور ابحلركــة ودرامــا العيــش، ليصبــح بفضــل هــذه الروايــة أشــهر 
معــامل بــالد البلقــان، اجلســر الــذي شــهد حــرواًب وصراعــات وفيضــاانت 
عرقيــة  وخالفــات  ويهــود،  وأتــراك  وصــرب  بوســنيون  هنــا  وخالفــات، 
ودينيــة، وعــذاابت عّمــال أجــروا علــى العمــل الشــاق يف بنــاء اجلســر 
فحاولــوا تدمــره، وعقــوابت للمتمرديــن بوضعهــم علــى اخلــازوق، لكنــه 
مــن ضفــٍة أخــرى كان نقطــة وصــل بــن الشــرق والغــرب، وممــرًا جليــوش 

وتتــوارى  تظهــر  ابجلملــة  شــخصيات  الغــزاة. 
تدرجييًّــا، فيمــا يبقــى اجلســر شــاهًدا أبــدايًّ علــى 
اخلرائــط املتحّولــة، ووثيقــة ترخييــة عــن اجلغرافيــا 
جســر  ظــّل  يف  بشــر  وحــكاايت  املضطربــة، 
حجــري يــكاد أن ينطــق بدواخــل شــخصياته، 
املنــاخ  هــذا  أندريتــش  إيفــو  ســيختزل  مث 
امللحمــي بقولــه "إن احليــاة معجــزة ال تُفهــم، 
ولكنهــا  وذوابن،  تبــدد  يف  تنفــك  مــا  فهــي 
تبقــى وتســتمر قويــًة كاجلســر علــى هنــر درينــا". 
روايتــه  إمساعيــل كادريــه يف  يــروي  مــن جهتــه 
"اجلســر" وقائــع بنــاء جســر علــى هنــر أواين يف 

ألبانيــا القــرن الرابــع عشــر بســرد متوتــر ميــزج التاريــخ ابألســطورة، والصــراع 
بــن الســلطة واملــال، واالنتقــال مــن زمــن العبّــارات واألطــواف إىل زمــن 
اجلســور علــى خلفيــة حــكاايت أســطورية عــن مراحــل بنــاء هــذا اجلســر 
الــذي روي ابلــدم مرتــن، إذ ُتدفــن امــرأة مث رجــل يف جســم اجلســر قــراباًن 
الســتكمال تشــييده مــن دون أن ينهــار، وعلــى املقلــب اآلخــر يفضــح 

إمساعيــل كادريــه بعنــف رأمساليــة الشــركات والصــراع بينهــا علــى الربــح.
 ويف روايتــه "حــن تركنــا اجلســر" جيســد عبــد الرمحــن منيــف معــى 
هزميــة حــرب 6٧، ذلــك أن عــدم عبــور اجلســر يؤكــد اخلســارة والفقــدان 
وعــدم األمــل، فقــرار االنســحاب مــن املعركــة ابلنســبة لبطــل الروايــة زكــي 
النــداوي هــو عــبء ال حيتمــل ســيثقل علــى اجلميــع، وهــو أثنــاء ذهابــه 
إىل الصيــد رفقــة كلبــه وردان سيســرتجع ســرة مثقلــة ابليــأس عــن العبــور 
واالنســحاب، ماحًنــا اجلســر قيمــة كــرى بوصفــه هويــة وهاويــة آبٍن مًعــا 
أن  البشــر ال ميكــن  يعرهــا  الــيت ال  أرواًحــا، واجلســور  للجســور  "إن 
تكــون أمينــة أبــًدا، ميكــن أن تنهــار، ميكــن أن جترفهــا الســيول، وقــد 
تصــاب كمــا تصــاب احليــواانت ابألمــراض"، و"كان مــن الواجــب أن 
منــوت مجيًعــا برصاصــات يف ظهــوران؛ ألننــا مل نعطهــم ســوى الظهــور، 
تركنــا اجلســر وحيــًدا، وكان بصــدره يواجــه كل شــيء". يف هــذا املقــام 
اجلســر  "يعــرون  مضــاد  موقــٍع  مــن  حــاوي  خليــل  قصيــدة  ســتحضر 
امتــدت هلــم جســًرا وطيــد/ مــن كهــوف  يف الصبــح خفافــا/ أضلعــي 
امتــدت  أضلعــي  اجلديــد/  الشــرق  إىل  الشــرق  مســتنقع  مــن  الشــرق، 
يف  اجلســر  لكــن  وطيــد".  جســًرا  هلــم 
التنهــدات"،  "جســر  هــو  أخــرى،  مــرآة 
املــكان،  ومجاليــات  العاطفــة،  وهيجــان 
كمــا يــراه ســعدي يوســف "جلسُر يشــهُق 
يــِد  اســــتقاَم يف  فّضـــٍة  ِســــواٍر  مثــَل  الِمًعــا 
علــى  ِشــباَكه  الســـاحرِة، اجلسُر ألقى 
اجلبــل"، وســوف يشــرّح الطاهــر وطــار يف 
روايتــه "الزلــزال" فضــاء مدينــة قســنطينة مــن 
خــالل جســورها الســبعة، بوصفهــا حامــاًل 
الزلــزال  فصــول  وتنــاوب  للحكايــة  متينًــا 

وارتداداتــه، وصــواًل إىل انطفــاء احللــم.

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

في روايته »حين تركنا 
الجسر« يجسد عبد 

الرحمن منيف معنى 
هزيمة حرب ٦7، ذلك أن 

عدم عبور الجسر
يؤكد الخسارة والفقدان 

وعدم األمل 

� الطاهر وطار� عبدالرمحن منيف� عبدالسام العجيلي

ما تبقى من »صداقة«

يطل عىل مقربة!

لطف الصََّراري

يف إبريل/ نيســان 2000، مت افتتاح أول جســر يف شــوارع صنعاء. ُأطلق عليه اســم "جســر 
الصداقــة" كرمــز ملتانــة العاقــة بــن اليمــن والصــن، أو بتعبــر لــوه شــياو وونــغ، الســفر 
الصيــي لــدى اليمــن حينهــا: "رمــز ملشــاعر الصداقــة مــن الشــعب الصيــي إىل الشــعب 

اليمــي".
مل تعــد ســفارة بكــن مفتوحــة يف صنعــاء، لكــن الواجهــة الشــرقية للجســر حتتفــظ ابالســم 
ــي وال  املكــون مــن ثــاث كلمــات ابللغــة الصينيــة، مل تفقــد هــذه الكلمــات ملَعاهنــا الفضِّ
متاســكها، كمــا لــو أن الشــمس تصقلهــا يف كل شــروق وتزيدهــا ثبــااًت، أمــا الكلمتــان العربيتــان 
يف الواجهــة املقابلــة، فتبــدوان تكثيًفــا، مــن فعــل الصدفــة، للوضــع الــذي آلــت إليــه البــاد 
بســبب احلــرب؛ طبقــة داكنــة مــن األغــرة وأدخنــة العــوادم تغطّــي احلــروف املنحوتــة ابخلــط 

الكــويف، بينمــا تقــاوم الكلمــة األوىل ســقوطًا وشــيًكا لتلحــق ابلنُـَّقــط األربــع لـ"الصداقــة".

� جسر الصداقة ويف خلفيته مبى البنك املركزي اليمي
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

 تعــود العالقــة الرمسيــة لليمــن ابلصــن إىل أواخــر مخســينيات القــرن 
أبــرز  املبــاين،  العشــرين املاضــي، وكان شــّق وتعبيــد الطرقــات وإنشــاء 
مالمــح هــذه العالقــة؛ عبَّــَد الصينيــون طريــق صنعــاء- احلديــدة، وصــواًل 
إىل "ابب اليمــن"- أكــر األبــواب الســبعة الــيت كانــت تنتظــم يف ســور 
بطــول مخســة أميــال حييــط املدينــة، بعــد ســقوط نظــام اإلمامــة يف 26 
ســبتمر/ أيلــول 1962، توّســع شــّق الشــوارع بصــورة متســارعة خــارج 
الســور الــذي هدمــت ســلطات اجلمهوريــة الوليــدة آنــذاك أجــزاء كبــرة 
ــى النمــوِّ العمــراين الــيت كانــت حبيســة  منــه، فعلــت ذلــك اســتجابة حلمَّ
الســور، لكنهــا مل تكــن اســتجابة مدروســة مبــا يكفــي لتخطيــط عاصمــة 
حديثــة، محلــت الشــوارع وتقاطعاهتــا أمســاء شــهداء ثــورة ســبتمر، ومنهــم 
امتــد شــارع علــي عبداملغــي  الزبــري؛  علــي عبداملغــي وحممــد حممــود 
"جولــة  اســم  محــل  دّوار  إىل  التحريــر"  "ميــدان  مــن  اجلنــوب،  ابجتــاه 
ــراعي"، حيــث ينتهــي امتــداده متقاطًعــا مــع شــارع الزبــري، هــذا  الشِّ
التقاطــع القريــب مــن "ميــدان التحريــر" و"ابب اليمــن"، شــّكل نقطــة 
الوســط جلســر الصداقــة، لكــن كيــف كانــت احلركــة املروريــة قبــل إنشــائه؟

 قبــل أربعــن ســنة مــن إنشــاء اجلســر، كانــت حركــة التجــارة مــن وإىل 
مدينــة صنعــاء ترتكــز يف "ابب اليمــن" و"ميــدان 
شــرارة" الــذي حتــول امســه إىل "ميــدان التحريــر" 
بعد الثورة، كال الباب وامليدان يقعان يف اجلهة 
اجلنوبيــة للمدينــة املكونــة مــن قســمن: شــرقي 
العثمانيــون  أنشــأه  املدينــة، وغــريب  وهــو أصــل 
-1536( لليمــن  األول  اســتعمارهم  خــالل 
يلتقيــان عنــد "ابب  القســمان كاان   ،)1635
ُخَزميَــة" املفضــي إىل مقــرة حتمــل نفــس االســم 
وميتــّد منهــا لســان شــبه مثلــث تُــرك فيمــا يبــدو 
القادمــة،  كمســاحة احتياطيــة ملوتــى األجيــال 
كانــت "خزميــة" املقــرة الرئيســية للمدينــة، وبعــد 
العــام 1962، بــدأ توّســع املدينــة هبــدم ســورها 
املواجــه للمقــرة، تــوىّل ختطيــط ميــدان التحريــر 

االمتــداد قبــل األخــر لشــارع الزبــري قبــل الوصــول إىل "ابب اليمــن" 
ا  شــرقًا، ويبــدأ اجلســر مــن مســافة قريبــة مــن قلــب "ميــدان التحريــر"، ممتــدًّ
جنــواًب بطــول أربعمائــة مــرت وعــرض مخســة عشــر مــرتًا. املئــة مــرت األوىل 
منــه تطــّل علــى البنــك املركــزي اليمــي، وآخــر مئــة مــرت تطــّل علــى مقــرة 
"خزميــة" الشــهرة. مســاحته تبــدو مســاوية ملســاحة النفــق، لكــن ســقف 
األخــر ال يتجــاوز طولــه الثالثــن مــرتًا، وهــي املســاحة الــيت يقــف عليهــا 

جنــود شــرطة الســر لضبــط الســائقن املخالفــن. 
 ابلرغــم مــن ختفيــف اجلســر والنفــق لالختناقــات املروريــة يف املــكان، 
ظــلَّ جنــود شــرطة الســر جيهــدون يف صــّد وضبــط املخالفــن ابملــرور مــن 
حتــت اجلســر حنــو شــارع الزبــري أو حنــو "ابب اليمــن"، كان املــرور مــن 
حتــت اجلســر متاًحــا فقــط النعطــاف الســيارات القادمــة مــن "ميــدان 
تلــك  الشــارع، وابملثــل،  نفــس  التحريــر"- شــارع علــي عبداملغــي إىل 
القادمــة مــن شــارع اندي الشــرطة وإليــه، الدخــول إىل شــارع الزبــري 
متــاٌح فقــط مــن اجتــاه "ميــدان التحريــر"، وإىل "ابب اليمــن" مــن اجتــاه 

شــارع اندي الشــرطة. 
صنعــاء، كان  شــوارع  يف  الوحيــد  اجلســر  يــزال  ال  عندمــا كان   

اهتمــام شــرطة املــرور بتنظيــم حركــة الســر فيــه 
الســائقن  رغبــة  ســوى  يضاهيــه  وال  عاليًــا، 
اجلســر،  امتطــاء  أو  النفــق  بعبــور  وأطفاهلــم 
وإنشــاء  ابالعتيــاد  الرغبــة  تلــك  تضاءلــت 
لكــن  املدينــة،  يف  أخــرى  وأنفــاق  جســور 
مل  ابلتصاعــد،  اســتمر  الســيارات  عــدد 
يتوقــف اســتراد الســيارات حــى يف ســنوات 
احلــرب الدائــرة منــذ العــام 2014، وحبســب 
املــرور، وصــل عددهــا يف  لشــرطة  إحصائيــة 
مخســمائة   ،2021 ســنة  العاصمــة  صنعــاء 
الســيارات  اســتراد  يكــن  مل  ســيارة،  ألــف 
فقــط مــا ضاعــف عددهــا، فهنــاك موجــات 
ســيما  املدينــة،  إىل  تدفقــت  الــيت  النــزوح 

مهندســون مصريــون ضمــن الدعــم املصــري لثــورة اليمــن، وبعــد مغادرهتــم 
اخلاليــة  املســاحات  اكتســاح  يف  اجلديــدة  والشــوارع  املبــاين  اســتمرت 

خلــف الســور املهــّدم، وصــواًل إىل قبــور األســالف.
عّدهــا  ميكــن  حبيــث  قليلــة،  املدينــة  يف  الســيارات  آنــذاك كانــت   
أبصابــع اليديــن، اندًرا مــا كان املواطنــون العاديــون ميلكــون ســيارات أو 
درّاجــات انريــة، ابلرغــم مــن أن أول ســيارة دخلــت صنعــاء يف 1912، 
وأول دراجــة انريــة يف 1929، كانــت ســيارة الــوايل العثمــاين حممــود 
اإلمــام  ظــّل  اليمــن،  مــن مشــال  العثمانيــن  وبعــد خــروج  نــدمي ابشــا، 
حيــى محيــد الديــن )1918-1948(، يرفــض ركــوب الســيارة خــالل 
ســنوات حكمــه األوىل، كوهنــا "اخرتاًعــا مســيحيًّا"؛ مــن يعــرف إذا مــا 
كان فّكــر بذلــك أثنــاء اغتيالــه داخــل ســيارته! وبســبب سياســة العزلــة 
لتســهيل ســيطرهتم  يفضلــون ممارســتها بصرامــة  اليمــن  أئمــة  الــيت كان 
علــى الشــعب، ظــّل امتــالك الســيارة يف عهــد ابنــه اإلمــام أمحــد، حكــًرا 
علــى الطبقــة احلاكمــة وكبــار األثــرايء، لكــن ســياج العزلــة بــدأ ابلتالشــي 
حــن تزامنــت غــزارة إنتــاج العــامل الصناعــي وتطــوره مــع خــروج املــارد مــن 
القمقــم، تزايــد عــدد الســيارات والشــاحنات وكل أنــواع وســائل النقــل 
احلديــث، علــى إيقــاع سياســة االنفتــاح 
الــيت اتســع نطاقهــا علــى االســتراد منــذ 
مطلــع الثمانينيــات، ومــع انتصــاف عقــد 
التســعينيات، الــذي شــهد عامــه األول 
حتّولــت  اليمــن،  شــطري  بــن  الوحــدة 
تزايــدت  إىل مضيــق  الشــراعي"  "جولــة 
لدرجــة  املروريــة  الــذروة  أوقــات  فيــه 

االختنــاق. 
 نظــًرا ألمهيــة املــكان يف احلركــة املروريــة 
علــى  أو  ابلقــرب  وموقعــه  للعاصمــة 
طريــق مرافــق حيويــة، أنشــأ املهندســون 
الصينيــون نفًقــا حتــت "جســر الصداقــة"، 
ميــّر النفــق متصالبًــا مــع اجلســر، ويشــّكل 

خــالل الســنوات األربــع األخــرة، هكــذا أصبــح كلٌّ مــن اجلســر والنفــق 
مصدريــن لالختناقــات املروريــة، ليــس فــوق األول أو داخــل الثــاين، بــل 

يف األماكــن الــيت يــؤدِّاين إليهــا. 
 اســتخدامات أخرى للجســر

 يف اجلــزء اجلنــويب أســفل "جســر الصداقــة"، ُخصصــت مســاحة لركــن 
الســيارات مــن اجلانبــن، ابلــكاد تكفــي لعشــر ســيارات، لكنهــا ميكــن 
أن تتســع ألكثــر مــن ذلــك وفــق مبــدأ "الَوَســع يف القلــوب". أمــا يف 
اجلــزء الشــمايل، فوجــد أفــراد احلمايــة األمنيــة اخلارجيــة للبنــك املركــزي 
مــكااًن مالئًمــا لدورايهتــم، كمــا نصــب اجلنــود املرابطــون أمــام بوابــة البنــك 
خيمتــن حلفــظ متوينهــم املعيشــي، وللنــوم يف األوقــات الــيت تتخلــل فــرتات 
الصداقــة  يوفّــر جســر  تعــّج ابملشــّردين،  مدينــة  أي  املناوبــة، وكمــا يف 
ــا لعــدد مــن أولئــك الذيــن فقــدوا مســاكنهم،  اليمنيــة الصينيــة مــالًذا آمًن
وظائفهــم، عائالهتــم، أو حــى عقوهلــم بســبب احلــرب وقســوة احليــاة. 
اثبــت  وغــر  موقًفــا صغــرًا  ســتجد  قليــاًل،  اجلســر  حتــت  جتّولــت  وإذا 
يســتحدثه كل يــوم ســائقو درّاجــات انريــة جريئــون، أمــاًل يف احلصــول 
علــى راكــب يبحــث عــن وصــول ســريع، ســتجد ابعــة متجّولــن؛ مناديــل 
ورقيــة، قنــاين املــاء البــارد، مســاِوك، صــور 
يف  خاصــة  حــرب،  وقــادة  سياســين 
املناســبات املالئمــة لذلــك، ســتجد عمــوًدا 
دائــرايًّ مسيــًكا يف الوســط، حيــث ميكنــك 
املــرور  رجــال  ومالحظــة  واقًفــا  االتــكاء 
انضبــاط  مــن  ايئســة  خبطــوات  يتحركــون 
متاحــة  صــارت  الســر  حركــة  الســائقن، 
حيــاة  االجتاهــات،  يف كل  اجلســر  حتــت 
متضــي إبيقــاع مرتبــك، بصداقــات خافتــة، 
الشــرود  بــن  تتفــاوت  الوجــوه  ومالمــح 
الغضــب،  التعــب،  االجتاهــات،  ونســيان 
الــروح  أو كل ذلــك ممزوًجــا هبمــوم ختنــق 

وتدفعهــا حنــو "ُخزميــة".

»تصوير: عبدالرمحن الغابري«� جولة الشراعي وٕاىل ميينها مقرة خزمية وشارع اندي الشرطة قبل توسعته� موقع جسر الصداقة بصنعاء قبل ٕانشأيه ويف حمور الصورة مبى البنك املركزي � بداية جسر الصداقة من جهة ميدان التحرير»تصوير: عبدالرمحن الغابري«

ظّل اإلمام يحيى حميد 
الدين )1٩18-1٩48( يرفض 
ركوب السيارة خلل سنوات 

حكمه األولى، كونها 
»اختراًعا مسيحيًّا«.. من 

ر بذلك  يعرف إذا ما كان فكَّ
أثناء اغتياله داخل سيارته!

ر جسر الصداقة اليمنية  يوفِّ
الصينية ملًذا آمًنا لعدد 
من أولئك الذين فقدوا 
مساكنهم، وظائفهم، 

عائلتهم، أو حتى 
عقولهم بسبب الحرب 

وقسوة الحياة.
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يف بــداايت عــام 1853 خطــا الزوجــان "نيكــوال ابتشــي" 
أوىل  النمســاوية  كالفــورا"  و"جيزوبينــا  املالطــي  اإليطــايل 
جديــدة  حبيــاة  حلمــا  اإلســكندرية،  مينــاء  يف  خطواهتمــا 
مــن  واألجانــب  املهاجريــن  أنظــار  جذبــت  الــيت  املدينــة  يف 
 1840 عــام  قليلــة يف  أبعــوام  ذلــك  قبــل  إليهــا،  العــامل  كل 
خورشــيد  وهــو  حمافــظ،  هلــا  حمافظــة  اإلســكندرية  أصبحــت 

يف  "ديب"  مدينــة  يشــبه  حنــو  علــى  واملهاجريــن  ابملســتثمرين 
مــن  والكثــر  وبنــاايت جديــدة  مينــاء ضخــم  احلــايل.  العصــر 
الثنائــي علــى حــزم  العمــل شــجعت  الفــرص يف كل جمــاالت 
يف  ليــذواب  الســاحلية  املدينــة  صــوب  والتحــرك  أغراضهمــا 
مــن  الكثــر  مــن  واملكــون  لإلســكندرية،  الســكاين  النســيج 
اجلاليــات واألعــراق، والــذي اتســع بســهولة ليشــمل كل هــذه 

جلنســيات. ا
يف تلــك الســنوات كانــت اإلســكندرية تســتعيد هنضــة قدميــة 
حيــث كانــت  ق.م   331 عــام  نشــأهتا  إابن  هنضتهــا  تشــبه 
العــامل  لتعليــم  مكتبــة  تضــم  ومدينــة  الوحيــدة،  مصــر  عاصمــة 
كلــه العلــوم والفنــون، كمــا ضمــت أفضــل الصنــاع والفنانــن، 
البحــر  علــى  طبيعتهــا كمينــاء  بســبب  التجــارة؛  هبــا  وراجــت 
الــيت اعتــرت جســًرا وقتهــا لتدفــق  املتوســط، غــر أن املدينــة 
مقــًرا  القادمــن  مــن  الكثــر  اختارهــا  مصــر،  إىل  املهاجريــن 

بــداًل مــن التقــدم إىل داخــل مصــر. 

الــيت  للمدينــة  حمافظًــا  نفســها  الســنة  يف  تعــن  الــذي  ابشــا 
مــن  وعــدًدا ضخًمــا  أجنبيــة،  جاليــة   22 مــن  أكثــر  حتتضــن 

مينائهــا. عــر  يصلــون  الــزوار 
الــيت  أوراب  مغــادرة  يف  يفكــران  الزوجــان  لســنوات كان   
مثــل  مدينــة  إىل  االقتصــادي  الركــود  حــاالت  مــن  حبالــة  متــر 
ومرحبــة  جيــدة  اســتثمارية  وجهــة  ابعتبارهــا  اإلســكندرية، 

الفتــح اإلســالمي كانــت خســرت  املدينــة إابن  تلــك  لكــن 
الكثــر مــن تلــك املقومــات؛ حيــث اجتهــت األنظــار للقاهــرة 
العاصمــة اجلديــدة ملصــر علــى حســاب اإلســكندرية الــيت دب 

اخلــراب والكســاد هبــا.
مــن  تعــاين  اإلســكندرية  1800 كانــت  عــام  هنايــة  ويف   
علــي"  "حممــد  قــرر  حــى  مصــر  علــى  الفرنســية  احلملــة  آاثر 
أن يعيــد النهضــة إليهــا لتســتعيد جمدهــا الســابق؛ فأمــر حبفــر 
لرتبــط   1820 عــام  هبــا  احلفــر  انتهــى  الــيت  احملموديــة  ترعــة 
املدينــة بنهــر النيــل، وتنشــط حركــة النقــل والتجــارة مــن خــالل 
لرتبــط  احلديديــة  الســكك  مــد  مت   1856 عــام  ويف  الرتعــة، 
الــيت  املدينــة  مقومــات  مــن  وتزيــد  ابإلســكندرية،  العاصمــة 

لألوربيــن. وجهــة  لتصبــح  ملينائهــا  التألــق  عــاد 
والعبــور  لإلســكندرية  اهلجــرة  زادت حركــة  الفــرتة  تلــك  يف 
فحينمــا  هبــا،  االســتقرار  أو  مصــر  مــدن  لباقــي  خالهلــا  مــن 
اســتقر الزوجــان "نيكــوال" و"كالفــورا" اختــارا منطقــة املنشــية 

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

لجسر يتداعى
هبة مخيس

بقايا صور

في تلك السنوات 
كانت اإلسكندرية 

تستعيد نهضتها 
القديمة إبان نشأتها 

عام 331 ق.م حيث 
كانت عاصمة مصر 

وبها مكتبتها 
لتعليم العالم كله

في نهاية عام 1800 
كانت اإلسكندرية 

تعاني من آثار الحملة 
الفرنسية على مصر 

حتى قرر »محمد علي« 
أن يعيد النهضة إليها 

لتستعيد مجدها 
السابق

� الزوجن اللي وصلوا السكندرية 1953 ومها نيكوال ابتشي وجيزوبينيا كالفرا� حفل زفاف ايلينا ابتشي على تشارلز قنوايت والعيلتن حواليهم
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

الراقيــة والقريبــة مــن املينــاء لإلقامــة هبــا. بعــد ســنوات ســيتخذ 
منشــا  بوكالــة  عيــادة  لــه،  مــكاانً  ابتشــي"  "ألفريــدو  ابنهمــا 
املرضــى  هبــا  يســتقبل  الــيت  اخلاصــة  عيادتــه  لتصبــح  ابملنشــية؛ 
األســرة  اختــارت  اجلنســيات، كذلــك  املصريــن وخمتلــف  مــن 
الراقيــة  األســر  مــن  العديــد  بــن  هبــا  لتقيــم  املنطقــة  تلــك 
هــو  ابملدينــة  اإلقامــة  علــى  األســرة  ســاعد  مــا  واألجانــب. 
علــي"  "حممــد  فخصــص  واالســتثمار  ابألجانــب  الرتحيــب 
لتخــدم  واملعابــد  والكنائــس  املــدارس،  إلقامــة  األراضــي 
اجلاليــات. ومــع وجــود تلــك اخلدمــات مل تصبــح اإلســكندرية 
جســراً فقــط لوجــود مينائهــا، بوابتهــا علــى أوراب، بــل اختذهتــا 

بــه. تعيــش  وطنــًا  اجلاليــات 
أجنــب "ألفريــدو" ابنتــه "ليليــاان ابتشــي" الــيت تزوجــت مــن 
وتظــل  الشــامية،  اإلجنليزيــة  األصــول  ذي  قنــوايت"  "تشــارلز 
ليــاًل يف  العمــل والتنــزه  بــن  املنــوال،  حيــاة األســر علــى هــذا 
ميــدان املنشــية لســماع األوبــرا مــن العــازف النمســاوي صديــق 
اإلســكندرية  بلديــة  مــن  تصريــح  علــى  الــذي حصــل  العائلــة 
ليشــغل األوبــرا علــى البيانــوال؛ لتســتمتع هبــا العائــالت الراقيــة 
احمليطــة ابمليــدان، ويف هنــاايت 1890 قــرر الزوجــان التوســع 
واالســتثمار عــن طريــق شــراء أرض مبنطقــة ســتانلي اجلديــدة 

لتؤســس األســرة منــزاًل مــن أوائــل العمائــر خبليــج ســتانلي.
الــيت  ابملدينــة  األســرة  مجعــت  الــيت  الوثيقــة  العالقــة  تلــك 
أصبحــت وطنــًا اهنــارت فجــأة إابن عمــل اإلجنليــز معســكرات 
ويرحلوهــم  اإليطاليــة،  األســر  أمــالك  ليصــادروا  االعتقــال 
يقــول  مصــر،  متفرقــة يف  مناطــق  أقيمــت يف  معســكرات  إىل 
"نــدمي قنــوايت" ابــن اجليــل الرابــع لتلــك األســرة، والــذي حيمــل 
اجلنســية املصريــة إن تلــك املعســكرات كانــت نقطــة التحــول 
يف عالقــة اإليطاليــن مبصــر، وفــور خــروج األســر منهــا تفرقــت 
ألمريــكا  اجتهــوا  مــن  فمنهــم  مناطــق،  لعــدة  الكبــرة  عائلتــه 
مــن  تعــاين  الــيت كانــت  إليطاليــا  يعــودوا  ومل  وإجنلــرتا  وكنــدا 

طاحنــة. اقتصاديــة  أزمــات 
العائلــة خمتلطــة األصــول بــن اإليطــايل والشــامي واإلجنليــزي 
يف  الناصــر  عبــد  مجــال  بــدأ  حينمــا  جديــدة،  ضربــة  تلقــت 
عــام كاره  جــو  ســاد  الوقــت  ذلــك  ويف  األمــالك،  مصــادرة 
العائلــة  خــروج  اكتمــل  وهكــذا  مصــر،  يف  األجنــي  للوجــود 
مــن اإلســكندرية عــدا فــرع أســرة "نــدمي قنــوايت" الذيــن ظلــوا 
ابملدينــة يتابعــون يف مــرارة تبــدل أحواهلــا، مــن ترييــف وتغيــر 

للمهاجريــن. وجهــة  أن كانــت  بعــد  ثقــايف 
القدميــة  لإلســكندرية  الصــور  مــن  ابلكثــر  "نــدمي"  حيتفــظ 

اإلســكندرية  عكــس  الســكاين،  وتركيبهــا  بطابعهــا  حمتفظــة 
فــرص  غيــاب  مــع  ابلســكان  وازدمحــت  النــزوح  طاهلــا  الــيت 
علــى  تظــل  لكنهــا  مكانتهــا،  لتخفــت  واالســتثمار،  العمــل 

ازدحامهــا.
علــى  للشــاطئ  للذهــاب  األســرة  حتــرك  "نــدمي"  يتذكــر 
حينمــا  الذكــرايت  تلــك  يســتعيد  ويظــل  ســتانلي  كورنيــش 
هبــا  امتــألت  الــيت  ت  الفيــالَّ يتذكــر  اآلن،  ابملنطقــة  يتحــرك 

الواســعة. حبدائقهــا  والقصــور 
فبالرغــم  "نــدمي"  لـــ  أســتمع  حينمــا  النوســتاجليا  تعــاودين 
الكثــر  هنــاك  املدينــة كانــت  اهنيــار  حلظــة  يف  ميــالدان  مــن 

قبــل أن متتــد املعــاول لتهــدم املدينــة، وترتفــع العمائــر العاليــة 
مــع  ابأللفــة  يشــعر  إيطاليــا  جنــوب  يــزور  حينمــا  يف مسائهــا، 
الــيت حيبهــا؛ فطبيعــة  تلــك املــدن األكثــر شــبهًا ابإلســكندرية 
الطيبــة  واملعاملــة  الكــرم  عليهــا  يغلــب  متشــاهبة  الســكان 

الشــمال. مــدن  عكــس 
مل يكــن طــرد األجانــب ممنهجــًا فقــط يف اإلســكندرية لكــن 
الوجــود  امتــد  الوجــود،  لذلــك  هلــا أصبــح منفــراً  العــام  املنــاخ 
تصويتــاً  املــدن  أعلــى  اإلســكندرية  لتســجل  املتشــدد  الديــي 

.2011 بعــد  الســلفية  لألحــزاب 
يعقــد "نــدمي" املقارنــة بينهــا وبــن مــدن القنــاة الــيت مازالــت 

وعــدة كراســّي،  مشســية  مــع  العائلــة  الرائقــة،  اللحظــات  مــن 
لنفــرتش  الشــاطئ؛  بشــر حــى  مــن ســيدي  بيتنــا  مــن  نتحــرك 
الرمــال مــع ابقــي األســر، نقضــي يومنــا علــى الشــاطئ وابلليــل 
منتصــف  حــى  جلســتنا  ونكمــل  جانبــًا  الشمســية  نطــوي 
يف  توجــد  الــيت  الشمســية  تلــك  أيضــًا  "نــدمي"  يذكــر  الليــل، 
بيوتنــا كلهــا كأبنــاء للمــدن الســاحلية، حيــث البحــر ملكنــا، 
ننصبهــا أمامــه وقتمــا حنــب، ونعــود هبــا ليــاًل مــع فضالتنــا الــيت 

الشــاطئ. لتلــوث  نرتكهــا  ال 
ت  رمبــا تلــك اللحظــات والبحــر هــادئ، ويف املقابــل الفيــالَّ
بعــد ســنوات  املدينــة.  املهجــورة كانــت آخــر حلظــات هــدوء 
يعــد  مل  فالبحــر  خيــااًل؛  أصبــح  للبحــر  امتالكنــا  أن  ســندرك 
ت املهجــورة حلــت حملهــا األبــراج  ملكنــا مثلمــا كان، والفيــالَّ

العاليــة الــيت حجبــت كل اهلــواء عــن قاطــي املدينــة.
يف عــام 2022 وبعــد أكثــر مــن مائــة ومخســن عامــًا مــن 
الــدول  بــن  وتفرقهــا  لإلســكندرية،  "قنــوايت"  عائلــة  انتقــال 
والقــارات، حتولــت اإلســكندرية مــن اجلســر الــذي يربــط بــن 
ملــكان  تناغــم،  يف  املختلفــة  اجلاليــات  فيــه  وتتعايــش  أوراب، 
الواحــد  اليــوم  بســائحي  ممتلــئ  ســكانه  علــى  مزدحــم وخانــق 
الســياح ســوى  مــن  تســتحق  تعــد  مل  املدينــة  أن  اعتبــار  علــى 
يــوم واحــد فقــط للــزايرة، يف ظــل جدوهلــم املزدحــم وانشــغاهلم 

األخــرى. واملــدن  املهمــة  العاصمــة  بــزايرة 
"ألفريــد ابتشــي"  عيــادة  اختفــت  منشــا ابملنشــية  يف وكالــة 
أن  حقيقــة  عنــا  ختفــي  الــيت  املزعجــة  ابلــورش  املبــى  وامتــأل 
أبواهبــم  فتحــوا  الذيــن  األطبــاء  بعيــادات  امتــأل  املــكان  ذلــك 
مثــل  لتصبــح  جنســياهتم؛  اختــالف  علــى  الســكان  أمــام كل 

أوراب. وبــن  بينهــا  القــدمي  واجلســر  ذوت  الــيت  املدينــة 

� روشتة من عيادة الفريد ابتشي والد اجلدة ايلينا ابتشي� ندمي قنوايت ابن اجليل الرابع للعيلة

العائلة مختلطة األصول بين اإليطالي 
والشامي واإلنجليزي تلقت ضربة 

جديدة، حينما بدأ جمال عبد الناصر
في مصادرة األملك

لم يكن طرد األجانب ممنهجاً
فقط في اإلسكندرية لكن

المناخ العام لها أصبح منفراً
لذلك الوجود
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وهندســية، ضفــاف هنــر درينــا، وقــد ظــل لعــدة 
قــرون ميثــل احلــدود بــن صربيــا والبوســنة، وقــد 
أصبــح بطــاًل للروايــة الشــهرة " جســر علــى 
احلائــز  أندريتــش  إيڤــو  للكاتــب  درينــا"  هنــر 

علــى جائــزة نوبــل 1961.
   ووفًقــا للكاتــب نفســه، فلــم يكــن اجلســر 
جمــرد حــدود، بــل كان أيًضــا خيطًــا يربــط بــن 
املســيحي  الغــرب  ويوحــد  والبوســنة،  صربيــا 
االنقســام  تســبب  وقــد  اإلســالمي،  والشــرق 
بينهمــا يف العديــد مــن احلــروب، الــيت ضربــت 
مجهوريــة  مــن  جــزء  حاليًــا  وهــو  البوســنة. 

صربيــا علــى أراضــي البوســنة.
هنــر  علــى  روايــة " جســر  تتبــع     ميكــن 
درينــا" مــن خــالل مقارنتهــا ببعــض األعمــال 
الكبــر  اإلبداعــي  الــرتاث  مــن  األخــرى 
للكاتــب، لقــد مت النظــر يف مالمــح املصــر 
التارخيــي للبوســنة، الــيت توقــف تطورهــا ابلقــوة 
يف ســنوات مــا بــن احلربــن  منقبًــا بشــكل 
العلميــة  األعمــال  خــالل  مــن  أساســي 
واألدبيــة النقديــة ألندريتــش،  وســنجد أن " 

جســر علــى هنــر درينــا" هــو العمــل األكثــر ترمجــة مــن األجــزاء األخــرى 
مــن ثالثيــة "تراڤنيســكا"، وهــو األكثــر شــهرة، وهــو واحــد مــن أعمــق 
العشــرين،  القــرن  يف  العاملــي  األدب  يف  أصالــة  وأكثرهــا  األعمــال 
حيــث تتشــابك أســاطر وتقاليــد الشــعب بشــكل معقــد مــع أحــداث 
حقيقيــة وواقعيــة ومــع أبطــال احلــكاايت الشــعبية علــى قــدم املســاواة 

"بــــــــنــــــــفــــــــس احلــــــــمــــــــاس 
والــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم املــــــــــــؤمل،
ــريــــد اآلخـــــــرون ــ الـــــــذي ي
ــوا ــ ــحــ ــ ــ ــب ــ ــصــ ــ ــ ي أن  بـــــــــــــه 
ــن أمــــــاجــــــد، ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـ

أكـــــــــــــون  أن  أريـــــــــــــــــــــد 
جمــــــــــهــــــــــواًل ومــــــنــــــســــــيًّــــــا"

)مقتطــف مــن مذكــرات إيڤو أندريتش(
   كتــب ميخائيــل ابختــن قائــاًل: إن كالًّ مــن البطــل والــراوي 
منهمــا  القــارئ  وإىل  البعــض  بعضهمــا  إىل  أقــرب  الروايــة  يف 
تصويــر  فيــه  يتــم  أديب  نــوع  هــي  الروايــة  امللحمــة،  النــوع.  إىل 
ميتــزج  فيهــا،  نفســه  جيــد  أن  للقــارئ  ميكــن  الــيت  الشــخصيات، 
معهــم بصفتهــم أشــخاًصا أحيــاء حقًّــا، يتبــادل معهــم اهتماماهتــم  
يوجــد  الــذي  العــامل  نفــس  جتــاه  اخلاصــة  ومواقفهــم  ومشــاعرهم  

فيــه القــارئ. ومــن خــالل الروايــة حتديــًدا  يتــم فهــم 
صــورة اجلســر، لكــن هــذه الصــورة ال تســتخدم فقــط 
يف  أيًضــا  عليهــا  العثــور  ميكــن  بــل  الــرواايت،  يف 
قصيــدة  يف  املثــال،  ســبيل  علــى  الغنائيــة.  األعمــال 
جســر مرابــو للشــاعر جــروم أبوللونــر، الــيت جندهــا 
يف عــدد مــن الرتمجــات املختلفــة متاًمــا، ولكــن صــورة 
اجلســر توحدهــم بشــكل عــام، علــى أيــة حــال، يعتــر 
األدب،  يف  وخاصــة  للغايــة  مالئمــة  صــورة  اجلســر 
ميكــن أن يكــون رمــًزا لــكل مــن اليــأس واألمــل، وقــد 
مت اســتخدامه مــن قبــل كل مــن ڤاســيلي بيكــوف يف 
" جســر كروجليانســكي"  و چ. ر. رويــل تولكيــن 
يف " خــازاد دوم". ميكــن أن نالحــظ صــورة اجلســر 
يف أعمــال أخــرى أيًضــا، علــى ســبيل املثــال "اجلســر" 
إلاين ابنكــس أو " جســر مرابــو" هليــوم أبوللينــر، 
مرابــو  جســر  عــر  الســن  هنــر  البطــل  عــر  حيــث 
والرجــوازي،  اهلــادئ  إىل  مســرًعا  املــرات،  عشــرات 
نوبــل،  جائــزة  علــى  احلائــز  ريتشــارد ابخ  أو جســر 
أو ثورنتــون وايلــدر يف روايــة " جســر امللــك لويــس 
وكذلــك  اجلســر،  اهنيــار  فيهــا  جنــد  والــيت  ســانت"، 
إيزدامــار أمينســيفجي يف " جســر فــوق خليــج القــرن 
جســر   " يف  ليڤانــدي  لڤوڤيتــش  وأندريــه  الذهــي"، 

فــوق اهلاويــة"، هــؤالء مل يقفــوا غــر مبالــن جتــاه هــذه الصــورة.
   مــن هنــا ميكننــا أن نســتنتج أن اجلســر كمــكان، ليــس صــورة 
منطية، ولكنها ابألحرى غر عادية، ويتم أتويلها بطرق شى. ونظًرا 
ألن موضوعنــا وثيــق الصلــة ابحلائــز علــى جائــزة نوبــل 1961، إيڤــو 
أندريتــش، فســوف ننتقــل إىل تفســره للجســر يف 
روايتــه "جســر علــى هنــر درينــا"، إن شــعبيته، نظــًرا 
علــى  عــالوة  الرتمجــات،  مــن  الكبــر  العــدد  إىل 
األعمــال النقديــة ألعمالــه، مــا تــزال مســتمرة يف 
النمــو، وال يســع املــرء إال أن يذهــل مــن رد فعــل 
نســتحضره  والــذي  والعاطفــي،  املباشــر  القــارئ 
والعشــرين  احلــادي  القــرن  مطلــع  اآلن وحنــن يف 
الثالثينيــات  يف  أجنزهــا  الــيت  خــالل كتبــه  مــن 
واملكرســة  املاضــي،  القــرن  مــن  واألربعينيــات 
لركــن صغــر نســبيًّا مــن األرض واألحــداث، الــيت 
مــن شــأهنا أن تصبــح ابلفعــل، علــى مــا يبــدو، 
ملكيــة حصريــة للعلــوم التارخييــة ودائــرة ضيقــة مــن 

املؤرخــن.
   ومــن زاويــة الثقافــة، ميكننــا أن نقــول ابلفعــل 
أن  املعــروف  مــن  ذاتيــة،  ســرة  هــو  العمــل  إن 
جســر هنــر درينــا يقــع يف البوســنة، وهــي املنطقــة 
الصــدر  جســر  إنــه  الكاتــب،  فيهــا  ولــد  الــيت 
الصــريب األصــل،  األعظــم حممــد ســوكولوڤيتش، 
بعــد جســر  الثــاين  أنــه  اجلديــر ابملالحظــة  ومــن 

اليونســكو. قائمــة  علــى  املــدرج  موســتار، 
   يربــط اجلســر احلجــري، وهــو حتفــة معماريــة 

جسور روسية وأوروبية

الروايــة  قلــب  يف  الواقعيــة.  احليــاة  مــع 
واملســلمن  اليهــود  بــن  الصــراع  ســنجد 
مــدى  اســتمر علــى  والــذي  والكاثوليــك، 
علــى  املؤلــف  حصــل  وقــد  قــرون،  ثالثــة 

العمــل. جائــزة نوبــل علــى هــذا 
األتــراك  بنــاه  الــذي  اجلســر     أصبــح 
مــن رمــوز  الســادس عشــر رمــًزا  القــرن  يف 
ابعتبارهــا  احليــاة  فهــم  لعــدم  أندريتــش 
مــن  عــدد  بتخصيــص  قــام  لقــد  معجــزة، 
يف  األحــداث  ألبــرز  روايتــه  يف  الفصــول 
البــالد والــيت تغطــي احلقبــة مــن  تريــخ 

.1914 إىل   1516
   عــالوة علــى ذلــك، مل يكــن احلكــم 
العثمــاين أكثــر قســوة مــن فــرتة هيمنــة 
امللكيــة النمســاوية  اجملريــة. ال عجــب 
أن الفصــول األخــرة مــن الروايــة تصــف 
وتدمــر  األوىل،  العامليــة  احلــرب  بدايــة 

اجلســر علــى يــد النمســاوين.
هنــر  علــى  جســر  روايــة"     تعتــر 
أغنيــة  األم،  الوطــن  عــن  أغنيــة  درينــا" 
عــن األرض الــيت ولــد عليهــا اإلنســان وســيموت عليهــا، أغنيــة عــن 

واحلاضــر. املاضــي  يف  والنــاس  احليــاة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صــور للجســر احلقيقــي، للبحث:
Mehmed Paša Sokolović Bridge

نظًرا إلى العدد الكبير من 
الترجمات، علوة على األعمال 

النقدية، ما تزال شعبية 
رواية »جسر على نهر درينا« 

مستمرة في النمو

د. أنور إبراهيم

� إيفو أندريتش

� ميخائيل ابختن
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مثــل  مــن أي تشــويش،  بــه  امسهــا ابلدفــاع عــن حريــة قلمهــا، واللــوذ 
لبــدء  حتمســه  عــن  أعلــن  الــذي  رشــدي،  ســلمان  الريطــاين  الكاتــب 
"مغامــرة" جديــدة يف الكتابــة، واكتشــاف وجــوه جديــدة هلــا خــارج دفــيت 

التقليــدي. الكتــاب 
 نوفيا سلمان رشدي

 مل تكن منصة "سبســتاك" قد بلغت آذان ســلمان رشــدي بعد، رغم 
إحاطتــه وتفاعلــه الالفــت مــع عــامل التواصــل االجتماعــي، حــى تواصــل 
قائمــون علــى هــذه املنصــة مــع صاحــب "أطفــال منتصــف الليــل"، يف 

حماولــة إلقناعــه بنشــر أعمالــه اجلديــدة عــر املنّصــة.
 يبــدو أن عــرض املنصــة وجــد هــوى يف نفــس ســلمان، الــذي كان قــد 
أتمــل يف وقــت ســابق يف حديــث لـ"اجلــارداين" الريطانيــة حالــة اإلبــداع 
الــيت يــرى أن التقنيــات اجلديــدة صــارت تتيحهــا بشــكل واســع، معتــرًا 
يف الوقــت نفســه أن "األدب مل جيــد بعــد شــكله اجلديــد يف هــذا العصــر 

الرقمــي" علــى حــد تعبــره.
الرقمــي  العصــر  يتيحــه  أن  مــا ميكــن  مــع  االشــتباك   وســعًيا وراء 
مــن تقنيــات حُمفــزة لــألدب، قــرر رشــدي خــوض مغامــرة جديــدة يف 
هــذا املضمــار، واتفــق مــع "سبســتاك" مــع هنايــة العــام املاضــي علــى 

 مل يتــح هــذا "التفاعــل" جمــرد لعبــة تقنيــة يف عــامل يعتمــد علــى صناعــة 
التخييــل واإليهــام، بــل صنــع طفــرة يف مســتوايت التلقــي يف حــد ذاهتــا، 
فاملتلقــي هنــا صانــع قــرار، وُمتحكــم يف الســرد، وقائــد للنهايــة، كشــريك 
خيــوط  يُفكــر يف  وهــو  داخــل صومعتــه،  الكاتــب  جُيــاور  وكأنــه  ابت 
دراميــة متنوعــة ألبطالــه، ال خيــط دراميًّــا واحــًدا، وذلــك يف ســبيل متعــة 
مشــاهده الــذي يتــوق لــدور أكثــر تفاعليــة، ولــو يف عاملــه اخليــايل خلــف 

الشاشــات.
 تغــّرت هنــا خريطــة الكاتــب نفســها، فلــم تعــد مســارات قصتــه تصــل 
بــن نقطــيت بدايــة وهنايــة ختضــع لتصوراتــه، بقــدر مــا ابت يصــل نقطــة 
البدايــة خبيــوط تقــود لنهــاايت متعــددة، يضعهــا مجيعهــا طــوع املشــاهد 
لينســج خيــوط املصائــر كمــا يــرتاءى لــه، حيــث هنــاايت تتناســب مــع 
مجيــع الســيناريوهات املتوقعــة، مــا راهنــت عليــه منصــة "نتفليكــس" عنــد 
 ،Black mirror "إذاعتهــا للمسلســل التفاعلــي الشــهر "بــالك مــرور

حتمســهم  أن  عليهــا  القائمــون  اعتــر  حيــث 
ابألســاس لتلــك التجربــة، هــو أن كل مشــاهد 
ســيتمكن مــن مشــاهدة القصــة بطريقــة خمتلفــة.

وقــارئ  هنــا: كاتــب  فانتــازي  مشــهد  مثــة   
حــول  القبعــات  يتبــادالن  ومهــا  مًعــا  جيلســان 
طاولــة مســتديرة، يتشــاركان خيــارات الســرد، 
الكاتــب  والقــراءة/  )الكتابــة  لعبــة  يتبــادالن 
واملتلقــي( نفســها، يلتقيــان علــى جســر واحــد، 
يف قلــب احلكايــة نفســها، مــا جيعلنــا نســتعيد 
القائمــة  األســاس،  مــن  العالقــة  تلــك  بنائيــة 
علــى التلقــي، ومفاجــأة القــارئ، واستســالمه 

نشــر روايــة قصــرة أو نوفيــال جديــدة ُمسلســلة علــى املنصــة نفســها 
يف شــكل مقتطفــات دوريــة.

 تبــدو مغامــرة ســلمان رشــدي، مواليــد 194٧، حماولــة لتأمــل مصــر 
الكتــاب املطبــوع، الــذي عــّر ســابًقا عــن انشــغاله بــه "الكتــاب املطبــوع 
بــن دفتــن، مــا يــزال حيًّــا عصيًّــا علــى املــوت علــى حنــو خيالــف كل 
التوقعــات، وهأنــذا، أحــاول فيمــا يبــدو، توجيــه طعنــة جديــدة لــه" كمــا 

يقــول يف حــوار "الغــارداين".
 تبــدو "الطعنــة" الــيت يتحــدث عنهــا ســلمان حماولــة لبــث نبــض جديــد 
يف قلــب النــص األديب، بعــد أن بــدأ يف نشــر مقاطــع مــن روايتــه القصــرة 
اجلديــدة "املوجــة الســابعة" The seventh wave، لتصــل املشــرتكن 
يف اخلدمــة إشــعارات علــى بريدهــم اإللكــرتوين أبن مقطًعــا جديــًدا مــن 

الروايــة القصــرة قــد أضافــه الكاتــب املرشــح بقــوة لنوبــل لــألدب.
 يدخل املشــرتك املنصة لقراءة املقطع اجلديد، ويقوم مباشــرة ابلتعليق 
عليــه، ابإلعجــاب أو ابلنقــد، أو حــى توقــع احلــدث اجلديــد، أو خمالفتــه 
آالف  يكــون  نفســه  الوقــت  يف  نفســها،  الســردية  الكاتــب  خليــارات 
املشــاركن يكتبــون تعليقاهتــم علــى املقطــع ذاتــه، فيمــا جيلــس املؤلــف 
)ســلمان رشــدي( وراء الشاشــة يتتبع ســيل التعليقات، ويقوم ابالشــتباك 

لســرد كاتبــه وإيقاعــه، إال أن أصابــع التكنولوجيــا الرقميــة مل جتــد طريقهــا 
أيًضــا  ولكــن  الدرامــي،  للســرد  التقليــدي  اهليــكل  خللخلــة  فحســب 
الكتــاب  دفــيت  مــن  خمــرج  عــن  األديب ابحثــة  للســرد  طريقهــا  وجــدت 
املطبــوع، يف حماولــة لدمــج الكتابــة يف عــامل االحتمــاالت الالهنائيــة الــيت 
تتيحهــا منصاتــه الرقميــة، عــر دمــج أكــر للمتلقي/املشــرتك، يف صناعــة 

العــامل املكتــوب.  هــذا 
ما فعلته "سبستاك"

عليهــا  يُطلــق  أمركيــة،  رقميــة  منّصــة  هــي   Substack "سبســتاك" 
كذلــك منصــة الرســائل اإلخباريــة املدفوعــة الــيت يتــم إرســاهلا عــر الريــد 
اإللكــرتوين للمشــرتكن يف اخلدمــة يف العديــد مــن الفــروع املتخصصــة 
بينهــا خدمــة األعمــال األدبيــة. أتسســت  الــيت تتيحهــا املنصــة، ومــن 
"سبســتاك" عــام 201٧، وتشــهد منــًوا كبــرًا منــذ ذلــك احلــن، حيــث 
بلــغ عــدد املشــرتكن فيهــا مــا يقــارب نصــف مليــون مشــرتك، ويتجــاوز 
حســاابت   10 أبــرز  جتنيــه  مــا  جممــوع 
فيهــا، مــن الناشــرين والُكتــاب مــا يقــرب 

مــن ٧ ماليــن دوالر أمركــي ســنواًي.
 ولعــل النمــو الــذي حققتــه منصــة مثــل 
"سبســتاك" انجــم عــن أتمــل تلــك اللعبــة 
اجلديــدة الــيت تتيــح للمتلقــي املشــاركة يف 
الكتابــة، ومــد خيــوط الســرد مــع الكاتــب، 
والالفــت أن تلــك اللعبــة علــى الرغــم مــن 
بــن  العالقــة  لتقليديــة  وإرابكهــا  غرابتهــا 
اســتطاعت  أهنــا  إال  وقارئــه،  الكاتــب 
ارتبــط  طاملــا  ابرزة  أدبيــة  أمســاء  جــذب 

التكنولوجيا الرقمية

مى أبو النصر

جسر جديد بين الكاتب والقارئ

يبــدو أن حالــة "التفاعليــة" الــي أاتحــت للمشــاهد حتريــك أحــداث الدرامــا كمــا يتصــّور 
ــه املؤلــف ســلًفا، مل تعــد مقتصــرة علــى عــروض "نتفليكــس" الــي  ــرر ل هــو، ال كمــا يُق
جعلــت مشــاهدها يتكــئ وراء شاشــته، ويقــرر بضغطــة زر قــرارات مصريــة ألبطــال 
العمــل: هــل ســيخضع البطــل لضغــوط الوظيفــة؟ هــل يقــع يف حــب تلــك الفتــاة؟ هــل 
يهــرب مــن حصــار الشــرطة؟ هــل ينتحــر؟ فاملســارات هنــا متوازيــة، وليســت مثــة هنايــة 

ديكتاتوريــة مــن كاتــب العمــل.

راهنت عليه »نتفليكس« 
عند إذاعتها للمسلسل 
التفاعلي »بلك ميرور« 

على أن كل مشاهد 
سيتمكن من مشاهدة 

القصة بطريقة مختلفة

�  بريس داالس هوارد ، بطل احللقة األوىل من املوسم الثالث من "املرآة السوداء"
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

معهــا يف اتصــال تتيحــه املنصــة حتــت مظلتهــا 
يُلهمــه  بــل ورمبــا  واملشــرتكن،  الكاتــب  بــن 
أحــد التعليقــات، خبيــط ســردي مل يكــن يف 
هنــا،  الكتابــة  جتربــة  وأن  حســبانه، الســيما 
حالــة  يف  سلســلة، 

ُ
امل الكتابــة  علــى  تعتمــد 

احلــّي؛  البــث  فكــرة  مــن  ابلكتابــة  تقــرتب 
حيــث اإلهلــام هنــا ال خيــص الكاتــب وحــده، 

بــل حممــول بــن ثنــااي تعليقــات القــراء. 
 تتأمل مقالة منشورة يف جملة "نيوريبابلك" 
ملســألة  رشــدي  ســلمان  التفــات  األمركيــة 
مواكبتــه  وعــدم  املطبــوع،  الكتــاب  هيمنــة 
املقالــة  وتصــف  الرقمــي،  العصــر  لتحــّوالت 
مــن  "زعزعــت كثــرًا  أبهنــا  التحــّوالت  تلــك 

املســّلمات، وبّدلــت الكثــر مــن الثوابــت الــيت تصــوران اســتحالة تبديلهــا".
 يُثــي صاحــب املقالــة أليكــس شــبرد علــى رأي الكاتــب الريطــاين 
مــن أصــول هنديــة، ويضيــف أنــه خبــالف أســطواانت الفونوغــراف الــيت 
تالشــت حــى انقرضــت مــن التــداول، خاصــة بعــد ظهــور الكاســيت مث 
األقــراص املدجمــة، ظــّل الكتــاب علــى حالــه، دون أن تطــرأ عليــه تغيــرات 

جوهريــة يف شــكله يف أوج عصــر اإلنرتنــت.
بشــكل  خيتلــف  ال  نوعــه،  أايًّ كان  الكتــاب،  إن  شــبرد  ويقــول   
جــذري عّمــا كان عليــه قبــل عقــود، وال يبــدو أّن أحــًدا يــرى غرابــة 
يف ذلــك علــى حــد تعبــره: "لقــد جــرت حمــاوالت إلدمــاج عناصــر 
ثالثيــة  صــور  أو  أكــواد  شــكل  علــى  املطبوعــة،  الكتــب  يف  رقميــة 
األبعــاد، لكــن مل حيــدث ذلــك تغيــرًا علــى جوهــر الكتــاب، ابســتثناء 
قــراءة الكتــب اإللكرتونيــة ألســبابه  الــذي يرغــب يف  قــارئ كينــدل، 
اخلاصــة، كالســفر، أو عــدم وجــود مســاحة القتنــاء مكتبــة يف بيتــه، 
أو حــى ألســباب بيئيــة تتعلــق ابســتهالك الــورق"، ويتوقــف هنــا عنــد 
مفارقــة الفتــة: "يبــدو أن حــى هيمنــة كينــدل انبعــة بشــكل رئيســي 

مــن كــون اجلهــاز حُياكــي جتربــة القــراءة يف الكتــب املطبوعــة".
 تبشــر رقمي

عصــره  دخــل  رشــدي  ســلمان  أن  "يبــدو  تميــز  نيويــورك  تقــول   
السبســتاكي" يف حملــة لتلــك املغامــرة الــيت أعلــن الكاتــب أنــه خيوضهــا؛ 
العقديــن  طــوال  عــاش  الصحيفــة-  حســب  رشــدي-  فســلمان 
وال  "سبســتاك"،  عــن  مســع  قــد  يكــن  ومل  نيويــورك،  يف  املاضيــن 
إمــكاانت التفكــر فيهــا كمنّصــة للنشــر األديب، لكــن، وبعــد عــرض 
مــن الشــركة، شــعر بشــيء مــن الفضــول، التقــى مــع رغبتــه احلقيقيــة يف 
البحــث عــن روح جديــدة يف عــامل األدب والكتابــة وقــال، يف حديــث 
عــر تطبيــق "زووم" مــع نيويــورك تميــز: إنــه تفاجــأ أنــه مل يكــن األول 

علــى املنّصــة، فقــد ســبقه مايــكل مــور، وابيت مسيــث، وغرمهــا.
 بعــد جولــة مــن املفاوضــات مــع الشــركة، وافــق ســلمان رشــدي 
هــذا  واســتهل  املنصــة،  تلــك  لصــاحل  بشــكل حصــري  الكتابــة  علــى 
التعــاون بروايــة قصــرة علــى حلقــات، وبعــض املقــاالت، الــيت أتيحــت 

ال توجــد قواعــد للتحريــر وال قيــود تتعلــق ابإلعــالانت، وال هواجــس 
أوســع  مســاحة  احلريــة  هــذه  وتتيــح  املوقــع،  وزايرات  القــراءات  حبجــم 
االنضمــام  مغــرايت  أحــد  ذاتــه  حــد  هــذا يف  ولعــل  والنقــاش،  للتعبــر 
إىل املنّصــة للكتابــة فيهــا، كمــا يغــري املشــرتكن ابلتســجيل بــه لتصلهــم 
الرســائل اإلخباريــة هلــذا الشــكل مــن احملتــوى الــذي قــد ال يتوفّــر لــه مثيــل 
بسياســات حتريريــة  لاللتــزام  الــيت تضطــر  األخبــار واجملــالت  مواقــع  يف 
وضوابــط شــكلية خمتلفــة، تعيــق وصــول احملتــوى إىل القــارئ علــى النحــو 
الــذي رغــب فيــه الكاتــب قبــل مــرور نّصــه علــى مقــص الرقيــب، فعلــى 
حــد تعبــر كريــس بيســت، الرئيــس التنفيــذي يف سبســتاك، فــإن الكاتــب 
املســتقل علــى "سبســتاك" ميلــك نّصــه وحمتــواه بشــكل كامــل وحصــري، 
بــه  أنــه يتحكــم بقائمــة االشــرتاك اخلاصــة حبســابه، وال يتحّكــم  كمــا 

أحــد، مــا يعــي أن لــكل كاتــب "مملكــة إعالميــة 
خاّصــة"، حســب بيســت.

صاحب لينكولن يف الباردو
مشــاهر  أول  رشــدي  ســلمان  يكــن  مل    
فقــد  "سبســتاك"،  إىل  املنضمــن  الكتابــة 
ســبقه آخــرون منهــم األمركــي جــورج ســاندرز 
صاحــب روايــة البوكــر "لينكولــن يف البــاردو"، يف 
البدايــة مل يكــن ســاندرز حمــدًدا بشــأن مــا يريــد 
املنصــة  تلــك  مــن خــالل  القــارئ  مــع  اختبــاره 
اجلديــدة، خبــالف رشــدي الــذي كان حمــدًدا يف 

رغبتــه خبــوض جتربــة جديــدة.
 "رمبــا أكتــب مثانــن منشــورًا مث أعتــزل تلــك 
املنصة" يقول ساندرز جمللة "إسكواير" األمركية، 

ابجملــان يف البدايــة لفــرتة قصــرة، قبــل أن 
اشــرتاك شــهري حبــوايل 6  تصبــح مقابــل 
االطــالع  يتيــح  اشــرتاك  وهــو  دوالرات، 
أو  القصــص،  أو  املقــاالت  علــى كامــل 
أو  جديــدة،  روايــة  مــن  حصريــة  فصــول 
شــخصي  بشــكل  التفاعــل  لفرصــة  رمبــا 
يف  أوضــح  كمــا  نفســه،  رشــدي  مــع 
تقــوم  املقابــل  ويف  التاميــز،  مــع  حديثــه 
النشــر،  مقابــل  لســلمان  ابلدفــع  املنصــة 
وإن كان أقــل ممــا حيصــل عليــه مــن نشــر 

مطبــوع. كتــاب 
يل  تتــاح  لــو  "أرغــب  رشــدي:  يقــول 
الفرصــة لســؤال النــاس عــن رأيهــم بشــيء 
كتبتــه، وأن يكــون هنالــك تعليقــات ميكــن أن أشــارك وأعلــق عليهــا، 

مباشــر". بشــكل  القــراء  اســتجاابت  وأرصــد 
 عــودة ملربــع اجلدل؟

 لكــن املؤّكــد حبســب "نيويــورك تميــز"، أن لــدى شــركة سبســتاك مــا 
يكفــي مــن األمــوال خلــوض مثــل تلــك املغامــرات الــيت تســبب جلبــة 
سبســتاك  شــركة  مجعــت  فقــد  التقليــدي،  النشــر  قطــاع  يف  وإرابًكا 
املقــدرة  قيمتهــا  لتصــل  متويليــة،  جولــة  يف  دوالر  مليــون   83 مؤخــًرا 
أنــه  إىل  الصحيفــة  وتشــر  أمركــي.  دوالر  مليــون   650 حــوايل  إىل 
فســلمان  الطرفــن،  لــكال  ابلفعــل  جمديــة  صفقــة  هنــاك  تكــون  قــد 
املراجعــات  مــن  لســيل  تعبرهــا،  حســب  تعــّرض،  الــذي  رشــدي، 
 Languages of"احلقيقــة "لغــات  األخريــن  لكتابيــه  الســلبية 
الصحيفــة  جيعــل  مــا   ،  Quichotte "كيشــوت"  وروايتــه   ،Truth
تُرجــح أن نشــر روايتــه القصــرة اجلديــدة ســتقرتن بعــودة الســر ســلمان 
رشــدي مــن جديــد إىل مربــع اجلــدل، ولكــن هــذه املــرة خــارج كتــاب 
مطبــوع وعــر وســيط جديــد، كمــا أن سبســتاك قــد جتــي مثــرة هــذا 
التعــاون بــزايدة دائــرة مجهورهــا، عــر اســتقطاب فئــات جديــدة مــن 
الصحافيــن  بــن  أكــر  بشــكل  املعروفــة  منصتهــا  علــى  املســتخدمن 

املتخصصــة. التقنيــة  اجملــاالت  يف  دونــن 
ُ
وامل

لكــن حبســب جملــة "نيوراببلــك" فــإن مثــل تلــك املغامــرات الــيت تتقاطــع 
بــن عــوامل األدب والكتابــة والتقنيــة والتواصــل االجتماعــي واألشــكال 
اإلبداعيــة اجلديــدة، لــن تفلــح يف رســم طريــق جديــد ملســتقبل الكتــاب 
املطبــوع، وال حــى للشــكل األديب الروائــي بصورتــه التقليديــة، فلطاملــا 
أثــر اإلنرتنــت علــى الطباعــة وصناعــة  ســادت تكهنــات قدميــة بشــأن 
النشــر وحركــة األدب، لكنهــا مل تســتطع تغيــر شــكلها التقليــدي، ويعــود 
تقنيــة مرنــة  يعــّد  الكتــاب يف ذاتــه  ذلــك، حســب الصحيفــة، إىل أن 
وفعالــة يف ذاتــه، وكل مقارنــة بــن الكتــاب وأشــكال التقنيــة األخــرى 

تنتهــي إىل النتيجــة ذاهتــا بشــأن التفــوق األزيل للكتــاب املطبــوع.
ملكية النص

تتيــح منصــة "سبســتاك" حريّــة كاملــة للمحتــوى علــى املنّصــة، حيــث 

ولكنــه يف احلــوار نفســه يقــول إنــه فوجــئ مبــا وصفــه بـ"انفجــار التعليقــات" 
الــيت كانــت تواكــب مقاطــع قصصيــة جديــدة كان ينشــرها تباًعــا عليهــا، 
حيث آالف التعليقات من القراء من كل مكان من أسكتلندا إىل اهلند 
إىل أســرتاليا، "التقيــت متابعــن خملصــن، وكتــااًب طموحــن، وحــى رســائل 
عاطفيــة، مجيعهــم حريصــون علــى التواصــل مــع أحــد أبطاهلــم األدبيــن"، 

كمــا نقلــت اجمللــة عــن ســاندرز.
مثــل  املعاصــر"  األدب  "جبابــرة  بـــ  تصفهــم  مــن  "إســكواير"  تتأمــل 
ســاندرز وســلمان رشــدي وتشــاك بوالنيــك وهــم ُيسلســلون نصوصهــم 
األدبيــة الــيت يكتبوهنــا أواًل أبول مــع القــراء، "املدهــش حقًّــا أهنــم خيوضــون 
يف قســم التعليقــات ويتفاعلــون معهــا ومــع اقرتاحــات القــراء يف مســارات 
الســرد الــيت قرؤوهــا لتوهــم"، ويضيــف: "مثــة حــوار حــّي، وقــراءة تفاعليــة 
مــع الُكتــاب وإن كانــت داخــل خــاانت 
مجيًعــا:  لــه  نتــوق  حــوار  وهــو  رقميــة، 
إجيــايب، انبــض ابحليــاة، حيمــل كثــرًا مــن 
النقاشــات حول أســئلة الكتابة نفســها".
 هــل تبــي املنصــات اإللكرتونيــة جســرًا 
حقيقيًّــا، علــى افرتاضيتــه، بــن الكاتــب 
والقــارئ يف مســتقبل قريــب تلــوح اآلن 
بعــض مالحمــه؟ ال زلنــا يف طــور التجربــة، 
لكــن التطــور التكنولوجــي وميــل اإلنســان 
صغــرة  أجهــزة  علــى  للقــراءة  احلديــث 
تغيُــّـرًا  ترجــح  مــكان  أي  إىل  حيملهــا 
وشــيًكا يف عــادات القــراءة، مل جيــد بعــد 

مكانــه املســتحق بــن قــراء العربيــة.

ثمة مشهد فانتازي 
تتيحه التكنولوجيا: كاتب 
وقارئ يجلسان مًعا، وهما 

يتبادالن القبعات حول 
طاولة مستديرة، يتشاركان 

خيارات السرد، يتبادالن 
لعبة )الكتابة والقراءة/ 

الكاتب والمتلقي( نفسها

 في حوار »الغارديان« قال 
سلمان رشدي: »الكتاب 
المطبوع بين دفتين، ما 

ا عصيًّا على الموت  يزال حًيّ
على نحو يخالف كل 

التوقعات، وهأنذا أحاول 
فيما يبدو، توجيه طعنة 

جديدة له«

�  لقطة من مسلسل  "املرآة السوداء" املوسم السادس
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حينمــا شــرعت يف الكتابــة عــن اجلســر، راغبــا يف الكشــف عــن 
جانــب مــن مســريت العمليــة الــيت حتولــت فيهــا- مبزيــج مــن الوعــي 
وتصاريــف األحــداث- إىل جســر بــن ثقافتــن؛ شــاقي أن أكتشــف 
أن الكلمــة مل تــرد يف القــرآن الكــرمي علــى اإلطــالق، رغــم أن املعاجــم 
العــرب  بــدأ االهتمــام هبــا مؤخرًا،تســجل اســتعمال  التارخييــة، والــيت 

للكلمــة منــذ ثالمثائــة ســنة قبــل اهلجــرة، وتنامــي 
معــاين هــذا االســتعمال وتعــدد دالالتــه يف أكثــر 
الطويلــة  الســنوات  تلــك  عــر  استشــهاد  مــن 
الســابقة علــى نــزول الوحــي، ولكــن ســرعان مــا 
تناقــل الــرواة أن النــي )صلــى هللا عليــه وســلم( 
11ه،  عــام  لــه  حديــث  يف  اســتخدمها  قــد 
يقــول فيــه بعــد سلســلة طويلــة مــن العنعنــات: 
اختــذ  اجلمعــة  يــوم  النــاس  رقــاب  ختطــى  »مــن 
جســرًا إىل جهنــم«. وابملعــى األول الــذي يــرد 
للعبــور،  تســتخدم  الــيت  القنطــرة  أي  للذهــن، 
حينمــا نســتخدمها اآلن، مث تنامــت بعــد ذلــك 

اســتخداماهتا، مبــا يف ذلــك مــا ينطــوي عليــه اجلــذر الثالثــي مــن معــاين 
اجلــرأة واإلقــدام واجلســارة، وارتبــاط اجلســارة ابجلســر هــو الــذي حيــدس 

مبــا ينطــوي عليــه مــن أخطــار.
وقــد شــاق الكثــرون هــذا اجلســر إىل جهنــم يف احلديــث الشــريف، 
وكثــرت االستشــهادات واالســتقصاءات حــول نوعــه وطبيعتــه؛ فقيــل 

اخلالئــق  عليــه  ميــر  الشــعر،  مــن  وأدق  الســيف  مــن  أحــد  جهنــم، 
فيجــوزه أهــل اجلنــة علــى قــدر أعماهلــم، ميــر بعضهــم كالــرق اخلاطــف، 
وبعضهــم كالريــح املرســلة، وبعضهــم كجيــاد اخليــل، وبعضهــم يشــتد، 
اي  ُجــز  للمؤمــن  النــار  وتقــول  يزحــف.  وبعضهــم  ميشــي،  وبعضهــم 
مؤمــن فقــد أطفــأ نــورك هلــي، وتــزل وتدحــض عنــد ذلــك أقــدام أهــل 

النــار«. وايلــه مــن تصويــر أديب رائــع! ال يقــل 
أمهيــة عــن حتويلــه إىل اســتعارة للحيــاة الــيت 
املســيحي  احلالــة  هــذه  املؤمــن )يف  يعيشــها 
الكاثوليكــي( علــى األرض عنــد دانــيت، بــل 
حمفوفــا  عليــه  املــرور  جعــل  أنــه  عليــه  يزيــد 

ابملخاطــر.
يتســم ابلوصــل  أنــه  مــن  ابلرغــم  فاجلســر 
ولكنــه  بــن ضفتــن،  يربــط  مًعــا،  والفصــل 
يبقيهمــا منفصلتــن كل منهمــا عــن األخــرى، 
ينطــوي علــى بعــد خطــر فيــه، وال تــزال تلــك 
اخلطــورة تعمــر ذاكــريت األوىل عنــه؛ ألن أول 

جســر حمفــور فيهــا كان مصنوًعــا مــن جــذع خنلــة ُشــّق ابلطــول إىل 
نصفــن، ووضــع كمعــر علــى الرتعــة، وحيتــاج املــرور عليــه إىل تــوازن 
النخلــة واآلخــر علــى  دقيــق حيــث تضــع قدًمــا علــى نصــف جــزع 
النصــف اآلخــر، بينمــا يلــبُّ )يتمــوج( اجلــزع حتتهمــا، ومل أكــن قــد 
نشــأت يف القريــة، رغــم أنــي ولــدت هبــا، وإمنــا يف القاهــرة حيــث كان 

إنــه أدقُّ مــن الشــعرة وأحــدُّ مــن الســيف، وجــرى اخللــط بينــه وبــن 
الصــراط، ال الصــراط املســتقيم الــذي يــرد- يف فاحتــة الكتــاب ويدعــو 
املؤمــن للهدايــة إليــه 1٧ مــرة يف صالتــه كل يــوم- مبعــى طريــق اهلــدى 
واإلميــان، ولكــن الصــراط الفاصــل بــن اجلنــة والنــار، والــذي خصــص 
)الكوميــداي  مــن كتــب  األعــراف(  )املطهــر/  دانــيت كتــااًب كامــاًل  لــه 
الكتــاب  وهــو  الثالثــة،  اإلالهيــة( 
أايم  مــن  أايم  أربعــة  اســتغرق  الــذي 
دانــيت الســتة يف رحلتــه تلــك )يومــان 
يف اجلحيــم، وأربعــة يف املطهــر، وصــل 
بعدهــا للجنــة يف اليــوم األخــر وكــف 
فقــد  الســراين(.  عــن  الزمــن  بعــده 
حتــول هــذا اجلســر إىل املعــادل الكامــل 
للحيــاة املســيحية يف بنيــة )الكوميــداي 
اإلالهيــة( يف خمتلــف جتلياهتــا اهلادفــة 
اخلطــااي،  عــن  والتكفــر  التوبــة  إىل 
الســبيل املفضــي إىل اجلنــة،  وانتهــاج 
ابلصــورة الــيت يضمــر معهــا هــذا التأويــل للكوميــداي التناظــر بــن احليــاة 

اجلســر. واألعــراف/ 
اآلخــر  هــو  زاخــرًا  الصــراط  مبعــى  العربيــة  اللغــة  اجلســر يف  وبقــي 
وهــو  القدميــة،  العربيــة  القواميــس  أحــد  خيــران  حيــث  ابلــدالالت؛ 
)العبــاب الزاخــر(، أبنــه »عنــد أهــل الســنة جســر ممــدود علــى مــن 

يعمــل أيب، مث عــاد بنــا إىل القريــة حينمــا كنــت يف العاشــرة مــن عمــري. 
 وكان بيتنــا يف القريــة- قريــة شــراخبوم مركــز قويســنا- يقــع علــى 
الفالحــون أرضهــم  تــدور حوهلــا، ويســقى منهــا  الــيت كانــت  الرتعــة 
أن  وقبــل  البعيــد،  الزمــن  هــذا  والســواقي، يف  والطنابــر  ابلشــواديف 
بيــوت  معظــم  وكانــت  األثــر،  مكاهنــا  عــن  اجلديــدة  املواتــر  تزحيهــا 
القريــة، مبــا فيهــا بيــوت عائالتنــا املمتــدة 
فيهــا يف جانــب مــن الرتعــة، وحقوهلــا يف 
اجلانــب اآلخــر، ومل يكــن قــد بــي يف هــذا 
اجلانــب اآلخــر غــر حفنــة مــن البيــوت 
وكانــت  أحدهــا،  بيتنــا  املتباعــدة كان 
هنــاك قنطــرتن علــى الرتعــة يعــر عليهمــا 
صباًحــا  وأمحاهلــم  ببهائمهــم  الفالحــون 
عائديــن  ومســاء  للحقــول،  متجهــن 
منتصــف  يف  يقــع  بيتنــا  وكان  منهــا، 
املســافة بــن القنطرتــن، مبعــى أنــه يبعــد 
األمتــار.  مــن  مئــات  منهمــا  عــن كل 
ولكــن البيــت القريــب مــن بيتنــا، ال يبعــد عنــه ســوى عــدة أمتــار، 
وضــع جــذع النخلــة ذلــك أمامــه كــي خيتصــر املســافة علــى العابريــن، 

خــوف.  ســريًعا دون  يعرونــه  أمثــايل  مــن  الصغــار  وكان 
، وألنــي مل أكــن أحســن الســباحة، بينمــا  لكــن جلــدة األمــر علــيَّ
ملــا  ؛  الــيت حرَّمهــا أيب علــيَّ الرتعــة  النهــار يف  هــم طــوال  يســبحون 

الناقــد جســٌر بــن النــص وقارئــه، لكنــه يتحــول إىل جســر مضاعــف، 
عندمــا يربــط بــن ثقافتــن، وهــذا مــا يفعلــه الروفيســور صــري حافــظ 
منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين، وقــد طلبنــا منــه إرجــاء ذكرايتــه 
املمتعــة مــع األدابء، ليكتــب هــذه الشــهادة عــن اجلســور يف حياتــه 

األدبيــة، فكانــت هــذه الصفحــات.
»احملرر«

صبري حافظ.. من فتى يعبر ىلع جذع نخلة
 إلى أن صار معبًرا بين ثقافتين

جسور حيايت

شاق الكثيرون هذا الجسر إلى 
جهنم في الحديث الشريف، 

وكثرت االستشهادات 
واالستقصاءات حول نوعه 

وطبيعته.. فقيل إنه أدق من 
الشعرة وأحد من السيف

بقي الجسر في اللغة 
العربية بمعنى الصراط 

زاخًرا بالدالالت، وهو عند 
أهل السنة جسر ممدود 

على متن جهنم، أحد من 
السيف وأدق من الشعر

صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

صري حافظ
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

حتميــة  مــن  فيهــا  الســباحة  عليــه  تنطــوي 
يعرتيــي  اخلــوف  ابلبلهارســيا، كان  اإلصابــة 
كل مــرة أعــر فيهــا علــى جــذع النخلــة ذاك، 
متكــن  بســبب  أيًضــا  يشــوقي  كان  ولكنــه 
الصغــار  أقســى  ومــا  منــه،  اآلخريــن  الصبيــة 
علــى مــن يرونــه خمتلًفــا بينهــم، وإصرارهــم علــى 
علــى  إجبــاره  وعلــى  عليــه،  التحــدايت  طــرح 
أن يكــون مثلهــم، منــذ ذلــك الوقــت البعيــد، 
ظــل اجلســر يشــوقي وخييفــي يف آن، أســتمتع 
واخلــايل  الواســع  اجلانــب  يف  بيتنــا  بوجــود 
الفاكهــة  حدائــق  علــى  واملفتــوح  القريــة،  مــن 
اجلانــب  إىل  للعبــور  دوًمــا  وأتطلــع  والغيطــان، 
اآلخــر، وعلــى هــذا اجلســر احلــرج الــذي يلــبُّ 
بــكل  احليــاة  حيــث  القدمــن،  حتــت  دوًمــا 
احلــداد  وورشــة  البقــال،  دكان  مــن  صخبهــا، 
زاويــة  لــه  منهــم  اختــار كل  الذيــن  والباعــة 
وبيــت  الرئيســي  املســجد  وحــى  الشــارع،  يف 

العائلــة الكبــر، يف اجلانــب اآلخــر، والــيت انفصــل عنهــا جــدي، وبــى 
الرتعــة. مــن  اجلانــب  هــذا  علــى  البيــوت  أوائــل  مــن  بيتًــا كان 

وكان عبــور هــذا اجلســر هــو مقدمــة لعبــور آخــر مــن حالــة ابــن 
الصبيــة  مــع  املبكــر، حينمــا وقــف  الــذي اكتشــف اختالفــه  املدينــة 
يتبولــون مجيًعــا، فوجــد أن بولــه هــو الوحيــد بلــون املــاء، أمــا هــم مجيعــا 
فبوهلــم أمحــر، فقــد كان هــذا زمــن انتشــار البلهارســيا بشــكل واســع، 
ابــن  الــذي ال جــدوى مــن أن يكــون  وبــدأ مــع هــذا االختــالف- 
املدينــة فيــه هــو الســليم وهــم املرضــى- عمليــة إعــادة تثقيــف يف شــؤون 
القريــة مجيًعــا، ومفــردات احليــاة اليوميــة املغايــرة فيهــا، مل يكــن التــدرب 
املســتمر علــى عبــور جــذع النخلــة بثقــة كمــا يفعلــون إال أقلهــا، ألن 
شــرط أال تكــون خمتلًفــا كان الســبيل لالندمــاج يف اجلماعــة واملشــاركة 
يف ألعاهبا، وكان الســبيل إىل درء االنتقادات املســتخفة به حد الرغبة 

يف إلغائــه، والــيت كانــت موجعــة يف بعــض األحيــان.
أن  الصــي  أدرك  املبكــر  الوقــت  هــذا  منــذ 
عمليــة إعــادة التثقيــف تلــك تنطــوي علــى مــد 
جســور يعــر عليهــا إليهــم، لكنــه كان يرتــد دوًمــا 
إىل بيتــه يف اجلانــب اآلخــر مــن الرتعــة حيــث 
اهلــدوء واألفــق املفتــوح علــى الغيطــان والبســاتن، 
ابلتميــز  اإلحســاس  يف  الرغبــة  مــن  نــوع  وإىل 
الرغبتــن  بــن  اجلــدل  ورمبــا كان  واالختــالف، 
هــو مــا دفعــي إىل التنقيــب املســتمر يف دوالب 

هلــا إال يف منــاخ تتوفــر فيــه احلريــة املفقــودة، 
فرحــل بكتابتــه إىل بــروت وغرهــا مــن املــدن 
العربيــة، بــل تعــزز وجــوده ابلقاهــرة عــر إجنــازه 

خارجهــا.
وهــو األمــر الــذي مكنــه يف وقــت مبكــر، 
كان  زمــن  يف  للمعجــزة،  أقــرب  وحبالــة 
عبدالناصــر قــد ســد فيــه أفــق الرحلــة املعرفيــة 
للغــرب األورويب، مــن عبــور البحــر األبيــض 
املتوســط إىل الضفــة األخــرى، مبــا فيهــا مــن 

ســحر ومعارف، وكان هذا العبور أيًضا بعد أن حتقق نســبيًّا ككاتب 
التحقــق مــن إحســاس  العــريب، ومــا صاحــب هــذا  بلــده وعاملــه  يف 
ابملســؤولية إزاء قــارئ هنــم ملعرفــة مــا يــدور يف هــذا الغــرب الــذي ســّدت 
األنظمــة الديكتاتوريــة ســبل معرفتنــا مبــا يــدور فيــه، فاحتــة البــاب أمــام 
ختلــف مل يتوقــف حــى اليــوم؛ لذلــك كان عليــه- وبشــكل واٍع منــذ 
بواكــر تلــك الرحلــة للغــرب يف أوائــل ســبيعينيات القــرن املاضــي- أن 
العــريب عمــا  للقــارئ  يكتــب ابلعربيــة  الثقافتــن،  بــن  يكــون جســرًا 
يــدور يف الثقافــة الغربيــة، انهيــك عــن تفاعلــه الطبيعــي مــع مــا يــدور 
يف حاضرهــا؛ ويكتــب ابإلجنليزيــة عــن ثقافتــه العربيــة وتواريــخ آداهبــا 
احلديثــة، ســاعًيا إىل تبديــل منظــور الغــرب االستشــراقي القــدمي هلــا مــن 

واملخطوطــات،  ابلكتــب  مليئًــا  كان 
وأعــداد قدميــة كثــرة مــن جملــة )اهلالل( 
الشــهرية يف غرفــة جــدي، عرفــت فيمــا 
بعــد أهنــا كانــت تنتمــي أليب، الــذي 
القريــة  غــادر  حينمــا  وراءه  تركهــا 

للعمــل يف القاهــرة. 
تلــك  الصــي  اســتهوت  وقــد 
اجملــالت والكتــب، فــكان يســتغرق يف 
قراءهتــا بعــد الفــراغ مــن االمتحــاانت 
إىل  أخذتــه  الســنة، كمــا  هنايــة  يف 
ابلتميــز  إحساســه  معهــا  زاد  عــوامل 
قدرتــه  معهــا  وتبلــورت  واالختــالف، 
علــى عبــور اجلســور واالرتــداد عنهــا 
مــن جديــد، مــى شــاء؛ ليعيــش منــذ 
ذلــك الوقــت املبكــر بــن عاملــن، عــامل 
الواقــع الضيــق واحملــدود بتخــوم القريــة، 
ومعــارف الصبيــة احملــدودة فيهــا، وعــامل 
آخــر ســاحر ومتنامــي األطــراف تفتحــه معــارف تلــك القــراءات أمامــه. 
ويســهم اجلــد حبكاايتــه الشــائقة وخمطوطاتــه الــيت كان يستنســخ منهــا 
األحجبــة والتعاويــذ للمأزومــن مــن أبنــاء القريــة يف توســيعه إىل آفــاق 

اخليــال غــر احملــدودة. 
الوقــت املبكــر أن اجلســر  وســرعان مــا أدرك الصــي، منــذ ذلــك 
دائًمــا هنــاك، يســتطيع عبــوره مــى شــاء، واختــار منــذ ذلــك الوقــت 
املبكــر أيًضــا، أن يبقــى يف جانبــه املفتــوح مــن الرتعــة، بــكل مــا فيــه 
مــن هــدوء ومتيــز، ومعــارف ســرعان مــا غــرق يف حبورهــا، ومل ينــُج منهــا 
حــى اليــوم، وتعلــم منهــا أن يســتمتع بصحبــة تلــك الكتــب الــيت ال 
تنتهــي، فقــد كان الولــع بتوســيع أفــق تلــك املعــارف هــو هاديــه طــوال 
رحلتــه يف احليــاة، لكــن الوعــي بضــرورة العبــور إىل هــؤالء الصبيــة يف 
اجلانــب اآلخــر مــن الرتعــة هــو الــذي راد رحلتــه الدراســية للحصــول 
علــى مؤهــل عــال ميكِّنــه مــن أتمــن حيــاة مســتقرة، بينمــا كانــت رغبتــه 
يف املعرفــة تســتأثر مبــا بقــي مــن طاقتــه 
ومتتعــه، ومــا أن أهنــى دراســته وحصــل 
علــى عمــل حكومــي مضمــون حــى 
والكتابــة،  للقــراءة  طاقتــه  جــل  وفــر 
ظهــرت  حــى  الكتابــة  بــدأ  أن  ومــا 
احلاجــة إىل اجلســر مــن جديــد، ومــا 
أخطــار،  مــن  اجلســر  علــى  ينطــوي 
فقــد كانــت كتابــة انقــدة، وال جمــال 

انحية، وإىل إخراج دراســتها من اإلطار 
والثقافــات  اللغــات  لدراســة  الضيــق 
أخــرى،  انحيــة  مــن  امليتــة  القدميــة/ 
الدراســات  أفــق  إىل  هبــا  واالنطــالق 

اجلديــدة.  النقديــة  واملناهــج  احلديثــة 
تلــك  بعــد  اســتطاع  هــل  تــرى  لكــن 
الرحلــة الطويلــة أن جيعــل اجلســر مقبــواًل 
يكتنفــه  مــا  خيفــف  وأن  اجلانبــن،  مــن 
مــن أخطــار؟ أم أن عليــه أن يقبــل أن 
للجســر أيًضــا لعنتــه والتباســاته؟ فليــس مــن طبيعتــه االســتقرار، ولكنــه 
يلــبُّ دوًمــا حتــت قدميــك، وحيرمهمــا مــن األرض الصلبــة الثابتــة؛ ألن 
مــا ينطــواين عليــه مــن خطــر، إال أهنمــا  االهتــزاز والتأرجــح، برغــم 
مصــدر قوتــه كجســر معلــق دوًمــا يف اهلــواء. ليــس فقــط كهمــزة وصــل 
وفصــل يف آٍن، ولكــن أيًضــا كجســٍر ال ينتمــي أليٍّ مــن الضفتــن، 
ويظــل حيــّوم فوقهمــا، وحيــرص علــى الوصــل والفصــل بينهمــا! أم تُــرى 
أن حنــن اإلنســان الدائــم للجــذور قــد يــرد العابــر مــن جديــد إىل نقطــة 
االنطــالق، ولكنــه لــن جيدهــا، فقــد تغــرت ابلصــورة الــيت مل يعــد ممكنًــا 
الــيت تراكمــت عليهــا اخلطــوب  التعــرف فيهــا علــى صورهتــا القدميــة 

والتبــدالت. ليبقــى اجلســر هــو املصــر واملــالذ مًعــا!

كانت معظم بيوت قريتي 
في جانب من الترعة، 

وحقولها في الجانب اآلخر، 
وكان هناك قنطرتان على 

الترعة يعبر عليها الفلحون 
ببهائمهم وأحمالهم

أول جسر محفور في 
ذاكرتي كان مصنوًعا من 

جذع نخلة ُشّق بالطول 
إلى نصفين، ووضع كمعبر 
على الترعة، ويحتاج المرور 

عليه إلى توازن دقيق

خصص دانتي كتاًبا كامًل 
)المطهر/ األعراف( من 

كتب )الكوميديا اإلالهية( 
الثلثة للصراط الفاصل 

بين الجنة والنار

ترى هل استطاع بعد تلك 
الرحلة الطويلة أن يجعل 

الجسر مقبواًل من الجانبين، 
وأن يخفف ما يكتنفه من 

أخطار؟ أم أن عليه أن يقبل 
أن للجسر أيًضا لعنته؟

� اجلسر فوق هنر السن للفنان كلود مونيه
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

يف وصفــه لعمليــة الرتمجــة كنقــل مــن ثقافــة إىل ثقافــة، يقــول األرجنتيــي 
خورخــي لويــس بورخــس إن املرتجــم يشــبه رجــاًل خيــرج مــن بيــت حامــاًل دلــًوا 
مليئًــا ابملــاء، ليتجــه إىل بيــت آخــر، يف كل خطــوة مــن خطواتــه يفقــد قطــرة، 
ومــع كل اهتــزاز يفقــد قطــرات، ليصــل يف النهايــة إىل ِقبلتــه حامــاًل الدلــو، 

لكنــه قــد فقــد جــزًءا مــن حمتــواه.
     هبــذا التشــبيه يدلــل صاحــب "كتــاب الرمــل" علــى واحــدة مــن 
معضــالت الرتمجــة األدبيــة ابلــذات، وهــي حساســية اللغــة، اللغــة يف قوهتــا 
وهتــاوي  معمارهــا  لفقــد  التــام  اســتعدادها  يف  هشاشــتها،  ويف  اجلماليــة 
أعمدهتــا حــال نقلهــا إىل لغــة جديــدة، اللغــة كمــادة ســائلة معرضــة للهــدر، 
اللغــة  املهــدور،  لتقليــل  والبــطء  واحليطــة  احلــرص  مــن  الكثــر  إىل  حتتــاج 
كمحتــوى داخــل وعــاء هــو الثقافــة، تتكيــف معــه، وتتخــذ شــكله وأبعــاده 
ولونــه، مث نقــل هــذا احملتــوى يف وعــاء جديــد، دلــو آخــر، ال يتمتــع ابلضــرورة 
بنفــس الشــكل واألبعــاد واللــون، حيتفــظ املــاء ابمســه كمــاء أايًّ كانــت هيئــة 

الدلــو، لكــن كل ثقافــة دلــو خمصــوص، لــه هيئتــه وحجمــه.
الرتمجــة بذلــك، حبســب بورخــس، عمليــة حمفوفــة ابملخاطــر؛ ألن اجلســر 
نفســه قابــل لالهتــزاز، واملــاء قابــل للســقوط، ويــد الرجــل قابلــة لالرجتــاف، 
وخطواتــه قابلــة للــرتدد، وهــذا التجســيد لعمــل الرتمجــة جيعــل منهــا مهمــة 
متعثــرة، ألن العــرة يف النهايــة كيــف تصــل ابملــاء كامــاًل وصافًيــا، مث كيــف 
تصبــه يف دلــو جديــد حبــرص وانتبــاه، حــى تشــعر كمرتجــم أواًل هبــذا التشــابه 
بــن الدلويــن وبــن هيئــة املــاء فيــه، كيــف تنســخ هــذا القالــب يف قالــب غــر 
مهيــأ مســبًقا لتلقــي هــذا الكــم مــن املــاء، إن كان كثــرًا، أو احلكــم عليــه 

بضآلتــه إن كان قليــاًل يف دلــو واســع.
ميكــن أن نتخيــل الرجــل الــذي خيــرج ابلدلــو كعابــر علــى جســر بــن 
ضفتــن، لكــن ميكــن أن نــدرك كذلــك أن الرجــل هــو اجلســر نفســه الــذي 
يربــط بــن بيتــن، حامــل املــاء وحامــل الدلــو، الرســول الــذي حيمــل رســالة 
ليــس بكاتبهــا لكنــه مقتنــع جبدواهــا، ميكــن أن نتخيــل حجــم الدلــو، وزنــه، 
ســهولة اإلمســاك بــه والســيطرة عليــه، ميكــن أن نتخيلــه ممســوًكا مــن يــد أو 
مرفوًعــا علــى رأس أو ُمعانًقــا كرضيــع، وأن نتخيــل اجلســر/األرض كطريــق 
ممهــد أو وعــر، طريــق طويــل أو قصــر، وميكــن أن نتخيــل الرجــل كجســر، 
أو  شــااًب  الــذي حيملــه،  ابلدلــو  مقارنــًة  أو ضعفــه، حجــم جســده  قوتــه 
عجــوزًا، بطيئًــا متمهــاًل أم ســريًعا طائًشــا. هكــذا ميكــن أن نتخيــل املــاء 

هتــرب منــه العبــارة املناســبة، أو املفــردة الدقيقــة، قــد يســيء بنيــة العمــل، أو 
حتتــاج الفصــول إىل إعــادة ترتيــب. يســمح علــم الرتمجــة املعاصــر هبــذا النــوع 
مــن التدخــالت وإن كانــت غــر شــائعة، حتــت الفتــة الرتمجــة اإلبداعيــة، 
وابلتحديــق قليــاًل ســنعرف أن هــذه النظريــة بتأثــر مــن بورخــس نفســه، 

وفيهــا ال يكــون املرتجــم ظــالًّ للكاتــب، وإمنــا انقــٌد لــه، ومؤلــٌف مشــارٌك.
مينــح بورخــس املرتجــَم، بتأملــه هــذا، دورًا أكــر مــن اجلســر، مثــة مرتجــم ال 
يقــوم بــدور الرســول فحســب، ليــس جمــرد انقــل للمــاء مــن بيــت إىل بيــت، 
افتقــده يف  مــا  النــص  لــروح  ليمنــح  وإمنــا مبــدع يتدخــل مبوهبتــه ومهارتــه 
نســخته األصلية، وإن كانت هذه راديكالية غر مشــهورة يف الرتمجة، على 
األقــل يف الرتمجــات إىل العربيــة، إال أهنــا تتفــق مــع مــا رآه ماثيــو أرنولــد، وهــو 
شــاعر وبروفســور جبامعة أكســفورد، يف تعليقه على ترمجة فرنســيس نيومان 
لإلليــاذة مــن اليواننيــة إىل اإلجنليزيــة عــام 1856، فرغــم اإلطــراء الــذي تلقــاه 
نيومــان يف زمنــه جلــودة ترمجتــه والســنوات الطــوال الــيت قضاهــا متفرًغــا هلــذا 
العمل، إال أن أرنولد ذهب إىل أبعد من األمانة، إذ قال نصًّا: "ال أشك 
يف قــدرات نيومــان ومعرفتــه ابليواننيــة، لكــن الرتمجــة اجليــدة حتتــاج إىل مــا هــو 
أكثر: إىل احلساسية األدبية اليت من خالهلا ميكن لشاعر جيد أن حيذف 
ويعــّدل كل مــا يعتــم النــص [...] الرتمجــة احلرفيــة قــد تكــون جذابــة للباحــث 
الــذي يــود أن يســجل مــزااي النــص اللغويــة، لكــن مــن املســتحيل احــرتام كل 
التفاصيــل إن أراد إبــداع نــص يثــر يف القــارئ مــا أاثره يف القــارئ األصلــي".
مثة تراشــق قد حدث بن نيومان وأرنولد، بناء عليه شــّيد بورخس نظريته 
حــول الرتمجــة، وأشــار يف العديــد مــن مقاالتــه إليــه بوصفــه "املناقشــة اجلميلــة 
بــن أرنولــد ونيومــان". وبنــاء علــى هــذا النقــاش وضــع الكاتــب األرجنتيــي 
تعريًفــا للرتمجــة، إذ هــي "رهــان جتريــي مــن احلــذف واإلضافــة". بذلــك، رأى 
بورخــس أن تقييــم أمانــة أي ترمجــة حيتــاج إىل االطــالع علــى األصــل، غــر أن 
هــذا االطــالع ليــس ضــرورايًّ لتحديــد القيمــة اجلماليــة للرتمجــة. لنقــل، بشــيء 
من السطحية، إن مدرستن تكّونتا نظرايًّ من هذه املناقشة، مدرسة احلرفية 

الــذي يصــل يف النهايــة إىل الدلــو اآلخــر، الدلــو الــذي ينبغــي أن خيتــاره 
اجلســر/الرجل، الرســول املكلــف ابملهمــة، حــى يودعــه يف مكانــه الســليم. 
الــيت تصــل إىل الدلــو اآلخــر،  غــر أن بورخــس ال يهتــم بكميــة املــاء 
اللغــات،  بــن  بصــورة أكثــر واقعيــة، وإبميــان مطلــق ابلفروقــات اجلماليــة 
ابهلــوة بــن الثقافــات واملتلقــن، يعتقــد أن وصــول املــاء صافيًــا أفضــل مــن 
وصولــه كامــاًل، وأن احلفــاظ جيــب أن يكــون علــى الصفــاء؛ ألن املهــدور 
قــدٌر ال مفــر منــه، مــن هنــا، فالرتمجــة ابلنســبة لبورخــس ليســت النقــل مــن 
نــص مــن أجــل احلفــاظ علــى بعــض  لغــة أخــرى، وإمنــا تعديــل  لغــة إىل 
حتتفــظ  األرجنتيــي،  الكاتــب  وحبســب  أخــرى.  مســات  وحمــو  الســمات 
الرتمجــة احلرفيــة ابلتفاصيــل، وترمجــة روح النــص ابملعــى، والرتمجــة الــيت حتتفــظ 
ابملعــى األصلــي قــد تكــون أكثــر أمانــة مــن تلــك الــيت حتتفــظ ابلتفاصيــل. 
بذلك، يُعد احلفاظ على املاء كاماًل حماولة ابئســة، ألنه قد يُهدر حال 
صبــه يف دلــو آخــر، وقــد تــؤدي حماولــة احلفــاظ علــى املــاء إىل االنشــغال 
عــن احلفــاظ علــى نقائــه. وابعتبــار اللغــة اهلــدف هــي الدلــو األصغــر، مهمــا 
متتعــت بثــراء مجــايل ومفــردات بــال حــدود، فلــن يســع املــاء الكثــر املصبــوب 
مــن دلــو أكــر، ألن كتابتنــا بلغتنــا األم، مبفــردات حتمــل خلفياتنــا الثقافيــة 
وشــيفرات حيلهــا قــارئ يفهمهــا ويفهــم ســياقها، ال يســاويه علــى الطــرف 
اآلخــر ترمجــة نــص وتقدميــه يف ثقافــة غريبــة، وهكــذا، فالرتمجــة الــيت حتتفــظ 
بكل التفاصيل والدالالت ابلنســبة لبورخس ال ُتســمى ترمجة، وإمنا نســخ، 

نســخ نــص يف لغــة أخــرى. 
يعتقــد صاحــب "يف مديــح الظــل"، بنــاًء علــى فكرتــه عــن الرتمجــة كعمــل 
إبداعــي، أن النــص املرتجــم قــد يكــون أفضــل مــن النــص األصلــي، ففــي 
حالــة كــون النــص األصلــي غامًضــا وملتبًســا يكــون املؤلف/النــص بذلــك 
غــر أمــن لفكــرة العمــل، مــن هنــا جــاءت عبارتــه الشــهرة "النــص األصلــي 
خائــن للرتمجــة"، تعليًقــا علــى ترمجــة هنلــي اإلجنليزيــة لروايــة "فاتيــك" لوليــم 
بيكفــورد، الــيت كتبهــا ابلفرنســية إبمهــال وارتبــاك. لعــل هــذا أحــد أفضــل 
تعليقــات بورخــس خبصــوص الرتمجــة؛ ألنــه هنــا ال يشــر إىل تفــوق النــص 
املرتجــم علــى النــص األصلــي لتدخــل املرتجــم ابلكتابــة للمؤلــف، وإمنــا، وهــي 
حالــة اندرة، التقــاط املرتجــم لــروح العمــل وفكرتــه أكثــر مــن املؤلــف نفســه. 
مثــة ملحوظــة أخــرى ال ميكــن جتاهلهــا يف عبــارة بورخــس: تعليقــه علــى 
الكتابــة ذاهتــا. فالكاتــب قــد يعــرف الفكــرة، لكنــه قــد يســيء كتابتهــا، قــد 

ومدرســة املعــى، أو مدرســة النســخ ومدرســة الرتمجــة، بتعبــر بورخــس، أو 
مدرســة الرتمجــة ومدرســة التأويــل، حبســب أومبرتــو إيكــو يف كتابــه "أن تقــول 

الشــيء نفســه".
ينطلــق إيكــو، يف كتابــه، مــن ســؤال األمانــة للنــص، مثــل بورخــس متاًمــا، 
ويعّرفهــا أبهنــا "االحــرتام القانــوين ملــا قالــه آخــرون"، مــا يعــي عــدم االحنــراف 
عــن معــى النــص، مث يشــر إىل أن األمانــة تعــّر عــن "االقتنــاع أبن الرتمجــة 
أحــد أشــكال التأويــل، ورغــم االنطــالق مــن احلساســية ومــن ثقافــة القــارئ، 
إال أن اهلــدف ليــس االلتقــاء ابملؤلــف، وإمنــا ببنيــة النــص، فالنــص يقــول 
ويوحــي حبســب عالقتــه ابللغــة والســياق الثقــايف املولــود بداخلــه". بذلــك، 
النــص األصلــي، إذ يطبّــق عليــه  يتقــدم إيكــو خطــوة لألمــام يف معاجلــة 
شــروط الســيميولوجيا، ويطبّــق علــى املرتجــم شــروط القارئ/الناقــد الــذي 
جيــب أن يفهــم علــم العالمــات. هكــذا، لــكل نــص عالماتــه، وعلــى املرتجــم 
أن يعيــد أتويلهــا ليصــل إىل نصــه ذاتــه، وهــو نــص ليــس ابلضــرورة مطابًقــا 

للنــص األصلــي، لكنــه يف الوقــت ذاتــه ليــس حتريًفــا لــه.
ابلعــودة إىل مشــهد الدلــو البورخســي، كيــف ميكــن أن نتصــور املرتجــم/

اجلســر يف أتمــل إيكــو حــول األمانــة؟ الرجــل خــرج مــن بيــت بدلــو ملــيء 
ابملــاء، وعليــه أن يعــر بــه إىل بيــت آخــر، يف حالــة بورخــس، مــن األفضــل 
التخلــي عــن نصــف املــاء يف الطريــق واحلفــاظ علــى النصــف اآلخــر صافًيــا 
وحمميًّــا مــن العــكارة. ويف حالــة إيكــو ال يبــدو اخلــروج ابلدلــو حــالًّ أمثــل، 
يفضَّــل اخلــروج مبجموعــة أكــواب تــدل مــن انحيــة علــى وجــود املــاء، ومــن 
انحيــة أخــرى علــى شــكل البيــت الــذي خرجــت منــه األكــواب، إذا كان 
املرتجــم البورخســي بوســعه احلــذف واإلضافــة والتعديــل لصــاحل روح النــص، 
فاملرتجــم اإليكــوي ينتصــر لتأويلــه ذاتــه يف فهــم النــص، وابلتــايل كتابــة نــص 
مؤسَّــس علــى نــص آخــر. املرتمجــان، يف هنايــة املطــاف، ومهمــا اختلفــت 

األســاليب، حيمــالن مــاًء معرًضــا للهــدر.

املرتجم جرًسا

أمحد عبد اللطيف

� »قلعة ٔالنويك« للفنان جوزيف مالورد ويليام تورنر 1851-1775
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

عصام زكراي

كامريا السينام 

تعشق الجسور!

لموقعها ودالالتها

اجلســر يصــل ويفصــل، يربــط وحيــرر، اجلســر قــد يكــون معــرًا 
بــن جيلــن، كمــا يف فيلــم "اجلســر"، إخــراج عمــرو بيومــي، 
1997، حيــث يلعــب حممــود مرســي دور جــد يتعــن عليــه 
إجيــاد طريــق للتواصــل مــع حفيــده، واجلســر قــد يفصــل بــن 
بلديــن أو جســدين أو فكريــن خمتلفــن، كمــا جنــد يف فيلــم 
حيــث  عرفــة، 1995،  شــريف  إخــراج  الظــام"،  "طيــور 
يلتقــي بطــا الفيلــم عــادل إمــام ورايض اخلــويل، ليتواجهــا، 
مث ينفصــان، واجلســر قــد يكــون موقًعــا للتعبــر عــن احلريــة 
واالنطــاق والرقــص كمــا يف االســتعراض العظيــم مــن فيلــم 
"عــودة االبــن الضــال" ليوســف شــاهن، 1977، أو فيلــم 
"الال النــد"، إخــراج داميــان شــازيل، 2016، الــذي يبــدأ 
الفيلــم  أغنيــة  ويتوســطه  جســر،  فــوق  طويــل  ابســتعراض 

األساســية فــوق جســر آخــر. 
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صل �ي الوصل وال�ف
�ي معا�ف

�ف

عاشق الكباري
ذات يــوم قــام منتــج ســينمائي ابقــرتاح اســم املخــرج حممــد خــان 
وقــوة  أنوثتهــا  تكــرس  الــيت  أبفالمهــا  معروفــة  مجاهــر"  "جنمــة  علــى 
شــخصيتها وبطولتهــا، حــى ال يــكاد خيلــو مشــهد واحــد مــن وجودهــا 
فيــه، فأشــاحت النجمــة بيدهــا وقالــت "ال ميكــن.. هــذا خمــرج حيــب 

ويصــور الكبــاري أكثــر مــن املمثلــن!"
مــن يشــاهد أفــالم حممــد خــان ميكنــه أن يبتســم مــن دقــة مالحظــة 
النجمــة، إذ حتتــوي معظــم أفالمــه علــى مشــهد أو أكثــر يــدور فــوق أو 
حتــت أحــد اجلســور، بدايــة مــن فيلمــه األول "ضربــة مشــس"، 1980. 
لكــن حممــد خــان ليــس وحــده؛ فمنــذ طفولتهــا املبكــرة عشــقت 
ا، تتأملهــا مــن  الســينما اجلســور، راحــت تتغــزل يف قوامهــا اخلــاص جــدًّ

أعلــى ومــن أســفل، وتلتقــط صــور العــامل مــن فــوق أذرعهــا املمتــدة.
أول صــور متحركــة التقطتهــا عيــون كامــرا الســينما يف مصــر علــى 
الســينما،  اخرتعــا  اللذيــن  لوميــر"،  "األخويــن  شــركة  مصــوري  يــد 
كانــت لكوبــري قصــر النيــل يف 189٧، يظهــر فيهــا متثــاالن اثنــان مــن 
األســود األربعــة الــيت حتيــط بــزوااي الكوبــري، وعــدد كبــر مــن العابريــن، 

وعــدد أكــر مــن اجلمــال واحلمــر تنقــل البضائــع والــركاب.
منــذ ذلــك احلــن صــار كوبــري قصــر النيــل، مــن بــن كبــاري وجســور 
أخــرى، أحــد معــامل املدنيــة الــيت هتــوى الكامــرا تصويرهــا. مــن هــذه 
اجلســور أيًضــا كوبــري إمبابــة احلديــدي املغطــى، وهــو مثــل كوبــري 

قصــر النيــل، أحــد حتــف القاهــرة اخلديويــة املعماريــة. 
يف معظــم املــدن الــيت تتوســطها أهنــار ومســطحات مائيــة ُيســتدَعى 
إنشــاء جســور تربــط أراضيهــا، نشــأ ذلــك احلــب املتبــادل بــن الكامــرا 
واجلســور، خاصة تلك اجلســور اليت تتميز جبمال معمارها، وترخيها، 

ودالالهتــا الثقافيــة واالجتماعيــة.
يــكاد يكــون مــن املســتحيل حصــر األفــالم أو األشــكال أو املعــاين 
الــيت ســعى الســينمائيون إىل التعبــر عنهــا مــن خــالل اجلســور، رمبــا 
يكــون االســتخدام واملعــى األهــم هــو التعبــر عــن روح املدنيــة، الســينما 

احلديثــة،  واملدينــة  الصناعيــة  الثــورة  ابنــة 
واجلســور هــي ابملثــل أحــد جتليــات احلداثــة، 
كمــا أهنــا حبكــم بنائهــا الــذي يرتبــط ابألرض 
فــوق  يطفــو  ويــكاد  آن،  يف  عنهــا  وينــأى 
املــاء وحيلــق يف الفضــاء، أبفقــه املفتــوح مــن 
اجلهــات األربــع، هــو مــكان مثــايل ألي مديــر 
تصويــر وخمــرج، كمــا هــو مثــايل ألي حــامل أو 
ذلــك  حيقــق  شــيء  فــال  متمــرد،  أو  عاشــق 
الشــعور ابالنفصــال واالتصــال يف آن، مثلمــا 

تفعــل اجلســور.
اجلسر وصل 

لطاملــا كان اجلســر تعبــرًا عــن الوصــل بــن 
العشــاق، والتواصل بن ايبســتن منفصلتن، 

حتت الكوبري
يف أفــالم خمرجــي مــا يعــرف بـ"الواقعيــة اجلديــدة" تســتخدم اجلســور 
بطــرق أخــرى لتعطــي معــاين خمتلفــة، بــداًل مــن كوبــري قصــر النيــل 
وبقيــة اجلســور اخلديويــة، اهتمــت أفــالم هــذه الفــرتة بتصويــر كوبــري 
ببعضهــا جتنبًــا  القاهــرة  أحنــاء  يربــط  أول كوبــري طويــل  أكتوبــر،   6
للزحــام، وليــس ربطًــا بــن ايبســتن يتوســطهما املــاء، انتهــى العمــل 
يف كوبــري أكتوبــر خــالل فــرتة حكــم الســادات، وامتــد العمــل فيــه 

لســنوات طويلــة بعدهــا، كان حممــد خــان مــن 
أبــرز وأكثــر املخرجــن الذيــن صــوروا أفالمهــم 
يف الشــارع، ويظهــر ذلــك منــذ فيلمــه األول 
"ضربــة مشــس" الــذي تــدور معظــم مشــاهده 
الفيلــم  يــدور  حيــث  القاهــرة،  شــوارع  يف 
شــاب  وهــو  الشــريف،  نــور  "مشــس"،  حــول 
يعمــل مصــورًا يتجــول معظــم الفيلــم بدراجتــه 
البخاريــة، يشــغل كوبــري أكتوبــر مســاحة طيبــة 
مــن هــذه املشــاهد، كتعبــر عــن روح االنطــالق 
واالســتقاللية، وبعــد مغامــرات طويلــة مضنيــة 
وداخــل  الضيقــة  األزقــة  يف  لقتلــه  وحمــاوالت 
عــرابت مــرتو األنفــاق، خيــرج مشــس وحبيبتــه 

والرتابط بن األمم واجملتمعات والطوائف. 
هــو مــكان العشــاق املفضــل يف عــدد ال حيصــى مــن األفــالم، يف 
أفــالم عبــد احلليــم حافــظ األوىل، األكثــر رومانســية وبــراءة )مقارنــة 
الشــجرة"(  فــوق  و"أيب  اجلماهــر"  "معبــودة  مثــل  األخــرة  أبفالمــه 
تشــكل  حيــث  النهــر،  جنبــات  بــن  عــادة  احلــب  قصــص  تــدور 
اجلســور اخلشــبية القدميــة موقــع لقــاء احلبيبــن )"بنــات اليــوم" و"أايم 
وليــايل"(، أو جيلســان علــى شــاطئ النيــل بينمــا يبــدو يف اخللفيــة أحــد 
اجلســور اخلديويــة كمظلــة تربــط بينهمــا 
يف  اليــوم"(.  و"بنــات  احلــب"  )شــارع 
فيلــم "موعــد غــرام" تضــرب فاتــن محامــة 
حافــظ  احلليــم  لعبــد  "مضــرواًب"  موعــًدا 
فــوق كوبــري قصــر النيــل، حيــث يظــل 
يتصــل  الشــمس،  هليــب  حتــت  منتظــرًا 
يف  قادمــة  أبهنــا  فتخــره  مستفســرًا  هبــا 
لينتظــر،  الكوبــري  إىل  يعــود  الطريــق، 
خيلــع ســرتته ويضعهــا فــوق رأســه لتقيــه 
مــن هليــب الشــمس، لكنهــا ال أتيت، كــم 
مــن موعــد غرامــي مت اإليفــاء بــه، وكــم 

مــن موعــد حنــث بــه فــوق اجلســر؟!

أخــرًا مــن حمطــة مــرتو "ابب اللــوق" ابلقــرب مــن ميــدان التحريــر، 
ويســران عــر شــارع حممــد حممــود حــى ميــدان التحريــر ويصعــدان 
كوبــري املشــاة الطويــل الــذي كان يتوســط امليــدان )مت إلغــاؤه اآلن(، 
وتتبعهمــا الكامــرا صعــوًدا وتعلــو فوقهمــا، ومهــا يســران عــر الكوبــري، 
ويف اخللــف يظهــر بــرج القاهــرة وكوبــري أكتوبــر وكوبــري قصــر النيــل 
وهنــر النيــل، يف مشــهد طويــل ممتــد يعــر عــن حالــة االنعتــاق والنجــاة 

والراحــة بعــد كثــر مــن املواقــف الدمويــة املخيفــة.
 يف العــام التــايل، 1981 يســتخدم 
املخــرج واملؤلــف رأفــت امليهــي كوبــري 
فيلمــه  يف  خمتلفــة  بطريقــة  أكتوبــر 
تنــام"،  ال  "عيــون  كمخــرج  األول 
إبراهيــم )فريــد شــوقي( صاحــب ورشــة 
إلصــالح الســيارات يعيــش مــع أخوتــه 
معظــم  وتــدور  أكتوبــر،  حتــت كوبــري 
اإلمسنتيــة  احلوائــط  بــن  األحــداث 
فيمــا  املــكان وضيقــه،  وقبــح  العريضــة 
يظهــر الكوبــري املفتــوح والســيارات متــر 
اختيــار  وجيســد  الــكادر،  أعلــى  فوقــه 
املــكان هنــا حالــة هــذه األســرة املنعزلــة، 

ذات يوم قام منتج 
سينمائي باقتراح اسم 

المخرج محمد خان على 
»نجمة جماهير« فأشاحت 

النجمة بيدها وقالت »ال 
يمكن.. هذا مخرج يحب 
ويصور الكباري أكثر من 

الممثلين!«

منذ طفولتها المبكرة 
عشقت السينما الجسور، 

راحت تتغزل في
ا،  قوامها الخاص جدًّ

تتأملها من أعلى ومن 
أسفل، وتلتقط صور 

العالم من فوق أذرعها 
الممتدة

�  أفيش الفيلم الفرنسي "عشاق اجلسر اجلديد"
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والرغبــات  العنــف  فيهــا  يســود  الــيت 
ابطــن  مــن  تتخــذ  والــيت  احملرمــة، 
الكوبري ســاترًا هلا. وابلفعل يســتخدم 
املصريــون تعبــر "حتــت الكوبــري" يف 
البــؤس  عــن  للتعبــر  عديــدة  مواقــف 
وتعاطــي  األخالقيــة  واالحنرافــات 
املخــدرات وأطفــال الشــوارع. وســوف 
يظهــر ذلــك بوضــوح أكثــر فيمــا أطلــق 
عليــه "أفــالم العشــوائيات" مثــل فيلــم 
"حــن ميســرة" إخــراج خالــد يوســف، 
حممــد  املمثــل  وفيلمــي   ،200٧
 ،2012 موتــة"،  "عبــده  رمضــان 
و"قلــب األســد"، 2013، وللجســر 
يف أفــالم حممــد رمضــان حتديــًدا قصــة 
أخــرى، يف فيلــم "تيتــو"، إخــراج طــارق 
العــراين، 2004، يقفــز جنــم األكشــن 
أمحــد الســقا مــن فــوق كوبــري أكتوبــر 
اإلعــالم  وســائل  وهتتــم  النيــل،  يف 

النجــم  وقــوة  شــجاعة  علــى  تصويــره كثــرًا، كداللــة  أثنــاء  ابملشــهد 
الــذي يــؤدي احلــركات الصعبــة بــدون "دوبلــر". يف "قلــب األســد" 
يفعــل حممــد رمضــان الشــيء نفســه، مــن خــالل شــخصية "بلطجــي" 
أيخــذ حقــه ابلقــوة، وهــي التطــور األعنــف واألقبــح لشــخصية اللــص 
الصبيــة  برصــد  املــرة  هــذه  اإلعــالم  وهتتــم وســائل  "تيتــو".  الشــريف 
"البلطجيــة الصغــار" الذيــن يتوجهــون بعــد مشــاهدة الفيلــم للرقــص 
ابملطــواة فــوق كوبــري قصــر النيــل، وتتهــم أفــالم رمضــان أبهنــا تــروج 
للبلطجــة، ولكــن نظــرة واحــدة لتاريــخ صنــع الفيلــم تبــن أن البلطجــة 

الفــرتة! تلــك  البــارزة للمجتمــع كلــه يف  الســمة  والعنــف كاان 
على كوبري 6 أكتوبر

مــن  عــن كل  عــرت  الــيت  العامليــة  األفــالم  وأمجــل  أشــهر  مــن 
الفيلــم  املرتبطــة ابحليــاة حــول اجلســور  الرومانســية والواقعيــة اخلشــنة 

 Les اجلديــد"،  اجلســر  "عشــاق  الفرنســي 
إخــراج  مــن   ،Amants du Pont-Neuf
ليــو كاراكــس،1991، الــذي لعــب بطولتــه 
بينــوش ودوين الفــا، ويــدور حــول  جوليــت 
مصابــة  صعلوكــة  ورســامة  مدمــن  متشــرد 
مبــرض يفقدهــا بصرهــا يتخــذان مــن "اجلســر 

هلمــا. مــالًذا  ابريــس  اجلديــد" يف 
لنعــد إىل كوبــري 6 أكتوبــر، مــن أظــرف 
اإليفيهــات الــيت اســتخدمت اســم الكوبــري، 
يف مسلســل "أرابيســك" الــذي كتبــه أســامة 
أنور عكاشة، حيث حياول صالح السعدين 

ويعــد جســر "جولــدن جيــت" الــذي افتتــح 193٧ هــو أقــدم جســر 
لالنتحــار يف العــامل، وقــد شــهد حــوايل 1200 حالــة انتحــار حبلــول 
2003، ولكن اآلن يتفوق عليه جسر هنر انجنينج ايجنتزى يف الصن.

وقــد أاثر فيلــم "اجلســر" جــداًل كبــرًا بعــد أن اهتمــت الســلطات 
أنــه حتايــل عليهــم، وحصــل علــى تصاريــح لتصويــر الطبيعــة  خمرجــه 
إذ رأى  للمــكان، كمــا أاثر خالفًــا أخالقيًّــا حــول مادتــه؛  اخلالبــة 
فيــه البعــض عمــاًل تلصصيًّــا ال أخالقيًّــا علــى آالم اآلخريــن! )علًمــا 
أبن فريــق العمــل املكــون مــن 10 إىل 12 شــخًصا تدربــوا قبــل الفيلــم 
علــى عمليــات اإلنقــاذ، وجنحــوا خــالل التصويــر يف إنقــاذ حيــاة أربعــة 

أشــخاص ابلفعــل.
حدود اجلسور

مــن أطــرف األمــور الــيت تتعلــق بكــون بعــض اجلســور رابطًــا بــن 
أو  القانــون  علــى  اخلارجــن  بعــض  أن  مدينتــن،  أو  بلديــن  حــدود 
الســلطات  مــن  للهــروب  هلــم  موطنًــا  اجلســر  مــن  يتخــذون  اجملتمــع 
إمبابــة  علــى اجلانبــن، ومــن أشــهر هــذه اجلســور يف مصــر كوبــري 
الــذي يفصــل بــن حمافظــيت القاهــرة واجليــزة، والــذي اشــتهر يف وقــت 
مــا بكثــرة الباعــة اجلائلــن فوقــه، الذيــن يتحركــون عــره للهــرب مــن 

"البلديــة". ســلطات 
الفيلــم احلــريب  يــدور حــول اجلســر كفاصــل سياســي  فيلــم  أشــهر 
"جســر علــى هنــر كــواي"، إخــراج ديفيــد لــن، 195٧، الــذي يــدور 
حــول جمموعــة مــن أســرى احلــرب الريطانيــن خــالل احلــرب العامليــة 
الثانيــة، يقــوم الياابنيــون إبجبارهــم علــى بنــاء جســر ملــرور القطــارات 

احلربيــة، لكنهــم يســتخدمون مهاراهتــم لتدمــر اجلســر فــور بنائــه.

شــامخ  شــوقي  ســيارة  مــن  النــزول 
لــه  فيقــول  بينهمــا،  مشــاجرة  بعــد 
 6 كوبــري  فــوق  "إحنــا  شــامخ 
أكتوبــر" فيجيبــه الســعدين "إن شــاء 
فــوق كوبــري 5 يونيــو"  هللا نكــون 
تريــخ  بــن  املفارقــة  )مســتخدما 
أكتوبــر  وانتصــار   196٧ هزميــة 

.)!19٧3
 يف فيلــم غنائــي خفيــف بعنــوان 
وليــد  بطولــة  مــن  الليــل"  "قمــر 
وإخــراج  علــوي،  وليلــى  توفيــق 
حممــد ســلمان، 1984، يســتخدم 
الكوبــري حديــث اإلنشــاء مبعنيــن: 
األول اســتخدام الفضــاء املعمــاري 
النيــل  علــى  يطــل  الــذي  املفتــوح 
القاهــرة يف تصويــر األغــاين  ومعــامل 
تقريبًــا  وهــو  واالســتعراضات، 
كتبــت  الــذي  الوحيــد  الكوبــري 
ابمســه أغنيــة يقــول فيهــا وليــد توفيــق: "علــى كوبــري 6 أكتوبــر أان 
شــفت غــزال متحــر، وخدتــي هلفــة قلبــه، وفديتــه بعمــري وأكــرت". 
املعــى الثــاين هــو قيــام بطلــة الفيلــم مبحاولــة االنتحــار إبلقــاء نفســها مــن 
فــوق الكوبــري يف بدايــة الفيلــم، حيــث ينقذهــا البطــل وتبــدأ بينهمــا 
قصــة حــب، اجلســر ليــس فقــط مــكااًن للقــاء العشــاق واحملبــن، لكنــه 

للمنتحريــن! املفضــل  املــكان  أيضــا 
اجلسر فصل

ينتهــي فيلــم "بدايــة وهنايــة"، إخــراج صــالح أبــو ســيف، 1960، 
مثــل روايــة جنيــب حمفــوظ املقتبــس عنهــا، ابنتحــار األخــت الصغــرة 
هبــا  يلحــق  أن  قبــل  النيــل،  نفســها يف  إبلقــاء  )ســناء مجيــل(  ســنية 
فــوق  مــن  ابلقفــز  االنتحــار  إن  الشــريف(.  )عمــر  أخوهــا حســنن 
اجلســر هــو أحــد املشــاهد املتكــررة يف األفــالم )واحليــاة(، ولعــل أفضــل 
عمــل تنــاول هــذه الظاهــرة "العامليــة" هــو 
الفيلم الواثئقي The Bridge "اجلسر" 
2006 للمخــرج إريــك ســتيل، يرصــد 
مــن  ابلقفــز  االنتحــار  ظاهــرة  الفيلــم 
أعلــى جســر "جولــدن جيــت" الشــهر 
يف مدينــة ســان فرانسيســكو، وملــدة عــام 
قــام فريــق عمــل الفيلــم بتصويــر  كامــل 
مــا يزيــد علــى عشــرة آالف ســاعة فــوق 
اجلســر، حيــث قامــوا برصــد 23 حالــة 
انتحــار مــن بــن 24 حالــة جــرت خــالل 

هــذا العــام.

مــن األفــالم احلديثــة الــيت تتنــاول اجلســر كفاصــل بــن احلــدود فيلــم 
"جســر اجلواســيس" إخــراج ســتيفن ســبيلرج، 2015، الــذي يــدور 
حــول تبــادل اجلواســيس بــن املعســكرين الغــريب والشــرقي أثنــاء احلــرب 
البــاردة وذلــك عــر جســر "جلينكــه" الــذي كان يفصــل بــن برلــن 

الشــرقية وبرلــن الغربيــة.
يف  ظهــرت  الــيت  األوربيــة  التلفزيونيــة  املسلســالت  أجنــح  ومــن 
الســنوات األخــرة مسلســل بعنــوان "اجلســر" Bron/Broen ، وهــو 
إنتــاج ســويدي دامناركــي يتكــون مــن أربعــة مواســم امتــد عرضهــا مــن 
2011 إىل 2018، ويــدور حــول جســر "أورزونــد" الفاصــل بــن 
كوبناهجــن يف الدامنــارك وماملــو يف الســويد، مــن خــالل قصــة بوليســية 
مشــوقة، وتبدأ األحداث ابلعثور على جثة يف منتصف اجلســر متاًما، 
يتبــن أهنــا جتميــع جلثتــن لسياســي شــهر وعاهــرة، ويعمــل حمققــون 
مــن البلديــن علــى القضيــة، املسلســل تبلــغ مــدة عــرض موامســه األربعــة 
مــن  سلســلة  أاثر  أنــه  والطريــف  حلقــة،  أربعــن  يف  ســاعة  أربعــن 
االقتباســات يف بــالد أخــرى، يف 2012 مت إنتــاج مسلســل أمركــي 
مكســيكي مشــابه اســتمر ملومســن حــول جســر "البــازو- خواريــس" 
الفاصــل بــن البلديــن، والــذي يطلــق عليــه "جســر األمركيــن"، ويف 
 The بعنــوان  مشــابه  عمــل  إبنتــاج  وفرنســا  إجنلــرتا  قامــت   2013
Tunnel "النفــق" حــول جثــة يعثــر عليهــا يف منتصــف نفــق "شــانيل" 
الــذي يفصــل بــن البلديــن، ويف 2016 مت إنتــاج مسلســل روســي 
إســتوين بعنــوان "اجلســر" حــول جســر "انرفــا إيفاجنــورد"، ومسلســل 
بــن ماليــزاي وســنغافورة ويف 2019 أنتــج مسلســل آخــر بــن أملانيــا 

نفســها. الفكــرة  يتنــاول  "املمــر"   Der Pass بعنــوان  والنمســا 

أول صور متحركة التقطتها 
عيون كاميرا السينما في 

مصر على يد مصوري 
شركة »األخوين لوميير«، 

اللذين اخترعا السينما، 
كانت لكوبري قصر النيل 

في 18٩7

في معظم المدن 
التي تتوسطها 

أنهار ومسطحات 
مائية ُيستدَعى 

إنشاء جسور تربط 
أراضيها، نشأ ذلك 

الحب المتبادل بين 
الكاميرا والجسور، 

خاصة تلك الجسور 
التي تتميز بجمال 

معمارها
�  عبداحلليم حافظ يف فيلم »موعد غرام« على كوبري قصر النيل The Bridge أفيش الفيلم الواثئقي  �
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ال يتغير الحب ولكن تتغير الطرق والجسور

معابر الغرام

وحيد الطويلة

أن  درجــة كبــرة  إىل  مطمئــن  وأنــت  تقــول  أن  تســتطيع 
مفــردة اجلســر مل تكــن يوًمــا حاضــرة يف الذاكــرة املصريــة وال 
رمبــا  املصريــن،  والشــعراء  للكتــاب  اإلبداعيــة  النصــوص  يف 
مسعناهــا أول مــا مسعنــا يف الرتمجــات الســورية أو القادمــة مــن 
الشــرق حتديــًدا، والــيت تعتــي كثــرًا أبانقــة اللغــة وجرســها وأحيــااًن 
عضليتهــا إذا جــاز التعبــر كمــا يف بعــض النصــوص العراقيــة.

ظلــت الكلمــة ومازالــت مرتبطــة دائًمــا ابحللــم، ومل خيفــف مــن 
الوثــوق هبــا مــا حــدث يف روايــة جســر علــى هنــر درينــا والــيت فعــل 

فيهــا االحتــالل املتواتــر فعله.
تعرفــُت علــى مفــردة "ِجْســر" أول مــرة يف طفولــيت حــن جــاء 
"ِجْســر  أهنــم وجــدوا جثــة علــى  والــدي وأخــره  أحدهــم إىل 
الرتعــة، وقتهــا عرفــُت كيــف يكــون اجِلســر معــى ينتقــل بــن 
احليــاة واملــوت، مبثابــة قنطــرة أو كوبــري يعــر بــن حياتــن، قــد ال 
خيتــار اإلنســان أايًّ منهمــا، والغريــب أن املفــردة كانــت حاضــرة 
يف القــرى ال يف املــدن، لكنهــا ارتبطــت فقــط ابحلديــث عــن 
جســر علــى قنــاة صغــرة أو بــن أرضــن )وهــو هنــا مبعــى الضفــة 
والشــاطئ( ومل تنتقــل ومل تدخــل أبــًدا يف احلــوار العــادي بــن 

النــاس.
غــر ذلــك مل تكــن متواتــرة يف مصــر، بــل مل تكــن موجــودة 
أصــاًل إال يف البيــاانت الناريــة أايم الوحــدة مــع ســوراي أو احللــم 
املفاجئــة  اهلــدااي  قبيــل  مــن  قصيــدة حــب  مــرة يف  هبــا، ورمبــا 
للحبيبــات بلغــة غــر اللغــة املعتــادة، كنــا قــد ورثنــا كلمــة كوبــري 
لفــظ  الرتكــي، ولــن جتــد روايــة مصريــة حتــوى  مــن االحتــالل 
وجــدت كلمــة كوبــري  بينمــا  معرفــيت،  حســب  أبــًدا  جســر 
مراثهــا يف انتظارهــا دوًمــا، بــل وتوغلــت حــى وصــل الكوبــري 
لألغــاين، ســتجد أغنيــة ابســم كوبــري قصــر النيــل، وحــى ال 

ظهــرت  فقــد  واإلســكندرية  القاهــرة  بــن  مشــكالت  حتــدث 
أغنيــة موازيــة أو مضــادة، هــي كوبــري ســتانلي، وهــو الكوبــري 
الشــهر يف اإلســكندرية، والــذي كان مســرًحا للمشــهد األخــر 

مــن روايــة حممــد الفخــراين البديعــة: ال متــت قبــل أن حتــب.
اجلســور يف  أقــدم  مــن  النيــل  قصــر  أن جســر  مــن  ابلرغــم 
املنطقــة العربيــة، الــذي بــي علــى نيــل القاهــرة عــام 1869، 
عــام  بنهــا  جســر  بعــد  عامــة  مصــر  يف  يشــيد  جســر  واثين 
1856، وهــو جيســد حلــم اخلديــو إمساعيــل لتحويــل القاهــرة 
إىل قطعــة مــن أوراب، ولربــط اجليــزة والقاهــرة ببعضهمــا البعــض، 
بنائــه بكوبــري  أنــه يف الذاكــرة املصريــة كان يســمى منــذ  إال 

النيــل. قصــر 
ابلنهايــة مفــردة كوبــري أو جســر تــؤدي نفــس املعــى وتصــل 
ــا  مــا أراد اخلديــو فعلــه مــن حــوايل 150 ســنة قدميًــا، أو حديًث
حــن كان العامــل األساســي يف مجعــة الغضــب يف ثــورة ينايــر 
مبــارك، وكأنــه  نظــام  إســقاط  األكــر يف  الــدور  لعبــت  والــيت 
مقســوم لــه أن يكــون طريــق العبــور مــن نظــام لنظــام ومــن حيــاة 

حليــاة.
  للجســور أســرارها، شــارك كوبري قصر النيل جســور العامل 
خــالل الـــ 20 عاًمــا املاضيــة يف ظاهــرة تســمى بـــ "قفــل احلــب"؛ 
اجلســر،  علــى  قفلهمــا  لوضــع  األزواج  أو  العشــاق  يذهــب 
يكتبــون أمساءهــم عليــه إىل جانــب تريــخ قصتهــم، مث يلقــون 
مفتــاح القفــل يف النهــر أو البحــر، داللــة علــى بقــاء حبهمــا 

ومحايتــه مــن االنكســار.
يتخلــف عمــا  يقبــل أبن  مل  أيًضــا،  ســتانلي  فعلهــا كوبــري 
ســبقه إليــه جســور العــامل، وأخــذ ينافســها يف احتضــان العشــاق 
وتتويــج قصــص احلــب وكتابــة ترخيهــا وقفلهــا أبقفــال احلــب.

 ورثنا كلمة كوبري من االحتلل 
التركي، ولن تجد رواية مصرية 

تحوي لفظ جسر أبًدا حسب 
معرفتي، بينما وجدت كلمة كوبري 

ميراثها في انتظارها دوًما

في كل البلد العربية التي عشت 
فيها لم أجد رابًطا بينها، رغم 

التاريخ واللغة، أكثر من الهزائم 
وصوت جورج وسوف

� وديع سعادة
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اجلســر  علــى  واحــد  لــك  تونــس سيشــر  يف 
القنطــرة. هــذه  لــك:  ويقــول 

 لــو كنــت مصــرايًّ رمبــا تضحــك يف ســرك 
ألن القنطــرة يف مصــر تبــدو كمعــر صغــر 
علــى ترعــة أو مصــرف، لفــظ حاضــر بقــوة 
واحلجــم  والتاريــخ  ابلفخامــة  مرتبــط  لكنــه 

وقناطــر  إســنا  قناطــر  حتتلــه:  الــذي  الكبــر 
إدفينــا، حتتفــظ ببهــاء وجــالل علــى مــر الزمــن.

اجلســر  لفــظ  فيــه  ميتلــك  ســوراي  مثــل  بلــد  يف 
وطريقــة نطقــه علــى لســان الفتيــات طعًمــا مســكًَّرا، 

لكــن عندمــا يكــون اجلســر كبــرًا تنتفــض اللغــة 
يقــول:  مــن  مــع احلجــم وتســمع  اطــراد  يف 

الشــمايل. واملتحلــق  اجلنــويب  املتحلــق 
مــن املؤكــد أن مصــر صنعــت جســورًا 
كثــرة، خاصــة يف عــامل الغنــاء، عاشــت 
فــرتة ســاحة جِلـُـلِّ األصــوات العربيــة، صــار 
أمحــد محــزة وهــو املطــرب الشــعي التونســي 

معروفًــا ومقــدرًا يف مصــر أكثــر مــن تونــس 
يف  حــى  الســيدات  حفظتهــا  الــيت  أبغنيتــه 

القــرى: "جــاري اي محــودة" علــى ســبيل املثــال، صــار 
جســًرا للهجــة والــروح التونســية.

األنشــطة،  لــكل  جانبيــة  شــوارع  دوًمــا  هنــاك  مصــر    يف 
املارقــة  األنشــطة  هــذه  مــع  وســواء كنــت  بينهــا،  وجســور 

غــر أن األمــر لــن يكــون دوًمــا هبــذه الرومانســية 
أو هــذا التفجــع، ســتجد خفــة الــدم املصريــة 
حاضــرة علــى أحــد الكبــاري: "أنــت عطلــة 
هنايــة الســنة، وكلهــم بدايــة امتحــاانت"، أو 
"عينــاك يل، ومــن ابتغــى فيهمــا حبًــا قاتلنــاه، 

حــى تعــود لنــا أمالكنــا حــرة". 
اجلســر  اختــذ  تصــدق،  ال  أو  صــدق 

شــكاًل آخــر علــى هيئــة "الفتــات"، َعــرَّ فيهــا 
احلبيــب إىل حبيبــه مــن خــالل رســالة يضعهــا بعــرض 
الشــارع لراهــا كل املــارة ويكونــوا شــهداء علــى هــذا 

العبور-احلــب-؛ ال تندهــش إذا وجــدت الفتــة 
وحمافظــة  انئيــة  مدينــة  يف  الشــارع  بعــرض 
مكتــواًب عليهــا: "كل ســنة وأنــت معــااي اي 
أحلــى روكا"، ولــن يعــدم األمــر أن جتــد 
اعتــذارًا لطيًفــا: "آســف اي بطــوط، حببــك 
اي  "حببــك  أو  عنــك"  أســتغى  ومقــدرش 
دودو، أان آسف اي قلي"، وأخرى اندمة: 

"ارجــع يل، كفايــة كــده، أان حببــك"، لكــن 
تلميــذة  بــن  ضجــة كان  أاثر  الــذي  ألطفهــا 

ومدرســها، إذ علــق الفتــة مكتــواًب عليهــا: "املســرت 
بيحبــك وبيغــر عليكــي، اوعــي تســيبيه، هيمــوت مــن غــرك".

 حــى يف الســينما، كانــت كلمــة جســر ومازالــت مرتبطــة 
دائًمــا ابحللــم والبهجــة، حلــم دام أربعــة أايم فقــط بــن "روبــرت 
جونســون"  و"فرانشيســكا  الفوتوغــرايف،  املصــور  كينكــد" 
مقاطعــة  جســور  فــوق  عليهــا  تعــرف  الــيت  الريفيــة  الزوجــة 
ماديســون يف رائعــة الكاتــب األمركــي روبــرت جيمــس والــر 

ماديســون". مقاطعــة  "جســور 
كٌل يــرى اجلســر علــى طريقتــه، أحدهــم كتــب: أســتطيع أن 
أقــول إن لفــظ اجلســر يف كل مــا نشــرانه كان مرتبًطــا مبحاولــة 
مقاومــة، أو جتــاوز القمــع الــذي عــاانه أبطــال تلــك الــرواايت، 

فاجلســور  ال،  أو  واإلجيــايب  الســلي  ابلوجهــن 
أنــواع، منهــا مــا هــو ممتــع ومثــر، ومنهــا مــا يربــط 
بــن ضفتــن رمبــا ال حتــب أن تعــر بينهمــا، 
فروزجســًرا  أو  أم كلثــوم  صــوت  فــإذا كان 
ــد بــن أذان وجــوارح  للمتعــة والرقــي بــل وحَّ
العــامل العــريب كلــه تقريبًــا، فــال تنــس أن صــوت 
أمحــد عدويــة صنــع جســًرا للتقــارب بــن شــرائح 
أخــرى، ووحدهــا بــن االســتمتاع بــه أو مهامجــة 

حضــوره.
أجــد  مل  فيهــا  الــيت عشــت  العربيــة  البــالد  يف كل 
رابطًــا بينهــا رغــم التاريــخ واللغــة، أكثــر مــن اهلزائم 
وصــوت جــورج وســوف، خلتــه كأنــه اجلســر 
أدانهــا  مــن  العبــور  علــى  القــادر  الوحيــد 

ألدانهــا.
مرتبطــة  أهنــا  اجلســور  يف  مــا  أمجــل 
جســر  "علــى  فــروز:  تغــي  ابحلــب، 
اللوزيــة، هــب الغــرب وطــاب النــوم أخدتــي 
الغفويــة"، تغــي: جســر العــودة، ويغــي رابــح 
صقــر: جســر اخلــر، لكــن يف العــامل العــريب أخــذ 
اإلعــالن عــن احلــب طرقًــا أخــرى وجســورًا جديــدة، 
احلــب،  يتغــر  عــن حبهــم، ال  النــاس  إعــالن  طــرق  تطــورت 
ولكــن تتغــر الطــرق واجلســور، كل مــن يريــد أن يناجــي حبيبــه 
أو يســرتد حبيبًــا ضائًعــا أو يلــوم حبيبًــا هجــره بــى لــه جســًرا 
الــيت  اللغــة  تلــك  بلغتــه هــو،  جديــًدا، جســًرا ابمســه، ودائًمــا 
ختتلــف مــن بلــد آلخــر، وإن احتفظــت كل واحــدة حبرارهتــا 

طريقتهــا.  علــى 
قــدمي  مــا: اي  بلــد  أحــد اجلســور يف  ســتجد مكتــواًب علــى 
نظــرة  املشــتاق  حــق  مــن  أليــس  أو:  ضــرين،  وعــدك  الوعــد 
وعنــاق، أو : ليتــي مــا عــرت حــدودك، ليتــي بقيــت ذلــك 
الغريــب، أو: كــرت اي أمــي وأصبحــت أبكــي دون علمــك، 

أو متنفًســا للــذات املســلوبة. 
أشــكاله:  بــكل  اجلســر  يبقــى  النهايــة  ويف 
مكتــوب  أو  الفتــة  أو  احلديــد  أو  ابحلجــر 
األمــل  ابب  دائًمــا  يبقــى  حائــط،  علــى 
وبوابــة العبورلعــامل مملــوء ابحللــم، عــامل أفضــل 

اخليــال. يف  ولــو 
تقدميــه  يف  منيــف  الرمحــن  عبــد  يقــول 
هنــر  علــى  جســر  لصاحــب  قصصيــة  جملموعــة 
درينــا: ال فــرق بــن جســر وآخــر مــن حيــث اجلوهــر، 
لــذا فهــي جديــرة ابحرتامنــا دون متييــز، ألهنــا تشــر 
إىل املــكان الــذي واجــه فيــه اإلنســان عقبــة فلــم 
يقــف عندهــا، بــل جتاوزهــا وتغلــب عليهــا، 
حــى يتجنــب االنقســام واخلصــام والفــراق.
أن  اجلســر،  بــه  أوحــى  مــا  أمجــل  مــن 
ضفتــن  وصــل  حــاول  ســعادة  وديــع 

يقــول: بصــوت، 
"ليــس عنــدي ما أقوله

فقــط أريــد أن أتكلم،
أن أصنــع جســًرا مــن األصــوات يوصلــي 

بنفســي
 ضفتــان متباعــداتن أحــاول وصلهما بصوت

 الكلمــات أصــوات، أصــوات ال غر 
هكــذا هــي اآلن، هكــذا كانــت دائًمــا، أصــوات ال نوجههــا 

إىل أحــد، حنــن ال نكلــم اآلخريــن، نكلــم فقــط أنفســنا.

� جورج وسوف� فروز

صدق أو ال تصدق، 
اتخذ الجسر شكًل آخر على 
هيئة "الفتات"، َعبَّر فيها 

الحبيب إلى حبيبه من خلل 
رسالة يضعها بعرض 

الشارع ليراها كل 
المارة

شارك قصر النيل جسور 
العالم، في ظاهرة تسمى بـ 

»قفل الحب«؛ يذهب العشاق 
أو األزواج لوضع قفلهما 

على الجسر
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كنــت شــغوفًا ابلقــراءة، ألتهــم مــا يقــع بــن يــدّي مــن 
الكتــب، أعمــال كثــرة ممــا يقــدم لنــا ختضــع ألذواق 
ختاطــب  غريبــة،  انتقائيــة  تفضيــالت  ذات  معينــة، 
ضــخ  يهمهــا  ال  مثقًفــا،  قــارًئ  ال   ، عــادايًّ مســتهلًكا 
أدب عاملي بكامل دقته وحيويته يف جمرى هنر األدب 
العــريب، فهــي تفتقــر إىل مفهــوم التنويــر والنهضــة. لكــن 
علــى اجلانــب اآلخــر، جتــيء حلظــة معينــة ويضــاء لــك 
عــامل كنــت حتلــم ابلولــوج إليــه، ولكــن ال تــدري مــن 
إليــه، إهنــا  الطــرق املؤديــة  ميلــك مفاتيحــه، ومــا هــى 
التحــوالت الــيت تتتــاب املــرء مــع رحلــة القــراءة الدائمــة. 
وأكثــر  خمتلــف،  حمفــوظ  جنيــب  أن  تكتشــف 

عمًقــا، مــن كثريــن كانــت شــهرهتم مدويــة، يســتطيع 
طويــل،  لزمــن  وتفكــرك  ذائقتــك،  علــى  االســتحواذ 
تصاحــب إبداعاتــه وتتواصــل معــك يف رحلــة العمــر، 
االحتفــاظ  تســتحق  أيًضــا،  أخــرى  أمســاء  مثــة  وأن 
أبعماهلــا يف مكتبتــك، وتســتحق اســتعادة مطالعتهــا 

أخــرى.  مــرات 
قــرأت دوستويفســكي متفرقًــا، ملخًصــا، ومشــوًها، 
بواســطة أعمــال قليلــة، ال تعطــي انطباًعــا أبن هنــاك 
علــى  مزلــزٍل  أتثــٍر  ذا  اإلنتــاج،  غزيــر  جبــارًا،  كاتبًــا 
معظــم الكتــاب الذيــن جــاءوا بعــده، فــال أحــد مــن 

الكبــار غــر مديــن لــه بطبقــة مــن وعيــه ومتيــزه. 

الطريق إىل دوستويفسيك

صابر رشدي

يف البــداايت، كنــت ألتقــط مــا يقــع عليــه بصــري مــن األدب املرتجــم، غالبًــا ملخصــات ألعمــال روائيــة كــرى، أجــد 
كتــااًب صغــرًا مكتــواًب علــى غافــه "البؤســاء  لفيكتــور هوجــو، مث بعدهــا بســنوات أعلــم أهنــا روايــة ضخمــة تقــع يف مخســة 
جملــدات كبــار عندمــا أرى ترمجــة منــر بعلبكــي. أقتــي آان كارنينــا لتولســتوي، غــاف كاســيكي أنيــق معــر عــن أحــداث 
ــة  ــة األصلي ــة مبصــر، ولكــن أكتشــف أن الرواي ــاء طباعــة العمــل يف سلســلة رواايت عاملي ــة، والفــن التشــكيلي أثن الرواي
تقــع يف جزءيــن كبريــن يربــوان علــى ألــف ومخســمائة صفحــة، وكذلــك احلــرب والســام يف كتــاب صغــر بسلســلة رواايت 
اهلــال، عليــه صــورة انبليــون بوانبــرت ممتطيًــا حصانــه، ال تزيــد الصفحــات علــى مائــة وســتن صفحــة، بينمــا الروايــة تقــع يف 
أربعــة أجــزاء متجــاوزة الثاثــة آالف صفحــة، أشــرتي روايــة لدوستويفســكي مــن اإلصــدارات القدميــة أيًضــا، حتمــل عنــوااًن 
مثــرًا: "املرابيــة العجــوز"، ال تزيــد صفحاهتــا الصغــرة علــى مائــة وســبعن صفحــة، مث أكتشــف بعدهــا 

أهنــا واحــدة مــن أشــهر األعمــال الروائيــة وعنواهنــا األصلــي هــو: اجلرميــة والعقــاب.

� دوستويفسكي
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مــن حســن الطالــع، أن أتيــح يل، يف فــرتة مبكــرة، 
االطــالع علــى أعمالــه كاملــة، عــر ترمجــة رجــل مــن 
يف  حييــا  ســامية، كان  رســالة  صاحــب  العــزم،  أويل 
هــذا العــامل متقمًصــا روح قديــس، زاهــًدا، ال يعــرف 
ســوى العطاء، إنه  املرتجم الســوري الراحل د. ســامي 
الــدرويب، األكادميــي، والدبلوماســي، والوزيــر. كانــت 
القــرن  ســتينيات  يف  الصــادرة  العربيــة  الطبعــة  هــذه 
املنصــرم، مرصوصــة إبتقــان، بتسلســلها، مثانيــة عشــر 
جملــًدا، علــى أرفــف مكتبــة اإلذاعــة املصريــة، مباســبرو، 
كنــز حقيقــي، وقعــت عليــه، دومنــا ختطيــط، حينهــا مل 
تكــن هــذه الطبعــة متوافــرة يف أســواق الكتــب، رمبــا جتــد 
جــزًءا وال جتــد اآلخــر، خاصــة تلــك الــرواايت متعــددة 
األجــزاء، كانــت طبعــة اندرة، مل تكــن اهليئــة املصريــة 

العامــة للكتــاب قــد أعــادت طباعتهــا بعــد. 
يف هــذا الزمــن، بدايــة الثمانينيــات، كان لــدي مــن 
الوقــت مــا يتيــح يل القــراءة بشــكل يومــي، ولســاعات 
هــذه  اســتعارة  يف  فــوري  مــن  بــدأت  لــذا  طويلــة، 
أتذكــر اآلن  برتتيبهــا، جملــًدا وراء اآلخــر.  األعمــال، 
الــيت كانــت  الفــرتة مبتعــة ابلغــة، شــبيهة ابملتعــة  هــذه 
نــرة  جتــد  أن  األايم.  تلــك  القــراءة يف  أثنــاء  حتتويــي 
لــك  يوفرمهــا  متناغًمــا،  وســياقًا  موحــدة،  أســلوبية 
مرتجــم قديــر، يقــوم مبثــل هــذا العمــل الشــاق، دون 
كلــل، مــن أجــل إمــداد الثقافــة العربيــة هبــذه األعمــال 
اخلالــدة، دون أن ينظــر إىل املــردود املــايل، أو ينشــغل 
ابلربــح، فالرجــل ميســور احلــال، لكنــه قبــل هــذا، ذو 
مبــدع  تكويــن  يريــد  إنــه  ُمَتَســاٍم،  غنيــة، وروح  نفــس 
العربيــة،  اللغــة  إىل  األعمــال  هــذه  عــر ضــخ  عــريب، 
ليتمثلهــا، ويهضمهــا، ويضيــف إىل قلمــه ثــراًء وزمًخــا، 
وإن كان عــامل هــذا الكاتــب العظيــم- دوستويفســكي 
حنــو  علــى  يتناولــه  لكنــه  عاملنــا،  مــن  قريبًــا  حتديــًدا- 
خمتلــف، معتمــًدا ابتــكارات ســردية أخــرى، وحتليــالت 
ســيكولوجية أكثــر عمًقــا، ال يســتطيع كاتــب مواصلــة 
إبداعــه علــى حنــو جيــد، دون االطــالع عليهــا، فقــد 

وصــل بفنــه إىل اخللــود.
هكــذا بــدأت الرحلــة، القــراءة املتأنيــة مــع االثنــن؛ 

دوستويفســكي برتمجــة الــدرويب.
كانــت الفرنســية، الــيت جييدهــا الــدرويب إجــادة تمــة، 
هــى اللغــة الوســيطة الــيت ينقــل عنهــا. بــدأت ابجمللــد 
الفقــراء،  أعمــال:  ثالثــة  علــى  حيتــوي  األول، كان 

املثــل، قلــب ضعيــف.
كان دوستويفســكي يف السادســة والعشــرين عندمــا 

ســيعمل عليها دوستويفســكي الحًقا: التعاســة، األمل، 
اإلحلــاد،  اإلميــان،  األمــل،  انعــدام  البــؤس،  التحطــم، 

الروليتــاراي.
الرســائل بــوح محيــم واعرتافــات صادقــة، مونولوجــات 
متبادلــة، تصنــع يف النهايــة حــوارات دافئــة؛ دايلوًجــا 
لشــخصن تــركا احليــاة وتفرغــا حلــب اندر، ملتمســن 
طمأنينــة مفتقــدة،  للحمايــة مــن عــامل شــديد القســوة. 
لألعمــال  حتديــًدا، كخمــرة  الروايــة  هــذه  بــدت 
الالحقة، اليت غزت األدب الروسي مث األدب العاملي 
كعالمــات فارقــة، إهنــا كتــاابت رجــل معتــل الصحــة، 
مريــض أبــدي، يعــاين جراًحــا روحيــة ال تندمــل، لقــد 
حبــس  مســكواًن  اإلنســانية،  النفــس  يف  عميًقــا  حفــر 
ســحيقة،  أغــوار  إىل  وصــل  حــى  جمســم،  تراجيــدي 
أجهــدت كل مــن جــاء بعــده، فهــو يف احلقيقــة، رجــل 
مقتــل  الصــرع،  العــوز،  األمل،  ذاق صنــوف  معــذب، 
األب، الســجن بديــاًل عــن اإلعــدام، جتــارب كفيلــة 
ابلقضــاء علــى أى إنســان، ولكنهــا حولتــه إىل كاتــب 
انفــذ البصــرة، يقــرأ نفســه بنفســه أواًل، كأنــه حييــا حمنــة 
والشــر،  اخلــر  املتناقضــات:  بــن  متأرجًحــا  دائمــة، 
اإلميــان واإلحلــاد، التمــرد واخلنــوع.. إخل. حــى صــار 
املختلفــة،  اإلنســانية  واالنفعــاالت  ابملشــاعر  خبــرًا 
النفــس  ليســتجلي  الكــرى،  األفــكار  وراء  ســاعًيا 
آخــر،  بعــد  عمــاًل  احليــاة،  وقائــع  متقصيًــا  البشــرية، 
أبطالــه،  انفعــاالت  مســتبطًنا  القضــااي،  أعقــد  خمرتقًــا 
عــن طريــق نزوعــه الســيكولوجي الــذي بــرع فيــه علــى 
حنــو مذهــل، مــا جيعــل القــارئ خيلــط بينــه وبــن أبطالــه 
أحيــااًن. إنــه يعــرتف: "أان أكتــب حمموًمــا، يف جــو مــن 
العــذاب والقلــق، فــإذا مــا أجهــدت أصبحــت جســًما 
حمطًمــا"، كاتــب دينامــي يكتــب بعصبيــة، مشــفًقا علــى 
أبطالــه، يســطر بدموعــه يف كثــر مــن األحيــان، متمثــاًل 
األحداث، ومســتغرقًا يف مآســيها اللعينة اليت ينســجها 
إبتقــان، مضخًمــا الوقائــع ليتيــح احلركــة لشــخصيات 

معقــدة، جترجــر قدميهــا حنــو مصائــر مأســاوية.
قصــرة  نصــوص  عشــرة  اخلالــدة،  الروائــع  تتــواىل 
وحلــم  وســكاهنا،  ستيبانتشــيكو  قريــة  الثــاين،  ابجمللــد 
العــم يف اجمللــد الثالــث، مث مذلــون مهانــون، خامًســا 
ذكــرايت مــن منــزل املوتــى، تواصــل املتابعــة حــى تصــل 
إىل اجلرميــة والعقــاب يف جزءيــن الثامــن والتاســع، حــى 
تلتقــي األخــوة كارامــازوف ابجمللــدات الثالثــة األخــرة، 
الســادس عشــر، الســابع عشــر، الثامن عشــر، دون أن 
تنســى مــرورك علــى األبلــه والشــياطن واملراهــق، كل 

كتــب روايتــه األوىل اخلالــدة: "الفقــراء" الــيت يســرت لــه 
الوجــود بقــوة يف قلــب جمتمــع األدابء الــروس، وأتحــت 
لــه شــهرة كبــرة عندمــا زكاهــا الناقــد الروســي األشــهر 
بيلينســكي، مثنيًــا عليهــا بعــد قراءهتــا يف ليلــة ابكيــة، 
وقــد أذهلــه أن جيــد نفســه أمــام شــاب صغــر، عندمــا 

اســتقبله للمــرة األوىل. 
البــكاء احلــار، عندمــا تطالــع هــذه الروايــة حــدث مــع 
النقــاد الــروس، وحــدث معــي، وأكيــد حــدث معــك، 
ومــع كل مــن قرأهــا يف أي لغــة؛ فهــي عمــل مأســاوي، 
حزيــن، تبعــت أحداثــه بدموعــي، وأان أتبــع خطــاابت 
مــاكار إلكســييفتش وفارفــارا إلكســييفنا املتبادلــة، ومهــا 
يبوحــان بــكل مــا ميكــن تصــوره مــن آالم وعــذاابت، 
وهــي  الرســائل،  تقنيــة  عــر  جــارح،  إنســاين  وقهــر 
الشــكل الــذي فضلــه دوستويفســكي يف هــذا العمــل، 
مبتعًدا عن الشــكل الكالســيكي للرواية. ال أعتقد أن 
أعمــااًل كثــرة كتبــت علــى هــذا النحــو مــن قبــل، رمبــا 
كانــت آالم فرتــر لألملــاين يوهــان جوتــه والــيت كتبــت 
يف القــرن الثامــن عشــر، ملهمــة لــه يف اســتخدام هــذا 
العــذاب واجلــراح  أيًضــا روايــة  فهــى  الفريــد؛  الشــكل 
اإلنســانية العميقــة، غــر القابلــة للــرء، كتبهــا الشــاعر 
عاًمــا  وعشــرين  ســتة  نفســه؛  العمــر  وهــو يف  الكبــر 

ــا.  تقريًب
الــيت  العناصــر  "الفقــراء" حتديــًدا، جتمعــت كل  يف 

روايــة منهــا تنفــرد جبزءيــن كاملــن.
كان األمــر أشــبه ابلعثــور علــى خبيئــة، لكنهــا أشــبه 
بصنــدوق "بنــدورا" الشــهر، ملــيء بــكل شــرور العــامل 
علــى  قاعــه  يف  حيتــوي  أنــه  عــزاءان  لكــن  وقســاوته، 

وميــض األمــل.
كان التعاطــف والتضامــن مرادفــا للقــراءة أمــام هــذه 
املعــاانة البشــرية، الــيت بــدت يل وكأين أعايــن موســوعة 
للعــذاب اإلنســاين، والــذوات املنهكــة، أتملــت، وكــدت 
أصــاب ابإلحبــاط، وأان أتبــع رجــاًل يتعامــل مــع احليــاة 
كجحيــم أرضــي مســتعر، حيــرق يف أتونــه الضعفــاء، 
واملســاكن،  رمبــا كتبــت هلــم النجــاة يف اآلخــرة، بعــد 
مرحلــة التطهــر النــاري، شــديد القســوة. رغــم أترجحــه 
الديــي، لكــن روًحــا مســيحية، وإميــااًن الهوتيًّــا، يرقــدان 

بعيــًدا، يف أعماقــه، مــن الســهل اكتشــافهما. 
داخلــي،  يف  اآلالم  هــذه  عــدوى  ســرت  أعــرتف: 
متســللة إىل بعــض نصوصــي الــيت كتبتهــا حتــت هــذا 
التأثــر الفــادح، حينمــا كنــت أكتــب نصــوص جمموعــة" 
الضحــك"، كلمــا  يســتطيع  جمموعــة شــخص حزيــن 
عــدت إليهــا، أجــد نــرة األســى غالبــة، أجــد مرثيــات 
حزينــة لبشــر حمطمــن، وكائنــات منهكــة. كنــت أكتــب 
حتــت ســطوة هــذه التأثــرات املهلكــة لكاتــب يســتحوذ 
علــى املــرء كليًّــا إذا تفــرغ لقراءتــه، فهــو لــن يرتكــه ســوى 

يف حالــة مــن اثنتــن: إمــا كاتًبــا وإمــا حطاًمــا. 
ابلتأكيــد، كانــت رحلــة مثــرة، اصطحبنــا إىل دروهبــا 
الشــائكة واملمتعة، رجل فاضل حقًّا، يســتحق التكرمي 
ســامي  الدكتــور  العــريب، كان  الوطــن  أقطــار  يف كل 
الــدرويب، املرتجــم العظيــم الــذي وهــب عمــره للفكــر 
يف  الفتــة،  جبديــة  يعمــل  الرفيــع،  واإلبــداع  والثقافــة 
ســباق مــع الزمــن، ويف خاطــره مواطــن عــريب يســتحق 
حيــاة أفضــل، لقــد تــرك حــوايل مثانــن جملــًدا مرتمجًــا. 
العظمــاء  أيضــا  هنــاك  فقــط،  دوستويفســكي  ليــس 
وتورجنيــف  ولرمنتــوف،  تولســتوي،  الكبــار  الــروس 
والكاتــب  برجســون،  هنــري  الفرنســي  والفيلســوف 
اليوغوســاليف إيفــو أندرتــش، وآخــرون. حنــن مدينــون 
هلــذا القديــس الــذي آثــر العزلــة، ال هــرواًب، أو ضجــرًا 

مــن احليــاة، بــل مــن أجلنــا حنــن قــراء العربيــة. 
للكاتــب  حديثًــا  أســتعيد  وأان  هنــا  فضلــه  وأذكــر 
بدايــة  يف  إنــه  يقــول  وهــو  أصــالن،  إبراهيــم  الراحــل 
حياتــه نصحــه أحــد الكتــاب الكبــار قائــال: إذا قــرأت 
أعمــال دوستويفســكي الكاملــة، مث قــرأت كتابــن عنــه 

ســتصبح كاتبًــا.  

إنها كتابات 
رجل معتل 

الصحة، مريض 
أبدي، يعاني 
جراًحا روحية 

ال تندمل، لقد 
حفر عميًقا 
في النفس 

اإلنسانية حتى 
وصل إلى 

أغوار سحيقة، 
أجهدت كل من 

جاء بعده

الدكتور سامي 
الدروبي، 
المترجم 

العظيم الذي 
وهب عمره 

للفكر والثقافة 
واإلبداع الرفيع، 

يعمل بجدية 
الفتة، في 

سباق مع الزمن

كانت رحلة 
مثيرة، 

اصطحبنا 
إلى دروبها 

الشائكة 
والممتعة، 

رجل فاضل 
ا، يستحق  حقًّ

التكريم في كل 
أقطار الوطن 

العربي

قرأت 
دوستويفسكي 

متفرًقا، 
ملخًصا، 

ومشوًها، 
بواسطة أعمال 

قليلة، ال تعطي 
انطباًعا بأن 
هناك كاتًبا 

جباًرا غزير 
اإلنتاج ذا تأثير 

مزلزل 
� سامي الدرويب
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حبســب رواايت كثريــن حصــل جنيــب حمفــوظ علــى امســه تيمنًــا ابلطبيــب 
الــذي ســحب قدمــه مــن بطــن أمــه، لكــن حبســب حممــد شــعر يف كتابــه 
ــا بنابغــة احملتالــن حافــظ  »البــداايت والنهــاايت« رمبــا يكــون قــد مُســي تيمًن
جنيــب الــذي دوَّخ البوليــس املصــري يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين!

أمــا حكايــة أجمــد انصــر فهــي األكثــر عجبًــا، ولــد ابســم حيــى النمــري 
النعيمــات يف الطــرة مشــال األردن، واختــار العمــل الفدائــي متأثــرًا أبوضــاع 
الفلســطينين، وهاجــر إىل بــروت ليصبــح قريًبــا ممــا حيبــه، وبعــد أن انقشــع 
الدخــان عــن كل ذلــك مل خيلــع النمــري قناعــه، وظــل ابمســه احلركــي أجمــد 

انصــر إىل أن مــات بــه.
الشــاعر  املقــرب،  أجمــد  صديــق  حيكــي   
الفلســطيي غســان زقطــان قصتــه هــو أيًضــا مــع 
االســم: »عندمــا وصلــت بــروت أصبــح امســي 
حســام خليــل، لكنــي ختلصــت منــه بعــد شــهور، 
وعــدت ألكتــب ابمســي احلقيقــي، بينمــا واصــل 
االســم حضوره يف البطاقة احلزبية حتت صوريت، 
مل يكــن األمــر ســهاًل، وبــدا أنــي أعيــش حالــة 
انفصــام بــن شــخصيتن؛ حســام الــذي أمحلــه 
يف  نســياهنا  ميكــن  زائــدة،  ثقيلــة  حقيبــة  مثــل 

األدب الروسي يف القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين.
 أمــا االســم الثــاين فهــو صــالح هبائــي، محلــه يف منتصــف الثمانينــات، 
وهــو لفــى بــدوي مــن صحــراء ســيئون يف اليمــن، كان راعيًــا يعيــش مــع 
مــن  اخلــروج  بعــد  مــع آخريــن  إليــه غســان  قــرب معســكر وصــل  والدتــه 
بــروت، ورســو ســفينتهم يف مينــاء عــدن. يقــول غســان: »محلــت اســم 
ضبــاط  مــرة كان  ويف كل  الدنيــا،  مطــارات  خمتلــف  إىل  هبائــي  صــالح 
املطــارات يقلبــون أوراق جــواز الســفر بينمــا الفــى اليمــي يقــف إىل جانــي، 
وهــو يغمــز بعينــه قبــل أن يهبــط الكثبــان يف تلــك الصحــراء العجيبــة، ترًكا 

علــى رخــام أرضيــات تلــك املطــارات خطًــا مــن الرمــل«.
 يف واثئــق العائلــة الشــفاهية غســان مــن مواليــد بيــت جــاال، لكــن ُســجل 
مــن مواليــد مدينــة »الســلط«، كان ذلــك طريقــة األب لتدبــر دخولــه املبكــر 
إىل املدرســة، أمــا امســه الــذي مل يتغــر فــكان تيمًنــا ابســم »غســان جديــد« 
الضابــط الســوري الشــجاع، القومــي الســوري، الــذي حــارب متطوًعــا يف 
مشــال فلســطن عــام 1948، واُغتيــل يف بــروت شــتاء 195٧، يف ذلــك 
العــام أطلــق الكثــر مــن أعضــاء احلــزب، ومنهــم والــد غســان امســه علــى 
أبنائهــم، تــرك أبــوه احلــزب بعــد عــام وواصــل غســان محــل االســم، يقــول: 
»يف جــواز الســفر األردين ســجل موظــف الداخليــة األردين مدينــة الســلط 
مــع حتيــة متواطئــة مــن عينيــه، يف جــوازي الــذي تفضلــت علــيَّ بــه مجهوريــة 
اليمــن الدميقراطيــة كنــت مــن مواليــد عــدن، موظــف االحتــالل اإلســرائيلي 

ال يعــرف الســلط ويتجاهــل بيــت جــاال ســجلي 
يف اهلويــة مــن مواليــد تونــس وبعــد جــدال اســتبدهلا 
ابألردن، كانــت تلــك أول مواجهــة مباشــرة مــع 
صــورة  ســوى  لــديَّ  يكــن  مل  احتــاليل،  جنــدي 
حمتــواه  هبــت  ســن  لتقديــر  مشــققة  فوتوغرافيــة 
أنــي  فعــاًل  املدهــش  فيــه،  اخلطــوط  وتداخلــت 
أشــعر حبنــن هلــذه املــدن الثــالث، حنــن ال أعــرف 
العميــق، كأنــي  االمتنــان  مــن  وشــيء  مصــدره، 
ولــدت فيهــا مجيعهــا، أجتــول مــع مــدين الثــالث 
وأمسائــي الكثــرة وأمحــل اســم قتيــل ال يعرفــي«.

املقهــى أو عنــد البقــال، وامســي غســان الــذي أســرتده مبجــرد دخــويل إىل 
الشــقة الصغــرة يف حملــة أبــو شــاكر، ألقيــت االســم احلركــي جانبًــا، بينمــا 
واصــل صديقــي حيــى عــوض الــذي وصــل قبلــي بقليــل محــل امســه اجلديــد 

أجمــد انصــر«.
و»اســتدراج  الصبــح«  أوائــل  »يف  صاحــب  يفكــر  هللا  رام  يف  اآلن 
اجلبــل« و»كطــر مــن القــش يتبعــي« أنــه جتــول أبمســاء كثــرة، دخــل بــالًدا 
يُنطــق  لــه وهــو  أصغــى حبــب  امســه،  بغــر  نــودي حبــب  أهلهــا،  وجالــس 
بلغــات أخــرى، ولكــنَّ شــيًئا مــن احلنــن أيخــذه دائًمــا إىل امســن؛ األول 
هــو »كــرمي« الــذي محلــه أثنــاء دراســته يف 
املدرســة احلزبيــة إلعــداد القــادة يف موســكو، 
ورغــم أن غســان مل يصبــح قائــًدا، لكــن مــن 
تلــك الســنة يف املدرســة االستشــراقية وســط 
غابة يف »تالل غوركي« مل يبق سوى تذكر 
الطريقــة اخلاصــة الــيت تلفــظ هبــا الروســيات 
القــوايت اســم كــرمي مــع إضافــة ألــف ليصبــح 
»كرميــا«، وتســاُمح »لــودا« األمينــة اجلميلــة 
ملكتبــة املدرســة العربيــة، إذ منحتــه اســتثناء 
رفــوف  معظــم  فقــرأ  والوجــود،  االســتعارة 

ما فائدة االعرتاض؟!
الكاتبــة العراقيــة إنعــام كجــه جــي ال ميكنهــا اســتعادة عالقتهــا ابمسهــا يف 
الســنوات العشــر األوىل مــن عمرهــا، ســوى أبن امسهــا الصغــر يبــدأ حبــرف 
ل  األلــف، وهبــذا فقــد كانــت املعلمــة تنــادي عليهــا بــن األوائــل وهــي تســجِّ
احلضور، حســب التسلســل األجبدي. تقول: »يبدو يل أني أحببت ذلك 
االســم؛ ألنــه كان يف حينــه مــن األمســاء احلديثــة؛ أي تناســب العصــر، مثــل 
إهلــام وأحــالم وشــذى ومهــا، يف حــن أن األمســاء الــيت اعتدانهــا مــن قبــل، 
يف أمســاء أمهاتنــا وعماتنــا، هــي مــن منــط فوزيــة ولطيفــة وصبيحــة وغزالــة«. 
املشــكلة كانــت مــع اســم العائلــة، أي اللقــب، وهــي مل تواجــه صاحبــة 
»احلفيــدة األمركيــة« و»طشــاري« و»النبيــذة« أثنــاء نشــأهتا وشــباهبا يف 
العــراق بــل بعــد انتقاهلــا للدراســة واإلقامــة يف ابريــس، كان لقــب العائلــة 
واحــًدا مــن تلــك األلقــاب الكثــرة الــيت تنســب العائلــة ملهنــة أجدادهــا، وكان 
النســب للمهنــة، أايم االحتــالل العثمــاين، يكــون إبضافــة )چــي( للمهنــة، 
مثــل صندقچــي، أي صانــع الصناديــق، أو ابچــه چــي، أي ابئــع أكلــة 
الباچــة، أي الكــوارع. تقــول: »كان لقــي مفخًخــا جبيمــن فارســيتن، وهــو 
فــوق ذلــك ُيكتــب يف مقطعــن، ومل يزعجــي األمــر؛ ألن العراقيــن اعتــادوا 
علــى نطــق ذلــك احلــرف، وعلــى أمســاء املئــات مــن العائــالت الــيت تنتســب 
ملهنــة األجــداد. بــدأت املشــكلة يف فرنســا، ولــو عشــت يف بريطانيــا ملــا 
تغــّر اللقــب، ففــي اإلجنليزيــة يوجــد حرفــا الـ)ســي( والـ)إتــش(، ومهــا ينطقــان 
مثــل اجليــم الفارســية، أمــا يف فرنســا فــإن 
هذيــن احلرفــن يتحــوالن إىل )ش(، وهكــذا 
ينادونــي  كشاشــي،  مــدام  إىل  حتولــت 
أنــي  أفهــم  فأتلفــت وال  اخلالبــة  بلكنتهــم 

املقصــودة«.
الطــن  »زاد  جديــدة:  قصــة  حتكــي 
الصحافــة  يف  أعمــل  بــدأت  عندمــا  بلــة 
العربيــة، كان مديــر التحريــر اللبنــاين املتأثــر 
ابحلــرب األهليــة يف بلــده يناديــي )آر. يب. 
جــي(، وكانــت الكارثــة يف تلفــظ املصريــن 

أسامء وأقنعة

حتقيق:حسن عبداملوجود

بعض الكّتاب رحلوا بألقاب مستعارة

وراء اســم كل إنســان حكايــة ميكــن أن تُــروى، عــن ظــروف التســمية وســببها، لكــن البعــض يصيــب شــهرة؛ 
ألنــه أصبــح جمرًمــا عتيــًدا أو جنــم كــرة قــدم أو مناضــًا أو فنــااًن أو كاتًبــا، فيحظــى ابســم آخــر إضــايف، قــد 

تطلقــه عليــه مجاهــره حتبًبــا، وقــد يكــون اختيــارًا فنيًّــا، أو قناًعــا أراد أن يتخفــى وراءه!

� إنعام كجه جي� غسان زقطان� أجمد انصر

غسان زقطان
ُسمي تيمًنا بضابط سوري

بعض الموظفين نادوا 
إنعام كجه جي: آر بي جي

جرجس شكري طعن 
التنين واكتشف أنه فلح

مريم الساعدي تفكر
في تغيير اسم قبيلتها
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ــا فارســية،  لالســم، وهــم الذيــن حييلــون اجليــم كاًف
رأســي  وأهــز  فأضحــك،  يســألوني  ككگــي؟ 
عالمــة املوافقــة، مــا فائــدة االعــرتاض؟ لــن يتعلــم 
مصــري نطــق امســي بشــكل صحيــح حــى ولــو 
رددتــه أمامــه عشــرات املــرات، ومــا زال هنــاك مــن 
يســميي إنعــام كــه، وكان هللا حيــب احملســنن«.

وتســأل: هــل أحــب امســي؟ وجتيــب: »كيــف 
ال أحبــه؛ وقــد ارتبطــت بــه مثــل ظّلــي منــذ أزيــد 
مــن نصــف قــرن؟ فهــل كنــت أفضــل امسًــا غــره لــو 

تــرك يل اخليــار؟ 
خــالل عملــي املديــد يف الصحافــة اســتخدمت 
أمســاء مســتعارة كثــرة، بعضهــا مذكــر، وقــد الزمــي 
ذلك االســم لعشــرين ســنة دون أن يكتشــف أحد 
أن وراء تلــك املقــاالت األســبوعية امــرأة، وألنــك 
يف تلــك احلــاالت متلــك حريــة اختيــار اســم حتبــه، 
فقــد نشــرت مقــاالت كثــرة ابســم هــال بغــدادي، 
هــو  وجهــن  أو جهينــة،  ابنــيت،  اســم  هــو  وهــال 
ابي، ووالدة الكايف، تيمًنا بوالدة بنت املستكفي 
وترمجــايت  حتقيقــايت  زالــت  ومــا  اجلريئــة،  الشــاعرة 
تنشــر هبــذا االســم يف جملــة خليجيــة، منــذ ثالثــن 
أم  هــال، جهينــة، حــذام،  أان والدة،  هــل  ســنة، 
إنعــام؟ لطاملــا أحببــت حفــالت التنكــر يف األفــالم، 

ولعبــة املــرااي املتقابلــة«.
يعيش منذ قرون

أن  شــكري  جرجــس  املصــري  الشــاعر  يعتقــد 
يكــن كاتبًــا،  مل  لــو  عــادايًّ  ســيصبح  امســه كان 
فجرجس جمرد اسم شائع، بل من األمساء املصرية 
الكالســيكية قدميــا وحديثــا. يقــول: »بــدأت أعــي 

أبــدى البعــض دهشــتهم:  أن هنــاك مفارقــة حــن ارتبــط امســي ابلشــعر، 
كيــف يكــون جرجــس شــاعرًا؟ وكنــت أقابــل الدهشــة والتســاؤل ابلصمــت، 
وأفكــر ملــاذا؟ ورحــت أحبــث عــن االســم بعيــًدا عــن القداســة، بعيــًدا عــن مــار 
جرجــس، أحبــث يف اللغــة عــن هــذا االســم املمنــوع مــن الصــرف، ومل أجــد لــه 
يف لســان العــرب ســوي إشــارة حــول بيــت المــرئ القيــس يقــول: )تــرى أثــر 
القــرح يف نفســه كنقــش اخلــوامت يف اجلرجــس( واجلرجــس مبعــى الصحيفــة؛ 

فــزاد املعــى غموًضــا«!
صاحــب »بــال مقابــل أســقط أســفل حذائــي« و»رجــل طيــب يكلــم 
نفســه« و»ضــرورة الكلــب يف املســرحية« مل يتوقــف عــن البحــث حــول 
أصــل الكلمــة حــى ربطتــه ابمســه عالقــة قويــة، ومــن ضمــن مــا اكتشــفه أن 
جرجس هو جوارجيوس، وتلك الكلمة يواننية، وهي مكونة من مقطعن 
»جــي« وتعــى األرض ومنهــا جيولوجيــا علــم طبقــات األرض و»أرجيــوس« 
أي العامــل، واالســم يعــى ابلعربيــة الفــالح أو عامــل األرض، وحتــول االســم 
عنــد املصريــن إىل جرجــس: »زادت ســعاديت حــن عرفــت أن الصــورة الــى 

بفــوز قصتهــا  مــن صحافيــة هتنئهــا  شــهور 
للمريــخ.  الصعــود  عــن  حمليــة  مســابقة  يف 
حتكــي: »أكــدت هلــا أن يف األمــر لبًســا، 
فــأان مل أشــارك يف مســابقة كهــذه، لكنهــا 
كانــت واثقــة أن قائمــة الفائزيــن هبــا امســي، 
وعليهــا إجــراء حــوار هلــذه املناســبة، وبينمــا 
التذكــر،  وأحــاول  دماغــي،  أُحــكُّ  كنــت 
هــل أصبحــت أكتــب القصــص وأشــارك هبــا 
يف املسابقات يف نومي، وهل وصلت هلذه 
منهــا  الوعــي، طلبــت  غيــاب  مــن  الدرجــة 
التحقــق مــن األمــر والعــودة إيلَّ، وعــادت 

ابلفعــل لتؤكــد أن هنــاك كاتبــة إماراتيــة صغــرة هــذه قصتهــا األوىل وهــي 
حتمــل نفــس امســي، وجــدت هــذا مربــًكا للغايــة فعلــى إحــداان تغيــر االســم 

اآلن«! 
الســاعدي«  هــالل  »مــرمي  الثالثــي  ابمسهــا  تنشــر  البدايــة كانــت  يف 
وأحيــااًن وإمعــااًن يف أتكيــد اهلويــة أضافــت اســم جدهــا أيًضــا قبــل القبيلــة 
غــر  هــذا  بــدا  طبًعــا  لكــن  الســاعدي«  ســليمان  هــالل  »مــرمي  ليصبــح 
عملــي يف النشــر. تعلــق: »استشــرت األصدقــاء مؤخــرًا يف أن خيــرج كتــايب 
اجلديــد ابمســي واســم أيب فقــط مــرمي هــالل، كمــا فعلــت بعــض الكاتبــات 
ليلــى  أصبحــت  الــيت  البلوشــي  ليلــى  العمانيــة  الكاتبــة  مثــل  اخلليجيــات 
املعروفــة  اإلماراتيــة  الكاتبــة  أصبحــت  والــيت  الفالســي  وعائشــة  عبــدهللا، 
عائشــة ســلطان وغرمهــا، فباإلضافــة لــإلرابك احلاصــل عــن احتماليــة تشــابه 
أمســاء الُكتَّــاب؛ لطبيعــة التقســيم القبلــي يف اجملتمعــات اخلليجيــة، هنــاك 
أيًضــا احلمولــة القبليــة املعنويــة، فأفــراد القبيلــة يشــعرون أهنــم ميثلــون القبيلــة أو 
هكــذا تتوقــع منهــم القبيلــة، لذلــك ال يقــدم الفــرد منهــم علــى مــا ميكــن أال 
ترتضيــه أعــراف القبيلــة، وهكــذا حتســس نفســي ال يصــح مــع الكتابــة الــيت 
تتطلــب حتــررًا مــن احملاذيــر واالشــرتاطات واالعتبــارات قــدر اإلمــكان، ففــي 
الفضــاء العــام العــريب مــا يكفــي مــن احملاذيــر والتابوهــات، لكــن مل يشــجعي 
أحــد مــن األصدقــاء علــى فكــرة تغيــر امســي؛ ألنــه االســم الــذي ُعرفــت بــه، 
وســتكون خطــوة غــر حكيمــة لــو أقدمــت علــى ذلــك اآلن، رغــم ذلــك 
ال زالــت الفكــرة تــراودين، رمبــا لــو وجــدت صــوًت واحــًدا يشــجعي لفعلتهــا 

وخرجــت مــن ثــوب القبيلــة ألدخــل ثــوب أيب وكفــى«. 
وتســتدرك: »ال زلــت أتلقــى التهــاين علــى 
فــوز قصــة املريــخ وتوقفــت عــن التصحيــح 
أين لســت كاتبتها، وال زلت أتلقى دعوات 
علــى فنجــان قهــوة يف أحــد مقاهــي بغــداد 

وصــرت أقبلهــا جمــازًا مــع الشــكر«.
برتران برتران

شــافعي  أمحــد  املصــري  الكاتــب  يديــن 
ابمســه لـ»القلــش«، كان أبــوه قــد قــال قبيــل 
ميــالده، وهــو أول أبنائــه الذكــور، إنــه يعتــزم 
تســميته »وئم«، لكنهــم واجهــوه بعاصفــة 

يظهــر فيهــا مــار جرجــس علــى حصانــه ممســًكا 
ابحلربة، وهو يطعن التنن مســتوحاة من الرتاث 
الفرعــوين، رغــم أن صاحبهــا مــن كبادوكيــا قــرب 
يــد  علــي  استشــهاده  بعــد  أنــه  إال  فلســطن، 
دقلداينــوس يف القــرن الثالــث امليــالدي طافــت 
مصــر  إىل  رفاتــه  وجــاءت  بــل  العــامل،  ســرته 
بعــد حلــم ألحــد الرهبــان، فأصبــح جــزًءا مــن 
الوجــدان املصــري، بــل ويقــرأ البعــض صورتــه يف 
ســياق أســطورة إيزيس وأوزوريس واالبن حورس 
صقــر  شــكل  علــى  قدميًــا  تصويــره  مت  الــذي 
وهــو ميتطــي حصــااًن، ويطعــن ســت إلــه الشــر 
أن  الطبيعــى  مــن  ابلتمســاح، كان  لــه  املرمــوز 
يتــم متصــر هــذا القديــس، متصــر امســه وحياتــه، 
يعتقــدون  ال  فاملصريــون  طبيعيًّــا؛  ليــس  وهــذا 
املصريــن  غــر  الغــرابء  والقديســن  األوليــاء  يف 
ولكــن مارجرجــس القديــس املعــذب الــذي مجــع 
يف أيقونتــه ويف وجــدان املصريــن بــن أوزوريــس 

اســتثناء«.  وحــورس كان 
مل يتوقــف حبــث جرجــس عنــد هــذه النقطــة، 
مايــوركا  دي  ابملــا  يف  امســه  أن  اكتشــف 
خورخــي،  مدريــد  ويف  جــوردي،  ابلكتالونيــة 
ويف اليواننيــة جورجيــاس، ويف اإلجنليزيــة جــورج، 
ويف  األرمنيــة كركــي،  ويف  يــورج،  األملانيــة  ويف 
الرتغاليــة جورجــي، يســتدرك: »لكــى ارتبطــت 
بعامــل األرض، ابلفــالح الــذي حتــول يف اللغــة 
شــاعرًا،  أصبــح  والــذي  إيل جرجــس،  املصريــة 
رغــم دهشــة البعــض يف البدايــة، وصــرت أحــب 
تريخ االسم ويف أحيان كثرة أشعر أني أعيش 
منــذ قــرون عديــدة، أكتــب الشــعر بــكل هــذه اللغــات وهــذه األمســاء«.

تكتب عن املريخ
فكــرة تغيــر االســم تــراود الكاتبــة اإلماراتيــة مــرمي الســاعدي مــن حــن 
آلخــر، تريــد نســب مــرمي ألبيهــا لتصبــح مــرمي هــالل وكفــى، ألن الســاعدي 
قبيلــة كبــرة ومــرمي اســم شــائع للغايــة، لدرجــة أن هنــاك »مــرمي« يف كل 
بيــت، والســاعدي كذلــك قبيلــة موجــودة يف عمــان، وكثــرًا مــا كان حيصــل 
خلــط بينهــا وبــن شــاعرة عمانيــة امسهــا مــرمي الســاعدي، وكانــت تتلقــى 
الرســائل علــى أســاس أهنــا هــي، وأيًضــا للقبيلــة وجــود كبــر يف العــراق، 
وقــد عرفــت مــرمي هــذا فقــط حــن بــدأت النشــر، وصلتهــا رســائل كثــرة 
مــن عراقيــن حيســبوهنا منهــم، وكانــت تؤكــد حمبتهــا الكبــرة للعــراق وأهلــه 

وحضارتــه؛ لكنهــا مــن اإلمــارات ولألســف مل تــزر العــراق قــط. 
و»نــوارس  ذكيــة«  و»أبــدو  الســعيد«  واحلــظ  »مــرمي  صاحبــة  تقــول 
تشــي جيفــارا«: إن مــا جعلهــا تســكت عــن موضــوع االســم أهنــا الكاتبــة 
منــذ عــدة  اتصــااًل  تلقــت  القبيلــة يف اإلمــارات، حــى  الوحيــدة يف هــذه 

من السخرية، أو املزاح، أو أي ما يكون ذلك الشيء 
الــذي أصبحنــا نعرفــه اآلن ابلقلــش. قيــل لــه: وملــاذا ال 
تســميه »وقعــد«؟. )املفارقــة الضاحكــة يف التضــاد بــن 
القيــام والقعــود(، وكانــت تلــك بدايــة اقرتاحــات أخــرى 
وصــل بعضهــا إىل أمحــد مــن خــالل حاضــري تلــك 

اجللســة الســابقة علــى ميــالده.
حيكــي: »أجنــاين القلــش مــن وئم الــذي مل أختيلــه 
امسًــا يل قــط، لكنــه مل ينجــي مــن امســي احلــايل، طــوال 
امســي  أمســع  ظللــت  واإلعــدادي  االبتدائــي  ســنوات 
يُتلــى مثلمــا أراده أيب: أمحــد صــاحل أمحــد صــاحل، كان 
يغيظــي امســي هبــذا الشــكل لســبب مل أعرفــه بدقــة حينهــا، لكــن كونديــرا 
ســاعدين علــى فهمــه حينمــا تكلــم عــن اســم برتــران برتــران، إن مل ختــي 
الذاكــرة. كان امســي يزعجــي إىل حــد أنــي قــررت أن أفاتــح أيب يف شــأنه، 
إنــي  أقــول  الثــاين اإلعــدادي، وحينمــا  الصــف  وكنــت علــى األرجــح يف 
فاحتتــه فإنــي أعــي مــا أقــول، كان مثــة مشــكلة، لقــد فهمــت يف كل مــرة 
مسعــت فيهــا امســي أن أيب يطالبــي بشــيء، رمبــا مل حيــن بعــد أوان تنفيــذه، 
ورمبــا ال حيــن إال بعــد ســنن كثــرة، لكــن كل آت قريــب، وخميــف، قلــت 
أليب إنــي لــن أمســي ابــي صــاحل، فضحــك وســألي عــن الســبب، انفجــرت 
قائــاًل: ألن هــذه اللعبــة ال بــد أن تنتهــي؛ ال ميكــن أن يكــون هنــاك صــاحل 
فانفجــر أيب يف  اللعبــة؛  هــذه  أشــارك يف  لــن  أمحــد صــاحل أمحــد صــاحل، 
ضحك طويل مث ملا سكت كنت مل أزل يف حرة من أمري، سألته جبدية: 

هتزعــل؟ فقــال: ال طبًعــا، أنــت عنــدك حــق«.
حتقــق لصاحــب »اخلالــق« و»٧٧« و»ملــاذا ال تــزرع شــجرة« مــا أراد، 
لــو كان طرفًــا  ومل يشــارك يف اللعبــة العابــرة لألجيــال، لكنــه يتمــى اآلن 
يف لعبــة واحــدة مــع أبيــه وجــده، ومل يكــن هــذا فقــط مــا أزعجــه. يقــول: 
»اســتطعت وأان أســتخرج بطاقــيت الشــخصية للمــرة األوىل أن أمســي نفســي 
بنفســي، وأن أحصــل علــى االســم الثنائــي الــذي حرمــت منــه طويــاًل: أمحــد 
شــافعي. ومــن أجــل احلصــول عليــه، أصــررت علــى أن يكــون امســي يف 
البطاقــة مخاســيًّا، ألثبــت فيــه لقــي العائلــي، للمــرة األوىل. ومنــذ ذلــك احلــن 
صارعــت العديــد مــن املوظفــن مــدوين األمســاء، وصارعــت اخلــاانت الضيقــة 
يف االســتمارات، لكــي أثبــت اســم العائلــة، وهــذا إذن هــو االســم الــذي 
أحببتــه فعــاًل: أمحــد شــافعي، ومل أزل أحبــه، برغــم أن تســعن يف املئــة مــن 
النــاس يســتبدلون بــه الشــافعي، املعــرَّف، حــى 
إنــه ظهــر كذلــك علــى غــالف كتــاب يل حــن 
تصــور الراحــل طلعــت الشــايب أنــه يصحــح يل 

خطــأ ارتكبتــه يف كتابــة امســي«! 
شــافعي حيــب امســه برغــم أنــه شــائع شــيوًعا 
مقيتًــا- بتعبــره- فحينمــا يبحــث عــن نفســه عــر 
جوجــل ال بــدَّ أن يعــرف نفســه بصفتــن علــى 
األقــل، فامســه دومنــا صفــة أيتيــه أبخبــار ضابــط 
مباحــث واضــح أنــه نشــيط جــًدا، وأخبــار ممثــل 
عنــده منصــب يف هيئــة ثقافيــة، وأخبــار قــارئ 

� جرجس شكري

� مرمي الساعدي

� أمحد شافعي

ميلن كونديرا أنقذ أحمد 
شافعي من حيرته في 

أحمد صالح
السلفيون طلبوا تغيير اسم 
عبد النبي إلى عبد رب النبي
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قــرآن ظهــر يف الســنوات القليلــة األخــرة، وأخبــار 
شــاعر امســه مطابــق الســم شــافعي: »ال بــدَّ أن 
أصــف نفســي ابلشــاعر واملرتجــم والروائــي ألجــد 
فيهــا،  ابلفعــل  شــاركت  الــيت  النــدوات  أخبــار 
بعــض  ففــي  ألفتهــا دون ســواها،  الــيت  والكتــب 
الكتــب  مواقــع  يف  يل  املخصصــة  الصفحــات 
املقرصنــة كتــب عليهــا امســي، وأان ال أعــرف عنهــا 
أي شــيء، ومل أســع ولــو مــن ابب الفضــول إىل 

قراءهتــا«.
احجيوج بدون مهزة

ال  احجيــوج  ســعيد  حممــد  املغــريب  الكاتــب 
»هــذا  يفســر:  واألســباب كثــرة.  امســه،  حيــب 
االســم، حممــد ســعيد، اســم مركــب وليــس امســي 
متبوًعــا ابســم أيب، كمــا هــي العــادة يف كثــر مــن 
جهــات الشــرق العــريب، هــذا االســم، ومــا مياثلــه 
مــن عينــة حممــد ايســن وحممــد أمــر، كأنــه يضــع 
قدًمــا يف اآلخــرة وقدًمــا يف الدنيــا. األبــوان اللــذان 
اآلخــرة  مــن  نصيبًــا  أراد  االســم كأهنمــا  اختــارا 
ابختيــار اســم هــو األفضــل عندهــم مــن الناحيــة 
الدينيــة، مــع مده برفقــة دنيويــة، لتمييــزه رمبــا، ولــو 
أن التمييــز غائــب متاًمــا، وهــذا ســبٌب اثٍن حــى ال 
أحــب امســي: كــم شــخًصا مســلًما حيمــل االســم 
حممــد؟ هنــا االســم يفقــد قيمتــه متاًمــا، إذ يفقــد 
قدرتــه علــى التمييــز بــن األفــراد، مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى إذ ال يهتــم األفــراد أن يتمثلــوا االســم 

الــذي ُمنحــوه«.
احجيــوج،  العائلــي،  اللقــب  »أمــا  ويضيــف: 
فلــم يســبق أن كتبــه شــخص صحيًحــا مــن أول 
مســاع، وال نطقــه ســليًما مــن أول قــراءة، بــل هنــاك 
مــن يصــر، يف عــامل اإلعــالم والنشــر، علــى إضافــة 

اهلمــزة إىل األلــف إبصــرار غريــب، كأهنــم يرونــي لســت أهــاًل ألن أكتــب 
امســي صحيًحــا«.

القمــر«  و»ضــوء  املــاحل«  َعمــران  إدمــون  »أحجيــة  صاحــب  يتذكــر 
و»كافــكا يف طنجــة« حكايــة طريفــة حــول هــذا االســم، احجيــوج، كانــت 
احلصــة األوىل يف مــادة الفلســفة يف ســنة البكالــوراي، وكانــت األســتاذة تقــرأ 
قائمــة األمســاء لتأكيــد احلضــور، نطقــت امســه بشــكل خاطــئ، فتفضــل زميل 
جيلس على الطاولة خلفه بتصحيح االســم، بشــيء من الســخرية، فنظرت 
األســتاذة يف اجتاهــه وقــد حســبت أن احجيــوج هــو مــن يصحــح هلــا نطــق 
االســم، وقالــت بغضــب مكبــوت: »أتفــه مــا حنمــل، ســيدي، األمســاء«. 
يعلــق: »ســأعرف بعــد ســنوات أهنــا اقتبســت القــول ذاك مــن قصيــدة لنــزار 
قبــاين، أمــا هــي فســتحتاج بضعــة أســابيع فقــط، بعــد أول اختبــار كتــايب 
يف  لتالميذهــا  ابمســي  االحتفــاء  يف  ولتســتمر  القبعــة،  لتحــي  املــادة،  يف 

ولذلــك طلبــوا أن أجعلهــا عبــد رب النــي، كنــت أتضايــق أحيــااًن، وأجتاهــل 
األمــور أحيــااًن أخــرى، وأتــرك كل شــخص يقــول مــا يشــاء«.

واســتمر احلــال علــى مــا هــو عليــه حــى عمــل صاحــب »رجــوع الشــيخ« 
و»كمــا يذهــب الســيل بقريــة انئمــة« و»بعــد أن خيــرج األمــر للصيــد« يف 
شــركة أقمشــة ومنســوجات عام 2003 فقد أطلق عليه بعض زمالئه اســم 
نيبــو: »كان جمــرد اســم شــهرة يف قســم التســويق ابلشــركة، مث جتــاوز حوائــط 
غرفــة القســم الصغــرة الــيت تكتــظ بســبعة موظفــن منهمكــن طــوال الوقــت 
يف الــرد علــى تليفــوانت العمــالء، وجتميــع بياانهتــم إىل األقســام األخــرى، 
مث تســلل إىل أحــد أصدقائــي، ومنــه إىل العــامل؛ صــرت نيبــو، لدرجــة أن 
قنــون وليلــى طــوابن منحــاه لشــخصية  الديــن  عــز  التونســين  املســرحين 
يف مســرحية هلمــا بعنــوان »الرهائــن« بعــد أن تعرفــا علــيَّ يف ورشــة كتابــة، 
وعرفــت بعــد ذلــك أن هنــاك جبــاًل أثــرايًّ يف األردن خيــص ســيدان موســى 
ابســم نيبــو، وكذلــك مصنــع لـ»الزرايــر« هبــذا االســم، مســألة االســم حمــرة 
جــدًّا، كنــت أشــعر ابالغــرتاب الشــديد يف ســنوات الدراســة األوىل وهــم 
ينــادون امســي يف احلضــور والغيــاب، ال أعــرف ملــاذا؟ لكــن كنــت أشــعر 
مبســافة بيــي وبينــه، وأننــا مل نتطابــق بعــد، وحينمــا رأيتــه منشــورًا ألول مــرة 
بعيًدا عن الشــهادات الدراســية واألوراق احلكومية يف نشــرة »أهايل الوايلي 
واحلدايــق« الــيت كان يصدرهــا حــزب التجمــع طــرت مــن الفرحــة«. خيتــم 

ضاحــكاً: »كانــت قصــة ذات حــس يســاري مبشــر عظيــم«!
يف رف فاخر

ال يســتطيع الكاتــب املغــريب عمــر العســري أن حيــدد زمنيًّــا الوعــي مبحبــة 
امســه. يقــول: »كنــت حريًصــا علــى التعامــل معــه حبــب فــارق، عمــر هــو 

هــو  ألنــه  وذاكــريت،  قلــي  مــن  الوحيــد  االســم 
مــن اختيــار أيب الــذي علمــي أشــياء كثــرة، أن 
احليــاة جمــرد عمــر صغــر، علــيَّ أن أطلــب منــه 
الســكينة دائًمــا يف كل شــيء، وأن أبتعــد عــن 

الفــزع واخليبــة«.
صاحــب »عندمــا يتخطــاك الضــوء« و»يــد 
لبائــع  اجلديــد  و»املقــر  الضبــاب«  ترســم  ال 
تســمى  ودينيــة  ترخييــة  رمــوًزا  يذكــر  الطيــور« 

الســنوات التاليــة. أمــا أان، فســأبقى ال أحــب 
هــو  نفســه  العائلــي  اللقــب  أن  يكفــي  امســي، 
ولكــم  احجيوج-الســاحلي،  مركــب:  اســم 
أبي  توصلــت  أن  يســبق  مل  أنــي  تتخيلــوا  أن 
رســالة دعــوة أو رســالة فيــزا مكتــوب فيهــا امســي 
الكامــل صحيًحــا خاليًــا مــن األخطــاء. ذات 
مــرة جــاءت الفيــزا مــن إحــدى الــدول اخلليجيــة 
ابالســم حممد ســعيد فقط، كأنه امسي الكامل، 
وكــم بذلــت مــن جهــد إلقناع ضابــط اجلمــارك، 
مث مديــره، يف مطــار الــدار البيضــاء؛ ألشــرح لــه 
أنــه بســبب نظــام االســم واســم األب املعتمــد 
عندهــم افرتضــوا أن امســي الرمســي، الثنائــي، هــو 

حممــد ســعيد، فقــط«.
مشكلة بولس وعبد النيب

مشــكلة الكاتــب املصــري عــادل أســعد املــري 
مــع امســه كانــت غالبًــا مــع االســم الرابــع، بولــس، 
وهــو االســم الــذي يــدّل علــى قبطيتــه. يقــول: 
االســم،  هــذا  تتخيــل كــم كرهــت  ال  »أنــت 
اســتعماله  جتنّــب  أحــاول  الوقــت  طــول  وكنــت 
قــدر املســتطاع، فبمجــّرد أن يقــع نظــر املوظّــف 
احلكومــي علــى هــذا االســم يســألي: هــل هــي 
بولــس أم يونــس؟ وعندمــا أشــر إىل أهنــا بولــس، 
وتظهــر  االبتســامة،  فتختفــي  املعاملــة،  تســوء 
حــى  أمامــي،  املوظّــف  يضعهــا  الــيت  العقبــات 
يســتحيل قضــاء املصلحــة«. ويضيــف صاحــب 
»كل أحذيــيت ضيقــة« و»مل أعــد آكل املــارون 
جالســيه« و»بــالد الفرجنــة«: »أمــا لقــب العائلــة 
دائًمــا  مصــدرًا  اآلخــر كان  فهــو  املــري،  وهــو 
للتعليــق عليــه، فــال أحــد يعــرف أن اللقــب مشــتق 
مــن اســم مدينــة صغــرة يف حمافظــة أســيوط مركــز 
القوصيــة، امسهــا مــر، إذ كان النــاس يعتقــدون دائًمــا أن اللقــب مشــتق مــن 

لفــظ مــري الرمســي«.
وبــدوره واجــه الكاتــب املصــري حممــد عبــد النــي مــا واجهــه املــري مــع 
جــران أو موظفــن ســلفين. حيكــي: »امســي األول حممــد شــائع يف مصــر 
والعــامل العــريب ورمبــا يف العــامل كلــه، وابلتــايل حينمــا ختتــاره البنــك كأنــك 
تســميه برمز ما، )أ( أو )ن(، أو حى كأنك تســميه )نيو فولدر(، ولذلك 
كان إحساســي أبن امســي دائًمــا عــام وشــائع، حــى يف عائلــيت، عنــدي 
حممــد ابــن خالــيت وحممــد ابــن عمــي، واحلــل يف بعــض األوقــات كان أن 
ينــادوين ابمســي الثــاين: عبــد النــي، الــذي عرفــي الكثــرون بــه، وهــو اســم 
غريــب وال تعــرف مــا مصــدره، ويقــال إهنــم أطلقــوا ذلــك االســم علــى أيب 
تيمنًــا بـ)واحــد بتــاع ربنــا( وطبًعــا كان االســم يُقابــل ابســتهجان مــن قبــل 
بعــض املتدينــن امللتزمــن، ال يصــح أن يكــون شــخص هــو عبــًدا لنــي، 

ابمســه، كعمــر بــن اخلطــاب وعمــر بــن عبــد العزيــز وعمــر اخليــام وعمــر 
احليــايت  وتتبــع مســارهم  قــراءيت ســرهم  منــذ  »بــدأت  ويقــول:  املختــار، 
، ووجــدت نفســي متورطًــا يف ضــرورة  البطــويل أدرك أن امســي ليــس عــادايًّ

احلفــاظ علــى هــذا االســم، ووضعــه دوًمــا يف رف فاخــر«.
شــاعر  فأهــم  العــرب،  الكتّــاب  أمســاء  علــى  احلــكاايت  تتوقــف  ال 
مــن األقنعــة، وختفَّــى خلــف عــدد  بيســوا عــاش بكثــر  برتغــايل فراننــدو 
هائــل مــن األمســاء، ال ميكــن أتكيــده بدقــة، البعــض يذهــب إىل أنــه عــاش 
بـــ٧2 امسًــا، بينمــا يذهــب آخــرون إىل أهنــا 136 وجًهــا مســتعاًرا. وميكــن 
أن تســأل نفســك ببســاطة: شــخص مثــل بيســوا يســتيقظ مــن النــوم كل 
الــيت  الشــهرة  علــى  أن حيصــل  قبــل  ورحــل  ابســم جديــد،  ليكتــب  يــوم 
يســتحقها، ومل يهتــم أحــد ابلتفتيــش وراءه يف حياتــه.. هــل ميكــن اجلــزم 
بعــدد األمســاء الــيت أطلقهــا علــى نفســه؟! لكننــا -حلســن احلــظ- نعــرف 
الكثــر عــن بيســوا اآلن. نعــرف أنــه كان ريــكاردو ريــس، ونعــرف أنــه كان 
ألبرتــو كابــرو، ونعــرف أنــه كان ألبــارو دي كامبــوس وكلهــم يف شــهرته 

أو أكثــر.
عــن كل  التعبــر  ميكنــه  ال  واحــًدا  امسًــا  أن  رمبــا  يشــعر  بيســوا  كان 
الشــخصيات بداخلــه، الشــاعر وكاتــب القصــة والناقــد والسياســي وعــامل 
بيســوا حيتــاج  التحريــر، وغرهــا. كان  املقــال ورئيــس  االجتمــاع وكاتــب 
إىل كثــر مــن األقنعــة ليســتوعب كل هــؤالء املواطنــن بداخلــه: الرتغــايل، 
احليــاة،  يتلمــس  الــذي  الشــخص  والفرنســي.  واإلجنليــزي،  واإلســباين، 
والشــخص املتوحــد احلزيــن البائــس. يقــول: »منــذ كنــت طفــاًل شــعرت 
صيغــت  يل  أحــالم  متخيلــة،  بشــخصيات  العــامل  توســيع  إىل  ابحلاجــة 
فوتوغــرايف،  بوضــوح  متصــورة  بعنايــة، 
أعمــاق روحهــا«.  أغوارهــا حــى  وســرت 
وليــس شــرطًا أن يتخفــى الكاتــب خلــف 
أقنعــة ليصبــح صاحــب حكايــة غريبــة، فــإذا 
فكــرت يف اســم كاتبــك املفضــل، أاًي كانــت 
خلفــه،  البحــث  يف  وبــدأت  جنســيته، 
فاملؤكــد أنــك ســتجد تلــك احلكايــة الغريبــة 

غــر العاديــة الــيت تســتحق التدويــن.

� فرانندو بيسوا� عمر العسري � حممد سعيد احجيوج

� عادل أسعد املري

� حممد عبد النيب

الُمَدرِّسة قالت الحجيوج: 
أتفه ما نحمل سيدي األسماء

عمر العسري يحافظ على 
إرث عمر المختار
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حُيّقــق  ال  الفلســفي  الــدرس  جيعــل  الّــذي  الفلســفة 
أهدافــه؟

فــارح مســرحي: ابلرغــم مــن مــرور أزيــد مــن نصــف قــرن 
علــى أتســيس أّول قســم للفلســفة يف اجلامعــة اجلزائريــة بعــد 
ِاســرتجاع الســيادة الوطنيــة، وهــذه املــدة الزمنيــة تبــدو كافيــة 
حملاولــة تقييــم املســار واســتدراك النقــص وجتــاوز العقبــات 
الــيت جعلــت الــدرس الفلســفي يف اجلزائــر ال حُيّقــق أهدافــه، 
ومن مث ال حيظى اباِلهتمام واملتابعة، حّى إنّنا ال نستطيع 
مشــتغل  أي  علــى  فيلســوف  لقــب  نُطلــق  أن  اآلن  إىل 
ابلفلســفة يف اجلزائــر، دون حتفظــات أو ِاعرتاضــات مــن 
هــذه اجلهــة أو مــن تلــك، وهــذا وضــع يطــرح أكثــر مــن 
تســاؤل: َأَعَجــَزت اجلزائــر هلــذه الدرجــة عــن أن تُنجــب 
فيلســوفًا؟ كيــف نُفســر هــذا العجــز؟ هــل املســألة راجعــة 
ملوقــع الفلســفة يف املنظومــة الرتبويــة وحيثيــات تدريســها؟ 
أم أّن املســألة مرتبطــة بنظــرة اجملتمــع للفلســفة وللُمشــتغلن 
هبا؟ أم أّن األمر مرتبط ابملشــتغلن ابلفلســفة أنفســهم من 
حيــث تكوينهــم ومراميهــم مــن وراء ااِلشــتغال ابلفلســفة؟ 
ابلكتابــة  املرتبطــة  اإلشــكاليات  ِاســتحضران  إذا  خاصــًة 
الفلســفية يف اجلزائــر مــن حيــث قلتهــا وقيمتهــا الفلســفية 
وقدرهتــا التفســرية، وعالقتهــا ابهلمــوم الكثــرة الــيت يُعانيهــا 

اإلنســان/اجملتمع اجلزائــري.
مــن الضــروري رمّبــا مناقشــة الوضــع العــام للفلســفة يف 
اجلزائــر درًســا ونصًّــا، مــن خــالل طــرح بعــض اإلشــكاليات 
رتبطة هبا ســواء كمادة تعليمية يف مرحلة التعليم الثانوي 

ُ
امل

أو كتخصــص يف اجلامعــة، أو كفــرع معــريف إبمكانــه أن 
يســهم مــع الفــروع املعرفيــة األخــرى يف تشــخيص عوائــق 
الــيت  والتخلــف  العطالــة  مظاهــر  وكّل  والفوضــى  الركــود 
تســود جمتمعنــا؛ ألنّنــا نعتقــد أنّــه ميكــن للفلســفة أن تقــدم 
أجــل  مــن  الضروريــة  املســارات  األفــكار-  مــن  الكثــر 
التنميــة الوطنيــة الــيت هــي مطلــب اجلميــع، والــكل يعــرف 
قيمــة الفلســفة ومكانتهــا لــدى الشــعوب املتقدمــة، فمــن 
تميــز ملختلــف القضــااي 

ُ
خــالل منهجهــا النقــدي وطرحهــا امل

ِاستشــراف وقــّوة  أداة  واإلشــكاليات تســتطيع أن تكــون 
اِقــرتاح ملــا ينبغــي أن يكــون، أو أداة ُمرافقة/ُمراقبــة ملختلــف 
ترشــيدها  قصــد  التنمويــة  والسياســات  اإلســرتاتيجيات 
وتفعيلهــا وتعديــل مســاراهتا إن مل تكــن كمــا ينبغــي هلــا أن 

تكــون حــّى تبلــغ أهدافهــا.
هناك ُمرر آخر جيعل أشكلة وضع الفلسفة يف اجلزائر 
مســألة ُملحــة وضروريــة، يتمثــل يف التحــّوالت العميقــة الــيت 
يعرفهــا العــامل يف اآلونــة األخــرة علــى خمتلــف الُصعــد، والــيت 
تقتضــي إعــادة النظــر يف كّل شــيء ال ســيما املنظومــات 
التعليمية وطُرق التدريس وما يرتبط هبا، خاصًة يف ميدان 
الفلســفة الّــذي يُفــرتض أنّــه امليــدان األصــدق تعبــرًا عــن 

حمّمــد  مشــروع  يف  واشــتغاالتك  حبوثــك  معظــم   ■
إضافتــه  أردت  الّــذي  مــا  الفكري/الفلســفي،  أركــون 
أبركــون  التعريفــي  اجلانــب  غــر  اجلديــد  الكتــاب  يف 

والفلســفي؟ الفكــري  ومشــروعه 
فــارح مســرحي: هــذا صحيــح. فقــد أجنــزُت العديــد مــن 
الدراســات واملقــاالت واملقــارابت وجمموعــة ُكتــب حــول 
مدونــة حمّمــد أركــون الــيت ال تــزال تســتقطب الباحثــن وتُثــر 
واملنهجــي  املفاهيمــي  لثرائهــا  ابلنظــر  وهــذا  ِاهتمامهــم، 
تطرحهــا،  الــيت  اإلشــكاليات  وتعقــد  لُعمــق  ابإلضافــة 
وهــذا- يف ِاعتقــادي- أمــٌر حيتــُم علــى املهتمــن مبشــروع 
أركــون الســعي للخــروج بــه مــن احلقــل األكادميــي الضيــق 
إىل القــارئ العــادي وطــرح أفــكاره للتــداول علــى أوســع 
لاِلســتفادة  حوهلــا  واســع  نقــاش  فتــح  بغــرض  نطــاق، 
منهــا، ضمــن هــذا الســياق أييت الِكتــاب األخــر الّــذي 
عنوانــه:  وكان  أركــون  حــول   )2022( مؤخــرًا  نشــرته 
فهــو  والغــرب"،  الشــرق  بــن  فيلســوف  أركــون:  "حمّمــد 
هــذه  اجلزائــر،  أبعــالم  التعريــف  سلســلة  ضمــن  ينــدرُج 
السلســلة الــيت شــرعت يف نشــرها منشــورات الوطــن اليــوم، 
فمحّمــد أركــون أحــد أعــالم الفكــر يف اجلزائــر وهــو جديــٌر 
ابلتعريــف بــه لــدى اجلمهــور العريــض، خاصــًة يف اجلزائــر، 
وذلــك بلغــة بســيطة وأبســلوب خمتصــر دون اإليغــال يف 
املطلــع  غــر  للقــارئ  يســمح  ممَـّـا  التعقيــدات األكادمييــة، 
علــى فكــر أركــون بتشــكيل صــورة ولــو بســيطة عنــه، وإن 
شــاء التعمــق ففــي الِكتــاب الئحــة أبهــم أعمــال أركــون 
أو األعمــال الــيت ُأجنــزت حــول مشــروعه، وهــو مــا ُيســهل 
للقــارئ ســبيل التعمــق يف املشــروع، مــن جهــة أخــرى فــإّن 
هنــاك الكثــر مــن النقاشــات الــيت تُثــار عــادًة حــول أركــون، 
دقيقــة  غــر  فرضيــات  مــن  تنطلــق  الغالــب-  يف  وهــي- 
ومــن مث جُتانــب نتائجهــا الصــواب خاصــًة تلــك القــراءات 
القيميــة، مــن  التصنيــف وإطــالق األحــكام  املتســرعة يف 
ذلــك مثــاًل: عالقتــه ابلثــورة التحريريــة، وعالقتــه ابلفكــر 
الغــريب )االستشــراق بصــورة خاصــة( وموقفــه مــن الواقــع 
اإلســالمي خاصــًة عالقــة الديــن ابلدولــة وغــر ذلــك مــن 
القضــااي الــيت يُفــرتض أن تســبق مناقشــتها كّل تقييــم أو 
تصنيــف، خاصــًة وأّن أركــون- كمــا ُيشــر العنــوان الفرعــي 
للِكتاب- يُعُد من املفكرين بن التخوم، وهؤالء ســيكون 
كّل تصنيــف جُمحــف يف حقهــم، لذلــك فــاألوىل دراســة 
ثنائيــة  عــن  بعيــًدا  منهــا  ااِلســتفادة  وحماولــة  مشــاريعهم 

والتدنيــس. التقديــس 
■ املُتتبــع للمشــهد الثقــايف يف اجلزائــر ُياحــظ نــدرة 
الفلســفة،  عــن  للحديــث  املُخصصــة  الدراســات  يف 
بصفتــك أســتاذ فلســفة وأحــد املشــتغلن يف حقلهــا، 
ملــاذا برأيــك هــذا الغيــاب، أو هــذا التذبــذب يف حضــور 

"حمّمــد  اجلديــد  عــن كتابــه  مســرحي،  فــارح  الدكتــور  الفلســفة  وأســتاذ  الباحــث  يتحــدث  احلــوار،  هــذا  يف 
مــن  يســعى  ســياق  جــاء ضمــن  إنّــه  مؤلفــه  يقــول  وهــو كتــاٌب  والغــرب".  الشــرق  بــن  فيلســوف  أركــون.. 
خالــه للخــروج مبدونــة أركــون مــن احلقــل األكادميــي الضيــق إىل القــارئ العــادي، وطــرح أفــكاره للتــداول 
الدكتــور مســرحي،  يتحــدث  منهــا. كمــا  لِاســتفادة  نقــاش واســع حوهلــا  فتــح  بغــرض  نطــاق،  أوســع  علــى 
الدراســات  نــدرة  املرتبطــة واحمليطــة هبمــا، وعــن  الفلســفي والفلســفة يف اجلزائــر واإلشــكاليات  الفكــر  عــن 
حُيّقــق  ال  الفلســفي  الــدرس  جيعــل  والّــذي  حضورهــا  يُعرقــل  الّــذي  التذبــذب  وكــذا  للفلســفة،  املخصصــة 
ومؤلًفــا،  وُمدِرًســا  ابحثًــا  الفلســفي  والفكــر  الفلســفة  حقــل  يف  يشــتغل  الّــذي  مســرحي  الدكتــور  أهدافــه. 

اجلزائــر. يف  الفلســفة  ومســتقبل  الفلســفي  املســتقبل  ســؤال  عــن  أيًضــا  يتحــدث 

هل
حوار: نــّوارة حلــرش

عجزت الجزائر أن 
تنجب فيلسوًفا؟

الباحث الجزائري وأستاذ الفلسفة الدكتور فارح مسرحي للجسرة:

ال نستطيع 
إلى اآلن أن 
ُنطلق لقب 

فيلسوف على 
أي مشتغل 

بالفلسفة في 
الجزائر دون 
تحفظات أو 

اِعتراضات من 
هذه الجهة أو 

من تلك

التحّوالت 
العميقة 

التي يعرفها 
العالم في 

اآلونة األخيرة 
على مختلف 

الُصعد، والتي 
تقتضي إعادة 
النظر في كّل 
شيء ال سيما 

المنظومات 
التعليمية 

وُطرق 
التدريس وما 

يرتبط بها 
خاصًة في 

ميدان الفلسفة
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إرادات كثــرة ومؤسســات فّعالــة: فهــو يتطلــب أوَّاًل إرادة 
سياســية مــن ِقبــل القائمــن علــى شــؤون البــالد يف خمتلــف 
مفاصل الدولة ومؤسساهتا، فهؤالء البّد أن يُغروا نظرهتم 
لكثــر مــن األمــور وضمنهــا نظرهتــم للفلســفة وبتغيــر هــذه 
النظرة يتم فتح اجملال لتغير وضع الفلســفة يف املؤسســات 
التعليميــة ويتــم تعديــل الرامــج مبــا يتطلبــه الراهــن، ومبــا خيــدم 

تعلــم ابلفلســفة.
ُ
حتســن عالقــة امل

قد تكون اإلرادة السياسية مهمة يف توفر اإلمكانيات 
واختــاذ القــرارات، ولكــن الــدور الكبــر يقــع علــى عاتــق 
ــنوا  املشــتغلن ابلفلســفة يف اجلزائر أنفســهم، فإن مل حُيَسِّ
ــَنه  وضــع ميــدان ِاشــتغاهلم أبنفســهم لــن حُيسِّ
غرهــم، وهــؤالء مطالبــون اِبســتجماع 
وحماربــة  اجملهــود  وتقييــم  اجلهــود 
وااِلنطــالق  والركــود  اجلمــود 
األُفــق  حنــو  جديــد،  مــن 
الفلســفة  خيــدم  مبَــا  البعيــد 
اجلزائــر،  يف  وضعهــا  ــن  وحُيسِّ
البحــوث  بتنويــع  وهــذا 
أكثــر  وااِلهتمــام  واملناهــج 
ألحباثهــم  وابلنشــر  ابلرتمجــة 
الفكريــة  للحيويــة  ومقاالهتــم خلًقــا 
واحلــوار  اجلــدل  أمــام  للمجــال  وفتًحــا 
هــذا  أقــول  التطــور،  ُســُبل  ألهّنــا  وااِلختــالف 
الــكالم ألنّــي أعلــم أّن الكثــر مــن األســاتذة والباحثــن 
أجنــزوا دراســات مهمــة غــر أهّنــم تركوهــا حبيســة مكتباهتــم 
اخلاصــة، ومل يســعوا إىل نشــرها تعميًمــا للفائــدة، ورغــم مــا 
لديهــم مــن مــررات موضوعيــة إالّ أّن هــذا الســلوك يُفــرتض 
أال يصــدر عــن حمــب للفلســفة حقًّــا، ألن احلــّب احلقيقــي 
هــذه لألســف  احلــّب  يتطلــب تضحيــات كبــرة، ومرتبــة 

القالئــل. إالّ  يبلغهــا  مل  الشــديد 
ابلفلســفة ويف حقلهــا ال  املُشــتغل  برأيــك  ملــاذا   ■
أو  العربيــة  غــر  األخــرى  املرجعيــات  علــى  ينفتــح 
الفرنســية مثــًا، وال يســعى ألخــذ زاده مــن الفلســفات 

واملعــارف؟ الثقافــات  بتنــوع  املتنوعــة 
مطالبــون  ابلفلســفة  املشــتغلون  مســرحي:  فــارح 
العربيــة  دون  األخــرى  املرجعيــات  علــى  اباِلنفتــاح  أيضــا 
والفرنســية؛ ألنَّ الفلســفة متنوعــة بتنــوع الثقافــات، وحنــن 
وفتحنــا  حــدث  وإن  العربيــة،  ابلثقافــة  ِاهتمامنــا  حصــران 
أعيُننــا فنحــو الثقافــة الفرنســية دون غرهــا، والعــامل بطبيعــة 
ااِلنفتــاح  احلــال أوســع مــن فرنســا بكثــر، مثلمــا يكــون 
تعــددة ينبغــي أن يكــون هنــاك 

ُ
علــى املرجعيــات الفلســفية امل

اِنفتــاح مــن ِقبــل املشــتغلن ابلفلســفة علــى الفــروع املعرفيــة 
مبختلــف  والعلــوم  والتاريــخ  األدب  ســيما  ال  األخــرى، 

مــا يتعلــق ابلفلســفة يف اجلزائــر درًســا ونصًّــا، فاألمــل يف 
مســتقبل أفضــل للفلســفة يف اجلزائــر ابٍق، والعمــل علــى 

توفــر شــروط حتّققــه ضــروري. 
■ مــا ُناحظــه أّن الكتابــة الفلســفية يف اجلزائــر ورمّبــا 
يف العــامل العــريب ككّل، كــرى اإلشــكاليات الــي تعــاين 
منهــا أو تعــرتض تطورهــا، هــي إشــكالية املنهــج. فهــل 

ــا أهــم هــذه اإلشــكاليات؟ ميكــن أن ُتوجــز لن
أهــم  إحــدى  ُنالمــس  هنــا  لعلنــا  مســرحي:  فــارح 
يف  الفلســفية  الكتابــة  منهــا  تُعــاين  الــيت  اإلشــكاليات 
اجلزائــر، ونقصــد هبــا إشــكالية املنهــج واهلــدف، طبًعــا ال 
بــدَّ مــن ِاســتثناء بعــض األعمــال خاصــًة لــدى اجليــل األّول 
ذات التوجه املنهجي واإليديولوجي الواضح، فالكثر من 
األعمــال الــيت تُنشــر يف اآلونــة األخــرة هــي أعمــاٌل وصفيــة 
تعريفيــة ابألعــالم واملــدارس أكثــر مــن كوهنــا أعمــااًل إبداعية 
ذات هــم فلســفي وتوجــه منهجــي دقيــق وصــارم، ويف هــذه 
بــن  مُييــز الدكتــور عبــد الرمحــن بوقــاف  املســألة ابلــذات 
نــصٍّ بقضيــٍة ونــصٍّ بــال قضيــة، ويوضــح ميــزة كلٍّ منهمــا 
قائــاًل: "النــوع األّول اندر، بــل هــو شــبه منعــدم، اِبســتثناء 
مــا كتبــه األســتاذ عبــد هللا شــريط، وميكــن إضافــة مصطفــى 
األشــرف، أّمــا مالــك بــن نــي فصحيــح أنّــه حيمــل قضيــة 
ولكــن فضــاءه البحثــي ليــس اجلزائــر بــل العــامل اإلســالمي".

معــى هــذا أّن هنــاك نصوًصــا مهمومــة بقضــااي معينــة 
ألّن أصحاهبــا علــى وعــي مبـَـا تفرضــه اِنتماءاهتــم، وملتزمــون 
ابلبحــث عــن حلــول ملــا هــو مطــروح مــن إشــكاليات يف 
أو  حمليــة  بقضــااي  ااِللتــزام  املفكــر  خيتــار  قــد  جمتمعاهتــم، 
وطنيــة كمــا هــو احلــال ابلنســبة لنصــوص عبــد هللا شــريط 
أو نصــوص مولــود قاســم انيــت بلقاســم املهمومــة بقضــااي 
اإليديولوجــي  التوجــه  يف  تباينهمــا  مــع  اجلزائــري  اجملتمــع 
طبًعــا، كمــا قــد تكــون قضــاايه تتجــاوز الوطــن كنصــوص 
مالــك بــن نــي املهمومــة بقضــااي العــامل اإلســالمي، ولكــن 
ا مقارنــًة  هــذه النصــوص- بقضــااي تبقــى نصوًصــا قليلــة جــدًّ
ابلنصــوص األخــرى الــيت ال نلمــس توجًهــا واضًحــا لــدى 
أصحاهبــا وال ِارتباًطــا واضًحــا بقضــااي الواقــع جزائــرايًّ كان 

أو إســالميًّا.
هناك مسة جديدة ال بدَّ من اإلشــارة إليها وهي خاصة 
األوَّل،  اجليــل  اجلزائــر دون  متفلســفة  مــن  الثــاين  ابجليــل 
ونقصــد هبــا حضــور العنصــر النســوي يف املشــهد الفلســفي 
اجلزائــري، حيــث أصبحنــا نقــرأ أعمــااًل مهمــة للكثــر مــن 
أســتاذات الفلســفة اللــوايت أصبحــن ُيســجلن حضــورًا قــوايًّ 
وحمرتًما بنصوصهن أو مبشــاركاهتن يف امللتقيات الفلســفية، 
الوطــن أو خارجــه، دون أن تكــون هنــاك  ســواء داخــل 
خصوصيــة معينــة لكتاابهتــن جتعلهــا متميــزة عــن كتــاابت 

األســاتذة مــن جيلهــن.

أتثــر هــذه التحــّوالت الــيت تشــهدها املعمــورة، يقــول أحــد 
الدارســن، وهو الدكتور الزواوي بغوره يف كتابه "اخلطاب 
الفكري يف اجلزائر": »إنّه ال ميكن الذهاب بعيًدا يف هذا 
ااِلجتــاه، إذا بقيــت املــادة- يقصــد الفلســفة- معزولــة عّمــا 
جيــري يف العــامل مــن حولنــا يف ميــدان األفــكار)..( ورغــم مــا 
عرفتــه اجلزائــر املعاصــرة مــن حتــّوالت اِقتصاديــة واجتماعيــة 
بقيــت  الفلســفة  فــإّن  عنيفــة،  ِاضطــراابت سياســية  ومــن 
غائبــة وبعيــدة عــن جمــرى األحــداث رغــم خطــورة القضــااي 

املطروحــة علــى اجملتمــع اجلزائــري«.
■ يتبــادر إىل أذهاننــا ســؤال املســتقبل الفلســفي، 

يف  للفلســفة  مســتقبل  أي  آخــر  مبعــى 
اجلزائــر؟ 

فــارح مســرحي: إزاء هــذا الســؤال 
ســنجد إجابتــن ُمتباينتــن تعــران 
عــن املوقــف العــام مــن الفلســفة 
وهــي  أوالمهــا  اجملتمــع،  يف 
املناهضــن  الرافضــن  إجابــة 
الفلســفة  لــدور  املقدريــن  غــر 
فهؤالء ســيقولون: وأي مســتقبل 

اجلزائــر؟  يف  للفلســفة  ســيكون 
هزيلــة،  ونتائجهــا  قليلــة،  فقيمتهــا 

وإرادة  عليلــة،  عتيقــة  تدريســها  وبرامــج 
دارســيها ومدرســيها ضئيلــة، واألكثــر مــن ذلــك 

فهــي للكفــر والزندقــة ســليلة، وإبخــراج اإلنســان مــن امللــة 
كفيلــة. هــذا موقــف تفــرض علينــا حريــة الــرأي أن حنرتمــه 
ألنّــه قــد يكــون ُمبـَــرَّرًا، ولكننــا سنســعى لتجــاوزه وإثبــات 

مدمــرًا. ســيكون  ِاســتمراره  ألّن  هتافتــه 
الفلســفة  جبــدوى  للمؤمنــن  وهــو  الثــاين  املوقــف  أّمــا 
وضــرورة ااِلعتنــاء هبــا ونشــرها ولســان حاهلــم يقــول: وأي 
مســتقبل للجزائــر دون فلســفة؟ فاملســتقل الّــذي حتلــم بــه 
اجملتمعــات لــن يكــون إالّ بتوجيــه وترشــيد وتطويــر وتنويــر، 
وبيــان ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه جوانــب احليــاة مــن اِقتصــاد 
وسياســة وتربيــة وثقافــة، يف ظــل قيــم احلــق واخلــر واجلمــال 
والعدالــة واحلريــة، وهــذه ماهيــة الفلســفة منهًجــا وموضوًعــا 

ــا دون فلســفة راقيــة. وغايــة، ومــن مث فــال مســتقبَل راقًي
وهــذا موقــف نســعى لتكريســه وترســيخه حــّى تلتــف 
الفلســفة حبثًــا وترمجــًة وتطويــرًا واســتثمارًا،  اجلهــود حــول 
الفلســفة  مــا ميكــن أن متنحــه  ينالــه بعــض  لعــّل جمتمعنــا 
مــن حلــول ملشــكالت وجتنيــب مــن أزمــات واستشــراف 

إخل. آت...  ملســتقبل 
غــَر أّن النجــاح يف جــذب ااِلهتمــام للفلســفة وحتســن 
وضعهــا ليــس ابألمــر اليســر وال تكفــي إلجنــازه األمــاين 
واملواقــف الشــفوية، إنّــه عمــٌل كبــٌر عســر، يتطلــب توفــر 

تفريعاهتــا، ومــن دون هــذا ااِلنفتــاح ســتبقى الفلســفة غــر 
قــادرة علــى التجــّدد وعلــى اإلثــراء املفاهيمــي واملنهجــي، 
ملــا  الدقيــق  التشــخيص  اِبســتطاعتها  يكــون  لــن  ومــن مث 
جمــّرد  وتبقــى  ســيحدث  مبــا  الصــادق  التنبــؤ  وال  حيــدث 

لتارخيهــا. إنتــاج  إعــادة 
لــن يكــون هنــاك مســتقبل مشــرق للفلســفة يف اجلزائــر 
قــارئ  ومجهــور  وحمبــن  أصدقــاء  تســتطع كســب  مل  مــا 
ااِلهتمامــات  ربــط  أوَّاًل:  يتطلــب  وهــذا  لنصوصهــا، 
الفلســفية مبـَـا حيــدث يف الواقــع اجلزائــري، وحماولــة البحــث 
عــن إجــاابت لإلشــكاليات- اهلمــوم الــيت يُعانيهــا املواطــن 

يومياتــه. يف 
- اثنًيا: الكتابة عن هذه املســائل بلغة يفهمها القارئ، 
التجريديــة  الرتكيبــات  وتفــادي  بدقــة،  ُمعــرة  بســيطة  لغــة 

املعقــدة الــيت جتعــل الكاتــب يبــدو كأنّــه يكتــب لنفســه.
- اثلثًــا: ال بــدَّ مــن سياســة ثقافيــة حتفيزيــة- تروجييــة 
للِكتــاب جلعلــه يصــل إىل كّل القــراء، وهــذا موضــوع حيتــاج 
اجلزائــر  يف  الِكتــاب  وضــع  ألنَّ  خــاص،  لبحــث  مبفــرده 
كارثــي فعــاًل، فــال دور نشــر حمرتفــة وال أســعار مقبولــة وال 
الــوالايت والتجمعــات  مكتبــات خاصــة منتشــرة يف كّل 

الشــعبية.
أو  الســوداوية  الكارثيــة  هبــذه  الوضــع حقًّــا  هــل   ■

املأســاوية؟
أو  ســوداوايًّ  كان  ومهمــا  الوضــع  مســرحي:  فــارح 
مأســاوايًّ تبقــى هنالــك إمكانيــات حللحلتــه وتغيــره ولــو 
علــى املــدى الطويــل، وممَــا جيعلنــا نســتعيد بريــق األمــل يف 
مســتقبٍل أفضــل للفلســفة يف اجلزائــر، أتســيس "اجلمعيــة 
ســنة  يونيــو  شــهر  يف  الفلســفية"  للدراســات  اجلزائريــة 
2012 برئســة الدكتــور عمــر بوســاحة، ومنــذ أتسيســها 
ســعت إىل تغيــر وضــع الفلســفة يف اجلزائــر مــن خــالل 
نشــرها لعــدة أعمــال لباحثــن جزائريــن، وأتسيســها جمللــة 
"دراســات فلســفية"، وقد فتحت اجملال أمام كّل الباحثن 
لإلســهام فيهــا مبقاالهتــم، ابإلضافــة إىل ذلــك تقــوم اجلمعيــة 
ابإلشــراف علــى تنظيــم العديــد مــن التظاهــرات الفكريــة 
احملليــة والدوليــة، ســواء مــن ِقبــل املكتــب الوطي/املركــزي 
أو مكاتــب الفــروع الوالئيــة املتواجــدة يف جــل الــوالايت/

احملافظــات، وهــذا يُوحــي أبّن هنــاك َعمــاًل يـُْنَجــز يف ســبيل 
تغيــر وضــع الفلســفة يف اجلزائــر حنــو األحســن، فاجلمعيــة 
ميكن ِاعتبارها فضاًء للتواصل بن املشــتغلن ابلفلســفة يف 
اجلزائــر، وأداة لنشــر الفكــر الفلســفي علــى أوســع نطــاق، 
واستمرارها وجناحها يبقى مرهواًن مبدى اِلتفاف املشتغلن 
ابلفلســفة يف اجلزائــر حوهلــا وتدعيمهــم هلــا إبســهاماهتم. 
هكــذا ميكنهــا أن تصبــح مبــرور الوقــت -إذا مــا حتّقــق 
هــذا الشــرط األخــر- مصــدر قــرار وحمــل ِاستشــارة يف كّل 

جذب ااِلهتمام 
للفلسفة 
وتحسين 

وضعها عمٌل 
كبيٌر عسير، 

يتطلب توفر 
إرادات كثيرة 

ومؤسسات 
فّعالة: فهو 
يتطلب أوَّاًل 

إرادة سياسية

يمكن 
للفلسفة أن 
تقدم الكثير 
من األفكار- 

المسارات 
الضرورية من 
أجل التنمية 

الوطنية التي 
هي مطلب 

الجميع

لن يكون هناك 
مستقبل 

مشرق 
للفلسفة في 

الجزائر ما 
لم تستطع 

كسب أصدقاء 
ومحبين 

وجمهور قارئ 
لنصوصها

هناك سمة 
جديدة ال بدَّ 

من اإلشارة 
إليها وهي 

خاصة بالجيل 
الثاني من 
متفلسفة 

الجزائر دون 
ل  الجيل األَوّ
ونقصد بها 

حضور العنصر 
النسوي في 

المشهد 
الفلسفي 

الجزائري
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مسقط
الذكريات والعاطفة

هــل ابإلمــكان الكتابــة عــن مســقط دون التــورط فيهــا بوصفهــا منــزل اخلطــوة األوىل، وبدايــة التشــكل النفســي 
والعاطفــي، أو كمــا يقــول ابشــار يف كتابــه "مجاليــات املــكان" )املــكان األول يف وجداننــا العاطفــي- ســواء كان 
كوًخــا أو قصــًرا- يــرتك أثــره يف الاوعــي الــذي يعيــد إنتــاج الصــور عــن ذاك املــكان، ومــع مــرور الزمــن ال تكــون 

تلــك الصــورة مطابقــة غالًبــا للواقــع، بــل إهنــا مطابقــة لذكــرى املــكان يف خميلتنــا(.
رمبــا هلــذا فــإن مســقط الــي ســأحدثكم عنهــا، ليســت مســقط الــي يف الكتــب بــل مســقط الــي يف ذاكــريت، 
وكيــف كان هلــذه الذاكــرة أن تعيــد تشــييد مســقط مــن خــال الروايــة، مســتعينة عندمــا دعــت احلاجــة ابملراجــع 

واملوســوعات واألراشــيف وأحيــااًن ابلويكيبــداي وابللقــاءت املباشــرة مــع أهلهــا. 
بشرى خلفان
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بروائحــه احلــادة ومذاقاتــه املتنوعــة، ومبــى اجلمــرك وســور مســقط 
الــذي يفصــل داخلهــا عــن خارجهــا، وميكننــا أن نلمــح خندقــه 
وأركانــه وأبوابــه األربعــة: املثاعيــب والبــاب الكبــر والبــاب الصغــر 

وابب وجلــات.
أمــا مــن الناحيــة املعاكســة فيبــدأ الــدرب 
لينفــد عــر  العلــم،  بيــت  مــن عنــد بوابــة 
البصــرة  حــارات  فتتلقــاه  الكبــر،  البــاب 
والدالليــل قبــل أن ينحــرف عــر اجلفينــة، 
التفــاف حلــزوين  ويتســلق جبــل رايم يف 
مطــرح  حبــر  علــى  فيشــرف  مهيــب، 

الراســيات. والســفن 
إبمــكاين اآلن ختيــل الضابــط الريطــاين، 
مراقبًــا حنــت معــاول العمانيــن يف اجلبــل 
الــركاين، تفتــت طبقــات األفيواليــت الــيت 
تشــكلت يف العصــر الطباشــري املتأخــر، 
مــن  أطــول  عمرهــا  حجــارة  منتزعــة 
والقياصــرة  وامللــوك  األابطــرة  أعمــار كل 
علــى  مــروا  الذيــن  والشــيوخ  والســالطن 
عــرق  امليجــور  يراقــب  البســيطة.  هــذه 
العمانين وهو يســيل حمواًل جلودهم ملرااي 

"مســقط وعمــان هنايــة حقبــة" هلــذا التاريــخ وألســباب شــخصية 
أخــرى، فــإن أول مــا أفعلــه عندمــا يصــل أي مــن األصدقــاء إىل 
أرض عمــان هــو أخذهــم يف جولــة إىل مســقط الصغــرة، مســقط 

التارخييــة أو مســقط الــيت ختصــي.
وجارهتــا  التارخيــي  توأمهــا  "مطــرح"  عــر  مســقط  أدخلهــم 
شــارع  آخــذ  ال  لكــي  عمــان،  داخــل  إىل  الــري  ومنفذهــا 
بــل  الزينــة،  وأشــجار  الفيكتوريــة  ابملصابيــح  املزيــن  الكورنيــش 
أمضــي مــن مطــرح وهــي أوىل حــارات مطــرح مــن جهــة مســقط.
بــن  تنــدس  تــكاد  بــل  للجبــل،  حماذيــة  درٍب  علــى  منشــي   
جواحنــه، هــذه الــدرب تســمى قدميـًـا "ســكة اخليــل"؛ ألهنــا كانــت 
درب اخليــول واجلمــال إىل مســقط قبــل أن حيــرم الســيد فيصــل 
عــام 1895،  بعــد واقعــة "دخلــة مســقط"  تركــي دخوهلــا  بــن 
والــيت حــاول فيهــا أنصــار اإلمامــة االســتيالء علــى مســقط وكادوا 

أن يفعلــوا.
 منشــي مبحــاذاة اجلبــل، حمتمــن بتعرجاتــه وصخــوره ومحيميــة 
االلتصــاق بــه، هــذا الشــارع هــو الــذي عرفتــه يف طفولــيت، وأان 
أهبــط مــن مســقط وإليهــا، ففقــد تركــت حاراهتــا مبكــًرا وهجــرت 
يعمــل  حيــث  إىل  وانتقلــت  السادســة،  يف  وأان  األول  مــكاين 
والــدي، لكــن مســقط مل ترتكــي، وظلــت جتذبــي إليهــا بوشــائج 

الــدم واحلليــب واخليــوط الســحرية للذاكــرة.
نصــل إىل "رايم"، قريــة البحــر والعابريــن والصياديــن والغــرابء، 
الذيــن يرتكــون قوارهبــم املتأرجحــة بــن لعــب املــوج وســكينة الرمــل، 

ويبتنــون بيــوًت علــى فســحة ضيقــة بــن اجلبــل واملــاء.
صغــرة هــي رايم فــال نلبــث فيهــا إال مبقــدار مــا نقولــه عــن كوهنــا 
كانــت مقــر أول حمطــة كهــرابء يف مســقط وأول ســوبرماركت، 
مث نرتكهــا ببيوهتــا الصغــرة خلفنــا، ونصعــد الــدرب الــذي شــقته 
كتيبــة اهلندســة امللكيــة مــا بــن 1926-1929 عــر جبــل رايم، 
هــذه الــدرب الــيت تبــدو مهجــورة اآلن ســتأخذان إىل أعتــاب بيــت 
العلــم، إذ تصــل قصــر الســلطان تيمــور بــن فيصــل بقلعــة بيــت 

الفلــج، حيــث معســكرات اجليــش واإلجنليــز. 
أعلــى املمــر، ينكشــف األفــق عــن منظــر وكأنــه خــرج مــن ألــف 
ليلــة وليلــة، مســقط حباراهتــا مــن "اجلفينــة" الواقعــة أســفل اجلبــل 
حــى البحــر وقلعــيت اجلــاليل واملــراين وقصــر العلــم العامــر الــذي 

حترســانه منــذ مئــات الســنن.
أترجــل مــن ســياريت وأقــف فــوق الســور القصــر، أفتــح ذراعــي 
وأغمــض عيــي، أستنشــق حــرارة مســقط األســطورية ورطوبتهــا 
مرفــأ  علــى  املطــل  العلــم  بيــت  ألرى  الصــورة،  تركيــب  وأعيــد 
والفرضــة  الــرزة  حتاذيــه  وحتصيناتــه،  وقواربــه  بســفنه  مســقط 
ومســجد اخلــور ومبــى القنصليــة الريطانيــة وخيــال حــارة وجلــات، 
ببيــوت ســادهتا وجتارهــا وحدائقهــا أو "ابغاهتــا"، وبيــت فرانــس 
الداخلــي  والســوق  العجــم  ومــأمت  الفرنســية،  القنصليــة  مقــر  أو 

أعــرف مســقط ابلفطــرة والتجربــة والعيــش يف تفاصيلهــا وبــن 
أانســها، أمــا مســقط الــيت أكتبهــا كفضــاء روائــي فهــي مســقط 
اليت أعيد توليفها من كل هذا، من املراجع ومن الصور احملفوظة 
يف األراشــيف، ومــن الصــور الشــبحية يف ذهــي ومــن عاطفــيت 
املتأججــة ومــن رغبــيت العميقــة يف إنقاذهــا وإنقــاذ ذاكــريت ممَّــا مــر 
الــيت ارأتى  التحديــث،  الزمــان وحمــاوالت  تقلبــات  مــن  عليهــا 
وإزالــة  اهلــدم  مبعــاول  إال  ذلــك  فعــل  أنــه ال ميكنــه  ارأتى  مــن 
املســقطين،  لذاكــرة  أرخــت  الــيت  املــكان  وعالمــات  احلــارات 
هــي حركــة إخــالء مــن أهلهــا كذلــك، وكانــت النتيجــة أن أهــل 
مســقط القدميــة وأان واحــدة منهــم، خرجــوا المتداداهتــا اجلديــدة، 
مســقط العامــرة ببشــرها وإبحداثياهتــا اجلديــدة كمحافظــة مرتاميــة 
األطــراف، ويســكنها حــوايل ثلــث ســكان عمــان الذيــن جــاؤوا 
إليهــا مــن كل مــكان، يف هجــرات ابتــدأت بزمخهــا منــذ بدايــة 
الســبعينيات ولــن تتوقــف، فهــذه أقــدار العواصــم واملــدن الكــرى.
"مســقط تتنفــس التاريــخ، تشــعر بــه يف هــواء الصيــف الســاخن 
الثقيــل ويف صباحــات الشــتاء اخلفيفــة املشــرقة، يف األزقــة املغــرة 
والبيــوت املربعــة املتداعيــة املهملــة، حــى إنــه يتكثــف ويتقطــر يف 

قلعــيت اجلــاليل واملــراين".
االقتباس أعاله هو املدخل الذي وضعه إاين سكيت لكتابه 

حتــت الشــمس، تعكــس ســلطة املــكان والســالطن واإلجنليــز.
أختيلــه يلقــي األوامــر علــى مســاعده اهلنــدي الــذي يوصلهــا 
يف خليــط مــن العربيــة املكســرة واألورديــة، ليزحيــوا الصخــور الــيت 
الــذي  الــدرب  عــن  املعــاول  فتتتهــا 
بــدت مالحمــه يف التشــكل، ووضعهــا 

علــى أحــالس احلمــر.
اجلفينــة  لتتلقــاين  أهبــط عقبــة رايم 
مــا  بيــوت  املرتاصــة،  الصغــرة  ببيوهتــا 
زالــت عامــرة خبطــوات أهلهــا، وأجــزم 
أين لــو مشــيت ببــطء أكثــر، وأنزلــت 
نوافــذ الســيارة ســيكون إبمــكاين مســاع 
بعــض الضحــكات، ورمبــا املشــاجرات 

خلــف تلــك النوافــذ الصغــرة.
أصــل حــارة البصــرة ببيوهتــا البيضــاء 
بعــض  تتســلق  الــيت  واجلهنميــات 
حــارة  ألدخــل  ألتــف  مث  نوافذهــا، 
بيــت  متحــف  فيصبــح  الدالليــل، 
الزبــر علــى يســاري واملركــز الصحــي 
الــذي  الصحــي  املركــز  مييــي،  علــى 
حــل حمــل مستشــفى الســعادة الــذي 

أعرف مسقط بالفطرة 
والتجربة والعيش في 

تفاصيلها وبين أناسها، 
أما مسقط التي أكتبها 
فهي مسقط التي أعيد 

توليفها من المراجع 
ومن الصور المحفوظة 

في األراشيف، ومن 
الصور الشبحية في 

ذهني ومن عاطفتي 
المتأججة
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أنــدس يف بطــن واٍد آخــر أيخــذان إىل حــارة الزدجــال، ولكــن 
قبــل أن نصــل إىل هنــاك نعــرج علــى املعبــد اهلندوســي الــذي 
فيــه  وتقــام  اهلندوســية،  اجلاليــة  قبــل  مــن  ويـُــَؤمُّ  قائًمــا  زال  مــا 
أعــرف  ال  أين  ورغــم  عــام،  مائــة  مــن  ألكثــر  احتفاالهتــم 
إال  مســقط  اســتيطان  يف  اهلنــود  بــدأ  مــى  الدقــة  وجــه  علــى 
جتــار  مــن  جمتمــع  أول  تكويــن  إن  تقــول  املصــادر  بعــض  أن 
هباتيــا يف مســقط جــاء مــن كوتــش عــام 150٧، وتــورد بعــض 
احلــكاايت غــر املتأكــد مــن صحتهــا أن أحــد اهلنــود ســاعد 
اإلمــام انصــر بــن مرشــد علــى اقتحــام أســوار مســقط ومهامجــة 

.1633 عــام  الرتغاليــن 
يف ســري عــر حــارات مســقط ال أكــف عــن تذكــر خطــوايت 
يف املــكان حبســب مــا علــق مــن غبــاره يف ذاكــريت، هــذه الذاكــرة 
تشــكيل  وتعيــد  تشــكل  أهنــا  أجــزم  أكاد  والــيت  شــكلتي  الــيت 

الكاتبــة والروائيــة يف داخلــي.
الســردي  لنــص  ا بنيــة  يف كتابــه  احلميــداين  محيــد  يقــول 

أسســه بيــرت زوميــر لصــاحل اإلرســالية التبشــرية التابعــة للكنيســة 
الروتســتانتية األمركيــة، وعمــل فيــه زوميــر ومــس مــري وخاتــون 
نعيمــة وغرهــم، وأكاد أجــزم أن غالــب أهــل مســقط الذيــن مــن 
جيلــي أو يكرونــي قــد ولــدوا فيــه علــى يــدي واحــدة مــن هاتــن 

الســيدتن.
وراء هــذا املستشــفى نــرى طيــف مبــى اإلرســالية التبشــرية، 
هــدم، ومعــه  التســعينيات مث  قائًمــا حــى منتصــف  الــذي كان 
هدمــت ذاكــرة طويلــة ألبنــاء مســقط، فهــذا املبــى الــذي شــيده 
زوميــر مــا بــن عامــي 1893-1904، كان عبــارة عــن مدرســة 

وكنيســة ومبــى خــاص ألســرة زوميــر وغرهــم مــن املبشــرين.
اســتخدام  اإلجنيــل، مث  احملرريــن  العبيــد  بتعليــم  املبشــرون  بــدأ 
واملستشــفى،  الكنيســة  يف  للعمــل  مســقط  ســكان  بعــض 
تنصــر  مــن  الكنيســة  يئســت  أن  وبعــد  األجيــال،  تعاقبــت  مث 
العمانيــن وبضغــط مــن الســلطان ســعيد بــدأت تدخــل القــرآن 

منهجهــا. يف  العربيــة  واللغــة 
يف مبــى املدرســة امللحقــة ابإلرســالية تعلمــت احلــروف واألرقــام 
والفاحتــة والســور القصــار والعــد وخربشــات الطباشــر وتشــكيل 
وعزلــيت  آالمــي  اســتخدام  يف  بــدأت  هنــاك  ورمبــا  الصلصــال، 

كمحــرك مــن حمــركات اخليــال ومصنــع للكلمــات.
درب  يف  وأمضــي  املبشــرين،  وذاكــرة  الصحــي  اجملمــع  أتــرك 
ضيقــة، ليواجهــي مبــى "مدرســة الزهــراء" أول مدرســة للبنــات يف 
عمــان، الزهــراء الــيت بنيــت يف عهــد الســلطان ســعيد بــن تيمــور 
مدرســيت  قابــوس، كانــت  الســلطان  عهــد  يف  افتتحــت  لكنهــا 
وقلــم  ومســطرة  وشــنطة  وكتــاب  دفــرت  يل  صــار  وفيهــا  األوىل، 
إىل  فنغــادر  الصغــار،  عــن  الكبــار  يفصــل  أن  قبــل  رصــاص، 
احلاضنــة  االبتدائيــة  مدرســيت  أو  اخلليليــة"،  "الشمســاء  جارهتــا 

وألعاهبــا. طفولــيت وصوحيباهتــا  شــقاوات  لــكل 
حــاريت،  بدخــول  ليــأذن  الــوادي  ينكشــف  املدرســتن  بعــد 
حــارة الطــواين أو الراويــة، ولــكال االمســن داللــة حتيــل إىل املــاء، 
فــكل املــاء العــذب الــذي يغــذي مســقط وســفن زوارهــا كان أييت 
مــن طوايهنــا أو آابرهــا، مث ميتــد عــر أانبيــب خصصــت لبيــوت 
الســركال أي طبقــة احلــكام، واهلناقــرة أي أصحــاب املــال، أو 
حيمــل يف قــرب إىل البيــوت األكثــر تواضًعــا، أمــا أهــل الــوادي 
الكبــر الــذي يضــم حــارات اللوغــان والطــواين والبلــوش والشــيخ 

فكانــت نســاؤهم جيلــن املــاء مــن الطــواين مباشــرة.
"الطــوي  وأمههــا  النخيــل  بســاتن  أقيمــت  اآلابر  هــذه  علــى 
الصغــرة" و"طــوي الراويــة"، كانــت البســاتن تســمى علــى أمســاء 
طوايهنــا أو آابرهــا، فطــوي هنــا تعــي البســتان أيًضــا، وكان هلــا 
قلعــة حتميهــا، امسهــا قلعــة الراويــة، الراويــة الــيت كــرت يف ظلهــا 

فصــرت روائيــة.
أخــرج مــن الــوادي الكبــر متجهــة صــوب اجلنــوب الشــرقي، 

عــن  املــكان  مفهــوم  "خيتلــف  األديب  لنقــد  ا منظــور  مــن 
مــن  جزئــي  حيــز  إىل  األول  يشــر  إذ  الفضــاء،  مفهــوم 
حــاٍو  عــام  جمــال  هــو  الفضــاء  أن  حــن  يف  مشــويل،  فضــاء 
فالغرفــة  مكوانهتــا،  ابختــالف  واألبعــاد  األمكنــة  لــكل 
تشــكل  مكانيــة  أجــزاء  هــي  والشــارع  واملقهــى  لبيــت  وا

األعــم". للفضــاء  حمتــوى 
مســقط كمــكان لــه بعــد واحــد، واقــع بــن إحداثيــات صارمــة، 
وهــذا خيتلــف بشــكل جــذري عــن مســقط كفضــاء حــاٍو لــكل 
األمكنــة، ولــكل النــاس الذيــن عاشــوا فيهــا وســجلوا بتجارهبــم 
حيــوات متعــددة املعــاين، أانس مشــوا يف دروهبــا وجعلــوا مــن تعــدد 
أماكنهــا فضــاء واحــًدا كبــرًا، ضاًمــا آلالمهــم وجتارهبــم وأشــواقهم 
وأحزاهنــم، أانس عاشــوا أايمهــم بشــجاعة كبــرة حينًــا وبيــأس كثــر 
أحيــااًن أخــرى، وهــم يواجهــون الثــورات واحلــروب وأزمنــة اجلــوع 
والقحط واألوبئة، أانس عاشــوا جتارب الفقد والغياب يف متوالية 
ال هنائيــة مــن احلــزن وأانس عاشــوا الفــرح وكأن هللا مل جيعــل للحــزن 

مــكااًن يف قلوهبــم البيضــاء. وهــذا، كل هــذا جيعــل مــن مســقط 
فضــاًء روائيًّــا ابمتيــاز.

ومســقط  الشــيء،  ســقوط  موضــع  هــي  مســقط  املعجــم  يف 
الرمــل منتهــاه، ومســقط النــور يف البيــت فرجــة يقــع منهــا الضــوء، 
مســقط  هــي  الــيت  ومســقط  نزولــه،  أماكــن  الغيــث  ومســاقط 
املكانيــة  ومرجعيــيت  األوىل،  وخطــوايت  والديت،  مــكان  رأســي، 

الــيت أقيــس ذاكــريت يف العــامل عليهــا. 
هــي مســقط الصغــرة مثــل قلــب منــدس يف صــدر اجلبــال وال 
منفــذ هلــا إال مرفــأ صغــر حماصــر بقلعتــن، مســقط الصياديــن 
واملزارعــن والتجــار والعشــاق واجملانــن والغــزاة وبيــت الســركال 
البحــارة ومينــاء  الســفن وراحــة  والقناصلــة واالتفاقيــات ومنــارة 
العــذب والفحــم، مســقط خمــزن الســالح وســوق  التــزود ابملــاء 
العبيــد، مســقط الــيت تعاقــب علــى حكمهــا اليعاربــة والرتغاليــون 
والفــرس والبوســعيدون، هــي مســقط املطمئنــة خلليــط أهلهــا، مــن 
عــرب وعجــم وهنــود وأفارقــة ويهــود يف وقــت مــا، واخلائفــة دوًمــا 
مــن غــزو قبائــل الداخــل الــيت مل تكــف طــوال التاريــخ عــن حماولــة 

االســتيالء عليهــا، فجعلــت علــى كل جبــل وتلــة بــرج مراقبــة.
 مســقط الناعســة، مســقط الغارقــة يف ظلمــة ليلهــا، مســقط 
الــيت  ومســقط  الغمــوض،  ســتائر  خلــف  عــروس  مثــل  املتواريــة 
مــن عذوبــة آابرهــا،  تبــذل نفســها لألصدقــاء بكــرم وتســقيهم 
مســقط الــيت تعاقــب علــى حكمهــا الســالطن ومنهــم الســيدة 
الســيد  أخيهــا  وفــاة  بعــد  ســعيد  بــن  أمحــد  اإلمــام  بنــت  مــوزة 
ســلطان بــن أمحــد فأصبحــت وصيــة علــى ابنــه ســعيد، وصهــرت 
قــروش الفضــة كــي تلقــم البنــادق وتواجــه إخوهتــا الذيــن حاصــروا 

مســقط راغبــن يف االســتيالء علــى احلكــم.
هــذه مســقط الــيت ختصــي، مســقط الــيت ال َأِكلُّ مــن القــراءة 
ورطوبــة  حبرهــا  برائحــة  وعمــدت  طرقاهتــا،  يف  واملشــي  عنهــا 
جوهــا املمتزجــة برائحــة الصلصــال والســمك املقلــي، كل الروائــح 
الــيت عرفــت فيهــا الطباشــر  الــيت جــاءت مــن بعدهــا. مســقط 
وجربــت ضــرب املســطرة علــى ابطــن الكــف وظاهــره وكونــت فيهــا 
املاجنــو، وســابقت يف  والشــياه وأشــجار  احلجــر  مــع  صداقــات 
طوايهنــا وابغاهتــا اجلداجــد وحاولــت مطاولــة النخيــل، مســقط 
األعمــام  وبيــوت  وجــديت  جــدي  وجتــذري،  جــذري  هــي  الــيت 
الشــعبية،  أبلعاهبــا  مســقط  وطفولــيت،  أهلــي  وذاكــرة  واألخــوال 
وابلغبــار الــذي تثــره األقــدام الراكضــة يف أزقتهــا الضيقــة، مســقط 

األعيــاد واملــآمت واألفــراح واملســرات الصغــرة.
هــذه هــي مســقط الــيت أعشــق تفاصيلهــا وحكاايهتــا وال أكتفــي 
لفافــات  مــن  بــكل ذاكرهتــا  اســتدعائها  أو  الكتابــة عنهــا،  مــن 
النســيان، فأصنــع منهــا فضــاًء روائيًّــا، وأقدمهــا بطزاجــة القــدمي 
الــذي يســتعصي علــى النســيان، واجلديــد املتغــر الــذي مــا زال 

حيــاول أن يقــول نفســه عــر احلــكاايت.

أعلى الممر، ينكشف األفق عن منظر 
وكأنه خرج من ألف ليلة وليلة، مسقط 
بحاراتها من »الجفينة« الواقعة أسفل 

الجبل حتى البحر وقلعتي الجللي 
والميراني وقصر العلم العامر الذي 

تحرسانه منذ مئات السنين

في سيري عبر حارات مسقط ال أكف 
عن تذكر خطواتي في المكان، بحسب 

ما علق من غباره في ذاكرتي، هذه 
الذاكرة التي شكلتني والتي أكاد أجزم 

أنها تشكل وتعيد تشكيل الكاتبة 
والروائية في داخلي
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إىل  مــن مدرســة  تنتقــل  الــذي جيعلــك  مــا   ■  
أخــرى ومــن خامــة إىل أخــرى، هــل هــو جتربــة 
اجتاهــات جديــدة، أم أن لألمــر عاقــة بطبيعــة 

املوضــوع الــذي تريــد أن تعاجلــه؟
-أراهــن طيلــة الوقــت علــى كســر مــا توصلــت إليــه 
مــن قناعــات فنيــة وأدخــل يف مغامــرة جديــدة، فــأان أكــره 
أن خيتــزل إبداعــي يف زاويــة واحــدة، املشــلكة أننــا نــدرس 
الفنيــة  املــدارس  عــن  ونتكلــم  جامــدة  الفــن كنظــرايت 
وكأهنا أشــياء مغلقة على نفســها. لدي إحســاس أننا لو 
اشــتغلنا بشــكل صحيــح وجــدي كنــا وصلنــا ملــدارس فنيــة 
خاصــة بنــا؛ فالوقــوع يف أســر املدرســة الفنيــة وتنميطهــا 
جيعــل مــن يعمــل يف التجريــد يشــبه بــراك أو فارســاريللي، 
ومــن يعمــل يف الســرايلية يشــبه دايل، أعتقــد مشــكلتنا 
كانــت يف البــداايت حيــث كان الفــن يتــم تدريســه علــى 

■ ســألناه يف البدايــة: هــل تعتقــد أن فنــك يعــد 
جســًرا بــن الثقافتــن الشــرقية والغربيــة؟ 

يف  الفنــان  هــدف  أن  وأرى  ذلــك،  يف  أفكــر  مل   -
النهايــة أن يعــر عــن اإلنســان، وقــد اســتفدت ابلطبــع 
مــن دراســيت ابخلــارج، واطلعــت علــى أحــدث التجــارب 
الفنيــة يف اخلــارج وأمههــا، ولكنــي يف عملــي كنــت غارقًــا 
يف تفاصيــل حيــاة البشــر والنــاس يف مصــر، كنــت أريــد 
عــن  البحــث  وكذلــك  مهومهــم،  وعــن  عنهــم  التعبــر 
طريقــة ذاتيــة للتعبــر عمــا جيــول بداخلــي، وهلــذا مل يعنــي 
االنتمــاء إىل مدرســة فنيــة مــا، بــل علــى العكــس كنــت 
دائًمــا أحبــث عــن اخلامــات اجلديــدة، وأجــرب نفســي يف 
مياديــن فنيــة عــدة، مثــل: النحــت، واخلــزف، والتصويــر 
الزيــيت، والوســائط املختلفــة، وكان هــديف االشــتباك مــع 

اجلديــد، واالســتمتاع حبريــيت طــوال الوقــت.

الفنان التشكيلي محمد عبلة لـ»الجسرة«:

أستمتع بحريتي يف االنتقال

بني املدارس والخامات

حوار: شريف عبداجمليد

مؤخــًرا حصــل الفنــان املصــري حممــد عبلــة علــى وســام جوتــه من أملانيا، ليصبح أول تشــكيلي 
عــريب حيصــل علــى الوســام الــذي حصــل عليــه مــن قبــل أدابء كبــار، بينهــم الشــاعر الكبــر 
أدونيــس، والكاتــب واملرتجــم القديــر عبــد الغفارمــكاوي. وهــذه األايم حيتضــن أتيليــه العــرب 
للثقافــة والفنــون أكــر معــرض اســتعادي للفنــان، يف قاعــات قصــر جالــرى »ضــي« الزمالــك، 
تتــوزع علــى أربعــة طوابــق، وحنــو 20 غرفــة كبــرة، خبــاف حديقــة القصــر املخصصــة لعــرض 

األعمــال النحتيــة.
الفنــان حممــد عبلــة أحــد أهــم الفنانــن التشــكيلين يف مصــر والعــامل العــريب، ومــن أكثرهــم 
اشــتباًكا ابلواقــع، مــن خــال لوحاتــه، ومــن خــال نشــاطه السياســي كذلــك، مــن دفاعــه 
عــن جزيــرة القرصايــة يف النيــل، إىل اشــرتاكه يف جلنــة كتابــة الدســتور املصــري عــام 2013. 
ــر مــن جامعــة اإلســكندرية عــام  ــة الفنــون اجلميلــة قســم تصوي حاصــل علــى بكالوريــس كلي
1977، ودبلــوم كليــة الفنــون اجلميلــة 1978، كمــا أنــه درس يف كليــة الفنــون والصناعــات 
قســم )حنــت( بزيــورخ- سويســرا- عــام 1981، وشــارك يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة، 
ويقيــم حالًيــا معرًضــا اســتعادايًّ ألعمالــه الفنيــة جبالــري "ضــي" ابلزمالــك حيــث يعــرض مئــي 

عمــل مــن أعمالــه متثــل مراحلــه اإلبداعيــة املختلفــة.
وعــن رحلتــه ومســرته الفنيــة منــذ امليــاد ابلدقهليــة عــام 1953 حــى اآلن، كان لنــا معــه 

هــذا احلــوار..

بعد حريق 
المسافرخانة، 

قررت أن 
أرسم لوحة 

يوميًّا بصرف 
النظر عن 
مستواها 

الفني، كان 
ذلك أشبه 

بمقاومة لكل 
الهزائم التي 

مررت بها
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متعــددة،  يل  ابلنســبة  اإلهلــام  ومصــادر  أكثــر،  الواقــع 
فــاألدابء واملفكــرون يكتبــون عــن اجملتمــع والنــاس الذيــن 
أقــدم هلــم أعمــايل، وابلتــايل فهــي ليســت مصــدر إهلــام 
علــى  وحمفــز  مســاعد  عامــل  ولكنهــا  مباشــر،  بشــكل 

اإلبــداع. 
الــذي  الفــن  أايًّ كان  والفنــان  الكاتــب  أن  وأرى   
اجملتمــع،  يف  ودور  أتثــر  لــه  يكــون  أن  بــد  ال  ميارســه 
وهــذا اكتســبته مــن الســفر للخــارج، حيــث وجــدت أن 
الفنــان التشــكيلي ال يعيــش يف بــرج عاجــي، وكذلــك 
ليــس بشــكل أيديولوجــي علــى طريقــة جرامشــي والفنــان 
العضــوي، بــل بشــكل تلقائــي، علــى الفنــان أن يســتمع 
جيــًدا إىل نبــض جمتمعــه، ويســاهم يف تنميتــه وأن يكــون 

جــزًءا منــه.
■ شــاركت يف فعاليــات فنيــة كثــرة، يف الفضــاء 

املفتــوح، كيــف كانــت هــذه التجــارب؟
قمــت  وهلــذا  التفاعلــي؛  الفــن  بطريقــة  أؤمــن   -
بعمــل جــدارايت يف منطقــة مصــر القدميــة، وكذلــك 
يف اإلســكندرية، ويف فعاليــات الفــن ميــدان بعــد ثــورة 
يقتــي  ال  مجهــوًرا  تســتهدف  األعمــال  هــذه  ينايــر، 
اللوحــات وال يذهــب إليهــا يف املعــارض واملتاحــف، 
قــد  املــكان،  وذاكــرة  مجاليــات  مــن  جــزًءا  تصنــع 
تعيــش اجلداريــة عمــًرا أقــل، لكنهــا جتعــل الفــن مفــردة 

الدســتور، حيــث  لكتابــة  مبشــاركيت يف جلنــة اخلمســن 
إنــي رأيــت أهنــا كانــت مســامهة مهمــة يف تغيــر اجملتمــع 

لألفضــل. 
■ لك العديد من املراسم فما السر يف ذلك؟ 

- يل مرســم بعمــارة أنــور وجــدي بوســط البلــد الــيت 
الفيــوم  يف  مرســم  وكذلــك  خــاص،  بشــكل  أعشــقها 
القرصايــة،  جزيــرة  يف  اثلــث  ومرســم  هنــاك،  بيــيت  يف 
أنــواع  فــإن مقابلــة  وهــذا ألين ملــول بطبعــي، وكذلــك 
عديــدة وخمتلفــة مــن األمنــاط البشــرية يســاهم يف معرفــة 
تفكرالبشــر مبســتوايهتم املختلفة، وكذلك رؤيتهم لعملي 
الفــي واملناقشــة والتفكــر، والتعامــل اليومــي مــع النــاس 
يســاهم يف جتديــد أفــكار الفنــان، وجيعلــه ال يستســلم ملــن 
يقــدرون فنــه فقــط، بــل يكــون منفتًحــا لتقبــل أي نقــد.
■ حدثنــا عــن طريقتــك يف اإلبــداع بــن األماكــن 
الثــاث، هــل تــرتك لوحــة غــر مكتملــة يف مرســم 
وتبــدأ لوحــة أخــرى يف مرســم آخــر؟ هــل حتملهــا 
مــن هنــا إىل هنــاك؟ وهــل ختتلــف موضوعــات 

اللوحــات بــن املراســم املختلفــة؟
- ابلطبــع ختتلــف موضوعــات اللوحــات مــن مرســم 
أعمــايل،  موضــوع  ومهومهــم  البشــر  إن  حيــث  آلخــر؛ 

الفنــان ووعيــه  بــن  فجــوة  ذلــك  فخلــق  األجانــب  يــد 
إبرثــه البصــري إىل أن توالــت أجيــال حاولــت أن تصنــع 
صوهتــا وفنهــا اخلــاص النابــع مــن بيئتهــا وحضارهتــا كمــا 
أحــاول أان، وتبًعــا للموضــوع الــذي أعمــل عليــه أختــار 
اخلامــة املناســبة والتكنيــك الفــي املناســب حلالــة املعــرض 

واملفهــوم الفــي الــذي جيمــع اللوحــات.
حياتــك  يف  مفصلــي  حــدث  هنــاك  كان   ■
مرمســك ابملســافرخانة يف  وهــو حريــق  الفنيــة، 
عــام 1998، كيــف كان رد فعلــك إزاء حريــق 

الفنيــة؟ أعمالــك  ومعظــم  املرســم 
- كان احلريــق مــن أكثــر مــن عشــرين عاًمــا، وكان 
، ســواء علــى صعيــد فقــد اللوحــات أو  أتثــره كبــرًا علــيَّ
فقــد املبــى األثــري ذاتــه، فقــد رجعــت إىل قريــيت، وذهبــت 
ألمــي ألكتــب عــن املوقــف وذكــراييت عــن املســافرخانة، 
وقررت أن أرسم لوحة يوميًّا بصرف النظر عن مستواها 
الفــي، كان ذلــك أشــبه مبقاومــة لــكل اهلزائــم الــيت مــررت 
هبــا، وأن تكــون هــذه اللوحــات هــي الونــس اخلــاص يب 
مــن  حياوطــي  مــا  ملقاومــة  بــه؛  أحتمــي  الــذي  وامللجــأ 

ظــالم. 
■ لــك عاقــات عميقــة مــع األدابء واملثقفــن، 

فهــل يعــد ذلــك جــزًءا مــن إهلامــك الفــي؟ 
- ابلنســبة يل، تســاعدين األعمــال األدبيــة علــى فهــم 

عميًقــا.  أثرهــا  يكــون  الزاويــة  هــذه  ومــن  يوميــة، 
■ قمت مبساعدة العديد من الفنانن والشباب 
وأطلقــت جائــزة للتصويــر، فهــل هــذا جــزء مــن 

مفهومــك للمشــاركة االجتماعيــة للفنان؟
- ابلطبــع، وأان أتــرع جبائــزة ســنوية للرســوم املتحركــة 
والتصويــر الزيــيت، وقدمــت أمســاء فنيــة عديــدة، منهــا: 

هــاين راشــد، وصبــا ح نعيــم، وغرمهــا.
الكــوالج  جمــايل  يف  مهمــة  جتــارب  لــك   ■
واســتخدام اخلــط العــريب يف اللوحــة التشــكيلية 
اللوحــة  يف  وتوظيفــه  الضــوء  فكــرة  وكذلــك 
معارضــك  يف  ذلــك  أثــر  عــن  حدثنــا  الفنيــة، 

الفــي؟ وإبداعــك 
ابلضــوء  اللعــب  أهــوى  فــأان  للضــوء  ابلنســبة   -
االصطناعــي بعيــًدا عــن نظــرايت اللــون؛ فهــي تشــتغل 
يف  املختلفــة، كمــا  بتدرجاتــه  الطبيعــي  الضــوء  علــى 
معرضي أضواء املدينة على ســبيل املثال؛ وهلذا ابتكرت 
خامــات وصبغــات لونيــة خاصــة، حيــث كنــت مهموًمــا 
كمغامــرة  للمدينــة  جديــدة  جغرافيــا  تقــدمي  مبحاولــة 
معاجلــة  وكذلــك  تضاريســها،  لقــراءة  سيســيولوجية 
جديــدة يف التلويــن، يف فــن الكــوالج مــزج العناصــر ال 
بــدَّ أن يكــون جــزًءا مــن اللوحــة ليــس خارًجــا عليهــا، 
بــل مــن داخلهــا وهلــذا تعــد هــذه األعمــال طريقــة مــن 
طــرق فــن البــوب أرت، ولكــن بشــكل مصــري؛ وهلــذا 
كانــت التجربــة أحيــااًن مــا تعتمــد علــى خطــوط فنــان 
اخلــط العــريب خضــر البورســعيدي، وأحيــاان مــا أكنــت 
اجملــالت،  أو  اجلرائــد  مــن  الكلمــات  بعــض  أســتخدم 

اللوحــة. يف  وتوظيفهــا 
■ هنــاك عاقــة خاصــة تربطــك ابلنيــل وكأنــه 
صــار عامــة علــى أعمالــك وأتماتــك بعكــس 
البحــر علــى الرغــم مــن أنــك درســت وتعلمــت 

اإلســكندرية؟ يف 
- عالقــيت ابلنيــل خاصــة جــدًّا، وكان مشــروع خترجــي 
جبامعــة اإلســكندرية عــن املراكبيــة الذيــن ينقلــون البضائــع 
الــوادي  جنــوب  أقصــى  يف  الصعيــد  مــن  واملنتجــات 
للقاهــرة، والنيــل مرتبــط بنســيج الشــخصية املصريــة، وقــد 
عايشــت الفيضــان وغضــب النيــل، وهــو مــا جلعــي أدرك 
أمهيتــه ومركزيتــه يف التاريــخ املصــري القــدمي وحــى اآلن.

اخلمســن  جلنــة  يف  مشــاركتك  تــرى  كيــف   ■
املصــري؟  الدســتور  لكتابــة 

ـ شــاركت يف معظــم احلــركات االحتجاجيــة قبــل ثــورة 
ا  ينايــر وحــى اعتصــام وزارة الثقافــة، وهلــذا ســعدت جــدًّ

أراهن طيلة 
الوقت على 

كسر ما 
توصلت إليه 
من قناعات 

فنية وأدخل 
في مغامرة 

جديدة؛ 
فأنا أكره 

أن يختزل 
إبداعي في 
زاوية واحدة

مشكلة 
التشكيل 

العربي كانت 
في البدايات 

حيث كان 
الفن يتم 

تدريسه على 
يد األجانب؛ 
فخلق ذلك 
فجوة بين 

الفنان ووعيه 
بإرثه البصري

تساعدني 
األعمال 

األدبية على 
فهم الواقع 

أكثر، ومصادر 
اإللهام 

بالنسبة لي 
متعددة، 
فاألدباء 

والمفكرون 
يكتبون عن 

المجتمع 
والناس الذين 

أقدم لهم 
أعمالي
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دول العــامل، حدثنــا عــن أمههــا؟ 
ـ من أهم املقتنيات متثال سيزيف يف مدينة فالسدودة 
أبملانيــا، وال يــزال موجــوًدا هنــاك حــى اآلن، وكان ذلــك 
االنتقاء يف عام 1994، ومن أطرف املقتنيات جدارية 
يف أحــد األســواق يف ميجنــة دهلــي ابهلنــد شــاركت يف 
صنعهــا، وقــد أعجــب البســطاء واملتعاملــون يف الســوق 
ابجلداريــة، وهــو مــا أســعدين جــدًّا، ويل كذلــك مقتنيــات 
مــن  العديــد  ويف  أبملانيــا،  احلديــث  الفــن  متحــف  يف 

الــدول األخــرى.
 ■ متحــف الكاريكاتــر، كيــف نشــأت الفكــرة يف 

ذهنــك حــى حتققــت علــى أرض الواقــع؟
 - عندمــا خترجــت يف اجلامعــة يف الســبعينيات كان 
ذلــك هــو العصــر الذهــي لفــن الكاريكاتــر يف مصــر، 
ولكــي  فنــان كاريكاتــر،  أصبــح  أبن  أحلــم  وكنــت 
كنــت فاشــاًل حلــدٍّ مــا يف ذلــك، مــع أين أعشــق هــذا 
فنــاين  أهــم  أحــد  الكبرزهــدي-  للفنــان  وقلــت  الفــن، 
الكاريكاتر يف مصر- إني يف يوم ما سوف أقيم متحًفا 
للكاريكاتــر، وقــد حققــت ذلــك احللــم يف بيــيت يف قريــة 

وأتمــل الطبيعــة، وقــد أتثــرت ابلفنــان حامــد نــدا يف حمطــة 
اعترهتــا حمطــة احلــب واإلعجــاب، وقــد غادرهتــا بعــد فــرتة 
ألجــد أســلويب اخلــاص، وحتدثــت يف الكتــاب كذلــك 
عــن عالقــيت أبمــي وأســريت واألســتاذ حســن ظاظــا الــذي 
تعلمــت منــه الكثــر؛ فقــد فتــح أمامــي جمــاالت خصبــة 
ا  مهــم جــدًّ فالكتــاب  املعرفــة؛ وهلــذا  يف شــى جمــاالت 
للبــوح، وتعبــر عــن احلنــن، وأتمــل صعــوابت وحتــدايت 

الرحلــة. 
■ معرضك االســتيعادي يف جالري "ضي" والذي 
ــة  ــراه؟ وهــل هــو هناي حيــوي مئــي عمــل فــي، كيــف ت

ملرحلــة وبدايــة ملرحلــة جديــدة يف حياتــك الفنيــة؟
ـ لــن تصدقــي لــو أخرتــك أنــي مــن كثــرة األعمــال 
الفنيــة الــيت أنتجتهــا كنــت أحيــاان أشــاهدها كمشــاهٍد 
عــادي، وأفــرح ابللوحــات وكأهنــا جديــدة، فقــد اخــرتت 
ضمــن  مــن  االســتعادي  املعــرض  يف  اللوحــات  هــذه 
فــرح  حالــة  يل  ميثــل  واملعــرض  ا،  جــدًّ لوحــات كثــرة 

ا. خاصــة جــدًّ

الفنيــة  احلالــة  ختتلــف  وابلتــايل 
هنــا  وأذكــر  املــكان،  ابختــالف 
املســتثمرون  جــاء  أن  وقــت 
احلكومــة  مــن  قــرارًا  واســتصدروا 
جزيــرة  مــن  النــاس  لطــرد 
ســيدة  مــي  وطلبــت  القرصايــة، 
مســنة أن أفعــل شــيًئا حلمايتهــم، 
بعمــل  وقمــت  الفرشــاة  تركــت 
معــرض تصويــر فوتوغــرايف، وفيلــم 
تســجيلي مسيتــه )زي الســمك(، 
وعــرض علــى اليوتيــوب، وحقــق 
ذيوًعــا فــاق تصــوري، ومت وقــف 
اجلزيــرة  ســكان  وبقــى  املشــروع 
البســطاء يف جزيرهتــم، كمــا أنــي 
أتــرك كل عمــل يف مكانــه ورمبــا 
أعــود إليــه بعــد ســنوات، وأحيــاان 
أتفاجــأ بوجــود هــذا العمــل الــذي 
قــد  وأكــون  مرمســي  يف  تركتــه 
بفكــرة  فيلهمــي  مركــوان؛  نســيته 
مــن  أكملــه كجــزء  أو  جديــدة 

الشــاغل. شــغلي  ويصرهــو  جديــد،  مشــروع 
 ■ تســتعن أحيــاان ابلفوتوغرفيــا يف عملــك الفــي 

ومزجهــا مــع التشــكيل لعملــك اإلبداعــي؟
- قدميًــا كان الفنــان التشــكيلي يذهــب إىل احلقــول 
العصــر هــي جــزء مــن تركيبــيت  ويرســم، ولكــن مواكبــة 
وعندمــا  املشــهد،  لتســجيل  تكفــي  فالكامــرا  الفنيــة؛ 
الوســائط  اســتخدام  أمــا  للرســم،  أعــود  ملرمســي  أعــود 
املتعــددة فهــو أســلوب فــي اعتمــدت عليــه، فهــذا املــزج 
الفــي جيعلــك تــرى اللوحــة بشــكل أكثــر محيميــة ومجاليــة. 
وكمــا ذكــرت فالتجريــب يف اخلامــات ســواء اخلزفيــة أو 
الفوتوغرافيــا، وهــي أدوات متاحــة، ولكــن  أو  النحتيــة 
املهــم كيــف جتعلهــا جــزًءا مــن اللوحــة. وال بــد أن يكــون 

الفنــان مغامــرًا جيــرب ويتعلــم اجلديــد طــوال الوقــت. 
■ مل حتصــل علــى جائــزة مــن مصــر هــل يشــكل 

ذلــك نوًعــا مــن األمل أو الغــن تشــعر بــه؟
- حصلــت علــى جوائــز يف املســابقات الــيت شــاركت 
أفعلــه طــوال  مــا  فيهــا، وال أشــغل ابيل ابجلوائــز، وكل 

الوقــت هــو العمــل واملزيــد مــن العمــل. 
■ هنــاك أعمــال ومقتنيــات لــك يف العديــد مــن 

تونــس ابلفيــوم. وهــو أول متحــف للكاريكاتــر 
يف الشــرق األوســط وإفريقيا. وهذا املتحف 

ورائعــة  مهمــة  جمموعــات  جلمــع  نتــاج 
متثــل تطــور فــن الكاريكاتــر يف مصــر 
البــداايت وحــى اآلن، وحقــق  منــذ 
زايرات  وأنظــم  مذهــاًل،  جناًحــا 
يتعــرف  كــي  للمــدارس؛  جمانيــة 
الرائــع  الفــن  هــذا  الطــالب علــى 
الــذي حقــق ذروة جناحــه يف حلظــة 
ويف  املصريــة،  الصحافــة  تفــوق 
مرتبــط  فــن  فهــو  ازدهارهــا،  عــزِّ 
االجتماعــي  والنقــد  ابلصحافــة 
والسياســي بشــكل خاص. صحيح 

توقــف النشــاط قليــاًل وقــت جائحــة 
رويــًدا  يعــود  هــو  هــا  ولكــن  كــوروان، 

رويــًدا ليحتــل مكانتــه كمتحــف كاركاتــر 
بقيــة  يف  الفكــرة  تنتشــر  أن  وأمتــى  متفــرد، 

العربيــة. الــدول 
الســرة  بــن  ميــزج  بكتابــة كتــاب  قمــت   ■

الذاتيــة والتاريــخ وذكرايتــك عــن احليــاة الثقافية، 
والبــد أن تكــون لــدى الفنــان دوافــع قويــة جتعلــه 
يغــادر الريشــة ويلجــأ إىل وســيلة أخــرى للتعبــر؟
- رمبــا كانــت العزلــة اإلجباريــة وقــت كــوروان دافًعــا 
للتأمــل وإاثرة الذكــرايت، وقــد جــاءت الكتابــة بشــكل 
مــن  رحلــيت  عــن  بــوك  ابلفيــس  علــى صفحــيت  عفــوي 
أيديهــم  علــى  تعلمــت  ومــن  ابلدراســة،  مــرورًا  القريــة 
وأســاتذيت وزمالئــي ورحلــة كفاحــي حــى إمتــام الدراســة، 
والكفــاح  املثابــرة  علــى  دليــاًل  القصــة  هــذه  متثــل  ورمبــا 
يســتفيد منهــا حمبــو النجــاح عامــة وحمبــو الفنــون بشــكل 
خــاص. وهــي حماولــة لكتابــة الســرة مــن خــالل حمطــات 
ومواقــف طريفــة وغــر تقليديــة، مــن أهــم املواقــف القدريــة 
عندمــا اســتأجرت شــقة يف عابديــن، وكانــت خاليــة إال 
مــن مكتــب وأوراق كثــرة مهملــة، وأان أرتــب األوراق 
وجــدت خطــااًب مــن الفنــان حامــد نــدا مرســاًل حلميــه، 
وكان ذلــك عــام 1961، وشــعرت أن اخلطــاب مبثابــة 
دعــم يل، خاصــة أنــي يف تلــك الفــرتة كنــت أعــاين بشــدة 
اخلطــاب مرســل يل،  الفــي، وشــعرت أبن  الوســط  يف 
وتكلمــت يف كتــايب "حــكاوي حممــد عبلــة" عــن عالقــايت 
أبســتاذي ســيف وانلــي الــذي تعلمــت منــه فكــرة حــب 

أهوى اللعب 
بالضوء 

االصطناعي 
بعيًدا عن 

نظريات 
اللون فهي 

تشتغل 
على الضوء 

الطبيعي 
بتدرجاته 
المختلفة، 

كما في 
معرضي 

أضواء المدينة 
على سبيل 

المثال 
استخدام 
الوسائط 

المتعددة 
يجعلك 

ترى اللوحة 
بشكل أكثر 

حميمية 
وجمالية

كنت أحلم 
بأن أصبح 

فنان 
كاريكاتير، 

ولكني كنت 
فاشًل لحدٍّ ما 
في ذلك، مع 

أني أعشق 
هذا الفن؛ 

لهذا أقمت له 
متحًفا
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مل يكــن جســر عيــذاب هــو الطريــق الوحيــد حلجــاج إفريقيــا، 
ومينــاء  مدينــة  تزدهــر  أن  قبــل  واألقــدم  األشــهر  لكنــه كان 
يبحــرون  احلجــاج  مــن  متزايــدة  أعــداًدا  فتســتقطب  الســويس؛ 
منهــا إىل )جــدة( ويواصلــون طريقهــم إىل بيــت هللا احلــرام، كانــت 
الرحلــة تســتغرق شــهورًا يتعــرض خالهلــا احلجــاج ملشــاق وخماطــر 

شــى يف البحــر والــر. 
مــا  بعــض  علــى  جبــر  ابــن  ويطلعنــا 

يف  مشــاق  مــن  احلجــاج  لــه  تعــرض 
كتابــه )تذكــرة ابألخبــار عــن اتفاقــات 
األســفار، اعتبــار الناســك يف ذكــر اآلاثر 
جغرافيَّــا  وقــد كان  واملناســك(  الكرميــة 
بدراســة  شــغوفًا  وكاتبًــا  وشــاعرًا  رحالــة 
رحلتــه  فكانــت  والعبــاد،  البــالد  أحــوال 
واســتطالع  احلــج  فريضــة  أداء  بغــرض 
ودراســة املــدن واجملتمعــات الــيت حيــل هبــا 

احلــرام. بيــت هللا  إىل  طريقــه  يف 

انطلــق مــن غرانطــة، فعــر مضيــق جبــل طــارق إىل ســبتة يف 
املغــرب، ومنهــا ركــب البحــر إىل جزيــرة صقليــة، مث مصــر لعبــور 
البحر األمحر إىل مدينة جدة، وكتب عن أهوال البحر الذي كاد 
يعصــف بســفينته، وكيــف ركــب قافلــة محلتــه إىل مكــة، الــيت وصــل 
إليهــا بعــد قرابــة 6 أشــهر يف الطريــق مــن األندلــس ســنة 5٧9 
هجريــة املوافــق 1183 ميالديــة. وصــوَّر ابــن جبــر عجــز بعــض 
املســافرين عــن حتمــل مشــاق العطــش 
والســر حتــت وهــج الشــمس واخلــوف 
جانــب  إىل  الليــل  يف  الضــواري  مــن 
يكــن  ومل  هلــم،  اجلمالــن  اســتغالل 
غــر اجلمــال وســيلة لعبــور الصحــراء. 
)البجــاة(  اســتغالل  عــن  وكتــب 
ملوســم احلــج فقــال عنهــم "فرقــة أضــل 
مــن األنعــام ســبياًل وأقــل عقــواًل، ال 
إذ  التوحيــد"  ســوى كلمــة  هلــم  ديــن 
يســلكون ببعــض احلجــاج يف دروب 

تحكي الرحلة املقدسة

أمحد عز العرب

جدران البهجة

الطريــق الصحــراوي املمتــد بــن النيــل والبحــر األمحــر، هــو جســر احلــج، 
كانــت قوافــل املســلمن األفارقــة تعــره إىل األراضــي املقدســة ابحلجــاز، 
تتجــه  والســنغال  العــريب وموريتانيــا  املغــرب  بــاد  مــن  القادمــة  القوافــل 
شــرقًا إىل وادي النيــل، كمــا يتجــه القادمــون مــن كردفــان مشــااًل عــر درب 
األربعــن حيــث يلتقــي اجلمعــان انحيــة مدينــة قــوص يف مديريــة قنــا، للتــزود 
مبــؤن الطعــام واملــاء متهيــًدا لقطــع اجلــزء الــري مــن جســر احلــج عــر صحــراء 
الرحلــة  مــن  البحــري  اجلــزء  ليبــدأ  األمحــر،  البحــر  ســاحل  إىل  عيــذاب 
ابلبواخــر مــن مينــاء )القصــر( إىل مينــاء )جــدة( علــى الضفــة املقابلــة، 

وعلــي نفــس خــط العــرض الــذي جيمــع املدينتــن. 

لم يكن جسر عيذاب هو الطريق 
الوحيد لحجاج إفريقيا، لكنه 
كان األشهر واألقدم قبل أن 

تزدهر مدينة وميناء السويس 
فتستقطب أعداًدا متزايدة من 

الحجاج يبحرون منها إلى جدة
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مهجــورة ال مــاء فيهــا، فــإن مــات احلــاج 
عطًشــا هنبــوا أموالــه ومتعلقاتــه، كمــا ذكــر 
أهنــم حيّملــون الســفن ابحلجــاج أبكثــر ممــا 
هبــم  يصنــع  مبــا  مبالــن  غــر  تســتوعب، 
البحــر، طمًعــا ابألجــور ويقولــون: "علينــا 

األرواح".  احلجــاج  وعلــى  ابأللــواح 
أمــا ابــن بطوطــة فقــد خــرج مــن طنجــة 
قاصًدا احلج فطالت رحلته حنو 25 عاًما 
قضاهــا متنقــاًل بــن بــالد املشــرق العــريب 
ومالحظاتــه، كتــب  مشــاهداته  يســجل 

والذكــور،  اإلانث  مــن  األحبــاب  هجــر  علــى  أمــري  »حزمــت 
وفارقــت وطــي مفارقــة الطيــور للوكــور، وكان والــداي بقيــد احليــاة 
ــا«. جتــول ابــن  ــا، ولقيــت كمــا لقيــا َنَصًب فتحملــت لبعدمهــا َوَصًب
بطوطــة بــن مــدن املشــرق وقــام ابحلــج ثــالث مــرات خــالل رحلتــه 

الطويلــة فــكان مســارها كمــا ذكــر:
 »رحــالت ثــالث، بــدأت أوالهــا مــن طنجــة ابجتــاه إفريقيــة 
حــى اإلســكندرية ومنهــا لدميــاط فالقاهــرة، مث تبعــت ســفري 
يف النيــل إىل أســوان فعيــذاب علــى البحــر األمحــر، ومنهــا أحبــرت 
إىل جــدة مث عــدت للقاهــرة ودمشــق عــر فلســطن، مث ســرت 
إىل الالذقيــة فحلــب، واجتهــت مــع قافلــة حجــاج إىل مكــة، مث 
للمــرة  فارقــت وحججــت  العــراق، مث  إىل  ذلــك  بعــد  توجهــت 
الثانيــة، مث انطلقــت مــن مكــة إىل اليمــن فالبحريــن ومنهــا إىل 

مكــة، مث وصلــت إىل مصــر وهــي أم البــالد«. 
أما خماطر الطريق الصحراوي بن قوص وميناء عيذاب 

)القصــر( فقــد وصفهــا ابــن بطوطــة أبهنــا حماطــة ابجلبــال الــيت 
متــرح فيهــا الضبــاع وتفتــك مبــن يذهــب يف طرقاهتــا الوعــرة.

املقدســة  واألراضــي  إفريقيــا  بــن  الرابــط  اجلســر  نفــس  علــى 
عــر ماليــن احلجــاج، منهــم الشــعراء والرحالــة األدابء والصوفيــة 
مــن  عــامل  شــيخ  وهــو  الشــاذيل  أبواحلســن  وأشــهرهم  النســاك، 

الصوفيــة ولــد عــام 5٧1 هجريــة  أعــالم 
املغــرب،  ببــالد  ميالديــة   1196 املوافــق 
وعلــم  واحلديــث  ابلشــريعة  العلــم  وتلقــى 
الــكالم وآداب الصوفيــة ابلقــروان وأقــام 
ومــن  تونــس  مــن  القريبــة  شــاذلة  ببلــدة 
املعــروف،  ولقبــه  كنيتــه  جــاءت  امسهــا 
ومــن تالميــذه ومريديــه املرســي أبوالعبــاس 

الدســوقى. وإبراهيــم 
خالف الشاذيل هنج الصوفية املتشددين 
الذيــن اعتمــدوا أســلوب اجملاهــدة بتكليــف 
املريــد جماهــدة النفــس والزهــد واالعتــكاف 
فــرتات طويلــة للعبــادة، وفًقــا لرؤيتهــم كلمــا 

قبــل الســفر، منهــا أن يســدد ديونــه ويــرد األمــاانت ألصحاهبــا 
ويعتــذر ويصــاحل مــن أســاء إليهــم، ويتســامح ويصفــح عــن الذيــن 
أســاؤوا إليــه، كمــا يــزور مــن انقطــع عنهــم مــن أهلــه ويقــرأ الفاحتــة 

منهــم.  املتوفــن  أرواح  علــى  ويرتحــم 
احملليــة  الصيغــة  هــي  العــريب  اخلليــج  يف  الــوداع(  )جمالــس 
الطمأنينــة  روح  فيــه  تبــث  للحــج،  املســافر  توديــع  لطقــس 
واجلــران،  األهــل  حضــور  يف  الفرحــة  أبجوائهــا  الرحيــل  قبــل 
لعــدة  العامــرة  الوالئــم  تصاحبهــا  والصلــح  املســامرة  جلســات 

احلــج.  موكــب  خــروج  قبــل  أايم 

زادت مشقة الطريق إىل هللا كان املرء 
أقــرب للوصــول، خبــالف ذلــك كانــت 
رؤيــة الشــاذيل قائمــة علــى احملبــة هلل ال 
اخلــوف مــن عقابــه، احلــب يف مقابــل 
طريــق اجملاهــدة؛ فالســائر إىل هللا إذا 
املنهيــات  واجتنــب  الفرائــض  أدى 
وصولــه  كان  ورســوله  هللا  وأحــب 
نفســه  جاهــد  ممــن  أســرع  هللا  إىل 
افتقــاد  مــع  والعبــادات  ابجملاهــدات 
الطــران  جنــاح  هــو  فاحلــب  احلــب، 

إىل حضــرة الرمحــن.
لقــي هنــج الشــاذيل يف التصــوف إقبــااًل بــن أبنــاء صعيــد مصــر 
وكان قــد لقــي ربــه أثنــاء ســفره للحــج يف وادي محيثــرة بصحــراء 
أن  بعــد  ميالديــة  املوافــق 1258  هجريــة  عــام 656  عيــذاب 
أوصــى بدفنــه بــذات الــوادي وســط الصحــراء املقفــرة وســرعان مــا 
حتولــت مقرتــه إىل نــواة عمــران يتســع كل عــام مــع إقبــال آالف 
أطلقــوا  أايم  عــدة  لزايرتــه واإلقامــة إىل جــواره  احملبــن واملريديــن 
عليهــا )رحلــة احلــج األصغــر( لقطــب الصعيــد وحــارس جبالــه 

وســبب عمــران وازدهــار الطريــق إىل بــالد احلجــاز. 

  حج مرور وذنب مغفور:
كانــت رحلــة احلــج جتربــة شــاقة حمفوفــة ابملخاطــر، يغيــب احلــاج 
شــهورًا عــن أهلــه وذويــه منقطــع الصلــة ال يعرفــون أخبــاره، فــال 
ا إال حــن يكــون بينهــم مــن جديــد. مل يكــن 

ً
يطمئنــون لعودتــه ســامل

ــا فشــل البعــض يف إمتــام الرحلــة للمــرض أو حلــادث عــارض  غريًب
خــالل الطريــق، لــذا ُعــدَّ مــن يلقــى ربــه أثنــاء احلــج شــهيًدا، ومــن 
ا كأمنــا ولــد مــن جديــد حيتفــي بــه اجلميــع فائــزًا جنــح يف 

ً
يعــود ســامل

أداء الفريضــة األصعــب، وانل رضــى هللا، فتقبــل منــه الدعــاء، 
ا إىل أهلــه مطهــرًا مــن الذنــوب.

ً
ورده ســامل

 يف كل جمتمعــات املســلمن كانــت 
الرحلــة مغامــرة يقــدم عليهــا الشــخص 
قبــل  والرتقــب  القلــق  مبشــاعر  حماطًــا 
الرحيــل والفــرح العظيــم عنــد عودتــه، 
يشــاركه أهلــه وجرانــه نفــس املشــاعر، 
اجتماعيــة  مناســبة  احلــج  فأصبــح 
احمللــي  اجملتمــع  أفــراد  فيهــا  يشــارك 
وتقاليــد وطقــوس  عــادات  مبجموعــة 
وتتنــوع  أشــكاهلا  تتفــاوت  احتفاليــة 
حبســب الثقافــة البيئيــة لــكل جمتمــع، 
صــورة  علــى  االتفــاق  بينهــا  جيمــع 
حمــددة للحــاج تلزمــه بعــدة خطــوات 

أمــا يف صعيــد مصــر فيخــرج احلــاج قبــل ســفره لــزايرة مقابــر 
األهــل، مث يطــوف ببيــوت القريــة يــودع أهلهــا، ويســتمع لطلباهتــم 
الــيت ال تزيــد عــن الدعــاء هلــم عنــد الكعبــة املشــرفة. ويبقــى بيتــه 
مفتوًحــا يســتقبل املودعــن مــن اجلــران، يشــاركون األهــل ابلغنــاء 

املعــر عــن أملهــم يف جنــاح الرحلــة كمثــل: 
ـ اي حاجــج اي حاجــج خــد أختــك عديلــة... تنكتــب لــك 

حجــة وتبقــى مجيلــة. 
ـ اي حاجــج اي حاجــج خــد أختــك قبالــك... تنكتــب لــك 

حجــة وتســلم مجالــك.

السائر إلى اهلل إذا أدى 
الفرائض واجتنب المنهيات 

وأحب اهلل ورسوله كان وصوله 
إلى اهلل أسرع ممن جاهد 

نفسه بالمجاهدات والعبادات 
مع افتقاد الحب

كانت رحلة الحج تجربة شاقة 
محفوفة بالمخاطر، يغيب 

الحاج شهوًرا عن أهله وذويه، 
منقطع الصلة ال يعرفون 

أخباره فل يطمئنون لعودته 
سالًما إال حين يكون بينهم 

من جديد
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ـ اي ني اي ني ايللي ندهته... نّوله حجته ورّده ألهله.
 ـ اي ني اي ني ايللي انديته... نّوله حجته ورّده لبيته. 

وإن كانت احلاجة سيدة؛ فاملودعون يغنون هلا: 
ـ راحية فن اي حاجة... بتوبك القطيفة.

 راحية أزور الني حممد... والكعبة الشريفة. 
ـ حاجة اي حاجة ما متدي يداك.

اوعي ختايف اي حاجة دا الني دعاك.
املســافر  وزاد  اإلحــرام  مالبــس  إبعــداد  احلــاج  أســرة  تنشــغل 
مــن األطعمــة اجلافــة، مثــل القرقــوش واخلبــز الشمســي والكشــك 
وامللوخيــة اجلافــة، واجلبنــة القريــش واحلــالوة الطحينيــة و»الّدقــة« 

املصنوعــة مــن السمســم احملمــص والعســل األســود. 
وتلعب املعتقدات الشعبية يف اليمن دورًا يف التعبر عما حييط 
الدعــاء  األهــل واجلــران يف  فيشــارك  مــن خماطــر،  احلــاج  رحلــة 
ابلســالمة للحــاج مــن خــالل طقــس حملــي مميــز هــو )املدرهــة( 
وهــي عبــارة عــن أرجوحــة كبــرة يتــم نصبهــا يف ســاحة أو فنــاء 
املنــزل، يتأرجــح عليهــا أقــارب احلــاج وجرانــه مــن كل األعمــار، 
كبــارًا وصغــارًا وحــى النســاء، وأثنــاء ركــوب األرجوحــة يــرددون 
أانشــيد شــعبية خاصــة، معتقديــن أهنــم بذلــك يدفعــون عــن احلــاج 

الرابضة، وفق خط مستقيم يف أقصى احللبة. 
الســرية  وحتيــي  فرســانه،  املقــدم  يســتعرض  انطالقــة  قبــل كل 
اســم  إبعــالن  االســتعراض  املقــدم  ويســتهل  احلاضريــن،  مجهــور 
فيــه  يــرز  ملحمــي  حتميســي  وخطــاب  عــاٍل،  بصــوٍت  قبيلتــه 
شــجاعة رجالــه. تنتصــب بعــد ذلــك اخليــول، دفعــة واحــدة، أبمــر 
مــن الفرســان الذيــن يســيطرون عليهــا بيــد واحــدة، تتحكــم يف 
اللجــام، تركــن األخــرى تقــوم حبــركات اســتعراضية للمكحــالت 
متســارع،  إيقــاع  وفــق  )اهلجمــة(،  احلركــة  تنطلــق  مث  )البنــادق( 
وعندمــا تصــل اجملموعــة )الكتيبــة( إىل منتصــف احللبــة، فينتصــب 
الفرســان، دفعــة واحــدة، ليقبضــوا علــى مكاحلهــم بكلتــا اليديــن، 
راخــن األجلمــة، ليطلقــوا النــار )البــارود( يف نفــس االجتــاه ونفــس 
تعــود  النــار،  املقــدم هلــم ومبجــرد إطــالق  اللحظــة. عنــد إشــارة 
لتفســح احللبــة  الَكــرَّة، أو  لتعــاود  اجملموعــة إىل موقعهــا األول، 

جملموعــة أخــرى.
والواقــع أن مواكــب فرســان البــارود املعروفــة بـــ )التبوريــدة( قاســم 
مشــرتك يف االحتفــاالت الشــعبية عنــد ســكان اجلبــال والريــف يف 
مناســبات اجتماعيــة ودينيــة متعــددة إىل جانــب احتفــاالت عــودة 

احلجاج.
جدران البهجة حتكي الرحلة: 

عنــد  الشــعبية  االحتفــاالت  مظاهــر  يف  تتجلــى  الفــرح  معــامل 
اســتقبال احلجــاج العائديــن يف كل البــالد العربيــة، تُرفــع األعــالم 
ســوراي  يف  والزهــور  النخيــل  بســعف  البيــوت  ــُح  وتُوشَّ والــراايت 
وفلســطن، تنتظرهــم مواكــب األهــل واجلــران ابملوســيقى والغنــاء، 
مــع  خملوطــة  حلــوايت  مــن  "النثــور"  عليهــم  اخلليــج  أهــل  ينثــر 
أوراق الشــجر والنقــود املعدنيــة، تــوزع املشــروابت واحللــوى احملليــة 
املصنوعــة مــن عجــن التمــر يف العــراق وتعــرف ابســم )الكليجــة(. 
أايم  لعــدة  املهنئــن  قبلــة  )احلــاج(  بــه  احملتفــى  بيــت  ويصبــح 
ال خيلــو فيهــا مــن الزائريــن، حيــث تقــام الوالئــم وتــوزع احللــوى، 
املهنئــن، هداايهــم هــي مســامهات  مــع  اهلــدااي  احلــاج  ويتبــادل 

الســكر  مثــل  املمتــدة  الوالئــم  يف  عينيــة 
والشرابت وطيور وأغنام أو ذابئح يعترها 
املصريــون )نقطــة( ســرتد هلــم يف مناســباهتم 
جلرانــه  احلــاج  هــدااي  أمــا  االجتماعيــة، 
وســجادات  ومســابح  مصاحــف  فهــي 
للصــالة وخبــور وعطــور وعينــات مــن مــاء 

زمــزم يتــرك هبــا النــاس.
وينفــرد االحتفــال املصــري بتقليــد تزيــن 
بيت احلاج برســوم على الواجهة واجلدران 
الرحلــة  خطــوات  تصــور  الداخليــة، 
والبواخــر  ابجلمــال  االنتقــال  ووســائل 
ومناســك احلــج، كمــا تســجل اســم احلــاج 

خماطــر الطريــق. تتشــكل )املدرهــة( مــن جــذوع األشــجار وتربــط 
حببال قوية قبل تثبيتها يف األرض بشدة؛ حى ال ينفلت رابطها 
علــى مصــر  األهــل  قلــق  نذيــر شــؤم يضاعــف  فيكــون  وتقــع، 

احلــاج الغائــب بعيــًدا عنهــم.
تتواصــل منظومــة العــادات والطقــوس االحتفاليــة الشــعبية عنــد 
عــودة احلجــاج إىل بالدهــم يف أجــواء يشــيع فيهــا الفــرح بصــورة 
عامــة وتتفــاوت صيــغ التعبــر احملليــة عــن البهجــة الــيت يشــيعها 

جنــاح أحــد أبنــاء جمتمعهــم يف هــذا اإلجنــاز. 
يف بــالد املغــرب العــريب واجلزائــر تتميــز االحتفــاالت الشــعبية 
ابســتقبال احلجــاج العائديــن بطقــس احتفــايل خــاص ابلقبائــل 
تتشــكل  البــارود( حيــث  اجلبــال والريــف هــو )فروســية  ســكان 
جمموعــات مــن فرســان )التبوريــدة( أبزايئهــم التقليديــة مســلحن 
ببنــادق تعــرف ابملكحلــة، هلــا ماســورة طويلــة إىل جانــب الســيوف 
واخلناجــر الــيت يســتكمل هبــا الفــارس مظهــره اخلــاص يف الــرتاث 
مــن  جمموعــة  متثــل كل  املســرجة،  اخليــول  جانــب  إىل  الشــعي 
الفرســان إحــدى القبائــل، وتضــم بــن عشــرة إىل عشــرين فارًســا، 
تكــون حتــت إمــرة املقــدم، الــذي يقــوم بتنظيــم وحتميــس فرســانه، 
يبــدأ االســتعراض ابصطفــاف الفرســان علــى صهــوة أحصنتهــم 

وتريــخ ســفره يف أشــكال فنيــة بديعــة، عــادة مــا يقــوم هبــذه املهمــة 
فنــان فطــري مــن أبنــاء اجملتمــع احمللــي مســتخدًما خامــات ألــوان 
وصبغــات مــن البيئــة ذات ألــوان زاهيــة صرحيــة يســهل احلصــول 
الرســام بنفســه  عليهــا مــن مســحوق األحجــار اجلريــة خيلطهــا 
بدرجــات متعــددة، ويعيبهــا عــدم الثبــات لســرعة أتثرهــا برطوبــة 
فتبهــت  النهــار  الشــمس طــول  اجلــوي وتعرضهــا ألشــعة  اهلــواء 
ألواهنــا تدرجييًّــا، وجتــف مثــل قشــرة تتــآكل وتتســاقط عــن اجلــدار 

يوًمــا بعــد يــوم رغــم إضافــة الصمــغ أو الغــراء إليهــا.
 والغــرض مــن الرســوم تزيــن البيــت وتســجيل املناســبة بعــد أن 
أنعــم هللا علــى صاحبــه ابحلــج فنــال مكانــة اجتماعيــة أرفــع. وعــادة 
تصــور الرســوم احلــاج مرتــداًي مالبــس اإلحــرام ينتقــل خطــوة بعــد 
خطــوة حــى يتــم رحلتــه ابلوقــوف علــى عرفــات ورمــي اجلمــرات 

وتنــاول املــاء املبــارك مــن بئــر زمــزم. 
بعًضــا  الطقــوس  إىل صــور  يضيفــوا  أن  احلــج  واعتــاد رســامو 
النــي  قصــة  مثــل  الديــي،  القصــص  مــن  املصــورة  املشــاهد  مــن 
آدم  خــروج  قصــة  أو  إمساعيــل،  ابنــه  بذبــح  هــمَّ  حــن  إبراهيــم 
وحــواء مــن اجلنــة. ويســتعن الرســام بنصــوص مــن آايت القــرآن 
الكــرمي واألحاديــث النبويــة، فيكتبهــا خبــط منســق مجيــل مثــل اآليــة 
القرآنية: )َولَِِّ على النَّاِس ِحجُّ اْلبـَْيِت َمِن اْســَتطَاَع إلَْيِه َســِبياًل(، 
)َوأذِّن يف النَّــاِس اِبحْلـَـجِّ اَيْتـُـوَك رَِجــاال َوَعلَــى ُكلِّ َضاِمــٍر أَيتِــَن ِمــن 
ُكلِّ فَــجٍّ َعِميــٍق(، )وأمتــوا احلــج والعمــرة هلل(، واحلديــث النبــوي 
الشــريف: "مــن زار قــري وجبــت لــه شــفاعيت"، واحلديــث: "مــا 
بــن قــري ومنــري روضــة مــن رايض اجلنــة"، وغرهــا مــن اآلايت 

القرآنيــة واألحاديــث النبويــة.
وتســتخدم لوحات اخلط كإطار فاصل بن املشــاهد أو لشــرح 
الصــور مثــل )اشــرب مــن زمــزم اي حــاج ( و)حــج مــرور وذنــب 
مغفــور وعقبــال العــودة( ويلجــأ الرســام إىل شــغل مســاحات مــن 
مجــااًل،  تضفــي  ملونــة  وزهــور  أشــجار  نباتيــة  أبشــكال  اجلــدار 
أمســاك  مــن  البحــر ومــا حتويــه  أمــواج  وأبســلوب زخــريف يصــور 

تســبح فوقهــا ســفينة احلجــاج. 
التشــكيلية  العناصــر  جانــب  إىل 
الثابتــة يف جــدارايت احلــج يضيــف 
الفنــان الشــعي رســوًما تصــور بعــض 
بيئتــه،  يف  اليوميــة  احليــاة  مظاهــر 
مثــل العمــل يف احلقــل أو حامــالت 
يف كل  النهــر،  قــرب  املــاء  جــرار 
األحــوال ال يفــرغ الفنــان مــن عملــه 
البيــت  واجهــة  صــارت  وقــد  إال 
كثــرة،  وتفاصيــل  بعناصــر  زاخــرة 
يف  البهجــة  وتبعــث  الناظريــن  تســر 

 . نفوســهم

إلى جانب العناصر 
التشكيلية الثابتة في 
جداريات الحج يضيف 
الفنان الشعبي رسوًما 

تصور بعض مظاهر 
الحياة اليومية في بيئته

صوَّر ابُن جبير عجز 
بعض المسافرين عن 
تحمل مشاق العطش 

والسير تحت وهج 
الشمس والخوف من 

الضواري في الليل 
إلى جانب استغلل 

الجمالين لهم

صوَّر ابُن جبير عجز بعض 
المسافرين عن تحمل 
مشاق العطش والسير 

تحت وهج الشمس 
والخوف من الضواري في 

الليل إلى جانب استغلل 
الجمالين لهم
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ال شــك أن عالقــة احلــرف العــريب ابلعمــارة عالقــة وطيــدة 
واملضمــون،  ابلشــكل  منفصلــة  وغــر  الزمــن،  ســالف  منــذ 
وجــه  علــى  ذلــك  جتســد  بنيويــة  مفاهيــم  إىل  ذلــك  ويعــزى 

لتحديــد. ا
وعلــى  بينهمــا  فيمــا  مًعــا  يتقاطعــان  واخلــط  العمــارة 
وهــي  معينــة،  لوظيفــة  يســتخدم  فاخلــط  عــدة،  مســتوايت 
ثتبيــت الشــفوي؛ أي إيصــال مــا يــراد بــه مكتــواًب، فهــي لغــة 
النــص  هندمــة  بعــد  الشــعوب كافــة،  بــن  وتواصــل  اتصــال 
احملكــي وإدراجــه كقالــب حيمــل بنــاًء شــكليًّا، هــذه العينــة يف 
القــراءة والتحليــل للولــوج إىل الناحيــة اجلماليّــة واملتعلقــة يف 
قــراءة اجملمــل الكلــي، وكذلــك اجلانــب التزييــي ومــا حييطــه 
وأثــره علــى العــام، ومثــة تقاســيم وآراء هبــذا املضمــار، والــذي 
يظهــر جليًّــا يف إســبانيا أواًل، حبكــم املعمــار األمــوي الــذي 
األوجيــف  متقاطــع  يف  ســاهم  فهــو  األندلــس،  يف  انتشــر 
القوطــي  الفــن  يف   La croisee dogives الشــهر 

.Gothic
كمــا ظهــر يف قرطبــة اســتخدام األحجــار واآلُجــر مًعــا يف 
البنــاء، وملــا قامــوا بــه فمــن القــدم دخــل اخلــط العــريب يف كل 
مــن  العــريب  احلــرف  تطــور  عندمــا  احليــاة، وخاصــة  مناحــي 
إرســاء مقاييســه ذات  هندســته وصــواًل ملراحــل متقدمــة يف 
منهــا  تتقاطــع كل  الــيت  الذهبيــة  والنســبة  الفلســفية  األبعــاد 

وقــد وضــع أســاس البنــاء اخلليفــة عبــد امللــك بــن مــروان ســنة 
تتــالءم مــع  )٧2 هـــ _ 691 م(. وقــد مت تصميمهــا كــي 
الصخــرة  قبــة  أن  املقدســة، كمــا  الصخــرة  حــول  الطــواف 
أهنــا  إىل  إضافــة  تزيــن جدرانــه،  بزخــارف فسيفســائية  غنيــة 
مــا  وأروع  األمويــة،  النمــاذج  أقــدم  تعــد  نباتيــة  زخــارف 
جســده الفنــان العــريب املســلم، وتتمثــل يف تصاويــر متخيلــة 
وفواكــه  ونبــاتت  والقصــب  والزيتــون  النخيــل  ألشــجار 
بعــض  بنــا  تذهــب  رمبــا  خمتلفــة،  لونيــة  بدرجــات  وتيجــان، 
إىل  الســالم(  )عليــه  الرســول  لعــروج  تذكــرة  إىل  الــرواايت 
الســماء كمــا يشــر أتنغهــاوزن يف كتــاب )فــن التصويــر عنــد 
العــرب(، هــذا علــى خــالف املبــاين البيزنطيــة وأي رســومات 
مــن  واحــدة  رمبــا  وهــذه  القدميــة،  األســفار  مــن  مســتوحاة 

اإلســالمية. الفنــون  ومالمــح  خصوصيــة 
خــان  عبداحلميــد  الســلطان  ابتعــث  العثمانيّــة  الفــرتة  ويف 
الثــاين ســنة 1258هجريــة اخلطــاط حممــد شــفيق يف مهمــة 
خاصــة إىل القــدس وحتديــًدا لقبــة الصخــرة واملســجد األقصــى 
لكتابــة وتزيــن األشــرطة احمليطــة ابلقبــة اخلارجيــة والداخليــة، 
حيــث  أعــوام،  الســتة  يقــارب  مــا  ابلعمــل  اســتمر  وابلفعــل 
قــام اخلطــاط شــفيق بكتابــة ســورة ايســن خبــط اجللــي ثلــث، 
كمــا يذكــر أنــه مــن تالميــذ اخلطــاط الكبــر مصطفــى عــزت، 
ومدرســة  قاعــدة  ضمــن  كتاابتــه  وبقيــت  انتهــج،  حيــث 

اخلطــاط الكبــر حممــود جــالل الديــن.
تنوعــت  واجلماليــة  الفنيــة  املعاجلــات  أن  املالحــظ  ومــن 

مــع العمــارة، والــيت أخــذت الطابــع اإلســالمي ملــا حتملــه مــن 
دالالت دينّيــة، فالزخــارف والولــوج للســقوف واألشــرطة يف 

العديــد مــن العمائــر انتشــرت يف معظــم أصقــاع األرض.
)البيــوت،  يف  واملتمثلــة  اإلســالمية  العمــارة  أن  شــك  ال 
العــريب  الفــن  روح  مــن  جــاءت   ).. واملســاجد  والقصــور، 
الــذي امتــزج بعقيــدة هــذا اإلســالم، فهــو يعــر عــن انعــكاس 

بعينــه. لإلبــداع  وجوهــري  حقيقــي 
مــا  هــو  عــدة  مواطــن  يف  اإلســالم  وانتشــار  اتســاع  إن 
الرقــي  هــذا  وازدهــار  تســارع  مــن  يــزداد  الفــن  هــذا  جعــل 
واألقاليــم  البيئــات  وعــّل  اإلســالمية،  العمــارة  يف  والتألــق 
والــيت  أم زراعيــة .. إخل،  أكانــت صحراويــة  الكثــرة ســواء 
املعماريــة  املعاجلــات  وطريقــة  الكامنــة،  املعرفــة  يف  ســامهت 

املعمــورة. أرجــاء  يف  مميــزة  فنيــة  ومالمــح  بصيــغ 
العمــارة  آاثر  ألول  نتطلــع  أن  الســياق  هــذا  يف  دعــوان 
اإلســالمية خاصــة يف العصــر األمــوي، ومــا ظهــر آنــذاك مــن 
معمــار حيتــذى بــه ليومنــا هــذا، ومــن مث التطــرق للخــط العــريب 
ومالحمــه الــيت جتلــت وصبغــت هــذه األماكــن املقدســة عنــد 
املســلمن فــازدادت عبًقــا مضافًــا لعبقهــا األخــاذ والســاحر 

أبلوانــه الــيت ســنتطرق هلــا:
قبــة الصخــرة ابلقــدس:

مــن أبــدع وأقــدم العمائــر اإلســالمية الــيت خلفهــا األمويــون، 

أن  غــر  هــذا  املتعاقبــة،  التارخييــة  واحلقــب  بيئاهتــا  حســب 
الفــي  املنجــز  يف  وجليــة  قــراءة كامنــة  هلــا  اللــون  فلســفة 
اإلســالمي، كالرقــوش والتعشــيق، واحلفــر علــى املعــادن ويف 

ئــر. لعما ا
ونقــاء  اإلســالمي خبصوبتــه  العــريب  فننــا  اللــون يف  حظــي 
البصريــة  العوامــل  أهــم  مــن  الكونيــة، فهــو  تفتحــه ودالالتــه 
الــيت تثــري العــن وتدغــدغ مشــاعره، فتضيــف تعبــرًا خاًصــا 
مبكانتــه، وقيمــة مجالّيــة يتجلــى هبــا الرائــي واملتلقــي البصــري، 
أمــا مــن الناحيــة الرمزيــة، فاللــون يعتــر داالًّ بشــكل مباشــر 
األزرق  ابجلنــة،  املبشــر  كالذهــي  الروحانيــة  القيــم  علــى 
الــذي يعــر عــن الصفــاء والســكينة واهلــدوء ولــون الســماء 

اجلــوي. والفســحة واجملــال 
اجلامــع األمــوي بدمشــق:

وأقدمهــا،  اإلســالمية  املســاجد  أعظــم  مــن  يعتــر  والــذي 
وهــو مــن املعــامل الــيت أثراهــا األمويــون، مت تشــييده مــن قبــل 
اخلليفــة األمــوي الوليــد بــن عبــد امللــك بــن أعــوام )88 _ 

96 هـــ، ٧0٧ _ ٧14 م(.
يتكــون املســجد األمــوي مــن صحــن كبــر مســتطيل حتيــط 
بــه ســقفية حممولــة علــى أعمــدة وأكتــاف، وفــوق كل عقــد 
مــرتًا(.   3٧  X وإيــوان رئيســي مســاحته )136  انفــذتن، 
الســقف  وحيمــل  القبلــة،  حلائــط  أروقــة  ثالثــة  مــن  ويتكــون 

عقــوًدا حممولــة علــى أعمــدة رخاميــة.
املتمثلــة  الرخاميــة  الشــبابيك  أنــواع  فيــه  متيــزت  كمــا 
بفــن  رخاميــة  وصــور  لوحــات  وكذلــك  هندســية،  بزخــارف 

عاليــة. جبماليــة  واملذهبــة  امللونــة  الفسيفســاء 
وكونــه أول مســجد ظهــر فيــه احملــراب، واملئذنــة الشــمالية 
وهــي أقــدم املــآذن الثــالث، والــيت هلــا شــكل خمتلــف، عرفــت 
وقــد  دمشــق،  ملدينــة  وظيفــة كمنــارة  وهلــا  ابملربعــة، كمــا 
فشــمال  التارخييــة  ســورية  مناطــق  إىل  النمــوذج  هــذا  انتشــر 

واألندلــس. إفريقيــا 
كمــا بقــي معلًمــا رمــزايًّ للمســلمن واإلســالم، مــع انتهــاء 
العباســين،  أيــدي  علــى  ٧50م،  عــام  األمويــن  حكــم 

بغــداد. إىل  اإلســالمية  اخلالفــة  وانتقــال 
والعباســية  األمويــة  العهــود  مــن  األجيــال  تعاقــب  ومــع 
والعثمانيــن. واألندلســية  واململوكيــة  واأليوبيــة  والفاطميــة 

ويف القــرن الثالــث عشــر اهلجــري ويف ظــل حريــق اندلــع 
اخلطــاط  عبداحلميــد  الســلطان  أوفــد  األمــوي،  ابملســجد 

البناء يف العامرة والحرف

حممد أبو عزيز*

قبــل التطــرق ملبحثنــا هــذا نــود التعريــج علــى مفهــوم الفــن اإلســامي ال 
بــدَّ لنــا مــن اإلشــارة إىل منظومــة هــذا الفــن كونــه صبــغ بثقافــات خمتلفــة 
"الفــن  املصطلــح  أن  إىل  التنويــه  نــود  وبتأثــر وأتثــر، وهنــا  ومتعــددة، 
فاللمســات  بعينهــا،  أو حقبــة  لشــعب  يشــر ابلضــرورة  اإلســامي" ال 
الــي أضيفــت مــن قبــل مــن اعتنقــوا اإلســام والذيــن عاشــوا يف داير 
للفــن  تضــاف  حقيقيــة  بصمــة  تشــكل  آاثرهــم  زالــت  مــا  املســلمن 

الباحثــن. مــن  الكثــر  علــى  يلتبــس  فاملصطلــح  اإلســامي، 

� قبة الصخرة ابلقدس
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خلــط كتاابتــه،  وذلــك  الشــام،  إىل  رســا  يوســف  العثمــاين 
وعلَّــم  ابلفعــل  بقــي  حيــث  إعمــاره؛  إعــادة  محلــة  ضمــن 
بعــض اخلطاطــن وتعلــم مــن بعضهــم القاعــدة الفارســية الــيت 

هبــا. ملــم  غــر  كان 
قصــر احلمراء:

األندلســية  األثريــة  القصــور  مــن  احلمــراء  قصــر  يعتــر 
صــروح  وأروع  أهــم  مــن  وصرًحــا  منيًعــا  وحصنًــا  الباقيــة، 
بــي  دولــة  مؤســس  شــيده  والــذي  اإلســالمية،  العمــارة 

األمحــر.
العظيــم،  املعلــم  هــذا  تســمية  حــول  روايتــان  مثــة  ورمبــا 
فمنهــم مــن يــرى أنــه مشــتق مــن بــي األمحــر )نســبة للقائــد 
العــريب أبــو عبــدهللا حممــد بــن نصــر امللقــب ابألمحــر، نســبة 
غرانطــة  حيكمــون  كانــوا  والذيــن  احلمــراء(،  حليتــه  للــون 
)629_89٧هـــ(، بعــد ســقوط الدولــة املوحديــة، وآخــرون 
الــيت مت  احلمــراء  ابلرتبــة  وربطــوه  للتســمية  آخــر  ســبًبا  يــرون 

هبــا. تشــييده 
يقــع قصــر احلمــراء يف إســبانيا غــرب مدينــة غرانطــة، ويبلــغ 
طــول قصــر احلمــراء حــوايل )2430 قدًمــا أي ٧40 مــرتًا 
يف 650 قدًمــا أي 205 أمتــار( أبقصــى عــرض لــه. يعــي 
أنــه ميتــد مــن الغــرب والشــمال الغــريب إىل الشــرق واجلنــوب 
الشــرقي ... ويشــار إىل أنــه مــن املبــاين غــر النمطيــة للفــن 
لــكل  لبيئتــه األوىل احلاضنــة  اإلســالمي، ورمبــا يرجــع ذلــك 
"لؤلــؤة  املغاربيــون أبنــه  الشــعراء  فقــد وصفــه  اجلمــال،  هــذا 
احمليطــة  والغــاابت  مبانيــه  للــون  إشــادة  مرصعــة ابلزمــرد" يف 

بــه، واحلديقــة املليئــة ابألزهــار الريــة والعشــب والــورد.
ومــا يهمنــا يف هــذا املبحــث قــراءة اخلــط العــريب والنقــوش 
وجتلياهتــا واإلشــارة لتلــك العمائــر اخلالــدة ليومنــا هــذا، لقــد 
خطــت ونقشــت أشــعار زينــت هبــا أســوار احلمــراء، كانــت 
لثالثــة شــعراء مــن البــالط امللكــي بغرانطــة وهــم ابــن احلبــاب 

وابــن اخلطيــب وابــن زمــرك.
وعبــارة "وال غالــب إال هللا" والــيت تعــي أنــه ال خيلــد ســوى 
زال  زائــل كمــا  فملــكك  غــره،  يــدوم  وال  يبقــى  وال  هللا، 
مــن ســبقك، اعتــرت كشــعار للموحديــن؛ فيذكــر أن هــذه 
اجلملــة تعــود إىل زاوي بــن زيــري مؤســس الســاللة النصريــة، 
تكــررت العبــارة أكثــر مــن مائــة مــرة، أبنــواع وأمنــاط وأشــكال 
علــى  املغــريب  واخلــط  واألندلســي  العــريب  اخلــط  مــن  خمتلفــة 
فمنهــا  زخرفيــة،  بقوالــب  وُرّصعــت  احلمــراء،  قصــر  أســوار 

بعــد  العــامل  يف  جامــع  أكــر  اثين  قرطبــة  جامــع  يعتــر 
املســجد احلــرام، وأشــهرها ابألندلــس، وقــد بــدأ بنــاؤه عــام 
٧84 م أمــر قرطبــة عبدالرمحــن الداخــل، ويقــال إن البنــاء 

الزمــان. مــن  قرنــن  مــدى  علــى  تواصــل 
يتألــف مــن حــرم عرضــه ٧3.5م وعمقــه 36.8م، ومقســم 
علــى  مرتكــزة  ابألقــواس  ملــيء  األروقــة،  مــن  العديــد  إىل 
أعمــدة مــن الرخــام. كمــا أن احلــرم ينفتــح علــى الصحــن مــن 
خــالل 11 قوًســا، كمــا يوجــد لــه ابب غــريب وابب مشــايل، 
ويشــار إىل أن الصحــن مل يكــن حماطًــا أبروقــة، وكان للحــرم 
ابب واحــد، وثــالث دعائــم مــن الشــرق والغــرب، ودعامتــان 
ركنيتــان يف اجلانــب اجلنــويب، وذلــك لتحمــل األقــواس الــيت 

ــاذ. تعطــي الطابــع اجلمــايل واملعمــاري األخَّ
مســاحته  أصبحــت  أن  إىل  املعماريــة  التوســعات  ومــع 
أقصــى  يف  جديــدة  مئذنــة  إضافــة  ومت  )180X125م(، 
صحــن اجلامــع مــن اجلهــة الشــمالية، وهــي علــى هيئــة بــرج 
داخلــي،  بســلم  إليهــا  يصعــد  لــألذان  شــرفتان  لــه  ضخــم 
وهــي مــا زالــت ليومنــا هــذا لكنهــا حولــت إىل بــرج جلــرس 

. لكنيســة ا
ففــي عــام 1236 وســقوط قرطبــة يف يــد فردينانــد الثالــث 

مــن قشــتالة، حتــول املســجد إىل كاتدرائيــة تنــاول العــذراء.
واملنــارة تعــد أول منــارة يف ذاك الزمــان، وصحــن النارنــج، 
يعــد صحــن املســجد حتفــة فنيــة حماطــة بســبعة أبــواب، ومــن 

املنتظــم؛ أي كتــب كســطر ابلكــويف املــورق، ومنهــا املنحــاز 
لنظــام التصميــم يف مشــهده الكلــي كاســًرا الســطر؛ فكتــب 
بزاويــة أقــرب مبيــالن 45 درجــة وخبــط رمبــا اخلطــاط املســلم 
قصرهــا،  بيئــة غرانطــة وحميــط  مــن  اجلنــة  هــذه  حمــاكاة  أراد 
ليُصــفَّ حروفــه ويكــون تراًصــا ابلصفــوف كالســطر ابلصــالة، 
وينمــق وحييــك زخارفــه ويبــدع ابلالهنايــة منهــا، لتكــون هبــذا 
يقــال:  فاخلــط كمــا  املســاحة ككل،  اجلمــال يف  مــن  الكــم 
النســخ والثلــث  اســتخدم حــروف خطــي  أينمــا ظهــر هبــر. 
احلــروف  رســم  علــى  يعتمــد  أي  خــاص  أبســلوب  والكــويف 
وتطويعهــا مبــا يتــالءم وهيئتهــا العامــة وحريتهــا الفنّيــة الــيت ال 
ختضــع ملعايــر ونســب اخلطــوط كمــا يف املشــرق العــريب، مــع 
أن الكتــاابت املغربيــة ذات أتثــر مــن املشــرق إال أن تلــك 
و  أســلفنا،  ومغايــًرا كمــا  إضافيًــا  طابًعــا  أخــذت  األشــكال 
هــو  ومــا  القواعــد  جتــاوز  أنــه  نقــول  الســياق  هــذا  يف  رمبــا 
الفنــان  قبــل  مــن  خمتلًفــا  وفهًمــا  وبتصــرف  كالســيكي، 
العــريب املغــريب ليومنــا هــذا، وحســب مــا خيضــع ذاك النــوع 
مــن جنســه، فالشــعور حبركــة احلــروف وتناقلهــا مــن الناحيــة 
العــن،  البصريــة هــو مــا مييزهــا عــن غرهــا، وكأهنــا تدغــدغ 

وأتســر القلــب ابلرغــم مــن ثباهتــا.
متيــز القصــر أبقســامه املتعــددة ووظائفهــا يف تلــك الفــرتة، 
كالبهــو وفنــاء الرحيــان الكبــر وفنــاء الســرو، وقاعــات عــدة 
كقاعــة بــي ســراج وقاعــة امللــوك، وكذلــك الزاويــة والروضــة 
والــيت عثــر علــى شــواهد لقبــور تعــود مللــوك بــي نصــر ملــوك 

غرانطــة.
جامــع قرطبــة:

الكثــرة  العمائــر  هــذه  إىل  نشــر  أن  ســوى  يســعنا  وال 
اإلســالمية. املغربيــة  العمــارة  مســات  ذات  واجلليــة 

اجلهــة الشــمالية توجــد املئذنــة، وقــد مســي هبــذا االســم لــزرع 
النــاس ألشــجار النارنــج، وكمــا زرعــوا الليمــون أيًضــا.

أمــا خبصــوص الكتــاابت الــيت يف احملــراب فقــد زينهــا النــص 
القــرآين مــن ســورة الســجدة "ذلــك عــامل الغيــب والشــهادة 
العزيــز احلكيــم"، وكذلــك نــص مــن ســورة احلشــر "هــو هللا ال 
إلــه إال هــو امللــك القــدوس الســالم املؤمــن املهيمــن العزيــز 
املعجــم،  غــر  الكــويف  ابخلــط  وقــد كتبــت   ،"... اجلبــار 
واملتميــز ابلتوريــق والرتويــس الــذي يظهــر جليًّــا يف الكتــاابت 

القدميــة.
ال شــك أن جامــع قرطبــة يعــد مدينــة للعلــم والنّــور ومعلًمــا 
الكثــر  الــيت خّرجــت  اإلســالمية  العربيــة  للّنهضــة واحلضــارة 
العلمــاء أمثــال: القرطــي وابــن رشــد وابــن حــزم وغرهــم مــن 

علمــاء األندلــس.
مســتجيًبا  ومســاحة،  حليــز  حيتــاج  والــذي  الكلــي  فالبنــاء 
لوظيفــة معينــة، واخلــط العــريب مــن أهــم املعــامل الــيت مــا زالــت 
العمــارة اإلســالمية شــاهدة عليــه، يعــد مــن الفنــون املكانيّــة 
وخاصــة أماكــن العبــادة عنــد املســلمن حتديــًدا ويف خمتلــف 
وتتجلــى  املالمــح صامــدة حتظــى  بقيــت  لقــد  العــامل،  أحنــاء 

ببصمــة فريــدة يف حضورهــا الفــي واجلمــايل.
وابلفعــل إن هــذا التــزاوج والتالقــح )بــن احلــرف والعمــارة( 
هــو الــذي يتحلــى ويتجلــى هبمــا شــكاًل ومضمــواًن، وأصبــح 
الســابقة،  احلضــارات  عــن  فريــد  وبتمايــز  طابًعــا كليًّــا،  ذا 
وبشــهادة  وعميقــة،  متأصلــة  والوحــدة  اللحمــة  بقيــت 
لــذا  اجملــال،  هــذا  يف  واملتخصصــن  الغربيــن  الباحثــن 
أسســت العديــد مــن احملطــات الــيت تومــئ لعظمــة هــذا الفــن 
العــريب اإلســالمي، حمققــة فلســفة فنيّــة ذات جــذور ترخييــة 
اســتقتها العمــارة اإلســالمية مــن روح املالمــح األوليــة املوازيــة 
هلــا يف الفنــون التطبيقيــة كافــة، كاخلــط والزخرفــة والتذهيــب 

ذلــك. إىل  ومــا  والفسيفســاء  واألرابيســك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*فنــان تشــكيلي وكاتــب مــن األردن � قصر احلمراء� جامع قرطبة

� صحن اجلامع األموي بدمشق
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األفاعــي، وشــهد امللكــة، ونســاء بــال غــد، هــي والشــياطن، وعــامل 
ا، امــرأة ورجــل، فــال ينجــو مــن األقاويــل الــيت تتهمــه  مضحــك جــدًّ
بفــض وفضــح املســكوت عنــه يف أعمالــه الــيت قلبــت الطاولــة عليــه 
اهلــوى-  درب  خمــرج  فهــو  آنــذاك-  املصريــة  الســينما  صنــاع  وعلــى 
ووكالــة البلــح والنظــارة الســوداء واحلرافيــش والســكاكيي، ومتــون جنيــب 
حمفــوظ الــذي فجــر مــن خالهلــا ماهيــات االغــرتاب والتناقــض الفــردي 
واســتغالل النفــوذ مــن قبــل رجــال ومســئويل احلاشــية يف العهــد امللكــي 
والناصــري، أيًضــا الشــحاذ، الطريــق، الســمان واخلريــف، الــذي فتــح 
اباًب جديــًدا لكيفيــة تعامــل املخــرج بوصفــه قــارًئ منحــازًا للنــص األديب.

مل ينســجم كثــرا مــع حممــود مرســي، كــون األول ممثــاًل خمتلًفــا ولــه 
بصمته اخلاصة يف عامل الدراما والفن، وبن خمرج كحسام جاء مبجد 
ليــس زائًفــا، لكــن قــرب بينهمــا نــص بعينــه، هــو »الســمان واخلريــف«. 
مل يقبــل فيــه »مرســى« بتعليمــات »حســام« لكــن حــدث التالقــي يف 
أعمــق النقــاط، وهــي ازدواجيــة ونــزق وعصابيــة التكويــن عنــد عيســى 
الــدابغ، وكذلــك مــا راق حلســام مــن تفاصيــل بروفــات الرتابيــز الــيت 
مجعتــه مبرســي، فــكان االنســجام الــذي أدهــش جنيــب حمفــوظ وليصــر 
»الســمان« هــو أقــرب نــص ســينمائي لــروح الروايــة، ويذكــر جنيــب 

حمفــوظ ذلــك ويقــرُّ بــه يف أكثــر مــن لقــاء للبطــل واملخــرج.
والغريــب يف ســرة املخــرج الــذي رحــل منــذ 22 عاًمــا مــع جتليــات 
الليلــة  أشــبه  فمــا  الغــاز؛  إســرائيل واتفاقيــات  مــع  التطبيــع والتعامــل 

ابلبارحــة.
شــطب اســم املخــرج الراحــل نتيجــة زايرتــه إلســرائيل.. وهــو الــذي 
اقتنــع هبــا كفتــح لطــرق الســالم والتعامــل والشــراكة ومعرفــة اآلخــر، 
وفهــم مــا يضمــر بعــد االطــالع علــى ثقافتــه، وبعيــًدا عــن ذلــك، يظــل 
وســيبقى حســام الديــن مصطفــى أبــرز خمرجــي جيلــه يف تعــدد الــرؤى 
النجــوم  مــن كافــة مجــوع  املختلــف  الكبــر  والكــم  أفالمــه  وعناويــن 
وجنمــات الســينما املصريــة علــى مــدار مخســة عقــود، مفجــرًا العديــد 
مــن احليويــة الــيت جعلتــه ال يتجمــد عنــد أســلوب واحــد يف الطــرح.

تعامــل مــع انديــة اجلنــدي، وحممــود مرســي، وماجــدة اخلطيــب يف 
»توحيــدة«، وحــى هشــام عبــد احلميــد يف »غــرام األفاعــي«، وتــزوج 
مــن الفنانــة نيللــي ولــه ابنــة واحــدة »زينــب« يف العقــد الرابــع، وهــي 
الــيت مل تــزل جتــرت ســرة األب املختلــف، والــيت حتمــل مالحمــه، فراســة 
وتناقــض املثقــف الرؤيــوي املتعــدد الثقافــات والذائــب حلــد التماهــي 
مــع أفــكاره لدرجــة جعلــت منــه مثــار تســاؤل وإعجــاب ورفــض مــن 

حمبيــه وحمــي أفالمــه قبــل كارهيــه.
حســام الديــن مصطفــى الــذي قــدم للتليفزيــون املصــري أكثــر مــن 
عشــرة مسلســالت دراميــة منهــا الفرســان، وصــالح الديــن األيــويب، 
ليدشــن امسه أبحرف من انر ونور، بعد رحلة عطاء اســتمرت ألكثر 
مــن ســبعن عاًمــا، ورحــل عــام 2000 إثــر جلطــة قلبيــة أدت لوفاتــه 
مبنزلــه ترًكا خلفــه تــرااًث وعناويــن فارقــة وخصبــة يف مســارات ســينما 
العنــف والفكــر واحلــب، هلــا نصيبهــا ممــا يُعــرف بـــ »ســينما الرتســو« 

والتلقــي اجلماهــري.

معهم من أساطن فن الدراما واألكشن.
عمــل »حســام« مســاعًدا للعظيــم سيســل دي ميــل، أحــد أهــم 
املؤسســن  مــن  بــل  األمركيــة،  الســينما  خمرجــي 
العظــام لفــن التشــويق والدرامــا يف مهدهــا ابألبيــض 
ذلــك حبــدة ذكائــه  بعــد  هنــاك  ليعــرف  واألســود، 
واختالفه وامتالكه رؤية فريدة يف ماهيات اإلخراج 

والتشــويق. واإلاثرة 
 اقــرتب حســام الديــن مصطفــى بعــد ذلــك مــن 
رائد أفالم اإلكشــن والتشــويق أيًضا والرعب ألفريد 
هيتشــكوك ملــدة عامــن، وحــدث تــالٍق فيمــا خيــص 
يف  الدرامــي  الطــرح  يف  ومنســجمة  عديــدة  رؤى 
مســار أفــالم األكشــن والتنويــع عليهــا، كالويســرتن 
األمركــي، وحــاول حســام بعــد ذلــك تطويــر أدواهتــا 
وآلياهتــا بصبغــة مصريــة ليعــود عــام 1956 للقاهــرة 
عــن  وذائقتــه  ثقافتــه  ختــص  متعــددة  رؤى  حامــاًل 

أفــالم احلركــة.
مشــواره  خــالل  قــدم  مصطفــى  الديــن  حســام 
الســينمائي أكثــر مــن مثانــن فيلًمــا، والعديــد مــن 
وبعــض  املصــري  التليفزيــون  الدراميــة يف  األعمــال 
الــدول العربيــة، بــدًءا مــن »كفايــة اي عــن« الــذي 
مل يتحمــس أحــد إلنتاجــه؛ فأنتجــه مــن مالــه وكان 
معرًضــا لإلفــالس وهــو يف بدايــة طريقــه االحــرتايف.

ومــن أبــرز مــا حققــه كان اجلمــع بــن أكثــر مــن 
يف  حيمــل  ابلفعــل كان  فهــو  إخراجيــة؛  مدرســة 
خلفيتــه الثقافيــة مــكااًن ومكانــة لســابقيه مثــل نيــازي 
مســار  يف  جنوحاتــه  تعــددت  ولكــن  مصطفــي، 
واجلديــد  املثــر  الســينمائي  النــص  عــن  التقليــب 
وغــرام  الباطنيــة،  مثــل  تقليــدي،  غــر  فكــر  بــكل 

ال يعلــم معظــم املنتمــن لعــامل الســينما الكثــر، وال حــى الدقيــق عــن 
املخــرج الراحــل حســام الديــن مصطفــى، الــذي اُخُتلِــَف حولــه كثــرًا 

يف جمــاالت النقــد واملتابعــة والتصنيــف وحــى تشــريح 
السياســية  وموضوعاهتــا  الســينمائية  االجتاهــات 

والفكريــة.
لغتــه  يف  حــى  طرحــه،  يف  إشــكايل  »حســام« 
لعملــه  وعاشــق  موهــوب  خمــرج  وأدواتــه،  وكادراتــه 
أعمالــه،  غالبيــة  يف  مــان«  »الكامــرا  إنــه  حــى 
عــن  املأخــوذ  األعــداء«  »األخــوة  فيلمــه  وحتديــًدا 
روايــة الكاتــب الروســي ديستويفســكي، والــذي انل 
عليــه أول وأهــم جائــزة دوليــة مــن مهرجــان طشــقند، 
بــه تقنيًّــا ومجاليًّــا  كــون مــا أخرجــه حســام تفــوق 
وحــى تصويــرايًّ علــى مثيلــه الروســي الــذي أخرجــه 
خمــرج ال يقــل متيــزًا يف الســينما العامليــة والروســية.

للجــدل.. كونــه  مثــر  الديــن مصطفــى  حســام 
عقــب  إســرائيل  يــزور  وعــريب  مصــري  خمــرج  أول 
معاهــدة كامــب ديفيــد مؤيــًدا للســادات ورؤيتــه عــن 
الســالم..عرفت عــن حســام الكثــر كــوين قــد الزمتــه 
وزرتــه يف بيتــه أكثــر مــن مــرة بدعــوة منــه، بــدأت 
عقــب رؤيــيت لفيلمــه الــذي أثــر يف وجــداين، هــو 
والــذي  فرايــر 1926،  بورســعيد 22  املولــود يف 
انوش أســرته كثــرًا لكونــه كان مغايــرًا لــكل الشــباب 

يف ســنه وجيلــه.
ســافر للــوالايت املتحــدة األمركيــة لدراســة فــن 
بعــد  عــام1951،  والتصويــر  واإلخــراج  الدرامــا 
العــايل  املعهــد  بكالوريــوس  حتصيــل  مــن  انتهائــه 
للســينما مــن مصــر 1950، ليســتقر هنــاك ســتة 
عمــل  مــن  لــكل  ابلفعــل  مغايــرًا  فيهــا  أعــوام كان 

املخرج اإلشكالي

حسام الدين مصطفى

حسن عبد الرحيم
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تؤكــد الدراســات املتخصصــة أن الســينما ليســت إال فنًّــا 
مــن فنــون الصــورة؛ فــأي فيلــم ســينمائي ليــس إال جمموعــة مــن 
البعــض،  بعضهــا  إثــر  علــى  الثابتــة  املتواليــة  املتواتــرة  الصــور 
قريبًــا  إيهاًمــا ابحلركــة  ُتســبب عنــد دوراهنــا احملســوب  حبيــث 
مــن  فــن  الســينما  أبن  وتســليمنا  واحلقيقــة،  الطبيعــة  مــن 
عنصــرايًّ  تركيــًزا  الســتيعاهبا  تســتدعي  الــيت  البصريــة،  الفنــون 
إال  ليســت  أهنــا  يعــي  منتلكهــا،  الــيت  اإلبصــار  حاســة  مــن 
مــا  إذا  احلقيقــة  نتجــاوز  وال  التشــكيلي،  الفــن  مــن  نوًعــا 
قلنــا إن الفــن التشــكيلي ليــس فقــط التصويــر الزيــيت املؤطــر، 
الفوتوغــرايف،  والتصويــر  واملعمــار،  واحلفــر،  والنحــت، 
والتصميــم الصناعــي؛ وإمنــا يتســع آلفــاق أرحــب مــن ذلــك 

الفنــون. ألــوان  مــن  الكثــر  لتشــمل  تتســع  بكثــر، 
يف  تتشــكل  مل  أهنــا  إىل  الســينما  تريــخ  مؤرخــو  ويشــر 
عنــه،  بعيــًدا  اجلينيــة  مراحلهــا  عرفــت  بــل  األدب؛  رحــم 
املخرجــون  اســتدعى  مث  األخــرى،  ابلفنــون  ارتبطــت  إذ 
الشــعي  واألدب  املالحــم  وأدب  القصــرة  والقصــة  الروايــة 
وروائــع  األدب  روائــع  بــن  فربطــوا  الكبــرة،  الشاشــة  إىل 
الســينما، فالســينما مل تلتفــت للروايــة التســجيلية فقــط، كمــا 
األنــواع  تطويــع كل  مــن  متكنــت  وإمنــا  البعــض،  يعتقــد  قــد 
البوليســية،  التارخييــة،  التجريبيــة،  الروايــة  فقدمــت  األدبيــة، 
وعــامل  واخليــال،  الفكــر  بعــامل  واقرتنــت  اخلياليــة،  الذهنيــة، 
التســاؤل  إىل  يقــودان  وهــذا  والديكــور،  والتمثيــل  الصــورة 
حــول قــدرة الســينما علــى نقــل الواقــع، ابعتبارهــا جــزًءا ال 
إشــكالية  مث  ومــن  األساســي،  املعــريف  التكويــن  مــن  يتجــزأ 
مقالنــا، وهــي: هــل إبمــكان املؤرخــن والباحثــن يف التاريــخ 
الســينمائية كمصــدر ترخيــي يف دراســاهتم  توظيــف األفــالم 

مــن أهــم األفــالم الــيت أنتجــت وصــورت يف ذلــك الوقــت، 
مت  والــذي  ابريــس،  يف  األول  الســينمائي  العــرض  وبعــد 
مــع  موعــد  علــى  مصــر  1895 كانــت  ديســمر  شــهر  يف 
إذ شــهد مقهــى  الســينما،  اثين عــرض ســينمائي يف تريــخ 
عــرض  أول   1896 ينايــر  يف  اإلســكندرية  مبدينــة  زواين 
مبدينــة  آخــر  عــرض  مث  العــريب،  والعــامل  مصــر  ســينمائي يف 
مث كان  ســانيت،  ســينما  يف   1896 ينايــر   28 القاهــرة يف 
عــام 1898،  بورســعيد يف  الثالــث يف  الســينمائي  العــرض 
وافتتحــت أول ســينما يف مصــر يف منتصــف ينايــر 189٧ 

ابإلســكندرية.
وشــهد عــام 189٧ أول دوران لكامــرا ســينمائية علــى 
األخــوان  أرســله  الــذي  بروميــو  جــاء  حيــث  مصــر،  أرض 
لوميــر ليبــدأ التصويــر يــوم 10 مــارس 189٧ ابإلســكندرية 
يف حمطــة الرمــل وميــدان املنشــية، وكان ذلــك مبثابــة النقطــة 
الســينمائي يف  للتاريــخ  إليهــا  اإلشــارة  ميكــن  الــيت  احلقيقيــة 
مصر. ويف 11 يونيو 190٧ مت تصوير أول فيلم تســجيلي 
مصــر  خديــو  الثــاين،  حلمــي  عبــاس  زايرة  عــن  صامــت 
)1892-1914(، إىل مســجد املرســي أيب العبــاس مبدينــة 
اإلســكندرية، وافتتاحــه املعهــد الديــي وســط ابتهــاالت أهــل 
ظهــرت  التاريــخ  ذلــك  ومنــذ  الــزايرة.  بتلــك  اإلســكندرية 
أول  أمــا  التســجيلية.  القصــرة  اإلخباريــة  املصريــة  األفــالم 
الشــركة  أنتجتــه   ،191٧ ســنة  يف  ظهــر  فقــد  روائــي  فيلــم 
الســينمائية اإليطاليــة املصريــة، إذ أنتجــت فيلمــن: الشــرف 
-1896( حممــد كــرمي  ويُعــدُّ  القاتلــة،  األزهــار  البــدوي، 

األكادمييــة؟ وأحباثهــم 
إعطــاء  بنــا  جيــدر  اإلشــكالية  هــذه  عــن  جُنيــب  أن  قبــل 
والتصويــر،  الســينما  لصناعــة  التارخيــي  التطــور  عــن  نبــذة 
والســينما  التصويــر  يف  الفضــل  أن  إىل  املؤرخــون  يشــر  إذ 
يعــود البــن اهليثــم البصــري )965-1040(، الــذي وضــع 
ليــوانردو  طورهــا  والــيت  البصــرايت،  لعلــم  األوىل  املبــادئ 
يف   )1519-1452(  Leonardo da Vinci دافنشــي 
الضوئيــة  الصــورة  يســتلزم  وكان  احلديــث،  البصــرايت  علــم 
نيبــس  نيســفور  الفرنســي  الفيزايئــي  صنعهــا  الــيت  األوىل 
Nicéphore Niépce )1٧65-1844( يف ســنة 1823 
ثبــات املصــور مــدة 14 ســاعة، ورغــم ذلــك يُعــده املؤرخــون 
إىل  املــدة  هــذه  واخنفضــت  الفوتوغــرايف،  التصويــر  رائــد 
حــوايل نصــف الســاعة يف عــام 1839 علــى أيــدي مانــده 
عــام  داكــرMandé Dakir، مث وصلــت عشــرين دقيقــة يف 
ألجــل  الثبــات  زمــن  وصــل   1851 عــام  ومنــذ   ،1840
املصــور  مهنــة  تظهــر  بــدأت  مث  ومــن  ثــواين،  بضــع  اللقطــة 

الفوتوغــرايف. أو  الضوئــي 
يف  رمســي  بشــكٍل  الســينما  ميــالد  شــهادة  ُصكــت  وقــد 
 ، lumière brothersلوميــر اإلخــوة  بفضــل   1895 عــام 
 10 عرضــوا  حيــث  ســينمائي،  عــرض  آلــة  أول  صنعــوا  إذ 
أفــالم قصــرة يف ابريــس كانــت مدهتــا 50 اثنيــة، وتطــورت 
علــى  واألســود،  ابألبيــض  الســينمائية  األفــالم  ذلــك  بعــد 
عــام  يف  التلويــن  حمــاوالت  بعــض  شــهدت  أهنــا  مــن  الرغــم 
، وحتولــت  1896، حيــث مت تلويــن بعــض األعمــال يــدوايًّ
صناعــة الســينما إىل فــن، خاصــة بعــد أفــالم تشــاريل شــابلن 
Charles Chaplin )1889-19٧٧(، الــيت مــا تــزال تُعــّد 

19٧2(، مؤســس هــذه الشــركة، أول ممثــل وخمــرج ســينمائي 
مصــري، إذ ظهــر يف الفيلمــن، ويف عــام 1922 ظهــر فيلــم 
مــن إنتــاج ومتثيــل فــوزي منيــب )1898-194٧( مكــّون 
مــن فصلــن بعنــوان "اخلالــة األمريكانيــة"، ويف عــام 192٧ 
الصحــراء"  يف  "قبلــة  مهــا  فيلمــن  أول  وعــرض  إنتــاج  مت 
بطلــة   )1952-1901( أمــر  عزيــزة  وكانــت  و"ليلــى"، 

ابلســينما.  تشــتغل  ســيدة مصريــة  وأول  األخــر،  الفيلــم 
ويف عــام 1932 عــرض فيلــم "أوالد الــذوات"، وهــو أول 
فيلــم مصــري انطــق، قــام ببطولتــه يوســف وهــي )1898-
فيلــم  ويف   ،)2003-1910( رزق  وأمينــة   ،)1982
اندرة  وهــي  مصريــة  مطربــة  أول  ظهــرت  الفــؤاد"  "أنشــودة 
يظهــر  مطــرب  أول  بينمــا كان   ،)1990-1906( أمــن 
علــى الشاشــة الفضيــة هــو حممــد عبــد الوهــاب )1898-
1991( يف فيلــم "الــوردة البيضــاء". أمــا أول فيلــم مصــري 
أم  بطولــة  مــن  "وداد"  فيلــم  فــكان  مصــر  خــارج  عــرض 
كلثــوم )1898-19٧5(. مث كان أتســيس اســتديو مصــر 
العربيــة،  الســينما  تريــخ  يف  نوعيــة  نقلــة   1935 عــام  يف 
العامليــة  احلــرب  وبعــد  النحــاس،  الســتوديوهات  ابإلضافــة 
الثانيــة )1939-1945( تضاعــف عــدد األفــالم املصريــة 
هــذه  وبــرز يف  فيلًمــا،   6٧ عــام 1946 حلــوايل  ليصــل يف 
والفنــاانت، وظهــرت  والفنانــن  املخرجــن  مــن  عــدد  الفــرتة 
حمــاوالت لتلويــن أجــزاء مــن األفــالم؛ منهــا تلويــن أغنيــة يــوم 
اإلثنــن يف فيلــم "لســت مــالًكا" للفنــان حممــد عبــد الوهــاب 

يف عــام 1946. 
بــدأ  الــذي  ابملســرح،  الســابع  ابلفــن  قطــر  عالقــة  تبــدأ 
الســمر،  حفــالت  يف  متثيليــة  عــروض  بتقــدم  ارجتاليًّــا 
تتعــرض  وكانــت  اخلاصــة،  اجملالــس  يف  تقــام  الــيت كانــت 
ســاخرة  نقديــة  بصــورة  املتنوعــة  االجتماعيــة  للقضــااي 
الثقافيــة  األنديــة  بــدأت  الســتينيات  ويف  مضحكــة، 
اندي  قــدم  الفنيــة، كمــا  احلفــالت  بعــض  حُتيــي  الرايضيــة 
"عــرب  مثــل  املســرحية  العــروض  بعــض  املوظفــن  كبــار 

أب". و"نصيحــة  فلســطن"، 
كمــا بــرز كذلــك املســرح املدرســي، حيــث قدمــت مدرســة 
الدوحــة يف عــام 1959 مســرحية بعنــوان "بــالل بــن رابح"، 
ويف عــام 1968 ُأسســت أول فرقــة مســرحية أهليــة، عرفــت 
بعــض  بتقــدمي  وقامــت  للتمثيــل"،  الشــعبية  "الفرقــة  ابســم 
علــوص"،  بــو  "الدكتــور  مثــل  املرجتلــة  املســرحية  العــروض 

األفالم السينامئية 
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الفرقــة  هــذه  أعضــاء  وســافر  وغرمهــا.  املطــوع"،  "بنــت 
مــون  يُقدِّ  1983 عــام  يف  عــادوا  مث  اخلــارج،  يف  للدراســة 
مت  حيــث  اإلعــالم،  وزارة  طريــق  عــن  املســرحية  عروضهــم 
يف عــام 19٧2 إشــهار فرقــة املســرح القطــري، كأول فرقــة 
رمسيــة معتمــدة مــن الدولــة للمســرح يف قطــر، وذلــك بتقــدمي 
عــدد مــن املســرحيات، وشــاركت يف املهرجــاانت املســرحية 
العربيــة، مث يف عــام 19٧4 أسســت فرقــة األضــواء كفرقــة 

حيــث  للدولــة،  تبعــة  مســرحية 
التمثيليــات  مــن  العديــد  قدمــت 
مت  ذلــك  ســبيل  ويف  املســرحية، 
يف  الوطــي  قطــر  مســرح  جتهيــز 
تشــجيع  هبــدف  1982؛  عــام 

قطــر.  يف  العــريب  املســرح 
 1969 نوفمــر   18 ويف 
قطــر  حكومــة  بــن  االتفــاق  مت 
الريطانيــة  ماركــوين  وشــركة 
يف  التلفزيــوين  للبــث  حمطــة  لبنــاء 
املشــروع  تنفيــذ  مت  حيــث  قطــر، 
حمطــة  األوىل  مرحلتــن،  علــى 
الدوحــة  مدينــة  لتغطيــة  صغــرة 
بــن  تــرتاوح  ملــدة  وضواحيهــا، 
يف  ســاعات  وثــالث  ســاعتن 
فهــي  الثانيــة  املرحلــة  أمــا  اليــوم، 
تغطــي  الــيت  الرئيســية  احملطــة 

معظــم ســاحل اخلليــج العــريب مبــا يف ذلــك إمــارات ســاحل 
عمــان )اإلمــارات العربيــة املتحــدة اليــوم(، وملــدة تــرتاوح مــا 
تلفزيــون  بــث  وبــدأ  اليــوم.  يف  ســاعات  ومخــس  أربــع  بــن 
إىل  حتــول  مث  واألســود،  ابألبيــض   19٧0 عــام  يف  قطــر 
حــى  مســتمر  تطــور  يف  واســتمر   ،19٧4 عــام  يف  امللــون 
 ،1982 عــام  اإلجنليزيــة يف  ابللغــة  الثانيــة  القنــاة  انطلقــت 

.1998 عــام  يف  الفضائــي  للبــث  وحتــول 
لــدول  الشــعي  الــرتاث  مركــز  أصــدر   1988 عــام  ويف 
يف  الغــوص  أغــاين  عــن  لــه  أســطوانة  أول  العربيــة  اخلليــج 
اخلليــج، ويدخــل هــذا العمــل يف إطــار التوثيــق ملــواد املأثــور 
علــى كتيــب  األســطوانة  احتــوت  وقــد  وحفظهــا،  الشــعي 

األغــاين. نصــوص  بــه  دونــت  صغــر 
والتلفزيــون  لإلذاعــة  القطريــة  العامــة  اهليئــة  إنشــاء  ومت 

دوًرا  وتــؤدي  أحداثــه،  يف  والكــذب"  "الصــدق  ثنائيــة 
التاريــخ، وجتعلــه مــادة دمســة للتخيــل، ويف  كبــرًا يف توثيــق 
مســتوايت عديــدة مــن الســرد، رغــم التداخــل التلقائــي بــن 
مــن  الرغــم  وعلــى  الســينمائية،  الصــورة  واملتخيــل يف  الواقــع 
األفــالم  التأريــخ، وتظــل  الســينما صادقــة يف  ذلــك ســتبقى 
إليــه  يلتفــت  مل  أمهيــة كبــرة،  ذا  مصــدًرا ترخييًّــا  الســينمائية 
الكثــر مــن الباحثــن يف التاريــخ، وخاصــة التاريــخ احلديــث 
واملعاصــر، وال نُبالــغ إذا مــا قلنــا إن هلــا دورهــا يف التوثيــق 
للكثــر مــن املوضوعــات الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
وســائل  والتقاليــد،  والعــادات  واملعماريــة، كالقيــم  والفنيــة 
الكثــر. وغرهــا  واملالبــس،  املعماريــة،  الطــرز  املواصــالت، 

الــيت  االتصــال،  وســائل  مــن  وســيلة  الســينمائية  فاألفــالم 
مــن  الكثــر  يف  املتغــرة  والعالقــات  التفاعــالت،  توضــح 
وُتســتخدم  املختلفــة،  العمريــة  الفئــات  ومــع  اجملــاالت، 
أخــرى  وأغــراض  وتثقيفيــة،  وإرشــادية  تعليميــة  ألغــراض 
توجيــه  يف  دوًرا  تلعــب  قــد  فالســينما  مثــال.  كالرتفيــه 
وتغــر  واألخالقيــة،  االجتماعيــة  القيــم  وتعديــل  الســلوك، 
علمــاء  اعترهــا  بــل  عليــه؛  اعتــادوا  الــذي  احليــاة  أســلوب 
العقــل  تشــكيل  يف  وفاعليــة  أثــًرا  الفنــون  أكثــر  االجتمــاع 
وتقاليــد  قيــم  يف  وتؤثــر  عامــة،  اإلنســانية  والثقافــة  البشــري 
اجملتمــع خاصــة. وهلــذا فإهنــا تــؤدي دوًرا يف نقــل معطيــات 
واملعرفــة،  االثقافــة  أدوات  مــن  أداة  فهــي  واحليــاة،  الفكــر 
وُتســهم يف تشــكيل قيــم اجملتمــع، وعاداتــه، وإذا كان الفيلــم 
بــكل  الواقــع  اســتحضار  علــى  القــدرة  ميلــك  الســينمائي 

مبوجــب القانــون رقــم 11 لســنة 199٧، والصــادر بتاريــخ 
3 مايــو 199٧، والــذي نــص يف مادتــه الثانيــة علــى أنــه 
لإلذاعــة  القطريــة  العامــة  اهليئــة  ُتســمى  عامــة  هيئــة  "تنشــأ 
مســتقلة  وموازنــة  اعتباريــة  شــخصية  هلــا  تكــون  والتلفزيــون 
جملــس  تتبــع  أن  علــى  للدولــة"،  العامــة  ابملوازنــة  ملحقــة 
اإلعــالم  رســالة  حتقيــق  إىل  وهتــدف   ،)3 )مــادة  الــوزراء 
اإلذاعــي املســموع واملرئــي يف إطــار السياســة العامــة للدولــة، 
العلــم  ومتطلبــات  أصــول  وفــق 
أجــل  مــن  وتطوراتــه؛  احلديــث 
أهدافــه  وبلــوغ  اجملتمــع  حريــة 

.)4 )مــادة 
األفــالم  أن  ذلــك  يؤكــد 
مهــم  مصــدر  الســينمائية 
عامــة،  التاريــخ  مصــادر  مــن 
قطــر خاصــة،  ومصــادر تريــخ 
اإلخباريــة  الرامــج  إن  حيــث 
اللقــاءات  مــن  وغرهــا 
عــن  تتحــدث  بشــخصيات 
وكانــت  عاصرهتــا  أحــداث 
فيهــا،  فاعــاًل  وعنصــًرا  مشــاركة 
درجــة  علــى  مصــدر كبــر  هلــو 
لتوجيــه  وحباجــة  األمهيــة،  مــن 
وقــد  إليــه،  الباحثــن  أنظــار 
األفــالم  أن  البعــض  يعتقــد 
كمصــدر  نُعّدهــا  أن  مُيكــن  الــيت  هــي  فقــط  التســجيلية 
ترخيــي، إال أن األفــالم الســينمائية كذلــك مصــدر ترخيــي 
علــى جانــب كبــر مــن األمهيــة، فهــي تنقــل لنــا جوانــب مــن 
والعمــارة  املالبــس  مــن  تصويرهــا،  مت  حــن  املعيــش  الواقــع 
ذلــك. وغــر  والقيــم،  والتقاليــد  العــادات  وبعــض  واملبــاين 
مــن  نوًعــا  اعتبارهــا  املمكــن  مــن  الســينمائية  األفــالم 
التارخيــي،  البحــث  جتديــد  يف  دورهــا  وهلــا  املرئيــة،  الواثئــق 
وإشــكالياته الراهنــة، ويدعــو ذلــك إىل ضــرورة طــرح ســؤال 
ختتــزن  مهمــة  وثيقــة  التارخيــي، كوهنــا  البحــث  يف  الســينما 
السياســي  التاريــخ  نتــاج  هــي  عديــدة،  بصريــة  عالمــات 
يف  وقــوة  مقــدرة  متتلــك  أهنــا  والثقــايف، كمــا  واالجتماعــي 
علــى  البصريــة  الفنــون  أقــدر  فالســينما  املختبــئ،  كشــف 
لتفكيــك  حماولــة  يف  العــريب  التاريــخ  يف  املســتور  كشــف 

بلــوغ  علــى  نفســها  القــدرة  ميلــك  فإنــه  وجزئياتــه،  تفاصيلــه 
أبعــد آفــاق اخليــال، فُيمكــن أن حُيــّول العجائــب إىل وقائــع، 
الوجــدان  مــن  جــزًءا  منــه  وجيعــل  الراهــن،  الواقــع  وُيســجل 
اإلنســاين علــى مــر العصــور، فنجــد عندهــا التاريــخ األكثــر 
صدقًــا مــن الواثئــق، إذ يُقــدم صــورة للواقــع املعيــش، وميســك 

التارخييــة.  ابللحظــة 
ومتنــح األفــالم الســينمائية املــؤرخ فرصــة االقــرتاب مــن عــوامل 
وحيــوات رمبــا مل يكــن يــدري أهنــا وجــدت، فتنفــض الــرتاب 
الشــخص  عــن وقائــع ترخييــة قدميــة، وحتكــي كيــف تغلــب 
الــذي خــاض حروبــه وحيــًدا يف الظــل، ومــا هــي معاانتــه، 
وبذلــك تقــرتب مــن تفاصيــل شــديدة اإلنســانية، مل يلتفــت 
إليهــا املــؤرخ، إال أهنــا تثــر اجلــدل حــول مــا هــو واقعــي ومــا 
هــو خيــايل يف قصــة الفيلــم، إذ متتــزح فيهــا احلقيقــة واخليــال، 
الــذي  احلكائــي،  الشــكل  بــن  واملخــرج  املؤلــف  ميــزج  إذ 
ابملتخيــل،  الواقــع  بــن  صياغتــه  يف  ميــازج  أن  منــه  يقتضــي 
لــروي مــن الغرائــب مــا يُداعــب بــه اخليــال، ويدفــع  وحُيفــز 
الرائــي إىل املتابعــة  إىل النهايــة. واألفــالم الســينمائية توثيــق 
مرئــي للتاريــخ اإلنســاين، وتعتمــد علــى املــادة البصريــة؛ مــا 
جيعلهــا وســيلة ذات فاعليــة كبــرة يف توثيــق أحــداث مهمــة 
الوقائــع  تقــدمي  علــى  مقــدرة  ومتتلــك  اإلنســاين،  التاريــخ  يف 

التارخييــة بشــكل ســلس وممتــع.
إىل  تُعيــد  أشــرطة  جمموعــة  التارخييــة  الســينما  وُتشــكِّل 
أو  القريــب  املاضــي،  يف  وقعــت  أحــدااًث  الكبــرة  الشاشــة 
البعيــد، كتاريــخ طــروادة، وســرة اإلســكندر األكــر، هرقــل، 

� مشهد من فيلم »حياة أو موت«

� مشهد من فيلم »أوالد الذوات«
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لنكولــن،  ســتالن،  ســبارتكوس،  نــرون،  هتلــر،  انبليــون، 
األيــويب،  الديــن  صــالح  الــدر،  شــجرة  دافنشــي،  لينــن، 
كليوابتــرا، وغرهــا؛ هبــدف اســتخالص دروس التاريــخ الــيت 
ميكــن أن حيملهــا الفيلــم يف طياتــه، إال أن األفــالم وحدهــا 
ال ميكــن االعتمــاد عليهــا كمصــدر ترخيــي موثــوق، ســواء 
أكانــت تســجيلية أو روائيــة، طاملــا أن الكامــرا الــيت تصــور 
هــذه األحــداث ال مُيكــن أن تكــون حمايــدة؛ بــل إن تصويــر 
املشــهد التارخيــي ال مُيكــن أن يكــون كمــا وثقــه املؤرخــون، 
ألن الســينما، كســائر الفنــون، مُيكنهــا أن مُتــارس يف حلظــة 
مجلــة  إن  إذ  بريئًــا،  يكــون  أن  املســتحيل  مــن  تدخــاًل  مــا 

الفــن  هــذا  حتيــل  قــد  حواريــة 
اجلمــايل  التاريــخ  مــن  الســابع 
أو  النقــدي  التاريــخ  إىل 
بعــض  األيديولوجــي. كمــا أن 
املؤلفــن واملخرجــن يســتدعون 
مشــاهد مــن التاريــخ ليســقطوا 
علــى  أو  احلاضــر  علــى  منهــا 
أهنــا  املعاصــرة، كمــا  القضــااي 
احلقيقــة  خبيــوط  تلتــزم  ال  قــد 
التارخيــي  فالفيلــم  التارخييــة، 
التاريــخ  مــن  يتخــذ  فــي  عمــل 
شــخصية  ويتنــاول  موضوًعــا، 
أو حــداًث، أو ظاهــرة ترخييــة، 
جيــدة  معرفــة  علــى  تقــوم 

ابلتاريــخ.
متنــع  ال  احملاذيــر  وهــذه 
التاريــخ  يف  والباحــث  املــؤرخ 

دور  فهــم  يف  الســينمائية  األفــالم  مــن  يســتفيد  أال  مــن 
والقضــااي  ابألحــداث  التعريــف  يف  الســينمائي  اخلطــاب 
السوســيو  التارخيــي  املــن  وفهــم  املختلفــة،  العربيــة  التارخييــة 
العربيــة،  الســينما  يف  العــريب  والثــوري  والسياســي  ثقــايف 
االنتكاســات  ومــع  العربيــة،  الثــورات  مــع  تعاطــت  وكيــف 

التارخييــة. األحــداث  مــن  وغرهــا  واالنتصــارات، 
كمــا أن األفــالم الســينمائية، تُعــدُّ مصــدًرا ترخييًّــا واثئقيًّــا 
للــرتاث املعمــاري واإلنســاين واإلداري، واجلغرافيــة العمرانيــة، 
والشــوارع  القدميــة،  والرتاثيــة  احلكوميــة  املبــاين  عــن  فضــاًل 
واحملاكــم،  واجلامعــات،  واملســاجد،  والعمائــر  واملياديــن 

يتبعــه الســينمائي يف عمليــة متثيــل التاريــخ والواقــع، وأحيــااًن 
مــع  يتعامــل  الفيلــم  صانــع  بــدع 

ُ
امل يــزال  ال  إذ  املتخيــل، 

شــكاًل  تقبــل  ال  الــيت  العربيــة"،  "الرقــاابت  بعقليــة  التاريــخ 
فــرق  وهنــاك  الرمسيــة،  غــر  بطريقــة  التاريــخ  فيــه  يُقــّدم  فنيًّــا 
ذاتيــة  مســألة  التأريــخ  إن  إذ  والتأريــخ،  التاريــخ  بــن  كبــر 
كانــت  وإذا  الشــخصية،  وميولــه  املــؤرخ  ألهــواء  ختضــع 
مناهــج البحــث يف الدراســات التارخييــة تفــرض علــى املــؤرخ 
أبرزهــا  تقييمــات،  لعــدة  التاريــخ  إخضــاع كتــب  ضــرورة 
والفكريــة،  السياســية  وتوجهاتــه  املــؤرخ  هبويــة  يتعلــق  مــا 
يكتــب  الــيت  الزمنيــة  الفــرتة  وكذلــك  الثقافيــة،  وخلفياتــه 
هلــا؛  يتعــرض  أن  احملتمــل  مــن  الــيت  الضغــوط  فيهــا، ومــدى 
بســبب رؤيتــه التارخييــة ألحــداث معينــة، فإهنــا تؤجــب عليــه 
أهنــا  خاصــة  املنهجيــة،  لنفــس  الســينمائية  األفــالم  إخضــاع 
ليســت  يف النهايــة إال خيــال مؤلــف، وملســات خمــرج وممثــل، 
وتوجيهــات منتــج، ورغبــات اجلمهــور، فاألفــالم الســينمائية 
عــن رؤيــة خمــرج  تُعــر  وثقــايف وداليل  فــي ومجــايل  كجنــس 
أن  جيــب  اعتبــارات  وهــي كلهــا  األول،  املقــام  يف  الفيلــم 
لألفــالم  توظيفــه  عنــد  والباحــث احلصيــف  املــؤرخ  هلــا  ينتبــه 

ترخيــي.  كمصــدر  الســينمائية 
احملاذيــر،  هــذه  مــن  الرغــم  علــى  األفــالم،  وتتضمــن 
التعــرف  مُيكننــا  فمثــاًل كنمــاذج،  مهمــة،  معلومــات ترخييــة 
األربعينيــات،  يف  املصريــة  ابملــدارس  الدراســة  مواعيــد  علــى 
عــام  ُعــرض يف  الــذي  الزيتــون"،  "غصــن  فيلــم  خــالل  مــن 
العربيــة، عمــر احلريــري،  اللغــة  مــدرس  إذ يكتــب   ،1962
التاريــخ علــى الســبورة: 1 يونيــو 1945، ويقــول إهنــا آخــر 
أمحــد  آخــر،  مــدرس  يكتــب  مث  االمتحــاانت،  قبــل  حصــة 
 15 اجلديــد:  الدراســي  العــام  يف  يــوم  أول  تريــخ  مظهــر، 
األربعينيــات  يف  الدراســة  أن  يعــي  مــا   ،1945 ســبتمر 
ثالثــة  الصيــف  وإجــازة  أشــهر،  تســعة  حنــو  متتــد  كانــت 

فقــط. أشــهر 
أمــا فيلــم "حيــاة أو مــوت"، فنلحــظ مــن املشــهد األول 
دواء  عــن  القاهــرة  شــوارع  يف  تبحــث  الفيلــم  بطــل  ابنــة 
لوالدهــا، إال أننــا نســتطيع أن نســتنتج مــن أحــداث الفيلــم 
فمثــال  املصريــة،  والتقاليــد  والعــادات  القيــم  مــن  عــدًدا 
املــرتو كــي ميشــي بســرعة بعدمــا  الكمســرى ُيصفــر لســائق 
العتبــة  إىل  تذهــب  مســتعجلة كــي  إهنــا  البنــت  لــه  قالــت 
علــى  جمهــول  رجــل  يُقلهــا  مث  الــدواء،  لوالدهــا  لتحضــر 

تضمنــت  حيــة،  مشــاهد  ســجلت  قــد  األفــالم  فبعــض 
اليوميــة  احليــاة  مظاهــر  الذكــر،  ســابقة  للمعــامل  ابإلضافــة 
يف الشــوارع واألســواق والنــوادي، وعــدد الســكان، وحيويــة 
والتســجيلي  الســينمائي  فالفيلــم  وغرهــا،  وأمهيتــه،  املــكان، 

التاريــخ. هبمــا  يعــى  مــا  ومهــا  واملــكان،  الزمــان  يتضمــن 
هنــاك عــدد مــن املؤرخــن يتعاملــون مــع الفيلــم الســينمائي 
عنــد كتابــة  عليهــا  االعتمــاد  مُيكــن  ترخييــة  وثيقــة  بوصفــه 
تريــخ القــرن العشــرين، أبرزهــم املــؤرخ الفرنســي مــارك فــرو
حياتــه  بــدأ  الــذي   ،)2021-1924(  Marc Ferro
الضرائــب كواثئــق  ســجالت  علــى  يعتمــد  تقليــدايًّ  مؤرًخــا 
عندمــا  أنــه  إال  ترخييــة، 
اجملتمــع  تريــخ  عــن  كتــب 
الســوفيييت، جلــأ إىل الســينما 
ممــا  الرغــم  الســوفييتية، علــى 
مــن  الســينما  هــذه  تُعانيــه 
الصارمــة. للرقابــة  اخلضــوع 
أن  مالحظــة  وجيــب 
وثيقــة  يُعــدُّ  الروائــي  الفيلــم 
الفيلــم  مــن  مصداقيــة  أكثــر 
الفيلــم يف  الواثئقــي، إال أن 
اعتبــاره  مُيكــن  ال  النهايــة 
إليهــا  نرتكــن  ترخييــة  وثيقــة 
فأبعــاده  مطمئنــون،  وحنــن 
علــى  تطغــى  السياســية 
ترخييــة،  وثيقــة  جمــرد كونــه 
الباحــث  علــى  ولذلــك 
يســتعن  الــذي  التارخيــي 
الدقــة  يتحــرى  أن  التاريــخ  عنــد كتابــة  الســينمائي  ابلفيلــم 
إعــادة صياغــة  الفنــان وخيالــه يف  والتنقيــب، خاصــة حريــة 
واحلــدث  تتمــاس  الــيت  الشــخصيات  واختــالق  األحــداث، 
الســينما  السياســيون  اســتخدم  التارخيية، وكيــف  الواقعــة  أو 

القضــااي. مــن  كثــر  يف  رؤيتهــم  لتعزيــز  كوســيلة 
املــؤرخ  علــى  تفــرض  التارخييــة  املنهجيــة  كانــت  وإذا 
للنقــد  التارخييــة  الروايــة  خيضــع  أن  التاريــخ  يف  والباحــث 
إلخضــاع  حباجــة  هــو  شــك  فبــال  والباطــي،  الظاهــري 
هلــذا  ترخيــي  توظيفهــا كمصــدر  عنــد  الســينمائية  األفــالم 
الــذي  املنهــج  النظــر يف  إعــادة  منــه  النقــد، ويتطلــب ذلــك 

مث  العتبــة،  إىل  يذهــب  الــذي  املــرتو  إىل  ليوصلهــا  دراجتــه 
يتنــازل صاحــب الصيدليــة عــن قــرش مــن مثــن الــدواء عندمــا 
يتعــاون  الثمــن كامــاًل، كذلــك  متلــك  ال  أهنــا  يكتشــف 
"اخلمورجــي"،  الرجــل  مــن  الــدواء  الســرتداد  املصريــون 
أهنــا حتمــل زجاجــة  البطــل، معتقــًدا  ابنــة  مــن  الــذي ســرقه 
بعدمــا  مــن مخــارة  هلــا رجــل جمهــول  أحضرهــا  والــيت  مخــر، 
وتكســرت  األرض  علــى  الــدواء  زجاجــة  منهــا  ســقطت 
بعــض أجزائهــا، مث ســنلحظ تعــاون الشــرطة وتفاعلهــا مــع 
اإلذاعــة، ألجــل أن ينقــذوا أمحــد إبراهيــم، بعدمــا اكتشــف 
الــدواء، مــا  أنــه أدخــل بعــض الرتكيبــة اخلطــأ يف  الصيــديل 
قــد يتســبب يف وفاتــه، كذلــك نلحــظ أن البطلــة يف آخــر 
لــه  وتقولــه  وهــي"،  بــك  "يوســف  املأمــور  تشــكر  الفيلــم 
"شــكًرا اي شــاويش"، مــن دون أن ينهرهــا أو تتغــر طريقــة 
معاملتــه هلــا، أو أن ُيصحــح هلــا خطأهــا، إهنــا قيــم مصريــة 
تُعــدُّ  الــيت  الســينمائية،  األفــالم  مــن  اســتنتاجها  نســتطيع 

ــا. مهمًّ ترخييًّــا  مصــدًرا  حبــق 
كذلــك فيلــم "البــاب املفتــوح"، الــذي صــور وأنتــج يف عــام 
مشــاهد  الدرامــي  الســياق  خــالل  مــن  يســتدعي   ،1963
واثئقيــة حلريــق القاهــرة يــوم 26 ينايــر 1952، كمــا يعــرض 
لشــوارع القاهــرة القدميــة، وحركــة الــرتام أمــام العمائــر القليلــة 
يف شــارع رمســيس حاليًــا، ويُقــدِّم مشــاهد حيــة ملقــر هيئــة 
ُيســلِّط  وكذلــك  والبواخــر،  الســفن  وحركــة  الســويس،  قنــاة 
الضــوء علــى جامعــة القاهــرة، وتراثهــا العمــراين واملعمــاري، 
مث  فيهــا،  الســاعة  وبــرج  للجامعــة  الرئيــس  املبــى  فيعــرض 
يتعــرض  اخلــارج، كمــا  مــن  اآلداب  لكليــة  مشــاهد  يتنــاول 
ملشــاهد حيــة مــن مطــار القاهــرة اجلــوي، الــذي كان ُيســمى 
جيعلــه  مــا  بورســعيد،  قطــار  وحمطــة  اجلــوي،  القاهــرة  مينــاء 

فــرتة زمنيــة بعينهــا. توثيًقــا حيًّــا للعمــران يف 
حفــظ  يف  مهــم  دور  املصريــة  للســينما  كان   وهكــذا 
العديــد  عــر  املاضــي،  القــرن  خــالل  القاهــرة  مدينــة  تريــخ 
مــوت"،  أو  "حيــاة  مثــاًل:  منهــا  الســينمائية،  األعمــال  مــن 
"ضربــة مشــس"، "ســواق األتوبيــس"، وغرهــا مــن األعمــال 
ومبانيهــا،  القاهــرة  شــوارع  تصويــر  إىل  عمــد خمرجوهــا  الــيت 
فباتــت مبثابــة وثيقــة مُيكــن للمــؤرخ الرجــوع إليهــا عنــد تناولــه 
احلديــث  عنــد  العشــرين، خاصــة  القــرن  القاهــرة ىف  لتاريــخ 
مــا  آلخــر،  أو  لســبب  اختفــت  الــيت  األماكــن  بعــض  عــن 

ترخيــي.  الســينمائية كمصــدر  األفــالم  أمهيــة  يؤكــد 

� أم كلثوم يف فيلم »وداد«
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يكــن  مل   ،1944 عــام  مــن  ابردة  شــتائية  ليلــة  يف 
اجليــش  صفــوف  بــن  املنــدس  األملــاين  الضابــط 
أن  يتوقــع  الثانيــة  العامليــة  احلــرب  اإلنكليــزي، خــالل 

اإلعــدام! إىل  شــاي  رشــفة  تقــوده 
التخفــي يف كل شــيء وأجــاد  أتقــن  الــذي  الرجــل 
الطريقــة اإلنكليزيــة يف نطــق الكلمــات، مل يفطــن إىل 
تفصيــل إنكليــزي بســيط يتعلــق بتقاليــد شــرب الشــاي، 
وبينهــا االســتهجان الشــديد ألدىن صــوت ارتشــاف، 
مــا إن مســع الضبــاط اإلنكليــز صــوت رشــفته األوىل 
الضبــاط  نظــرات  وتقاطعــت  الــرؤوس  تعالــت  حــى 
بســيط  تفصيــل  عنــه  غــاب  حولــه،  جيلســون  الذيــن 
الــيت  العــادات  للمجتمــع،  األصليــة  ابلعــادات  يتعلــق 
ال يعرفهــا إال مــن ينتمــي إىل ذلــك اجملتمــع، متاًمــا كمــا 
هــي عــادة رفــع اإلصبــع الصغــر برشــاقة عندمــا تقــوم 

املــرأة بتذويــب الســكر يف الشــاي.

أصل األشــياء
أشــكاهلا  يف  اليــوم،  نتداوهلــا  الــيت  الفناجــن 
حضاريــة  ارحتــاالت  نتــاج  هــي  املتنوعــة،  وأحجامهــا 
تنتــج كل حضــارة أدواهتــا وفنوهنــا وختتــر  إذ  خمتلفــة، 

لزمنهــا. األجنــع  احليــاة  وســائل 
األشــياء،  أصــل  يكــون  أن  مــن  للمــاء  البــدَّ  لكــن 
وأن العطــش الــذي أحــس بــه اإلنســان القــدمي، ودفعــه 
أو  َصدفــة،  عــن  يفتــش  مث  بيديــه،  املــاء  يغــرف  ألن 
يُفــرغ بطــن مثــرة كبــرة ليحمــل هبــا املــاء كــي يرتــوي، 
هــو مــا دفعــه للتفكــر يف صنــع أداة حلمــل الســوائل، 
أحيــااًن  ُتصنــع  التاريــخ  قبــل  مــا  أكــواب  لــذا كانــت 
مــن األصــداف واألحجــار اجملوفــة الــيت يتــم صقلهــا، 

الفخــار واملعــادن. قبــل اكتشــاف  هــذا  حــدث 
إذ  ابلطعــام،  وثيًقــا  ارتباطًــا  األكــواب  ترتبــط 
لــذا  شــراب،  يرافقــه  أن  دون  مــن  طعــام  يوجــد  ال 

الفنجان

لنا عبد الرمحن

سيرة الحب واملوت

مــن ســنوات صبــاي أتذكــر جــارة كانــت ابلغــة الظــرف والفطنــة، تســتطيع التخلــص مــن أي حــرج 
اجتماعــي بســهولة، مــن ذلــك مثــًا حــن يتجــاوز عــدد زائراهتــا عــدد الفناجــن املتماثلــة لديهــا، 
كانــت تضــع يف وســط صينيــة التقــدمي الفنجــان املختلــف، وتزعــم أنــه فنجــان احلــظ، وأهنــا ســتقرأ 
الطالــع ملــن تشــربه؛ وهكــذا كانــت حتمــل الفتيــات والنســوة علــى التســابق لنيــل "فنجــان 
اهلنــا" الســيما مــن كانــت منهــن تنتظــر حمبــواًب شــارًدا، أو مــااًل ضائًعــا، أو ترجــو الولــد، 
وألن لــكلٍّ منهــن حكايــة معلومــة وآمــال مشــتهاة، يتــم تكثيفهــا كلهــا بــن يــدي قارئــة 
الفنجــان املختلــف، تنتشــر النبــوآت اخلاصــة ابلضيفــة احملظوظــة يف أرجــاء الغرفــة، 

وتصبــح حمــور اللقــاء، وأتســف بقيــة الزائــرات ألن الفنجــان مل يكــن مــن نصيبهــن.
كلمــا فكــرت أبمــر الفناجــن، تقــودين كل ذكــرى إىل حكايــة، ومــع كل 

تســاؤالت  علــى  رحبــة  آفــاق  تنفتــح  احلــكاايت  بــن  اختــاف 
فــا  واجلغرافيــا،  التاريــخ  يف  بعيــًدا  متتــد  مسرتســلة 

فنجــان  عــر  الطالــع  قــراءة  تتــم  أن  عجــب 
تبــدأ  واحلــرب  واهلزميــة  والنصــر  واملــوت  واحلــب  التاريــخ  حــكاايت  أليســت  القهــوة، 

صاحبــه. مصــر  مــن  فيــه  مــا  عــر  غــر  صغــر،  فنجــان  مــن 

الرجل الذي 
أتقن التخفي 

في كل شيء، 
لم يفطن 

إلى تفصيل 
إنكليزي 

بسيط يتعلق 
بتقاليد شرب 

الشاي
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خاصــة  عنايــة  التاريــخ  فجــر  منــذ  األكــواب  القــت 
احليــاة  أدوات  ُصنعــت  وحــن  القــدمي؛  اإلنســان  مــن 
اليوميــة مــن الفخــار مت العثــور علــى منــاذج لألكــواب 
مــا كشــفته  هــذا  خمتلفــة،  وأحجــام  أبشــكال  القدميــة 

العــامل.  أحنــاء  مجيــع  يف  األثريــة  املواقــع  معظــم 
والــردايت  النقــوش  ُتظهــر  الفرعونيــة،  احلضــارة  يف 
أن  يبــدو  الصنــع،  دقيقــة  لكــؤوس  رســومات 
اآلهلــة  منــه خدمــة طقــوس  اهلــدف  اســتخدامها كان 
وامللــوك واملوتــى، وتثبــت األحبــاث أن الفراعنــة عرفــوا 
األواين،  مــن  العديــد  صنــع  يف  واســتخدموه  الزجــاج 
لكــن اســتخدام األكــواب املميــزة ظــل مقتصــًرا علــى 
أكــواب  اقتنــاء  رفاهيــة  امتلكــت  الــيت  العليــا  الطبقــة 
مــن الزجــاج والرونــز والفضــة والذهــب والعــاج حــى 
عــن  تُعــر  نفيســة  عملــة  األكــواب  تلــك  أصبحــت 
الســيطرة والســلطة وكرمــز علــى رفعــة الشــأن يف مصــر 

القدميــة.
أمــا يف بــالد مــا بــن النهريــن القدميــة، فقــد كانــت 
واملعــادن  والعــاج  الفخــار  مــن  ُتصنــع  األكــواب 
ألغــراض متنوعــة، أمههــا نقــل وشــرب النبيــذ، وتقــدمي 
قرابــن لآهلــة عــر إراقــة اخلمــر عنــد املذبــح، كانــت 

فقــد  إعجازيــة،  قــدرات  هلــا  الــكأس  تلــك  إن  يقــال 
ويف  احلواريــن،  مــع  النبيــذ  لشــرب  يســوع  تقامسهــا 
املكتوبــة،  احلــكاايت  مــن  العديــد  مثــة  األديب  الــرتاث 
هبــدف إجيــاد الــكأس املقدســة أمههــا مغامــرات فرســان 
امللــك آرثــر الــذي ربــط احلكايــة بوجــود مقعــد شــاغر 
فــور  إذ  املســتحيلة،  املهمــة  ســيحقق  الــذي  للفــارس 
علــى  الفــارس  جيلــس  ســوف  الــكأس  علــى  العثــور 

الدائــرة. وتكتمــل  اخلطــر،  املقعــد 
نزوات العشــاق

العــريب  الغنــاء  ســيدة  عــن  العشــقية  املبالغــات  يف 
شــرب  قــد  عشــاقها  أحــد  أن  حُيكــى  كلثــوم،  أم 
اخلمــر بكعــب حذائهــا، ال ميكــن اجلــزم حبقيقــة هــذا 
يتــورع عــن فعــل أي  املتيــم ال  العاشــق  الزعــم، لكــن 
الــذي  "احلــذاء"  فكــرة  عشــقه،  علــى  شــيء كدليــل 
يتحــول إىل فنجــان اســتلهمها املخــرج عاطــف ســامل 
مشــهد  يف  الذهــب"،  علــى جســر  "حافيــة  فيلــم  يف 
مماثــل جيمــع بــن عــادل أدهــم ومرفــت أمــن، حــن 
بنــزع حــذاء  أمنيــة  يعمــل جبهــة  الــذي  يقــوم "عزيــز" 
مث  الويســكي  فيهــا  وصــب  الشــابة  الفنانــة  كاميليــا 

شــديد. بتأثــر  احتســاه 

الكــؤوس يف تلــك املرحلــة تصنــع أيضــا علــى أشــكال 
رؤوس احليــواانت، كنــوع مــن التجســيد للقــوة، وترمــز 
للبــأس يف املعــارك، وتســتخدم لشــرب البــرة، ويُعتقــد 
هــو  البــرة  أكــواب  اســتخدام  علــى  دليــل  أقــدم  أن 
قــرص ســومري عمــره 6000 عــاٍم يصــور أشــخاًصا 

القصــب.  قــش  مــن خــالل  يشــربون مشــرواًب 
الكــؤوس  اســتخدام  انتشــار  إن  يقــال  الغــرب،  يف 
يعــود إىل اإلمراطوريــة الرومانيــة، الــيت نشــرته يف ســائر 
أكــواب  اكتشــاف  مت  إنكلــرتا،  ففــي  أوراب؛  أرجــاء 
تعــود إىل عــدة آالف مــن الســنن، مبــا يف ذلــك كأس 
يبلــغ عمــره حــوايل 3٧00  الــذي  الذهــي،  ريالتــون 

عــاٍم. 
ذكــٌر  ســورة  مــن  أكثــر  يف  الكــرمي  القــرآن  يف  يــرد 
للــكأس ولشــراب أهــل اجلنــة، يف ســورة اإلنســان اآليــة 
رقــم 5، قولــه تعــاىل: "ِإنَّ اأْلَبـْــَراَر َيْشــَربُوَن ِمــْن َكْأٍس 
يف  الســورة  نفــس  يف  أيضــا  ِمَزاُجَهــا َكافُــوًرا"،  َكاَن 
ِفيَهــا َكْأًســا َكاَن  "َوُيْســَقْوَن  تعــاىل:  قولــه   1٧ اآليــة 

َزجَنِبيــاًل". ِمَزاُجَهــا 
املقدســة  الــكأس  هنــاك  املســيحية،  الداينــة  ويف 
حيــث  األخــر،  العشــاء  يف  يســوع  اســتخدمها  الــيت 

األمزجــة  لنــزوات  الفنجــان  مــع  العالقــة  ختضــع 
ال  إذ  ابل،  علــى  ختطــر  ال  والــيت  والبهيــة،  القامتــة 
تتوقــف عنــد حــدود تفضيــل فنجــان زجــاج شــفاف، 
أو مــن اخلــزف لتنــاول القهــوة أو الشــاي، بــل يطــال 
والرســومات.  املكتوبــة  والكلمــات  واللــون  الشــكل 
يقيــم الفنجــان حمــاكاة مــع الداخــل، ويرســل إشــارات 
العصــور  يف  الفرســان  وإذا كان  يفهمهــا،  ملــن  معينــة 
علــى  يف كــوب  مشــروابهتم  تنــاول  يفضلــون  القدميــة 
املثــال كنــوع  ســبيل  علــى  أســد  أو  ثــور  رأس  شــكل 
مــن التفــاؤل ابلقــوة، فــإن الرمــوز الفنجانيــة يف القــرن 
احلــادي والعشــرين ال ختلــو مــن الغرابــة أيًضــا، صــور 
لقراصنــة وحيــواانت ومجاجــم وعظــام، ممــا يــدل علــى 
أن طبائــع اإلنســان البدائيــة مل يتــم هتذيبهــا متاًمــا، إذ 
مــا مقــدار املتعــة يف الشــرب مــن كــوب علــى شــكل 

؟ مججمــة
لفــروز، تصــف األغنيــة  القهــوة"  يف أغنيــة "دارت 
الــذي  املكســور"  "الفنجــان  مــن  تتشــاءم  الــيت  الفتــاة 
الغائــب،  للحبيــب  إشــارة  إنــه  يدهــا،  إىل  وصــل 

قريبًــا. يعــود  أن  واملســتبعد 
لعلــه مــن الســائد أيًضــا أن أنــواع الفناجــن، وتكوينهــا 
تذكــر  رمبــا ال  للمكانــة االجتماعيــة،  ترمــز  ورســوماهتا 
األجيــال احلديثــة فناجــن "روميــو وجوليــت"، الــيت مل 
وســبعينيات  ســتينيات  بيــت يف  أي  منهــا  خيلــو  يكــن 
القــرن املاضــي، لقــد حظيــت هــذه الفناجــن ابنتشــار 
هائــل يف كل البيــوت العربيــة، وبــن خمتلــف الطبقــات، 
إذ تنوعــت مســتوايهتا بــن اخلــزف العــادي واملذهَّــب، 
لكــن علــى اختــالف أشــكاهلا احتفظــت مجيعهــا برمســة 
صورهتمــا  أخــذ  أن  مــع  وجوليــت،  روميــو  للعاشــقن 
لتزيــن الفنجــان تســتدعي جــوًّا دراميًّــا مؤملــا، مــع تذكــر 
أن روميــو جتــرع الســم ومــات والفنجــان يف يــده.. إهنــا 
أول مأســاة رومانســية لشكســبر، رمبــا ُكتبــت حــوايل 
آرثــر  قصيــدة  إىل  املســرحية  وتســتند   ،1595 عــام 
بــروك بعنــوان: "التاريــخ املأســاوي لروميــو وجوليــت". 
حكايــة  ختليــد  أراد  الــذي  مــن  ترخييًّــا،  نعــرف  ال 
أوج  اســتدعاء صورهتمــا يف  عــر  املنتحريــن  العاشــقن 
عشــقهما ونقشــها علــى األكــواب واألطبــاق، لتحظــى 
إبقبــال هائــل يف كل مــكان، أصبحــت الصــورة الــيت مت 
اســتخدامها جتــارايًّ رائجــًة شــعبوايًّ أكثــر مــن مســرحية 
شكســبر، يعــرف النادلــون يف املقاهــي والتجــار ورابت 
البيــوت فناجــن روميــو وجوليــت، وال أحــد ينتبــه إىل 

أن العاشــقن مــات انتحــاًرا!
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حــى هــذا الوقــت يتــم بيــع فناجــن روميــو وجوليــت 
عــر اإلنرتنــت أبســعار مبالــغ فيهــا كلمــا كان الفنجــان 
قدميًــا، لقــد أصبــح وجــود هــذا املوديــل مــن الفناجــن 
يرتبــط بكونــه مــن قطــع "األنتيــك الــيت يتــم االحتفــاظ 

هبــا يف ركــن للعــرض أكثــر ممــا هــي لالســتخدام".
كأس الشــهرة

مــا متــت تســميته "كأس الفــراء" قلــب حيــاة الفنانــة 
يف  عقــب.  علــى  رأًســا  أوبنهــامي  مريــت  السويســرية 
مــن  تبلــغ  الــيت  الفنانــة  هــذه  1936 كانــت  عــام 
ا،  جــدًّ ومســتقلة  وذكيــة  مجيلــة  عاًمــا،   23 العمــر 
تعيــش يف ابريــس منــذ عــدة أعــوام وابلــكاد متكنــت 
مــن  فنهــا، لكنهــا حققــت دخــاًل متواضًعــا  بيــع  مــن 
الغريبــة. واإلكسســوارات  اجملوهــرات  تصميــم  خــالل 
 ابلصدفــة كانــت قــد اشــرتت فنجــااًن مــن الشــاي 
ويف  ابريــس،  متاجــر  أحــد  مــن  وملعقــة  وصحنًــا 
فلــور"  أوبنهــامي يف " كافيــه دي  التقــت  النهــار  هــذا 
مــار. كانــت  دورا  اجلديــدة  وعشــيقته  بيكاســو  مــع 
أوبنهــامي ترتــدي ســواًرا ملفوفًــا عليــه قطعــة مــن الفــراء، 
شــيء  "كل   : قائــاًل  ســوارها  علــى  بيكاســو  علــق 
"حــى  ممازحــة:  أوبنهــامي  ردت  ابلفــراء"،  لفــه  مُيكــن 

الطبــق؟" وهــذا  الفنجــان،  هــذا 
 يف االســتوديو اخلــاص هبــا، قامــت أوبنهــامي بلــف 
الفنجــان والطبــق مبهــارة يف جلــد غــزال صيــي ابللــون 
الكرميــي واألمســر حبيــث شــكلت الفــراء حــدوًدا داكنــة 

للرجــال فقــط
تكتســب بعــض األكــواب والفناجــن املوجــودة يف 
، ســواء ابلرســومات  األســواق هــذه األايم طابًعــا أنثــوايًّ
قلــواًب  جنــد  املكتوبــة،  ابلكلمــات  أو  عليهــا  املوجــودة 
تســرتعي  حبيــث  حاملــة،  وعبــارات  ودمــى،  محــراء، 
فناجــن  هنــاك  املقابــل  يف  اللطيــف،  اجلنــس  انتبــاه 
حتتفــظ  رســوم،  أو  لــون  أي  بــدون  ا  جــدًّ حمايــدة 
مــا  وغالبًــا  للفنجــان،  الرمســي  التقليــدي  ابلشــكل 
جندهــا يف أماكــن العمــل، والدوائــر احلكوميــة، حيــث 
قــراءة  أو  الرمســة  للعــن أن تســرح يف أتمــل  ال ميكــن 
كلمــات تدعــو للحــب واألمــل وغرهــا مــن املفــردات 

الذاتيــة. التنميــة  مــن كتــب  املنتقــاة 
مــن  جمموعــة  ظهــرت  الفكتــوري،  العصــر  خــالل 
فقــط"  "للرجــال  أهنــا  علــى  تصنيفهــا  مت  األكــواب 
مــن  اجليــش  طلــب  إذ  املشــمعة،  شــوارهبم  حلمايــة 
فمــا  شــعراته،  وتشــذيب  الشــارب  إطالــة  الرجــال 
لتنفيــذ  ابلشــمع  االســتعانة  إال  الرجــال  علــى  كان 
يف  شــاهدوا  حــن  املشــكلة  الحظــوا  مث  التعليمــات، 
شــراهبم قطــرات الشــمع الذائــب تســيل علــى الشــوارب 
فتغــر  الســائل  تســقط يف  املقصــود، مث  ثباهتــا  فتشــوه 
مــن طعمــه، تبــارى اخلزافــون اإلنكليــز إلجيــاد حلــول 
فيــه  فاخرتعــوا كــواًب  املثبتــة،  الشــوارب  إلنقــاذ  عمليــة 
الســائل،  بعبــور  تســمح  هــالل،  شــكل  علــى  حافــة 
هــذا  ظــل  احلــرارة.  تطالــه  أن  مــن  الشــارب  وحتمــي 
االخــرتاع منتشــًرا الرتباطــه ابألانقــة الفكتوريــة، مث بــن 
عــام 1920 و1930، تراجعــت موضــة الشــوارب، 
واختفــت مــن األســواق تلــك األكــواب وصــار مكاهنــا 

إجنلــرتا.  يف  الشــاي  متحــف 
فنجــان عريب

اختــالف عصورهــا  علــى  العربيــة  الثقافــة  تعــرف  مل 
احلجــم.  الكبــرة  واألقــداح  والكــؤوس  الفناجــن 
الشــفافة  الصغــرة  الزجاجيــة  األكــواب  انتشــرت 
الــيت تســمى "اســتكانة" لشــرب الشــاي، كمــا ظلــت 
اليــد،  مــن  اخلاليــة  البســيطة  العربيــة  القهــوة  فناجــن 
بــدأ  حــى  واألســواق،  واحملــالت  البيــوت  يف  ســائدة 
قــدوم  مــع  للفناجــن  أخــرى  أشــكااًل  يعرفــون  النــاس 
معهــم  جالبــن  بــالدان،  إىل  والفرنســين  اإلنكليــز 
أذواقهــم يف املــأكل واملشــرب وامللبــس، فعرفــت املائــدة 
العربيــة أكــواب الشــاي والقهــوة غــر تلــك القادمــة مــن 
اإلنكليزيــة  الفناجــن  انتشــرت  مــا  األســتانة. ســرعان 
املصنوعــة مــن اخلــزف، واســعة وقصــرة وتوضــع علــى 

والنقــوش. اللــون  يف  الفنجــان  مياثــل  طبــق 
مل تقــدس الثقافــة األوروبيــة الفناجــن الكبــرة، كمــا 
هــي حــال الثقافــة األمركيــة مــع مــا يســمى "املــاغ"، 
العربيــة  البلــدان  يف  كثــرًا  اســتخدامه  شــاع  الــذي 
أيًضــا، مــع انتشــار أماكــن بيــع القهــوة األمركيــة الــيت 
أن  خاصــة  بفناجــن كبــرة،  لزابئنهــا  القهــوة  تقــدم 
عــادة القهــوة املمزوجــة مــع احلليــب ال تنتمــي لثقافتنــا 

واملركــزة. املغليــة  العربيــة  ابلقهــوة  حتتفــي  الــيت 
مــن  خمتلفــة  أنواًعــا  إلينــا  األمركيــة  الثقافــة  نقلــت 
الفــروق  مييــز  وال  بينهــا،  فيمــا  تتشــابه كثــرًا  القهــوة 
ولديــه  ذواقًــا  مــن كان  إال  وآخــر  نــوع  بــن  الدقيقــة 
مغمــض  وهــو  التمييــز  علــى  قــادًرا  جتعلــه  حساســية 
قهوهتــا  مــع  محلــت  األمركيــة  الثقافــة  لكــن  العينــن، 
فناجينهــا اخلزفيــة الكبــرة، وتلــك الورقيــة الــيت يســبب 
القضــاء  أايًّ كان،  الســاخن،  الشــراب  مــع  تفاعلهــا 
رائحــة  حضــور  نتيجــة  األصليــة،  نكهتــه  ربــع  علــى 

الــورق. 
هــوى متهور

يف البلــدان كلهــا، ويف متاحــف األرض مجيًعــا مثــة 
وآاثره  البلــد  رمــوز  مُتثــل  الــيت  التــذكارات  لبيــع  ركــن 
املوجــودة يف املتحــف، جمســمة برســوم علــى فنجــان، 
أو شــال، أو غطــاء طاولــة أو كارت ورقــي صغــر.

هوايــة  لديهــم  الذيــن  البشــر  إىل  أنتمــي  وألين 
شــراء الفناجــن مــن كل األماكــن وتقدميهــا كهــدااي 
نســاء  إحــدى  فيهــا  تتجــاور  أرففــي  فــإن  أيًضــا، 
"تــوب كايب" يف إســطنبول،  مــن  القادمــة  احلرملــك 
اهليمــاالاي،  وجبــال  بــوذا  رســم  عليهــا  فناجــن  مــع 
هــذا  لنــدن.  إيفــل، وســاعة  بــرج  أخــرى عليهــا  مــع 
انكســار  مــن  اخلــوف  عنــاء  صاحبــه  يكبــد  اهلــوى 
ال  حبيــث  لشــروخات  تعرضــه  أو  املســافر  الفنجــان 
علــى  قــدريت  لكــن  ســليًما.  صاحبــه  يــد  إىل  يصــل 
رقــع  إحــدى  مــن  فنجــان  علــى  احلصــول  تثمــن 
شــراء  يف  ابســتمرار  أغامــر  جتعلــي  البعيــدة  األرض 
بغــرض  رحلــة  يف كل  معــي  ومحلهــا  فناجــن كثــرة 
ذات  تلقيــت  العــزاز.  لألصدقــاء  تقدميهــا كهديــة 
مــن  صغــر  قهــوة  فنجــان  صديقــة؛  مــن  هديــة  مــرة 
مــن  مقتنيــايت  أحــب  أعتــره ضمــن  متحــف كليمــت 
عليــه  وألن  لصاحبتــه،  حمبــيت  بســبب  الفناجــن، 
الفنجــان  هــذا  لكليمــت،  "القبلــة"  لوحــة  رســم 
يوًمــا  حيتــوي  أن  دون  أتمــل  موضــع  ظــل  الصغــر 

شــفاف. ســائل  أي 

حــول احلافــة اخلارجيــة لفنجــان الشــاي لتتناســب مــع 
مغطــى  نفســه  الكــوب  جســم  بينمــا كان  الصحــن، 
أندريــه  شــاهد  إن  مــا  الكرميــي.  األبيــض  ابللــون 
حــى  التصميــم  هــذا  الســرايلية،  مؤســس  بريتــون، 
افتــن بــه، لقــد حقــق لــه رؤيتــه املتناغمــة مــع إعالنــه 
علــى  يكــون  لــن  أو  متوتــًرا  ســيكون  "اجلمــال  أن 
أول  والطبــق يف  الكــوب  بعــرض  قــام  مث  اإلطــالق"، 

لألشــياء. خمصــص  ســوراييل  معــرض 
عنــد عرضــه، أاثر الفنجــان املدثــر ابلفــراء كثــرًا مــن 
التأويــالت  حضــرت  فرويــد  ألتبــاع  ابلنســبة  اجلــدل، 
اجلنســية بشــكل ال مفــر منــه: كانــت امللعقــة والفنجــان 
للبعــض  ابلنســبة  رمــوز حســية..  ذات  والطبــق كلهــا 
اآلخــر، فــإن امللعقــة الــيت علــى شــكل اللســان تثــر يف 
عليــه  لســان  حنــو  الســارة  غــر  األحاســيس  األذهــان 
فــراء، بينمــا أظهــر آخــرون عــدم االرتيــاح لرؤيــة قطعــة 
رشــيقة مــن مائــدة الشــاي تتحــول إىل شــيء منحــط 
وحيــواين يســتدعي قيــم الثــراء والعبوديــة رغــم أن هنــاك 
مــن يعجــز عــن احلصــول علــى كــوب شــاي ســاخن. 
ابلفنجــان  أعجبــوا  الذيــن  هــؤالء  بــن  مــن  كان 
املديــر  جونيــور،  ابر  جيــه  ألفريــد  ابلفــراء  املغطــى 
مت  الــذي  احلديــث  للفــن  نيويــورك  ملتحــف  الشــاب 
شــراء  أوبنهــامي  علــى  عــرض  الــذي  حديثًــا؛  إنشــاؤه 
علــى عرضــه،  فــوًرا  القطعــة خبمســن دوالًرا ووافقــت 
مــع مالحظــة أن عملهــا هــذا كان أول قطعــة تُعــرض 
المــرأة يف متحــف نيويــورك، لــذا يُطلــق علــى مريــت 
أوبنهــامي اســم الســيدة األوىل 

احلديــث. الفــن  ملتحــف 
ألوبنهــامي،  ابلنســبة 
كان للنجــاح غــر املتوقــع 
أصبحــت  متباينــة،  نتائــج 
يف  "ســجنها"،  الفــراء  كأس 
العــام التــايل، بعــد نفــاد األمــوال 
-50 دوالًرا مل تدم طوياًل- ومع 
عــادت  ابريــس،  يف  النازيــن  تزايــد 
مــن  وعانــت  سويســرا،  إىل  أوبنهــامي 
مرحلــة ركــود مــدة 1٧ عاًمــا، مث عــرت 
التجربــة.  هلــذه  كرههــا  عــن  الحًقــا 
ومازالــت جمموعــة أوبنهــامي املكســوة ابلفــراء 
الفــن  ملتحــف  الدائمــة  اجملموعــة  مــن  تُعــرض كجــزء 
احلديــث وتســتمر يف إاثرة ردود أفعــال شــديدة مثــل 

الســنوات يف ابريــس. تلــك  أاثرهــا كل  الــيت  تلــك 

أندريه 
بريتون، 
مؤسس 

السريالية، 
فتنه تصميم 
فنجان حقق 
رؤيته بشأن 

الجميل 
»الجمال 
سيكون 

متوتًرا أو لن 
يكون على 

اإلطلق«

في أغنية 
»دارت 

القهوة« 
لفيروز، تصف 
األغنية الفتاة 
التي تتشاءم 
من »الفنجان 

المكسور« 
الذي وصل 

إلى يدها

خلل العصر 
الفكتوري 

ظهرت 
مجموعة من 
األكواب تم 

تصنيفها 
على أنها 
»للرجال 

فقط« لحماية 
شواربهم 
المشمعة

في بلد ما 
بين النهرين 

القديمة، 
كانت األكواب 

ُتصنع من 
الفخار والعاج 

والمعادن 
ألغراض 
متنوعة
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ثالثــة كتــب: لوحــده  املوضــوع 
_ "مديح املشي" )2000(

_ " املشي: مديح مسالك التؤدة" )2012(
_ و"احليــاة مشــًيا علــى األقــدام: فــن الســعادة وإعــادة 

بنــاء الــذات" )2022( 
و إذا كان الكتــاب األول والثــاين مل حيظيــا ابلرتمجــة، 
املغــريب  واملرتجــم  الباحــث  ترمجتــه  علــى  أقــدم  فالثالــث 

فريــد الزاهــي، وصــدر عــن املركــز الثقــايف للكتــاب.
علــى أن الرابــط األســاس بــن هــذه الكتــب جمتمعــة- 
ســياق  اإلنســان يف  علــى  وأثــره  املشــي  ســلف-  كمــا 
مــن  التقليــل  علــى  اجلميــع  أرغمــت  الــيت  التحــوالت 
النقالــة.  واهلواتــف  الكراســي  إىل  واالنشــداد  احلركــة، 

إن الشــغف ابملشــي ال يكتمــل، وال ميتلــك صورتــه 
احلقــة، إال مــى مــا حصــل مــا يدعــوه "لوبروطــون" بقــوة 

احلضــور الــذي جيمــع بــن األقــارب واألصدقــاء.
 الطريق اخليايل

مييــز "لوبروطــون" يف أحــد فصــول الكتــاب بــن الطريــق 
واملتخيــل  تفاصيلــه،  أدق  املشــاء  خيــر  الــذي  الواقعــي 
الــذي ال ميلــك درايــة عنــه، إذ يعــوض هــذا الفقــد ابحللــم 
ورســم صــورة عــن الطريــق الــذي ســيتأتى مشــيه. علــى 
أنــه ومثلمــا حيلــم متخيــاًل الطريــق، فاألخــر بــدوره يتمثــل 
الشــخصية الــيت ستمشــيه متعرفــة مســالكه ومنعرجاتــه، 
إىل  دائــرة متخيلــه ابللجــوء  املشــاء  يوســع  أن  وحيــدث 
لــه أن  اخلرائــط وقــراءة الكتــب وتقفــي آاثر مــن ســبق 
قطــع الطريــق، إنــه يتخيــل اعتمــاًدا علــى متخيلهــم، وكأين 
 " ويــورد  منتهيــة،  غــر  لعبــة  اخليــال يف  حيــاور  ابخليــال 
لوبروطــون" قولــة "ستيفنســن" احمليلــة علــى حلظــة التفــاؤل 

ابلســفر واملشــي كالتــايل:
"أن يســافر املــرء وهــو مشــبع ابألمــل، أفضــل مــن أن 

يــؤول مــن ســفره". )ص/ 29(
أي  عنــه  نعــرف  ال  طريــق  بقطــع  ابلســفر،  فاحللــم 
معــاانة  مــن  تستشــعره  قــد  ممــا  للــذات  حتريــر  شــيء، 
إىل  ابلطريــق،  احللــم  "لوبروطــون"  ويعيــد  ومضايقــات، 
مرحلــة الطفولــة حيــث التفكــر يرتــب صــورة عــن طريــق 

ارتيــاده.  ســيتم  جمهــول 

الفرنســي  األنثربولوجــي  والباحــث  الكاتــب  يتفــرد 
"دافيــد لوبروطــون" )1953 ـ .. ( مــن حيــث طبيعــة 
علــى  إذ كتــب  فيهــا،  التأليــف  خيــوض  الــيت  املواضيــع 
ســبيل املثــال يف موضــوع الضحــك، األمل ، الصمــت، 
إنســانية  اجتماعيــة  مواضيــع  وهــي  وغرهــا.  احلــواس 
اســتجالء  وابلتــايل  فيهــا،  الكتابــة  الصعــب  مــن  يبــدو 
تفاصيلهــا، إال أن الالفــت ابلنســبة لــه، كونــه يــوازي بــن 
األديب/الفلســفي، وهــو خيــوض يف اإلحاطــة هبــا مبهــارة 
حنــات حيــذق حرفتــه وميتلــك كفــاءة اجلمــع والتصنيــف 

والتأليــف. 
علــى أن مــا يســتوقفنا يف جتربتــه املمتــدة، االهتمــام 
هــذا  يف  ألــف  إذ  املشــي"،  "ثقافــة  بــه  خــص  الــذي 

ابملشــي الشــغف 
حيقــق  وحــى  ابلســفر،  القــدمي  منــذ  اإلنســان  ارتبــط 
مــن انحيــة  العــامل،  مــكان يف  أأنى  إىل  ويصــل  جتوالــه 
اعتمــد  ســعادته،  لتحقيــق  وأخــرى  ذاتــه،  الســتعادة 
املشــي يف غيــاب توافــر إمــكاانت بديلــة؛ ولذلــك يعتــر 
"لوبروطــون" املشــي ضــرورة هتــدف البحــث عــن املوئــل.
" مل يكــن املشــي علــى األقــدام حظــوة وامتيــازًا، وإمنــا 
ضــرورة، ومل يكــن الطريــق ذا أمهيــة مــا، فمــا يهــم هــو 

واملوئــل." )ص/ 18( الوجهــة 
علــى أن الصــورة الــيت يتــم تداوهلــا عــن املشــاء، صــورة 
املغامــر املستكشــف ملــا يعــد أماكــن جمهولــة. إذ إنــه- 
ويف حــال حبثــه- حيــس متعــة ولــذة يهبهــا جســده، كمــا 

الطريــق الــذي يقطعــه.
الشــغف  يــويل  يعــد  الراهــن، مل  بيــد أن اإلنســان يف 
املتاعــب  وجمــاوزة  ملقاومــة  إال  األمهيــة،  ذات  ابملشــي 
خلــف  الطويــل  اجللــوس  علــى  ترتتــب  الــيت  الصحيــة 
الكراســي، أو مــن وراء مقــود الســيارة، أو متابعــة شاشــة 
كان  الــذي  ابلفرنســي  "لوبروطــون"  وميثــل  اهلاتــف، 
يقطــع قدميًــا ســبعة كيلومــرتات، بينمــا جنــده يف الظــرف 
الراهــن غــر قــادر علــى املشــي ثالمثائــة مــرت، علًمــا أبن 
اللجــوء إىل القاعــات الرايضيــة املغلقــة ال يفــي اجلســد 
فســحة اللعــب متجليــة يف الرقــص، الغنــاء وأتمــل املناظــر 
الطبيعيــة يف األماكــن املفتوحــة علــى العــراء والصمــت. 
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علــى الزمــن: البــطء، التــؤدة، الســرعة، اإليقــاع والتنفس. 
 مثبطات 

إذا كان الولــع ابملشــي حيقــق الســعادة وبنــاء الــذات، 
الطرقــات وحيلــم متمثــاًل  فاملشــاء وهــو يفكــر يف قطــع 
صورهــا، قــد يعــاين نفســيًّا وطبيعيًّــا وصحيًّــا وأمنيًّــا ممــا 
ميكــن اعتبــاره مثبطــات، أو ممــا يدعــوه "لوبروطــون" بـــ 

"املنغصــات". 
فمــن حيــث اآلاثر النفســية، جنــد امللــل مــن املشــي 
وحســب  أنــه-  إال  بــه،  الشــغف  مــن  جــزًءا  يغــدو 
هجــرة  يف  يســهم  دام  مــا  مؤقتًــا  يظــل  "لوبروطــون"- 
املشــاء إىل حتقيقهــا،  يتــوق  الــيت  اإلحســاس ابلســعادة 
ومــن مث جنــده جياهــد للتغلــب علــى ألــوان النكــد الــيت 

الطريــق. يغالــب  وهــو  هزميتــه  إىل  تقــود 
إال أن الصعــوابت الطبيعيــة جتــره علــى اخلضــوع هلــا، 
وابلتــايل التفكــر يف صيــغ التغلــب عليهــا. فـ"لوبروطــون" 

يعــد ذلــك مبثابــة غضــب للعناصــر الطبيعيــة.
"فالعناصر الطبيعية قد تغضب أحياان". )ص/ ٧9(

وميثل ابحلشرات وذابب اخليل والكالب اليت تعرتض 
ســبيل املشــاء، إىل العواصــف الــيت قــد تثــور وتكــون غــر 
إيقــاع  اللتقــاط  التوقــف  علــى  املشــاء  فتجــر  متوقعــة، 

أنفاســه. 
ويف أحيــان، هتــزم قــوة الطبيعــة اجلغرافيــة أحــالم املشــاء 
الكاتبــة  مــا حكتــه  املؤلــف  ورغبتــه يف جتاوزهــا، ويــورد 
الفرنســية "ســيمون دوبوفــوار"، وهــي تواجــه صعــوابت 
عــن  بعيــًدا  اهلضبــة  قمــة  إدراك  بغايــة  الفجــاج  تســلق 

الســرية  ابحلديقــة  أشــبه  الرحلــة  أبن  املؤلــف  ويعتــر 
يوجــد  ولئــن كان  الذاكــرة،  تفاصيلهــا  تســتجلي  الــيت 
مــن املشــائن الذيــن ال يقطعــون صلتهــم ابلعــامل، وإمنــا 
هواتفهــم  بواســطة  بــه  وارتبــاط  تواصــل  علــى  يظلــون 
احلكــي  وســحر  الدهشــة  يفقدهــم  مــا  وهــو  النقالــة، 

ومتعتــه. 
مــا حيكــي  لــه  يكــون  املشــاء، ال  عــودة  وعنــد   .."
ألنــه بــذر تبذيــًرا قيمــة ذكرايتــه ابلربــط اإللكــرتوين الــذي 

مــارس طيلــة رحلتــه". )ص/ 223( 
وجنــد يف املقابــل مشــائن ينقطعــون عــن العــامل، يف 
حماولــة لتشــكيل وخلــق ذوات جديــدة متنحهــم حــال 
هبــم  وكأين  ورؤى كذلــك،  جديــدة  أجســاًدا  العــودة 
يســهمون يف حمــو ســلبيات املاضــي الــيت مل تعــد متتلــك 

واجلــدوى.  القيمــة 
نظــًرا  للصعــداء  تنفيًســا  الرحلــة  منطلــق  "فــإذا كان 
أو  واالجتماعيــة  الشــخصية  الرتبــة  مــن  للتخلــص 
املهنيــة ومنفلًتــا مكيًنــا خــارج املتوقــع، فــإن األوبــة متنــح 
للحيــاة  القدميــة  البداهــات  علــى  جديــدة  نظــرة  دوًمــا 

 )224 )ص/  اليوميــة". 
الكتــاب جتربــة  هــذا  إن  القــول:  اخلتــم ميكــن  و يف 
أو  إليــه،  املتطــرق  املوضــوع  حيــث  مــن  ســواء  متميــزة 
الشــواهد واألدلــة األدبيــة والفلســفية املعتمــدة، الــيت تنــم 
عــن ســعة معرفــة ثقافيــة وفكريــة، وحيــق أن نضيــف أبن 
لغة الكتاب جاءت إبداعية غر مثقلة ابملصطلحات، 

الــيت قــد حتــول دون إدراك املعــى والقصــد. 

مــن كافــة  وحيــرره  مســبًقا  املشــاء  حيمــل  "فاملتخيــل 
املضايقــات، إذ هــو يرمــي بــه يف زمــن متحــرر مــن التوتــر 

 )30 )ص/  اليومــي". 
التفكــر  يســتدعي  الطريــق،  بقطــع  احللــم  أن  إال   
املســافات  املشــاء الجتيــاز  يعتمــده  الــذي  اإليقــاع  يف 
الطويلــة. إيقــاع املوســيقى الباطنيــة الــذي يســتلزم التمييــز 
بــن الوقــت والزمــن، فــاألول مفتــوح غــر حمــدد، والثــاين 
يضبــط وفــق التحديــد الزمــي والتارخيــي الدقيــق، وميثــل 
"لوبروطــون" عــن الوقــت بقصــة الراهــب الــذي انتهــى 
إليــه شــدو عصفــور ظــل يالحقــه غــر عابــئ ابلوقــت، 
وملــا عــاد إىل مســتقره ابلديــر وجــده عبــارة عــن أطــالل. 
معاكًســا  يكــون  فهــو  الوقــت،  يلتهــم  "املشــي  فـــ 
يف  ينغمــس  ابألخــص  ألنــه  االجتماعيــة،  لإليقاعــات 
مــدة ابطنــة ال حتركهــا إال الرغبــة وحدهــا". ) ص/33(

آخــر  راهــب  فقطــع  بــن 1966 و19٧9،  أمــا  و 
علــى امتــداد مائــة يــوم مســافة )84 كيلومــرتًا( يف كل 
يــوم، ذلــك أن متعــة احلريــة املوســيقية الباطنيــة ال تعــر 
املشــي:  يف  االســتمرارية  تفــرض  وإمنــا  أمهيــة،  التعــب 

املشــي". )ص/ 36( مــن  مزيــد  إىل  املشــي  "يدعــو 
وخيلــص "لوبروطــون" يف حديثــه عــن إيقــاع املشــي إىل 
ارتباطــه ابلزمــن وليــس املــكان، خاصــة وأن كل مشــاء 
يتحكــم يف وقتــه، مثلمــا حيــدد املســافة الــيت يتغيــا قطعهــا 
بشــكل يومــي: "املشــي جتربــة للزمــن بقــدر مــا هــو جتربــة 

للمــكان" )ص/ 38(
ولذلــك تــردد يف الفصــل اخلــاص ابإليقــاع معجــم حييــل 

هــوة  بلغــت   .." والعــودة:  الرجــوع  خيــار  يف  التفكــر 
تســري  ثعابــن  مثــة  عليهــا، كان  القفــز  علــى  أجــرؤ  مل 
بــن األحجــار، وليــس هنــاك مــن صــوت غــر صــوت 

 )80 )ص/  ســرايهنا". 
ومن الناحية الصحية، ميكن أن يصاب املشاء بضربة 
مشس أو نزلة برد أو ظهور بثور جلدية على جسده أو 
التــواء قدمــه، علًمــا أبن غايتــه القصــوى حتقيــق ســعادته: 
"... والســعادة هــي أن حيــس بعــد اخلطــوات األوىل أبن 
التعــب مل يكــن ســوى تعــب عــارض، وأنــه ينبعــث مــن 
رمــاده مثــل طائــر الفينيــق، وأن جذوتــه قــد اتقــدت مــن 
جديــد، وأن الــدم يســري ســيااًل يف عروقــه". )ص/85(

اللصــوص  اعــرتاض  يف  األمــي  املســتوى  وجيســد 
وقطــاع الطــرق للمشــاء، لــوال أن املؤلــف ال يــورد مثــااًل 

ذلــك.  عــن 
 العودة 

مــن كتابــه  األخــر  الفصــل  يف  "لوبروطــون"  يركــز 
حيــث  العــودة،  علــى  األقــدام"  علــى  مشــًيا  "احليــاة 
رحلــة  لــكل  أن  ذلــك  اإلحســاس ابالكتئــاب،  يــدب 
وبعــد  اإلجنــاز  بعــد  احللــم،  بعــد  أبعــاد:  ثالثــة  مشــي 
بعــد  يتبقــى  فمــا  ابلذاكــرة،  يرتبــط  واألخــر  احلكــي، 
املشــاء  وتشــعر  تــروى،  وحــكاايت  قصــص  العــودة 
فــإذا  الذاتيــة.  يعــود جمــدًدا النشــغاالته  أوبتــه  أبنــه يف 
حياتيًّــا  مترينًــا  قطعهــا  الــيت  الطويلــة  املســافات  كانــت 
الــذات،  ونســيان  الدهشــة  الصــر،  الفضــول،  علــى 
اليومــي،  الروتــن  للرتبــة وســقوط يف  فالعــودة جتســيد 

إن الحلم 
بقطع 

الطريق، 
يستدعي 

التفكير في 
اإليقاع الذي 

يعتمده 
المشاء 

الجتياز 
المسافات 

الطويلة، 
إيقاع 

الموسيقى 
الباطنية 

الذي يستلزم 
التمييز بين 

الوقت والزمن

إن الشغف 
بالمشي 

ال يكتمل، 
وال يمتلك 

صورته 
الحقة، إال 

متى ما 
حصل ما 

يدعوه 
»لوبروطون« 
بقوة الحضور 

اإلنساني 
بين األقارب 

واألصدقاء.

والسعادة 
هي أن يحس 
بعد الخطوات 

األولى بأن 
التعب لم 
يكن سوى 

تعٍب عارٍض، 
وأنه ينبعث 

من رماده 
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أيــن ذهــب احلنن؟
وكأنــك تــرث املوتــى، مــع أنــك علــى يقــن مــن أن ال ضــوء ميكنــه 

التســكع يف الليــل.
مــن  قــدر  أدىن  بــال  بــرتف،  أايمــك  هتريــب  يف  تــروح  وهكــذا 
اكــرتاث أو نــدم مكتفيًــا حبياتــك يف املــكان البعيــد عــن كل شــيء 
بــل وممتنًعــا حــى عــن اهلــذاين عــن قــول أي كالم، أي كالم ولــو 
مــن ذلــك النــوع الــذي ال يقــول شــيًئا، الــكالم الفــارغ املصنــوع لقتــل 
األايم واللحظــات الثقيلــة كمــا اخلفيفــة، كلهــا تســاوت لديــك اآلن، 

أعلــم، وهلــذا ال تقــول وال تتحــرك، ابقيًــا يف ميتتــك.
لكــن أيــن ذهــب احلنــن؟

وأيــن ذهبــت رائحــة احليــاة؟
ال شــيء، ال شــيء علــى اإلطــالق، ســوى نظــرات زائغــة تنظــر يف 
فــراغ العــامل وال متســك ولــو بتفصيلــة واحــدة، ال شــيء ســوى ســرك 
يف ممــر ال يــؤدي إىل نقطــة وصــول بعينهــا، تســر فقــط، ترًكا وراء 

عمــرك كل مــا كان وكنتــه وال تبــوح ألحــد.
مل تعــد ترغــب شــيًئا لنفســك، كمــا ال ترغــب يف شــيء لغــرك، 
ــا ســوى عيشــك املبتــذل هــذا  كل مــا فيــك يقــول إنــك مل تعــد راغًب

واملقــرف. 
مل تعــد راغبًــا ســوى يف عيشــة هــي املــوت ومتشــي علــى قدمــن 
فقــط، هــذا كل مــا يف األمــر وخيتصــره، جمموعــة ركام، أشــالء وخــرق 
ابليــة متســخة متاًمــا، فــم بــال صــوت، وأقــدام بــال خطــوة، أصابــع 
مــن غــر ملــس، وشــفاه بــال كالم أو حكــي، رئــة بــال تنفــس وقلــب 

بــال حــب وال حنــن. 
أال تــرى معــي، إن كنــت مــا تــزال تــرى، أن حرقــك صــار الزًمــا، 
الــيت  األشــياء  تلــك  مــع  يتعاملــون  منــك كمــا  والتخلــص  إابدتــك 

ابلــك، مــات حممــد حســن هيثــم وأنــت يف غيابــك البــارد والوســخ، 
أختيلــك اآلن كاتًبــا عنــه، هيثــم الــذي كنــت تــرتك لــه دائًمــا مســاحة 
ــا عنــه ولــه وتقــول: »وأصــاًل..  شــاغرة يف قلبــك، أختيلــك اآلن كاتًب

أان مل أصــدق بعــد!!«.
كمــا مل تقــل يل يوًمــا اي حممــد إن اخلفــة حتتــاج مــوًت حــى تنــال 
تثبيتهــا، كيمــا تصــر حيــاة اثنيــة ودائمــة، وهكــذا إذ متــوت، وأنــت 
بيديــك  وتوزعهــا  قهوتــك  حتمــل  الضيافــة،  أصــول  بــكل  العليــم 
وتعــزي املعزيــن مث هتيــئ أكفانــك وتســر مــع النعــش يف أول الصــف.
أوقاتــك كلهــا  تــذرف  وحتوقــل.  صامتــاً،  الصــدى  ثقيــل  متشــي 
دفقــة، دفقــة. مث مــن فتحــة القــر تنــزل معتــذًرا أنــك تشــغل اآلخريــن 

أبوهامــك وتســبب للنــاس هــذا التعــب.
أمل تقــل أنــت هــذا الشــعر واصًفــا »عبدالعليــم إذا مــات«!! أو 
ابب  مــن  اســتباقي  وبشــكل  خاصتــك  الشــخصي  موتــك  واصًفــا 

احليطــة حتســًبا أليــة مفاجــآت مل تكــن يف ابلــك.
وأصــاًل.. أان مل أصــدق بعــد!!

أنــه  تــرى  البيئــة، أال  يشــكل وجودهــا ضــرًرا علــى اآلخريــن وعلــى 
صــار الزًمــا التخلــص منــك وحرقــك متاًمــا مثلمــا يتــم التعامــل مــع 
طيــور مصابــة ابإلنفلونــزا وأبقــار مثقلــة جبنوهنــا، أال تــرى معــي هــذا 
ومــا فيــه مــن فائــدة تقــول إن التخلــص منــك صــار واجبًــا وطنيًّــا متليــه 

الثوابــت واملرتكــزات الســائحة علــى صفحــات دســاتر وبنودهــا.
ــا ووزاًن   وكل هــذا ألنــك صــرت عالــة وعبئًــا ثقيــاًل علــى احليــاة كمًّ
زائــًدا يف حقيبــة ســفر، كل هــذا ألنــك صــرت غارقًــا، بشــكل مــزٍر 
هــذا ألنــك صــرت صفــًرا كبــرًا  منتهاهــا، كل  البالغــة  الوحشــة  يف 
وشــعًرا زائــًدا يف جســد فتــاة مراهقــة تســتعد فرحانــة إلمتــام زواجهــا.

اي أيهــا املعــزول!
واألشــجار  واملبــاين  األمكنــة  ابردة،  تصبــح  أن  ميكــن  والــروح 

لــك. كذ
الــيت  تنــام علــى الرصيــف هبــدوء ابل، األشــجار  الــيت  األشــجار 
ذلــك  بعــد  لتعليقهــا  للذكــرى،  صــورة  إليهــا ألخــذ  تذهــب  كنــت 
علــى حائــط يف غرفــة جلــوس أو يف غرفــة نــوم، ال فــرق؛ األماكــن 
أيــة إشــكالية مهمــا كانــت هيئتهــا، املشــكلة يف الصــورة. تثــر  ال 

تركــة  بصــرك  مواجهــة  يف  دائًمــا  احلاضــر  يف  تبقــى  الــيت  هــذه 
املشــكلة يف  الــيت ذهبــت وكانــت حلــوة،  األايم  ماضيــك خلفهــا، 

احلنــن.
واحلــكاايت  الــكالم  ابرًدا،  يكــون  أن  ميكــن  أيًضــا  والســرد 
والقصــص، وهلــذا ال ترغــب يف قــول شــيء أو حــى اإلعــالن عــن 

الــروح. وميســخ  ويدمــر  يقتــل  الــذي  بــردك  الشــخصي،  بــردك 
وقبــل كل هــذا وبعــده وخاللــه، اي أنــت، اي أيهــا املعــزول واملقصــي 

.inbox واملنكوبــة حياتــه يف
مــات حممــد حســن هيثــم وأنــت ال تعلــم أو ال تــود معرفــة فتثقــل 

وأنــت الــذي وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك الغبــار، والكآبــة كنــت 
تطــور طرًقــا للحفــاظ علــى »هــذا الــرأس« رأســك الــذي اســتحققته 
عــن جــدارة، أنــت الــذي كنــت تعصــر حلظتــك وبقبضــة حديديــة 
حــى النهايــة، وحــى تتعــب هــي منــك، »هــذا الــرأس« الــذي كان 
عليــك أن تقطــع بــه  أطــول مســافة ممكنــة وأن متضــي بــه بعيــًدا »قبــل 
أن يســقط مــن تلقــاء نفســه«. »هــذا الــرأس« الــذي كنــت تغمــده 
وبقــوة بــن كتفيــك حــى ال يســقط منــك يف الزحــام »بســبب صفعــة 

خاطئــة، مــن شــرطي، أتخــر راتبــه الشــهري«.
وأصــاًل.. أان مل أصــدق بعــد!!

أحتــاج فعــاًل اي حممــد إىل مطرقــة علــى رأســي أان، »هــذا الــرأس« 
الــذي ال أوده اآلن ومل أعــد حباجتــه. »هــذا الــرأس« الــذي صــار 
عبئًــا ثقيــاًل علــى كتفــي. »هــذا الــرأس« الفائــض عــن حاجــيت متاًمــا. 
»هــذا الــرأس« املــؤذي والــذي جيلــب لقلــي التعــب الــذي أبظافــر 

حــادة وخيــدش حيــايت«.
أمل أقــل لــك.. إن الــروح ميكــن أن تصبــح ابردة، األمكنــة واملبــاين 

الحياة

يف اإلنبوكس
مجال جران

� سينما الفردوس بصنعاء..البيت األول
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هبــدوء  الرصيــف  علــى  تنــام  الــيت  األشــجار  واألشــجار كذلــك، 
تبــايل! وال  ابل… 

البحــث عن الســعادة
ابألمــس كان عيــد احلــب، وكان الكــون والعــامل واجلــن واملالئكــة 
الكــون  وبداخلــه، كان  األمحــر  يف  أمجعــن، كانــوا كلهــم  والنــاس 

الشــفاه، املتالصقــة كمــا  والقبــل والكــؤوس  الــورد  والعــامل يف 
وكل هــذا قلتــه لــك وأنــت مــا تــزال يف عتمتــك.

لكــن اليــوم، حيــدث أن الكــون والعــامل يف الســينما.
البديــل«  »بيتــك  إهنــا  تقــول  الــيت كنــت  »الســينما«  ذاهتــا  هــي 

عينيــك«. أمــام  بزهوهــا  معروضــة،  »الدنيــا  نفســها  وهــي 
ومســلوبتن  دامعتــن  بعينــن  إليهــا  تنظــر  وكنــت  الســينما  هــي 
الشــغف  يكــون  لــك كيــف  تقــول  الــيت كانــت  الســينما  دائًمــا، 
ويتشــكل، وهــي هنــا دار ســينما بلقيــس، الــيت ماتــت، الــيت كانــت 
يف داخــل ميــدان التحريــر بصنعــاء، الســينما الــيت مت إغــالق أبواهبــا 
ابإلمسنــت، وبرغبــات مــن كان يعتقــد بضــرورة بقــاء صنعــاء عاريــة 

مــن اجلمــال الباهــي، عاريــة مــن أمجــل مــا فيهــا.
أتذكــر هنــا ذهابــك إليهــا حافًيــا، ذهابــك إىل دار ســينما بلقيــس 
هــاراًب مــن حصــص الرتبيــة اإلســالمية الــيت كنــت ال تطيــق مدرســها 

يف صفــوف الثالــث االبتدائــي.
وكل هــذا كيمــا تشــاهد أفالمــك اهلنديــة كل أحــد وإثنــن وبشــكل 
أســبوعي منتظــم مل تكــن تتخلــف عــن مداومتــك عليهمــا، حــى لــو 
الطرقــات  تقاطــع  علــى  صحــف  ابئــع  الشــتغالك  األمــر  اضطــرك 

كيمــا جتمــع مثــن تذكــرة دخــول، وكانــت حينهــا رايلــن فقــط.
وهــي الســينما الــيت كانــت تدافــع بطريقتهــا عــن جســدك األمســر 
النحيــل وتنتصــر لــه علــى الــدوام يف مقابــل أشــقياء احلــارة اجملــاورة 
للحــارة الــيت كنــت تســكن، وهــم كانــوا يتحرشــون بــك بغيــة منعــك 
مــن إكمــال طريقــك ابجتــاه ســينماك وحياتــك، فهــل نســيت كل 

هــذا؟!
العــامل اليــوم يف الســينما، أقــول لــك، حيتفــي هبــا ويكــرم أصحاهبــا 
الذيــن لطاملــا تركــوا أشــياء مجيلــة بداخلــك بســبب مــا كانــوا يفعلونــه 
تنفــك متحــداًث عنهــا  أدوار كانــت تدهشــك علــى طــول وال  مــن 
بــن  هلــا  جمانيــة  دعايــة  وعمــل  عنهــا  لإلعــالن  ابلتطــوع  وقائًمــا 

رفاقــك، كنــت حينهــا رجــل عالقــات عامــة ابمتيــاز.
كنــت ممتلــًكا لقــدرة هائلــة علــى إقنــاع اآلخريــن يف مشــاهدة هــذا 
الفيلــم أو ذاك، وكان هــذا يتــم بســهولة تمــة كنــا نســتغرب كيــف 

تنجــح يف فعلهــا.
العــامل اليــوم يف الســينما، أقــول لــك وحيتفــل أبصحاهبــا، العجــوز 

احليــاة، وأنــت غائــب عــن كل هــذا وال تــود مساًعــا وال رؤيــة، ملقًيــا 
كل شــيء.. كل شــيء وراء ظهــرك.

وكان الكــون يرقــص!
ومــا يــزال اخليــط األبيــض يســيل مــن وســطك، ويــروح إىل نقطــة 
وبوســعها  النظــر  علــى  قــادرة  عــن  لــكل  يبــدو  هكــذا  ســوداء. 

اإلبصــار.
مــا يــزال ذاك اخليــط األبيــض دليــاًل واحــًدا علــى أنــك مــا تــزال 

علــى قيــد احليــاة.. كمــا واحلــب.
وهــو احلــب ذاتــه الــذي تصــر اثنيــة علــى خوفــك واحــرتازك منــه، 
هــو احلــب الــذي حيتفــل العــامل بعيــده اليــوم، احلــب الــذي يشــعل 
الكــون ويقــوم بتلوينــه ابألمحــر، الكــون اليــوم أمحــر، الكــون اليــوم يف 
احلــب ويغــرق فيــه ويذهــب يف غنائــه، احلــب اليــوم يرقــص ويذهــب 
بفســتان  اليــوم  احلــب  وابتهاجهــم،  نشــوهتم  هنايــة  ال  إىل  أصحابــه 
اليــوم  احلــب  متالصقــة،  وأهنــار وكــؤوس  نــور  مــن  أبيــض وجدائــل 
اليــوم، ورود  احلــب  وتزهــو،  وعلــى كــروت مصقولــة  الشــفاه  علــى 
اليــوم مجهوريــة  احلــب  البنــات،  األصابــع ويف حقائــب  بــن  محــراء 
والبشــرية،  الدســتورية  حقوقهــم  بــكل  مواطنوهــا  يتمتــع  مســتقلة 
احلــب اليــوم كائنــات فــرح وشــوق وغنــاء، احلــب اليــوم، ســيد الكــون 
والعــامل واجلغرافيــا والنــاس والتاريــخ، احلــب اليــوم »ســيدي وحبيــي«.

هــل تــراك ذاكــًرا »ســيدي وحبيــي«، روايــة هــدى بــركات!!

مارتــن سكورســيزي الــذي جنــح أخــرًا وبعــد رقــم قياســي يف الرتشــح 
لألوســكار، جنــح يف أن يكــون علــى القمــة عــن طريــق »الراحــل«، 
الفــى األمســر ويــل مسيــث صنــع حتفــة ابذخــة عــن طريــق »البحــث 
عــن الســعادة« وضــرب مثــاًل يف كيفيــة الوصــول إىل النقطــة الــيت نــود 
مهمــا كان القهــر واألمل كبــرًا ومرعبًــا ومواليًــا ضرابتــه علــى مؤخــرة 
الكائــن. املكســيكي أليخانــدرو إيناريتــو فعــل »اببــل« ترًكا قلوبنــا 
موزعــة علــى أربــع حــكاايت لكنهــا تبكــي لصــق كل واحــدة منهــا. 
جمــدًدا كيــف  وأكــدت  »امللكــة«  يف  أخــرًا  فعلتهــا  مريــن  هيلــن 
حيــدث  ممــا  بكثــر  أمجــل  يكــون  قــد  الشاشــة  علــى  حيــدث  مــا  أن 

خارجهــا.
اإلســباين  ومــع  »العــودة«  يف  بينولــويب كــروز  فعلــت  وكذلــك 
و»حتــدث  أمــي«  عــن  شــيء  »كل  صاحــب  املودوفــار  املدهــش 

.» معهــا
هــذه  ديكابريــو  ليــوانردو  يفعلــه  عمــا  إخبــارك  هنــا  أنســى  ولــن 
ومراهقتــه  طوقــه  عــن  شــب  فجــأة،  الصــي  هــذا  لقــد كــر  األايم، 
ويف  الدامــي«.  و»املــاس  »الراحــل«  مدهشــن  عملــن  صانًعــا 
اإلثنــن كان ابرًعــا ومتفوقًــا علــى ذاتــه وخارًجــا عــن ذاك اإلطــار 

عنــوة. فيــه  أدخلــوه  الــذي 
املهــم، أن العــامل اليــوم يف الســينما ويغــي هلــا، العــامل اليــوم وعيونــه 
مــن  أمجــل  هــي  الــيت  الســينما  عليهــا،  وتنــام  الشاشــة  يف  تســكن 

حبًّــا  »أحببتــه  ســطورها..  بدايــة  يف  قالتــه  مــا  مســتذكًرا  أتــراك 
بســبب  أو  الوصــف،  أحســن  ال  أين  بســبب  ليــس  يوصــف،  ال 
األمــر  يتعلــق  حــن  فيــه  واالســتفاضة  الــكالم  علــى  قــدريت  عــدم 
غامًضــا،  يبقــى  احلــب  ذلــك  ألن  بــل  ومشــاعري؛  بداخلــي  يب، 
مل أمســع أحــًدا يتحــدث مبثلــه«. وأيًضــا عندمــا تقــول »لــن نتأخــر 
قلــت وأان ألــف ذراعــي حــول رقبــة اجلــردون ويب لــه مشــاعر عرفــان 
وحمبــة يصعــب وصفهــا، شــددت ذراعــي حــول رقبتــه بقــوة مث… 
يقــول،  مــا  أمســع  ال  وأان  مثرثــًرا  يتبعــي  وهــو  أمامــه  أمشــي  رحــت 
رئتــاي مفتوحتــان أعــّب اهلــواء الربيعــي الفاتــر وأدخــل يف بطــن الليــل 

مصقــول«. كخنجــر 
»لكــن وديــع اختفــى، اختفــى، انشــقت األرض وابتلعتــه، تبخــر 
يف اهلــواء«، وكان هــذا يف القســم الثــاين مــن الروايــة، قســم ســامية.

ومل تكــن أنــت علــى علــم ال ابلقســم األول وال ابألخــر.
كنــت تقــرأ وفقــط، كنــت تــروح يف أكلــك األســطر بــال هــوادة، 
ولــو مل تفهــم شــيًئا، كانــت روايــة حــب كمــا وأســطرها، كانــت كمــا 
كانــت، وكنــت أنــت غائبًــا عــن تلــك األســطر وتلــك الروايــة، ورمبــا، 

وهــذا احتمــال كبــر، كنــت غارًقــا يف الروايــة ذاهتــا.
»وال يســتطيع الواحــد أن ينســى إن مل يفهــم«.

األصيــل  الكلــب  حيــب  حتبــه كالكلــب، كمــا  وأيًضــا، كانــت 
البندوقــة  ابلــكالب  ونكايــة  مقابــل،  بــدون  صاحبــه  اجلميــل 
الــكالب  أبصحــاب  ونكايــة  وتســر،  تنهــش  الشــاردة  الوضيعــة، 
الوضيعــة، يلقــون ابلفتــات، يركلــون وميشــون، ومهمــا قالــوا كانــت 
تعطيــه احلبــل املربــوط علــى الرقبــة يســر هبــا أينمــا يريــد وهــي هتــز 

ســعادهتا. علــى  قاطــع  ويســاًرا كدليــل  ميينًــا  ذيلهــا 
هــل تــراك ذاكــًرا اآلن كلــه هــذا؟

هــل تــراك مــا تــزال حمتفظًــا بــكل هــذا يف ركــن أمــن بداخــل قلبــك 
وال يصلــه أحــد؟

التفاصيــل  بتلــك  تــروح مرتعًشــا كلمــا مــررت خميلتــك  تــراك  هــل 
ورق؟ علــى  واملســكوبة  الدافئــة 

النســيان  دودة  أن  أم  عليــه،  ومعتاًشــا  ذلــك  يف كل  تــراك  هــل 
فيهــا؟ مــا كان  وســال كل  ذاكرتــك  ثقبــت 

كان العــامل يف عيــد حبــه، أقــول لــك.
كان لــون العــامل أمحــر، والقلــب أمحــر.

وكان الكــون يرقــص يف حــن كنــت أنــت مستســلًما وخائــًرا يف 
عتمتــك وال تنظــر ألحــد وال تــود شــيًئا.

� هدى بركات..حب ال يوصف� مارتن سكورسيزي..البحث عن السعادة
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تراجًعــا  تعــاين  الــيت  املعرفــة  فــروع  مــن  العلميــة،  الثقافــة 
االكتشــافات  وتــرة  فيــه  تــزداد  الــذي  الوقــت  يف  عربيًّــا، 
هــذه  تقــدم  الــيت  اإلصــدارات  تســتحق  هنــا  مــن  العلميــة، 
الثقافــة املظلومــة احتفــاًء خاصًّــا. ومــن أحــدث اإلصــدارات 
مــن هــذا النــوع كتــاب »عندمــا يتكلــم العلــم.. إســهامات 
للكتــاب،  العامــة  املصريــة  اهليئــة  عــن  اإلنســان«  حيــاة  يف 
القضــااي  يف  املتخصــص  الصحفــي  الكاتــب  أتليــف  مــن 
العلميــة حســن فتحــي، الــذي يـَُعــدُّ أحــد أهــم املســامهن يف 

العــريب. والعــامل  مبصــر  العلميــة  الصحافــة 
الكتــاب الصــادر عــن سلســلة "دنيــا العلــم" جيــول بنــا يف 
وممتعــة،  مفيــدة  تكــون  أن  الكاتــب  ــى  تـََوخَّ علميــة  قصــص 
والبيئيــة  والتكنولوجيــة  والغذائيــة  الطبيــة  املوضوعــات  وبــن 
يطــوف بنــا املؤلــف كاشــًفا عــن بعــض احملــاور املهمــة .وقــد 
الدكتــور "أمحــد  الكتــاب مقالــة كتبهــا  حفزتــه إلجنــاز هــذا 
وعنواهنــا  الزقازيــق،  جبامعــة  الوراثــة  علــم  أســتاذ  شــوقي" 
سلســلة  يكتــب  وجعلتــه  اي انس"  ابلعلــم  نؤمــن  أن  "أمهيــة 
مــن املقــاالت مجعهــا يف هــذا العمــل لتقــدمي بعــض املنجــزات 
تســتعصي  ال  خفيفــة"  "كبســوالت  هيئــة  علــى  العلميــة 
العلــوم"  "تبســيط  ميــدان  يف  تســاهم  لعلهــا  الفهــم،  علــى 

بقــي  وقــد  آخــر،  قــرد  جســم  إىل  بنجــاح  قــرد  رأس  نقــل 
يرفــض  أن  قبــل  أايم   9 احليــاة  دعــم  أجهــزة  علــى  القــرد 
رأســه اجلســم اجلديــد بشــكل تم مــا أدى إىل وفاتــه، ويف 
عــدم  بســبب  مشــلواًل  حياتــه  أثنــاء  القــرد  األســاس كان 
وهــي  الشــوكي،  احلبــل  ربــط  إعــادة  علــى  الطبيــب  قــدرة 
نفــس اإلشــكالية الــيت هتــدد مشــروع كاانفــرو لنقــل الــرأس 

الســريع. ابلفشــل  البشــري 
اجلــدل،  مــن  واســعة  محلــة  "كاانفــرو"  مشــروع  واجــه 
حــظ  حســن  مــن  الــيت  الفكــرة  هــذه  واســتهجن كثــرون 
أبهنــا  الطــب  خــراء  وصفهــا  وقــد  تتــم،  مل  أهنــا  البشــرية 
خطــوة مهجيــة ومســتحيلة، وعقــدوا مقارنــة بــن "كاانفــرو" 
أن  والغريــب حقًّــا  "فرانكشــتاين"  اخليــايل  الرعــب  وطبيــب 
يف  روســي  مرمــج  وهــو  ســبردونوف-  وامســه  املريــض– 
لكنــه  الشــديد  خوفــه  رغــم  إنــه  قــال  عمــره  مــن  الثالثــن 
بــداًل مــن هــذا  يريــد فرصــة للحصــول علــى جســد خمتلــف 

نفســيًّا! يتعبــه  الــذي  الضعيــف 
جديــر ابلذكــر أن عمليــة "نقــل الــرأس" مل تتــم العتبــارات 
املريــض–  جنــا  لــو  أنــه  األطبــاء  أكــد  فقــد  وقانونيــة؛  طبيــة 
وهــو أمــر مســتبعد- فإنــه لــن يســلم مــن الشــلل أو انقطــاع 

وحــى يوضــح هبــا "أمهيــة أن نؤمــن ابلعلــم اي انس".
تذكــران  علميــة  صدمــة  قصــة  الكتــاب  قصــص  بــن  مــن 
املصــري حممــد  للممثــل  "اللــي ابيل ابلــك"  فيلــم  أبحــداث 
اإليطــايل "ســرجيو كاانفــرو"  اجلــراح  أعلــن  ســعد؛ حيــث 
يعــاين  نقــل رأس لشــاب روســي  أنــه بصــدد إجــراء عمليــة 
شــخص  إىل جســد  الوراثــي"  العضلــي  "اهلُــزال  مــرض  مــن 

متــوىف!.
 وأخــذ "كاانفــرو" حيضــر للعمليــة جــدايًّ يف عــام 2019 
مث عقــد العــزم علــى تنفيذهــا يف ديســمر مــن العــام املذكــور 
زمــن  ر  وقــدَّ بــل  املســاعدين؛  مــن  فريــٌق  يعاونــه  أن  علــى 
مليــون   11 ســتتكلف  وأهنــا  ســاعة"   36" بنحــو  اجلراحــة 
ســيتعاون  صينيًّــا  طبيبًــا  أن  "كاانفــرو"  وأعلــن  دوالر. 
املوضــوع يف  الطبيــب تنحصــر خرتــه يف هــذا  معــه، وهــذا 
حمــاوالت عديــدة فشــلت كلهــا دومنــا اســتثناء!! حيــث إنــه 
وركبهــا  جتــارب  فــأر  ألــف  رؤوس  نــزع  معاونيــه  ومبســاعدة 
علــى أجســام فئــران أخــرى، وكان الفــأر مــن هــؤالء يبقــى 

حيًــا ملــدة 8 ســاعات فقــط مث ميــوت!
ففــي  عاًمــا؛   51 قبــل  رأس  لــزرع  حماولــة  أول  كانــت 
عــام 19٧0 عندمــا متكــن الطبيــب "روبــرت وايــت" مــن 

يتجــرأ  املشــروع  أن  األوردة، كمــا  انفجــار  ورمبــا  التنفــس، 
علــى أجســاد املوتــى وهــو أمــر غــر أخالقــي. 

النــوع  هــذا  مــن  عمليــة  أن  جــداًل  نفــرتض  أن  ولنــا 
األخالقــي  اجلــدل  مــن  اباًب  ســتفتح  فإهنــا  ممكنــة  ســتكون 
سيُنســب  وملــن  الشــخص؟  هــذا  ســيكون  مــن  ينتهــي:  لــن 
ميتلــك جســد  الــذي  الشــخص  ســينجبهم  الذيــن  األطفــال 
غــره، هــل هــم أبنــاء جســد امليــت العائــد للحيــاة أم أبنــاء 

الــرأس؟!
"ســبريدونوف"  ويدعــى  املريــض  أن  حقًّــا  والعجيــب   
وهــو روســي اجلنســية يعمــل مرجمًــا، ويبلــغ مــن العمــر 30 
الــذي مل  األمــر  بنيتــه وهــو  مــن ضعــف  فقــط  يعــاين  ســنة، 
النــاس،  أمــام  مظهــره  علــى  أثــر  وإن  حياتــه،  علــى  يؤثــر 
ورغــم خوفــه لكنــه وافــق علــى إجــراء العمليــة ألنــه حســب 
قبــل  جديــد  جســد  علــى  للحصــول  فرصــة  يريــد  قولــه 
تغيــره!  أود  النهائــي وال  قــراري  هــو  هــذا  موتــه، وأرَدف: 
بــدوره لكــن  الــذي يعــاين  واألعجــب مــن هــذا أن اجلــراح 
عــن  ابلكــف  النــاس  طالــب  العلمــي،  الشــطح  مــرض  مــن 
اهنالــت  أو فشــلها، مث  العمليــة  هــذه  اســتحالة  التفكــر يف 
ال  الكثريــن  أن  يبــدو  إذ  العمليــة  إجــراء  طلبــات  عليــه 

العلم 

يناوش الخيال!
حامت السروي

محاولة لزرع جسد تستوجب السؤال من سيكون ذلك الشخص؟
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يكــون  أن  علــى  اجلــراح  أصــر  وقــد  أجســامهم!  هلــم  تــروق 
تلــك  عليهــا  جيــري  حالــة  أول  املســكن  "ســبريدونوف" 

اجملنونــة!. العمليــة 
واملضحــك أن االســم الــذي أطلقــه اجلــراح علــى مشــروع 
قطــع الــرؤوس هــذا هــو  Heaven ويعــي ابللغــة العربيــة 
إىل  مرضــاه  سرســل  ألنــه  ابلطبــع  مفهــوم  وهــذا  "اجلنــة" 
اجلنــة بعــد قطــع رقبتهــم! ولــو افرتضنــا أن العمليــة ســتنجح 
وســينجو "ســبريدونوف" ولــن حيــدث لــه شــلل أو انقطــاع 
التنفــس أو انفجــار يف األوردة؛ فكيــف ســيتمكن مــن  يف 
مواصلــة حياتــه وهــو يعلــم أنــه ميتلــك أعضــاًء لرجــل متــوىف 
بســالم،  وترقــد  صاحبهــا  مــع  تدفــن  أن  املفــرتض  وكان 
أليــس هــذا ســطًوا واعتــداًء علــى حرمــة امليــت؟ إن جنــون 
يف  احملمومــة  ورغبتــه  بنفســه  املريــض  ثقــة  وفقــدان  الطبيــب 
إليهمــا  قــوي، مضافًــا  النــاس ابســتعارة جســد  ألســنة  قطــع 
الــوازع اخللقــي واإلميــان املفــرط ابلعلــم وحــده، كل  تراجــع 

الطبيــب ومريضــه. عنــد  يتــوارى  الضمــر  هــذا جعــل 
اجملتمعــات  أصــول  تغــر  أن  حتــاول  مشــاريع  هنــاك   
جعــل  يف  الغــرب  يف  األطبــاء  بعــض  جنــح  فقــد  البشــرية، 
رجــل ينجــب بــداًل مــن زوجتــه العاقــر الــيت حاولــت اإلجنــاب 
مــراًرا وفشــلت! والغريــب أن املــرأة بعــد محــل زوجهــا ووضعــه 
مولــوًدا  ووضعــت  احلمــل  األخــرى يف  هــي  لطفلــة جنحــت 
ويبقــى  تنجــب  أن  املمكــن  مــن  أهنــا كان  يعــي  مــا  ذكــًرا، 
الرجــل وزوجتــه  الصــر وأن  مــن  مــع شــيء  الوضــع طبيعيًّــا 
اســتعجال اإلجنــاب، واملدهــش أن الرجــل الــذي جعــل مــن 
حليــة  وجهــه  وتكســو  مكتمــل  ذكــر  هــو  لطفلــة  أًمــا  نفســه 
احلمــل وظهــر  اإلبقــاء عليهــا يف كل مراحــل  علــى  حــرص 
بــه يف صــور توثــق وضعــه للطفلــة! وهكــذا تضيــع البشــرية 
الريطــاين  الفيلســوف  دعــا  الــيت  احلكمــة  غيــاب  ظــل  يف 
حيافظــوا  حــى  هبــا  التحلــي  إىل  العلمــاء  راســل"  "برترانــد 
أيــدي  علــى منجزاهتــم وال هتلــك احلضــارة اإلنســانية علــى 

شــيدوها. مــن 
هــو  الــذي  الشــتاء  فصــل  عــن  الكتــاب  حيدثنــا  كمــا 
الطقــس  بــرودة  احملبــون  يعــادل  وفيــه  احلاملــن،  منتجــع 
الســماء،  حنــو  بعمــق  الفالســفة  وينظــر  املشــاعر،  بــدفء 
ينــزل  أبنفســهم..  العــامل  مــن  الراحــة  حيبــون  الذيــن  وخيتلــي 
املطــر ويغســل األشــجار فتبــدو مجيلــًة المعــة، أمــا الشــعراء 
وفيــه  الرائقــة،  املعــاين  يــرون  فيــه  مســكنهم،  هــو  فالشــتاء 

األزرق. الشــتاء 
لــه،  يبــدو أالَّ تفســر  املزاجيــة  احلالــة  هبــوٌط مفاجــئ يف 
الطعــام،  اشــتهاء  يف  زايدة  مــع  للحيويــة،  عــام  وفقــدان 
االجتماعــي،  احمليــط  مــع  التواصــل  يف  تراجــع  إىل  إضافــًة 
اخلمــول  احلريــة واالنتعــاش إىل حالــة  مــن حالــة  وتغــر تم 

القصائــد. ينظمــون 
الشــباب  ســيما  ال  حمبــوه،  فالصيــف كثــٌر  ذلــك  ورغــم 
ضيــق  مــن  واخلــروج  واالنطــالق  املــرح  يعشــقون  الذيــن 
املنــزل إىل بــراح العــامل، علــى أن هنــاك أســبااًب أخــرى غــر 
انطــالق الشــباب حلــب الصيــف واخلــوف مــن الشــتاء، إنــه 

أصبــت  إذا  لــك  تقــول  األعــراض  هــذه  والكســل، كل 
األزرق،  الشــتاء  أو  الشــتاء  ابكتئــاب  مريــض  إنــك  هبــا: 
املومســي"  العواطــف  "اضطــراب  العلمــي  ابالصطــالح  أو 
والــذي أثبتــت الدراســات العلميــة أن الشــباب هــم األكثــر 
تعرًضــا لــه، وابألخــص تلــك الفئــة العمريــة مــا بــن 18 إىل 
35 ســنة، كمــا تــزداد معــدالت اإلصابــة بــه أربعــة أضعــاف 
إىل  اإلحصائيــات  وتشــر  الرجــال،  يف  عنهــا  النســاء  بــن 
أن واحــًدا مــن كل مخســن فــرًدا يف العــامل يعــاين مــن هــذا 
الصحــة  منظمــة  بــه  اعرتفــت  الــذي  املومســي  االضطــراب 

العــالج. يقبــل  حــال  علــى كل  وهــو  العامليــة، 
الشــتاء األزرق،  لظاهــرة  تفســرًا مالئًمــا  العلمــاء  مل جيــد 
لكــن التفســر الــذي يبــدو مقبــواًل حــى اآلن أنــه مــع قصــر 
الشــمس  فيــه  تســطع  الــذي  الوقــت  وقلــة  النهــار  ســاعات 
والــذي  الســعادة  هرمــون  أو  "الســروتونن"  هرمــون  يقــل 
يعمــل بوصفــه مضــاًدا طبيعيًّــا لالكتئــاب، وابلتــايل حتــدث 
هــذه االضطــراابت املزاجيــة غــر املــررة، وجيــد املــرء نفســه 
عصبيًــا مث تنتابــه حالــة مــن اهلــدوء، وقــد حيــزن دون ســبب 

للحــزن. حقيقــي 
وهــذا املــرض املومســي ال عالقــة لــه ابالكتئــاب العــادي، 
فمــن املمكــن أن يتعــرض لــه الشــخص الــذي مل يعــاِن مــن 
بــه  املصابــن  نســبة  العلمــاء  وحيــدد  حياتــه،  يف  االكتئــاب 
وقــد  األرضيــة،  الكــرة  ســكان  مــن   %  20 بـــ  العــامل  حــول 
أوضــح فريــٌق حبثــي مــن جامعــة "أورجيــون" للعلــوم والصحــة 
أن عــالج املــرض ميســور، وميكــن التخلــص منــه يف مخــس 

وهــي:  بســيطة،  خطــوات 
 • احلفــاظ علــى القيــام ابلنشــاط الرايضــي املنتظــم.

علــى  ســاعة  ملــدة  الشــمس  ألشــعة  اجلســم  تعريــض   •  
يــوم. األقــل كل 

ويعــد  واخلضــراوات،  الفاكهــة  تنــاول  مــن  اإلكثــار    •  
للشــتاء. ا  جــدًّ مناســبة  فاكهــة  الرُّمــان 

 • التقليــل مــن تنــاول املنبهــات )الشــاي والقهــوة(.
وجتنــب  حنبهــم،  مــن  مــع  التواصــل  علــى  احلفــاظ   •  

املنــزل. يف  الوحــدة 
معاجلــة  إىل  األطبــاء  يلجــأ  األوربيــة  البــالد  بعــض  ويف   
الشــمس  أمــام صناديــق حماكيــة ألشــعة  مرضاهــم ابجللــوس 
اضطــراب  مــن  يتعافــوا  حــى  يوميًّــا  ســاعة  نصــف  ملــدة 

األزرق"! "الشــتاء 
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مثـّـة صديقــات وأصدقــاء جتمعنــا هبــم أواصــر أشــّد متانــة مــن الروابــط 
الدمويّــة، قــد تكــون عالقتنــا هبــم أكثــر محيميّــة مــن رفقــِة كلِّ يــوم، 
إهّنــم »توائــم احلــر«، قــد يكونــون مــن الُكتّــاب الذيــن نعــرف أو ال 
نعــرف، وقــد يكونــون شــخصّيات متخيَّلــة ينحتهــا لنــا أصحاهبــا فــإذا 

هــي تؤثّــث حياتنــا كأهّنــا كائنــات مــن حلــم ودم. 
أصدقــاء كثــرون نلتقيهــم مــرّات معــدودة يف املــكان، لكّننــا نظــّل 
دائمــي اللقــاء هبــم يف الكتــب، كتبهــم الــيت حنــّب، مرجئــن التقاءهــم 
»شــخصيًّا« إىل فرصــة »قادمــة«، يف مينــاء متلّفــع ابلضبــاب، يف 
مطــاٍر يَعِــُد مث خُيلِــف، يف مدينــة تظهــر مثّ ختتفــي، يف حلظــٍة- دائًمــا- 
هاربــة منفلتــة ُنســّميها »املوعــد القريــب«، مثّ إذا ذلــك املوعــد نــوع 
مــن »جــدار العــزل« يَــُدوُر ِبَفّكــِن هائلــِن عليــك وعلــى األصدقــاء 
رجــأة، مثلمــا تــدور الرحــى الكانيبــال علــى حلــوم البشــر 

ُ
ومواعيدهــم امل

وأحالمهــم.
منهــا  تتســّلل  الَعــْزل  فجــوات يف جــدران  الرحيــل  يفتــُح خــر  مثّ 
الكتب. ثقوب تتسّرب منها الشخصّيات، تلك الكتب اليت أحببنا 
عــن طريــق تلــك الكاتبــة أو ذاك الكاتــب، وتلــك الشــخصّيات الــيت 
العَمــل، كتــب وشــخصّيات نســمع نشــيجها  علقنــا بســببها ذلــك 
شــروخنا  مــن  أيًضــا،  جراحنــا  ومــن  املــكان،  أرجــاء  مــن  يتصاعــد 

العميقــة. 
أعــرتف أّن النشــيج بلــغ أوَجــُه هــذه األاّيم، يف هنــاايت ســنوات 
الكوفيــد هــذه، حيــث اختفــت الوجــوه وراء األقنعــة والكّمامــات، فإذا 

ُكُتــب األحّبــة تدمهنــا مــن كّل مــكان. 
ولعّلنــا نلتمــس بعــض العــزاء؛ فــال جنــد أفضــل مــن أّن نقنــع أنفســنا 
أبّن تلــك الكتــب تعلــن عــن »ســقوط األقنعــة« وصعــود »الوجــوه« 
احلقيقيّــة للُكتّــاب: مــا اقرتفــوه مــن جريــرة الكتابــة، ولعــّل خــَر رحيلهــم 
الداهم ابٌب مفتوح على حضور »أعماهلم« الدائم، فإذا حنن ننسى 
بعــض الُكتُــب ونذكــُر ُأخــرى، كأّن حضــور بعضهــا قائــٌم علــى كاريزمــا 
صاحبهــا ومــا إن يغيــب حــّى تتالشــى، كأّن بعــض الُكتّــاب يشــّوش 
علــى ُكتُبِــه أو حيجبهــا حبضــوره، كأّن شــفرة الوقــت أصبحــت أكثــر 

حــّدة بســبٍب مــن مضائهــا املتزايــد أو رهافتنــا املتزايــدة. 
الكتابــة،  وعــن  اجلغرافيــا  عــن  خمتلفتــن،  بعينــن  نعيــش  هكــذا 
إحدامهــا نصــف مفتوحــة واألخــرى نصــف مغمضــة، مــن بــن تلــك 
الرمــوش املواربــة تتســّلل كائنــات العجيبــة، أحيــااًن هــي كتّــاب وشــعراء 
يدخلون بن عظمنا وحلمنا متأبطن كتبهم، وأحيااًن هي شخصّيات 
متخّيلــة تدخــل متأبطــًة ُكّتاهبــا؛ فتصنــع ترخينــا الشــخصّي وتصنــع لنــا 

موطــئ قــدٍم يف تريــخ العــامل. 
وهــا حنــن يف النهايــة يعــّزي بعضنــا بعًضــا أبّن الُكتّــاب عرفــوا أخــرًا 
مــكان »بيتهــم« احلقيقــّي: الكُتــب الــيت عاشــوا هبــا بقــدر مــا عاشــوا 

هلــا، ولكــن مــن يعــّزي تلــك الكتــب؟!

عشرات الكتب اليت حتمل إهداءات أصحاهبا. 
من يعزّيها؟

هبــا  أجــل أن جيمعوهــا وعــادوا  مــن  تبعثــروا  الــيت  الكتــب  مئــات 
كاملنتصريــن مــن حروهبــم اخلاســرة،  مئــات الكتــب الــيت التقطوهــا 
مثلمــا تُلتـََقــط األنفــاس مــن علــى أرصفــة العــامل، مؤثّثــن هبــا مكتباهتــم، 
صانعــن مــن تلــك املكتبــة وطنًــا يف غربــة الداخــل واخلــارج، جمّســدين 
فيهــا حصــاد العمــر حــى ابتــت عمــرًا يف مكتبــة، وحــى ابت الكاتــب 

ـَـْنِ يف كّل منفــى: بيتــه ومكتبتــه.  هــو الوحيــد الــذي يبكــي َوطَنـ
شــيًئا فشــيًئا تضيــق الرفــوف والغــرف واملمــرات ابلكتــب، فــإذا هــي 
تغطــي اجلــدران وتناطــح الســقف وتفــرتش األرضيــة وتكتســح البيــت 
من املطبخ إىل بيت االستحمام، ترتبع على عرشه وطاوالته وكراسيه 

وتــكاد تنفــرد بــه، بــل تــكاد تطــردان منــه أصــاًل.
كلنــا تلــك املــرأة وكّلنــا ذاك الرجــل، تضيــق بنــا الســبل أحيــااًن فنتــرّم 
هبــذه الُكتــب و»ننظــر إليهــا شــزرًا« ونتحّســر علــى مــا اقتطعنــا مــن 
حــّق أنفســنا وأهلنــا علينــا، مث نفتــح كتــااًب منهــا فــإذا حنــن أســرى روائــح 
وأصــوات وذكــرايت وأحــالم وأوجــاع ومســرات تــكاد تقــول لنــا: احلياة 

هــي املكتبــة واملكتبــة هــي احليــاة.
ولعّلنــا ال جنــد صعوبــة يف ختّيــل تلــك الكتــب وهــي تقضــي النهــار 
والليل يف غرفة داخل خزانة، على رف من الرفوف، تتنّهد بذخائرها 
يف صقيــع الوحــدة األعمــى، حانيــًة علــى حروفهــا وكلماهتــا، متطّلعــًة 
أبغلفتهــا وصفحاهتــا انحيــة البــاب كلمــا طــرأت حركــة، ُمتســائلة: أيــن 

صاحبنــا؟ ومــى يعــود؟ وهــل يعــود؟
أعرفها تلك األحاســيس، ولعّل أشــّدها إيالًما أن حندس مبســتقبل 
لســنا فيــه، وال ســلطان لنــا علــى محضــه النــووّي؛ كــي حنمــل اخلَلــف 
علــى االقتــداء ابلســلف يف ُحــب الكتابــة، فــإذا الكاتــب يبحــث عــن 
وجهــة حيــّول انحيتهــا مكتبتــه، مؤّسســة هنــا أو هنــاك يف هــذه املدينــة 
أو تلــك القريــة يهديهــا »حصــاد عمــره« مــن الكتــب، كــي ال تبقــى 
ُمغلقــة ُمهملــة ال عقــل يكــر هبــا، وال رفــوف تشــرب منهــا، وال جســد 
يرتعــرع فيهــا، وال أفــق ينبثــق منهــا، وقــد جيــد وقــد ال جيــد، فــإذا هــي 
يتيمــة منســّية ال يــد تداعبهــا، وال أنفــاس تدفئهــا، وال ظهــر حينــو علــى 
مــا تبقــى فيهــا منّــا، حنــن الذيــن عشــنا معهــا وفيهــا الشــطر األكــر مــن 

حياتنــا القصــرة العابــرة.
مــن مثّ يرحــل الراحلــون مــن »توائــم احلــر« فنعــّزي فيهــم أهلهــم 
وذويهــم وأصدقاءهــم وزمالءهــم وقرّاءهــم، مضيفــن أنفســنا يف آخــر 
القائمــة، كأنّنــا نســتحي مــن اجملاهــرة أبنّنــا أوىل مــن الكثريــن ابلعــزاء، 
هــي  الــيت  حتديــًدا، كتُبهــم  فيهــم ُكتُبهــم  نعــزي  أن  ننســى  أن  دون 

أجســادهم الباقيــة، وحقيقتهــم اخلالــدة، وصورهتــم األبديــة.
على الرغم من أنّنا نعلم أالَّ عزاء للكتب!

من ُيعّزي الُكُتب؟!

آدم فتحي




