
ــقـــرت فــــي مــنــطــقــة  ــتـ ــــدلـــــس، واسـ ســـقـــوط األنـ
حدودية مع ثغر مليلية، خالل القرن السابع 
عشر، هنالك في تلك املنطقة امللتبسة التي 
تــغــرق فـــي لــعــبــة الـــضـــوء والــعــتــمــة ســيــولــد 
الــــفــــونــــتــــي وســــيــــعــــرف خــــطــــواتــــه األولــــــــى، 
وســيــنــســج عــالقــتــه املــتــشــابــكــة مــع الــحــدود 
التي تحولت مع مرور الزمن إلى سياجات 
 تــخــنــق اإلنـــــســـــان. لـــكـــن الـــطـــفـــل فـــيـــه، الــــذي 
ــا يــمــتــلــك عـــيـــنـــا ســـحـــريـــة تــفــتــن  ــ ــ كـــــان دومـ
ــاأللــــوان وبــالــتــنــوع وبــالــقــدرة  بــالــضــوء وبــ
عــلــى تــأمــل األشـــيـــاء والــعــالــم، سيجعل من 
ــذه الــــحــــدود أفـــقـــا لـــلـــحـــوار عــبــر الـــصـــورة  هــ
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة وفـــضـــاء لــبــنــاء امــــتــــداداٍت 

لخالسيٍة ثقافيٍة مميزٍة.
ــاب عــنــانــو مــخــتــلــف بـــقـــاع الـــعـــالـــم خلف  جــ
الــكــامــيــرا بــحــيــث يــمــكــن أن نــعــتــبــره رحــالــة 
كمصور  طويلة  لسنوات  اشتغل  بامتياز؛ 
ــــالرا  ــول الـــكـــاتـــبـــة كـ ــقــ ــي حــــــر، تــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ فــ
ميريت نــيــكــوالزي فــي مــقــال لها عــن مسار 
اهتمام  الصحافي  »للبورتريه  الفنان:  هذا 
دام يجسد صعوبة  ما  خــاص عند عنانو، 
الــتــركــيــب، إذ يــفــرض الــتــقــاط املــقــابــلــة كلها 
فـــي صـــــورة واحـــــــدة، صـــــورة واحــــــدة يجب 
الـــحـــديـــث، وإبــــــراز صــدق  أن تــتــضــمــن روح 
الــشــخــصــيــة املــســتــجــوبــة لــلــمــتــفــرج، ودومـــا 
هنالك إصرار املحترف، محترف كان يفضل 
مــع ذلـــك أن يــحــس أنـــه هـــاٍو مـــدى الــحــيــاة«، 
وتحيل الكاتبة إلى كلمات حمادي عنانو: 
عيشك  تــكــســب  أن  تستطيع  أن  امــتــيــاز  »ال 
من شيء يــروق لك أن تمارسه، ولذلك فأنا 
محترف، لكن إحساسي سيظل دوما هاويا 
لكي ال أضيع سحر مواجهة املجهول. وعلى 
الــخــصــوص لــكــي أمــتــلــك اســتــقــالاًل وحــريــة 
أكــبــر«.  إن مــا يهمنا هنا هــو الــوجــه اآلخــر 
الفنان  الفوتوغرافي  املصور  وجه  لعنانو؛ 
إليها  التي أشرنا  الــذي يكشف عن املالمح 
ســالــفــا، وهـــي الـــحـــدود كــأفــق وأثـــرهـــا على 
وسيلته  باعتبارها  الفوتوغرافية،  صــوره 

كــفــنــان لــبــنــاء حـــوار حـــضـــاري، انــطــالقــا من 
هويته وانتمائه املتعدد األبعاد واملشارب. 
فــهــو يــقــيــم حــالــيــا مــعــرضــا تــحــت عـــنـــوان: 
»ألوان من املغرب«، في املركز الثقافي »إنكا 
غـــراثـــيـــالســـو« فـــي مــديــنــة لــيــمــا، الــعــاصــمــة 
أن تنقل بمعرضه  له  البيروفية، كما سبق 
ــــورك«  ــويـ ــ ــيـ ــ »حـــــــــــــوارات بـــــن شــــفــــشــــاون ونـ
ــا زال  ــوان، ومـ ــطـ عــبــر ســبــتــة وشــفــشــاون وتـ
املــعــرض مــســتــمــرًا فــي جــولــتــه عــبــر معاهد 

سيرفانتيس في املغرب. 
يقول عنانو عن فكرة املــعــرض: »فــي مساٍء 
مــن بــدايــات تسعينيات الــقــرن املــاضــي، في 
قــاعــة صــغــيــرة مــن فــنــدق »بــيــت حــســن« في 
شــفــشــاون، تــعــرفــت عــلــى شــخــص أستعير 
ــوم مــنــه حــكــايــتــه، بــيــنــمــا كــنــت أتـــنـــاول  ــيـ الـ
إفطاري في تلك الحاضرة التي تنبثق بن 
الجبال ويشع ضوؤها في كل الجهات برز 
أميركية  نبرة  وذو  الــهــنــدام  مهمل  شخص 
واضــحــة. شــرعــنــا فــي الــحــديــث، فكشف لي 
ٍة ودفتن  عن دفتر صغير ذي أوراق ُمْصفرَّ
املــرء  يحفظ  مثلما  يحفظه  كــان  متآكلتن، 
أغلى كنوزه. فيه يحفظ سلسلة رسوٍم ألبيه 

خالد الريسوني

ــاء إلــــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــعـــتـــبـــر تــــجــــربــــة االنـ
الحدود أو إلى التعدد املكاني أو 
إلى الالمكان كفضاء استثنائي، 
تــجــربــة مــتــفــردة فـــي مــجــال اإلبــــــداع الــفــنــي 
واألدبــــــــــي، فـــكـــل مــــن عـــــاش حـــقـــا مـــثـــل هـــذه 
التجربة إبداعيا ال يمكن أال تترك في نفسه 
املــشــروخــة بـــاألصـــوات والـــصـــور والــحــركــة، 
كما تفعل في أعماله اإلبداعية، باعتبارها 
رصـــدًا ومــالحــقــة ملــا تــحــدثــه هـــذه األصـــوات 
ــذات،  ــ ــ ــار فــــي الـ ــ ــ ــــور والــــحــــركــــة مــــن آثـ ــــصـ والـ

فاإلبداع خارج الذات ال معنى له.
يحضر فنان الصورة الفوتوغرافية حمادي 
ــق الــــذي تشتعل  ــا فـــي هـــذا األفــ عــنــانــو دومــ
الــحــدود وتــضــع حــواجــزهــا وأسالكها  فيه 
الــشــائــكــة وحــرســهــا املــحــاصــريــن لــإنــســان 
في حركته وفي امتدادات عينه نحو األفق. 
لــذلــك كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون أعــمــالــه 
زوايــــا مفاجئة  مــن  الــصــور  تلتقط  مــرهــفــة 
تــرى ما ال تراه  ومدهشة وصادمة أحيانا، 
عــن مــجــردة، ولــذلــك اســتــطــاعــت صـــوره أن 

تعبر اآلفاق. 
ينتمي عنانو إلى آل الفونتي، إحدى األسر 
املــغــرب بعد  إلــى  املوريسكية التي هــاجــرت 

سناء أمين

مـــع تــصــاعــد الــنــزعــات الــيــمــيــنــيــة املــتــطــّرفــة 
السنوات األخيرة، وبروز  أملانيا، خالل  في 
خطاب معاٍد للمسلمن والعرب، والالجئن 
اهتمام  ازداد  الخصوص،  وجــه  على  منهم 
الباحثن بــالــعــودة إلــى صــالت بــالدهــم مع 
ــــدأت مــنــذ مــشــاركــة كـــونـــراد  الـــشـــرق الـــتـــي بـ
الجرمان  إمــبــراطــور  هوهنشتاوفن  الثالث 
بظهور  ثــم  الثانية،  الصليبية  الحملة  فــي 
مــــدارس االســتــشــراق األملـــانـــي ودورهـــــا في 
وضع أول التصّورات حول اإلسالم وتراثه.

ــة فــي  ــيــ ــانــ ــة أملــ ــيـ ســــتــــبــــرز الحــــقــــا خـــصـــوصـ
ــارب الـــوثـــيـــق  ــقـ ــتـ ــلـ ــيــــاق نـــتـــيـــجـــة لـ هــــــذا الــــســ
بـــن الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة واإلمــبــراطــوريــة 
األملـــانـــيـــة ودخــولــهــمــا فـــي حــلــف واحــــد في 
الحرب العاملية األولى، وموقف األخيرة من 
لـ«الحركة  )باألحرى  لليهود  تأسيس كيان 

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«( فــــي فـــلـــســـطـــن، ثــــم تــأيــيــد 
بعض النخب العربية لهتلر في صراعه مع 
ات 

ّ
الحلفاء في الحرب العاملية الثانية؛ محط

العالقات  فهم  أجــل  مــن  يها 
ّ
لتخط ال سبيل 

التي جمعت أملانيا باملنطقة العربية.
ــــط.. منذ  فــي كــتــابــه »أملــانــيــا والــشــرق األوسـ
املشرق  إلــى  الــثــانــي  فيلهلم  القيصر  زيـــارة 
الــــعــــام 1898 حـــتـــى الــــوقــــت الـــحـــاضـــر«  فــــي 
ــــدر عــــن ســلــســلــة »عــــالــــم املـــعـــرفـــة«  ــــذي صـ الــ
بترجمة لورنس الحناوي، ينطلق الباحث 
الفلسفة  أســـتـــاذ   ،)1942( شــتــايــنــغــر  روف 
والتاريخ الحديث، من »الدعوة إلى املقاومة 
الــضــروس في العالم اإلســالمــي ضد شعب 
البغيض  بــريــطــانــيــا(  )املـــقـــصـــود  الــبــقــالــن 
والــــكــــذوب وعـــديـــم الــضــمــيــر«، وهــــو الــقــرار 
الذي أصــدره القيصر األملاني قبيل الحرب 

العاملية األولى.
بموازاة حلم أملاني باندالع حرب إسالمية 
مقدسة ضد البريطانين والذي باء بالفشل، 
للحركة  املبكر  بــرلــن  تأييد  املــؤلــف  يـــدرس 
الصهيونية، حيث كتب فيلهلم الثاني بخط 

عبور الحدود والذات واآلخر

التنافس بين ألمانيا 
وخصومها األوروبيين 
حَكم عالقتها بالعالم 

اإلسالمي منذ تحالفها 
مع العثمانيين. ربما تغيّر 

شكل التنافس لكنه ظل 
محرّكًا لسياساتها

في معرضه المتنقل 
»حوارات بين شفشاون 
ونيويورك« يقيم فنان 
الفوتوغراف المغربي 

تقابالت بصرية؛ فجمالية 
الملصق في نيويورك 

تقابلها جمالية األقواس 
في شفشاون، وسباحة 

األطفال في النافورة 
تقابلها سباحتهم في 

غدير على مشارف 
المدينة

ظهر شيء جديد 
اسمه البطالة، 

وتنظمت العصابات 
تسطو على المنازل 
لما يسافر الرجال، أو 
تسطو على تنظيم 

الجماعة القروية 
لتستبيح ما تشاء

ألمانيا والشرق األوسط مصالح العرب في الدرجة الثالثة

ال زلنا في القبيلة حتى وإن لم نعد رعاة

حمادي عنانو امتدادات لخالسية ثقافية

لديه إصرار محترف 
كان يفضل أن يظل هاويًا 

طيلة حياته

بقيت ألمانيا بعيدة 
عن النفوذ المباشر في 

المنطقة العربية

سقط الجدار وُسّطر 
طريق ثعباني أسود جّر 

معه دخان السيارات

صوره وسيلته لبناء 
حوار حضاري منطلقًا 

من هويته وانتمائه

الصحف  من  عدد  في  الفوتوغرافية  عنانو  حمادي  أعمال  نشرت 
والمجالت العالمية مثل: »إيل موندو«، »البايس«، »أسوشييتد بريس«، 
»الــتــايــمــز«،  مانيفيستو«،  ــل  »إيـ
حاضرًا  كــان  كما  ماتش«.  ــاري  »ب
من العديد  على  شاهدة   كعين 
في  فكان  والنزاعات،  ــداث  األح  
ــرب األهــلــيــة«،  ــح ــاء »ال ــن لــبــنــان أث
العراقية  ــحــرب  ال فــي  وكــذلــك 
ــوره  ــت ص ــق اإليــرانــيــة. كــمــا راف
مــقــاالت كــتّــاب إســبــان مــن مثل 
ــوان  وخ ثــيــال،  خوسيه  كاميلو 

غويتزولو، وأنطونيو غاال.

سيرة صحافية
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كتاب

قصة

فعاليات

الــرســوم كانت تتعلق بمشاهد  امليت، هــذه 
من مدينة شفشاون، والتي يبدو من خاللها 
كما لو أن الزمن لم يمر، رغم انقضاء نصف 
ــان غـــرض الــرجــل أن  قـــرن عليها تــقــريــبــا. كـ
يقطع تــلــك الـــشـــوارع ذاتــهــا الــتــي تــبــدو في 
ــــوان  الـــرســـوم املــمــثــلــة بــالــفــحــم وبـــعـــض األلـ
الــكــثــيــفــة، وبــجــانــب صــــور املــديــنــة الـــزرقـــاء 

يده، بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 1898 )بعد 
حوالي عام من مؤتمر بال(، إلى أحد األمراء 
واستقباله  معها،  بتعاطفه  يخبره  األملـــان 

مؤسسها تيودر هرتزل ثالث مرات.
ــّورت األمــــــور مـــن مـــجـــّرد تــعــاطــف غير  ــطــ تــ
الــيــهــوديــة  الــهــجــرة  بـــمـــوازاة تسهيل  معلن 
إلــى  فلسطن،  فــي  لــهــم  وبــنــاء مستوطنات 
ــن قــبــل الــحــكــومــة األملــانــيــة  طــلــب واضـــــح مـ
ـــ«دعـــم وتــشــجــيــع الــجــهــود  إلـــى قــنــاصــلــهــا بـ
الــتــي تــخــدم الــتــطــّور االقــتــصــادي والثقافي 
بـ«إيقاف  اتخاذ موقف حاسم  لليهود«، ثم 
ــاوالت اإلبـــــــــــــادة« الــــتــــي قــد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذابــــــح ومـ املــــ
يــتــعــّرضــون إلــيــهــا آنــــذاك، بحسب الــوثــائــق 

التي يوردها الكتاب.
يــــــــــرّد شــــتــــايــــنــــغــــر أســــــبــــــاب وقــــــــــوف نــخــب 
عــربــيــة إلــــى جـــانـــب الــحــكــومــة الـــنـــازيـــة في 
األملــان  أن  لديها  اعــتــقــاد  إلــى  الثالثينيات، 
العربية  البلدان  استقالل  تحقيق  يدعمون 
من دون أن تكون لهم مطامع في أراضيهم، 
وهـــو تــعــلــيــل مــنــطــقــي إلـــى حـــد كــبــيــر، لكنه 
يجد أن سببا آخر يكمن في »كراهية العرب 
لليهود« ورغبتهم في أن تقف أملانيا معهم 
ضد وجودهم على أرض ليست لهم، وهنا 
رفض  باعتبار  الــكــاتــب  لــدى  الخلط  يظهر 
عن  تعبيرًا  اإلحــاللــي  الصهيوني  املــشــروع 

كراهية لليهود!

كــانــت تــوجــد رســـوم أخـــرى تــنــاظــر سلسلة 
املشاهد ذاتها في مدينة ناطحات السحاب، 
زلــُت أحفظ  الفنان: »ما  نيويورك«. يضيف 
تلك الصور في ذاكرتي. حاجة التعبير عن 
املشاعر املعيشة خالل ذلك املساء، جعلتني 
الذي  النيويوركي  ذلك  وعنوان  اسم  أنسى 
بــحــثــُت عــنــه طــويــال مـــن دون جـــــدوى. بعد 
خمس وعشرين سنة أريــد أن أقــوم بتكريم 
لذلك الشخص املجهول ولذلك الدفتر الذي 
ترك أثره عميقا في داخلي. وليس من شكل 
أفضل ألقوم بذلك سوى عبر رفيقتي الوفية 
الــــصــــورة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، مــســتــعــيــدًا ذلـــك 
الحوار ما بن ضفتي املحيط، بن املدينتن. 
بتقديم  لنقوم  املغربية  املدينة  نبدأ بصور 
ُمقابلها في املدينة األميركية، آخذين بعن 

االعتبار أننا: متساوون ومختلفون«.
إن فكرة هذا املعرض في حد ذاتها تنطلق 
 

ُ
املتبادل االستكشاف  خالسية:  حكاية  مــن 

إغناء  االختالف  وفــق تصور يعتبر  لآلخر 
لـــلـــذات، فــكــمــا أن الــشــخــصــيــة الـــتـــي قطعت 
املــحــيــط لــتــســتــكــشــف بـــحـــبٍّ دروب املــديــنــة 
املغربية من خالل رســوم األب، رســوم تقيم 

فكرة  مــن دون  وتـــوازيـــات ممكنة  تــقــابــالت 
ــإن اســـتـــعـــادة الـــفـــكـــرة من  قــبــلــيــة جــــاهــــزة، فــ
خـــالل الــتــركــيــز عــلــى الــتــســاوي واالخــتــالف 
لــــدى عــنــانــو يــعــتــبــر بــحــق تــكــريــمــا للفكرة 
الخالسية ذاتها، بل إن تجربة الحدود هنا 
تــقــف خــلــف أي مــشــروع ينبني عــلــى حــوار 

الذات مع اآلخر.
إن الحساسية املفرطة لفنان يعيش تجربة 
الــحــدود بشكل مــتــواصــل ويــومــي بــن ثغر 
أن  إال  يمكنها  ال  تــطــوان،  سبتة وحــاضــرة 
الــتــقــابــالت التي  تثمر أعــمــاال مــدهــشــة، ألن 
يــقــيــمــهــا عــنــانــو تــكــشــف عـــن نـــظـــرة بــالــغــة 
الــنــفــاذ نــحــو األعــــمــــاق، هــكــذا فــــإن جمالية 
امللصق في نيويورك تقابلها جمالية الباب 
األطفال  واألقـــواس في شفشاون، وسباحة 
فـــي الـــنـــافـــورة بــنــيــويــورك تــقــابــلــهــا سبحة 
األطـــفـــال فـــي غـــديـــر عــلــى مـــشـــارف املــديــنــة، 
وغــفــوة الــشــيــخ ذي الــقــبــعــة تــقــابــلــهــا غفوة 
الشيخ داخل الجلباب، كل الصور تتحاور 
في ثنائيات متساوية ومختلفة كما يشير 
التي تحتضن  الحكاية  إلى ذلك عنانو في 

فكرة هذا املعرض.

أحالم مجهضة باتجاهين

الجدار وحقل القمح والبيداء

القاهرة للموسيقى المعاصرة  أيام  السادسة لمهرجان  الدورة  ضمن فعاليات 
يقام حفل موسيقي عند الثامنة من مساء اليوم، اإلثنين، لفرقة انسامبل موزايك 
تجريبية  موسيقية  مجموعة  وهي  بالمنيل،  المانسترلي«  »قصر  في  األلمانية 

تأسست في التسعينيات وتحتفل هذا العام بـ20 سنة على تأسيسها.

متحف  في  األفريقية  اآلثــار  بعنوان  معرضًا  تونس  في  ــاردو  ب متحف  ينظم 
أوفيتسي، يتواصل حتى 25 أيلول/ سبتمبر المقبل، ويسلط من خالله الضوء على 
جيوفاني  مجموعة مهمة من اآلثار التونسية التي جمعها عام 1677 الطبيب 

باجيني، وأصبحت حاليًا من مقتنيات متحف أوفيتسي في فلورانسا اإليطالية. 

الدولي  المؤتمر  ينطلق  الحديث،  الفكر  ومناهج  العربي  التاريخ  عنوان  تحت 
من   26 حتى  ويتواصل  الثالثاء  غدًا  األردنية،  فيالدلفيا  لجامعة  والعشرين  الثاني 
الشهر الجاري بمشاركة 71 باحثًا من 11 بلدًا عربيًا إلى جانب تركيا، يقدم المؤتمر 
هشام  بينهم  الحديث ومن  العصر  العرب في  المؤرخين  مراجعات في جهود 

جعيط، وكمال الصليبي، ووجيه كوثراني )الصورة(، وعبد اهلل العروي.

تنطلق عروض مسرحية »راسين باإليد« لـ فرقة زقاق، مساء الثامنة من الخميس، 
26 من الشهر الجاري في ستوديو الفرقة في بيروت، وتتواصل حتى الثالث من أيار/ 
مايو المقبل. يستند العرض إلى عدة نصوص لشكسبير، وهو من إعداد وإخراج 

وتمثيل عمر أبي عازار، وجنيد سرّي الدين، ومايا زبيب، ولميا أبي عازار.

قسطاني بن محمد

عندما تسلط الشمس الفتية أشعتها كل 
صباح على الجدار الذبالي العالي الذي 
يــفــصــل بـــن الـــــدور والــحــقــل الــبــرســيــمــي 
مــا مدهش  ويــشــّع شــيء  يلتهب  الكبير، 

في دماغي.
أنا وحدي الذي أحّب الجدار، وأنا وحدي 
ــذي يــجــلــس وحـــده  ــ ــل الـ ــّب الـــرجـ ــ ــذي أحـ ــ الـ
ــــن الـــكـــيـــف أســـفـــلـــه. 

ّ
ــلـــى املـــصـــطـــبـــة يــــدخ عـ

باألمن  والوصل؛  بالفصل  يوحي  الجدار 
وبالحياة  والسكون،  بالحركة  والــخــوف؛ 
؛ بأيد غير 

ً
 رجال

ً
واملوت. والرجل كان فعال

ناعمة؛ وبشاشية وشاش شرقي وسروال 
تقليدي وقميص صوفي مهترئ يفضح 
ــان مــحــاربــا شــجــاعــا  ــزءًا مـــن الــكــتــف. كــ ــ جـ
السواقي  مــزارعــا ناجحا ينظف  وأصــبــح 

ويرعى الفصائل النباتية التقليدية.
كــنــت أجــلــس مــعــه ويــحــكــي لـــي عـــن الــــدار 
ــتـــي تـــوجـــد بـــالـــبـــيـــداء وراء  الـــحـــديـــديـــة الـ
ــا بـــالـــحـــديـــد  ــ ــــووسـ ــهـ ــ ــم، كــــــــان مـ ــ ــيـ ــ ــــرسـ ــبـ ــ الـ

وبالذهب والخيل واألسلحة والحرب.
ــه، تـــارة  ــقـــاع كـــالمـ ــان يــحــب أن يــغــّيــر إيـ كــ
ــا يــــحــــّدث عــــن كــــل شـــيء  ــادئــ يــســتــرســل هــ
وعن ال شــيء؛ عن جزر ترى فيها أشجار 
فاكهتها نــســاء يــولــدن مــن قــلــوب أزهـــار؛ 
عـــن بــنــي كــلــبــون والـــعـــمـــالـــيـــق؛ واألقــــــوام 
التي تأكل مرضاها والعجزة. ويا ويحي 
ــم أســتــحــســن حــكــايــتــه،  لـ إن ضــحــكــت، أو 
يا  عاليا:  ويصيح  النبرة  يغّير  حينذاك 

ويلي، يصبح مخيفا وأهرب.
- من أين تأتي بكل هذه الحكايات؟

ــازف أعـــمـــى صـــادفـــتـــه فـــي مــديــنــة  ــ - مـــن عـ
بعيد  خـــريـــف  ذات  الـــجـــزائـــريـــة  تــلــمــســان 
الــحــرب. كــان يشتغل حـــارس حـــان، وكــان 

لديه الوقت الكافي للحكايات.
ــدار، والـــحـــقـــل  ــ ــجــ ــ ــقـــي يـــحـــب الــ ــديـ ــان صـ ــ كــ
 عندما 

ّ
البرسيمي والبيداء، لكنه كان يجن

يــتــحــّدث عــن املــنــزل الــحــديــدي والــصــوف 
والذهب، ورقص العبيد كل مساء. 

عندما أفتقده وألتقيه كان يقول إنه بات 
الــلــيــلــة فـــي الــبــيــت الــحــديــدي الــــذي بـــدون 
ــه يــكــذب، وأن البيت  بــــاب. كــنــت أعــــرف أنـ
الحديدي ال يوجد سوى في قصص وراء 

املوقد، لكن لم أجرؤ أبدًا على معاكسته.
- أتسلق الجدار ألنام على الصوف الذي 

جمعه قطاع الطرق من الرعاة. 
- هــل تعلم ملـــاذا حــرمــوا الــكــيــف؟ سألني 

ذات يوم. لم ينتظر الجواب.

- ستأتيكم ذات يوم، وستتسلق الجدران 
ــة، وربما  إلــى األزقـ مثل الحّيات وتــدخــل 
صـــعـــقـــتـــكـــم فـــــي الــــســــطــــوح وأنـــــتـــــم غــيــر 

مستعدين.
فـــي نــفــس الــلــحــظــة الــتــي كــنــا نــلــهــو فيها 
ــّر تـــالمـــذة املـــدرســـة مــهــرولــن،  بــالــكــالم مــ
ــوق رأســــيــــنــــا لــتــخــطــف  ــ ومــــرقــــت حـــــــدأة فــ
عــصــفــورًا ولــيــدًا بــالــكــاد يتعلم الــطــيــران، 
وعــلــت زغـــــرودة مــن داخــــل الــســور معلنة 
ميالد ذكر سيكون فارسا ذات حرب، لهذا 

فــرحــت األمــهــات. نحن الزلــنــا فــي القبيلة 
حتى وإن لم نعد رعاة، كان يحلو لألحمق 

الحكيم أن يقول.
ــات  ــدار ومــ ــ ــــجـ ــوات وســـقـــط الـ ــنــ ومــــــــّرت ســ
الـــحـــكـــيـــم، وُبـــنـــيـــت دور إســمــنــتــيــة غــبــيــة 
فوق البرسيم، ودخل الرعاة إلى الحقول 
ــر طــريــق  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــادًا، وُسـ ــ ــسـ ــ يـــعـــيـــثـــون فـــيـــهـــا فـ

السيارات  ثعباني أســود جــّر معه دخــان 
بـــــــدل الــــجــــمــــال والــــحــــمــــيــــر، واملــــــخــــــدرات 
الكيماوية بدل الكيف. وظهر شيء جديد 
ــة، وتـــنـــظـــمـــت الـــعـــصـــابـــات  ــالـ ــبـــطـ اســـمـــه الـ
ــنـــازل ملـــا يــســافــر الـــرجـــال،  تــســطــو عــلــى املـ
القروية  الجماعة  تنظيم  على  تسطو  أو 
ــا تـــشـــاء بـــشـــرعـــيـــة مـــكـــذوب  لــتــســتــبــيــح مــ

عليها اسمها االقتراع.
أن  دون  مــن  الحكيم ستصعقون  يقل  ألــم 

تهّيؤوا؟
)كاتب من املغرب(

وذويهم،  لوحدهم  التدخن  ليحتكروا   -
أجاب.

ــذا الـــجـــدار يــفــصــلــنــا عـــن املـــوتـــى هنا  - هــ
داخل الدور، ويوصلنا باألحياء هناك في 
والبدو  الــرعــاة  البيداء حيث  وفــي  املقابر 

األحرار. 
واملقابر  الصحراء  عشق  فــي  نشترك  ا 

ّ
كن

والــــبــــدو، لــكــنــي كــنــت أحــــب ظــــالل األزقــــة 
أيــضــا، وكـــان يحلو لــه أن يــقــول إن حبي 
للظل واألزقة وساحات الحارة يرجع إلى 

عدم ممارستي الحرب.
- لو خضت الحرب واستنفرت لتدافع عن 
نفسك بقتل عـــدوك ألصــبــح مــا دون ذلــك 

تافها...
ــل الـــــجـــــدار الــــذبــــالــــي املـــذهـــب  ــفــ - أنــــــا أســ
بالشمس وعلى املصطبة ومعي صاحبي 
أنــا ال أحب  أقــاتــل،  الحكيم، وتــريــدنــي أن 

الحرب حتى في الكالم.
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