
األلـــبـــا إلــــى مــحــاســن أوروبـــــــا« ملــحــمــد أمــن 
فكري، وغيرها. 

وإذا كان معظم أولئك الرحالة قد توجهوا 
 منهم 

ً
صــوب غــرب أوروبـــا؛ فــإن عــددًا قليال

تــوجــه نحو الــشــرق بــاتــجــاه اإلمــبــراطــوريــة 
الــروســيــة، الــتــي حظيت بـــأول رحــلــة عربية 
ــّمـــم، اســتــدعــي  ــام بـــهـــا شـــيـــخ مـــصـــري مـــعـ ــ قـ
ــبـــورغ لــتــدريــس  ــن الــــقــــاهــــرة إلـــــى بـــطـــرسـ مــ
ــو الــشــيــخ مــحــمــد عــيــاد  الــلــغــة الــعــربــيــة، وهـ
الطنطاوي )1810-1861(، الذي دّون رحلته 
ــاء بـــأخـــبـــار بــالد  ــيــ فـــي كــتــابــه »تــحــفــة األذكــ
ــت مخطوطته 

ّ
ظــل الـــذي   ،)1850( الــروســيــا« 

 بعد 
ً
العربي زمنًا طويال القارئ  غائبة عن 

وفاة صاحبه.
ــق الــرحــلــة إلــى 

ّ
يــشــيــر مــحــمــد عــيــســى مــحــق

ــمــوا 
ّ
ـــاب والـــبـــاحـــثـــن تــكــل

ّ
ــن الـــكـــت أن عـــــددًا مـ

إلى  املهّمة  ورحلته  الطنطاوي  الشيخ  عــن 
شرت 

ُ
بالد روسيا، لكن مجمل املــادة التي ن

ن اثنن؛ 
َ
قديمًا عن الكتاب تعود إلى باحث

-1871( باشا  تيمور  أحمد  العالمة  أولهما 
أهمية  إلــى  تنّبه  مــن  أّول  كــان  الـــذي   )1930
الـــشـــيـــخ الـــطـــنـــطـــاوي فــــي عـــلـــم املـــشـــرقـــيـــات، 
إذ بـــذل الــجــهــد فـــي تــســقــط أخـــبـــاره ووســـع 
دائــــــرة بــحــثــه عــنــد املــســتــشــرقــن، والــثــانــي 
ــي أغــــنــــاطــــيــــوس  ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــرق الـ ــشــ ــتــ ــســ ــو املــ ــ هــ
ــــذي  الــ  )1951-1883( كـــراتـــشـــكـــوفـــســـكـــي 
 عــن الشيخ املــصــري في 

ً
أصــدر كتابًا كــامــال

بطرسبورغ سنة 1930. وكانت بن تيمور 
وكراتشكوفسكي مراسالت ووعود بإعطاء 
ه من التعريف بمنجزه. 

ّ
الشيخ املجهول حق

ــــدت عـــالقـــة الـــطـــنـــطـــاوي بــالــعــديــد من 
ّ
تــــوط

املستشرقن الذين قدموا إلى القاهرة، حيث 
العربية وآدابها، وبقي  اللغة  كان يدرسهم 
أثره في نفوسهم عندما عادوا إلى بالدهم. 
الشرقية«  األلسن  »مدرسة  احتاجت  وحن 
فــــي بـــطـــرســـبـــورغ مــــدرســــًا لـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
الــطــنــطــاوي للمهمة. طلب  الــشــيــخ  ــحــوا 

ّ
رش

الــقــنــصــل الـــروســـي فـــي الــقــاهــرة مـــن محمد 
علي بــاشــا، والـــي مــصــر، أن يسمح بــإعــارة 
الشيخ الطنطاوي إلى روسيا، فوافق على 
الفور.  وقد استدعى محمد علي الطنطاوي 
ـــــص لـــه بــالــســفــر، وطــلــب 

ّ
إلــــى ديــــوانــــه، ورخ

م اللسان الــروســي؛ ألنه 
ّ
إلــيــه الــجــّد فــي تعل

إلــى مصر،  الغربية  األلسن  بجلب  مشغول 
واالجتماعي  العلمي  الــتــقــّدم  مــدى  ليعرف 
الذي وصلت إليه بالد الروس، بل وكتب له 
مــرســومــًا، مــهــَره بختمه، ووعـــده بالحظوة 
ــقــه 

َّ
ــــذي وث ــر الـ ــ واإلكـــــــرام إن فـــعـــل. وهــــو األمـ

الطنطاوي في كتابه.
ف أنه وصل إلى هدفه في مدينة 

ّ
يحكي املؤل

بــطــرســبــورغ  فــي 30 حــزيــران/ يونيو عام 
يومًا.  سبعن  استغرقت  رحلة  بعد   ،1840
وقد كان عزمه على تأليف كتاٍب عن رحلته 
مــبــكــرًا كــمــا يــظــهــر مـــن قـــولـــه: »وعـــنـــد إبـــرام 
طر الحسن، 

ُ
الق إلــى هــذا  الظعن  الــعــزم على 

ســألــنــي جــمــٌع مـــن األصـــدقـــاء واملـــعـــارف أن 
ــري هــذا كتابًا، أودع فيه ما 

َ
ــر فــي َســف

ّ
أســط

ب مذاقًا ويطيب شرابًا، من بدائع البالد 
ُ
يعذ

ياسر غريب

ــقـــرن الـــتـــاســـع عشر  مـــع مــطــلــع الـ
انــطــلــقــت الـــرحـــالت الــعــربــيــة إلــى 
أوروبــا على أمل التحديث ونقل 
املعارف، وقد دّونت تلك الرحالت في أسفار 
دت طبيعة الفوارق الثقافية والحضارية 

ّ
خل

واالجتماعية بن العاملن العربي والغربي، 
فكان كتاب »تخليص اإلبريز في تلخيص 
بـــاريـــز« خــالصــة رحــلــة رفــاعــة الــطــهــطــاوي، 
ــا عــن فنون  ــخــبَّ

ُ
وكــذلــك كــان كتاب »كشف امل

أوربــــــا« ألحــمــد فــــارس الـــشـــديـــاق، و»رحــلــة 
إلى أوروبــا« ملحمد شريف سالم، و»إرشاد 

لبيبة شكري

عــاشــت املــوســيــقــى األنــدلــســيــة ثـــالث مــراحــل 
الحضارة  بازدهار  لت 

ّ
تمث األولــى  أساسية؛ 

العربية في األندلس فانبعثت فنون جديدة 
في مساحة من الحرية والتجريب، والثانية 
بتهجير األندلسين إلى بلدان املغرب العربي 
فــي الــقــرن الــثــالــث عشر وتــطــّور موسيقاهم 
هناك في تفّرعات وأنـــواع جــديــدة، والثالثة 
تحّولها  وعــدم  استعادتها  ضمن محاوالت 

إلى شكل من أشكال الفولكلور.
مــوّســع حولها  بنقاش  عــّدة تحظى  مسائل 
بــن الباحثن فــي املــؤتــمــرات الــعــديــدة التي 
تــشــهــدهــا املــــدن املــغــاربــيــة، وفــــي كــتــابــاتــهــم 
مــا يسّمى  مــن توثيق  تــبــدأ  أيــضــًا،  النظرية 
»طرب اآللة« بمدارسها األندلسية املختلفة  بـ

ــحــفــظ 
ُ
حــيــث ال تــــزال الــعــديــد مـــن ألــحــانــهــا ت

شفاهيًا، والــجــدل حــول إدخـــال آالت حديثة 
إلـــى فــرقــهــا املــوســيــقــيــة حــيــث يـــرى البعض 
أن ما يّميز نشأة هذا الفن في األندلس هو 
تداخل آالت من ثقافات متعّددة، فيما يرفض 

آخرون الذهاب نحو التغريب.
ضــمــن مـــحـــاوالت الــبــحــث عــن إجـــابـــة، يمكن 
األول من »مقامات  العدد  إطــالق  إلــى  النظر 
رًا، وهي مجلة نصف سنوية 

ّ
األندلس« مؤخ

تصدر عن »مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي« 
الجزائر، في محاولة من أجل »التوثيق  في 
ــط عليها 

ّ
لــلــعــديــد مــن األبـــعـــاد الــتــي لــم يــســل

الضوء بالشكل الكافي في تاريخ املوسيقى 
األندلسية وتقاليدها ومدارسها«، كما يقول 
الــعــام على املجلة نجيب كــاتــب في  املــشــرف 

»العربي الجديد«. حديثه لـ
عند  نقف  »لــن  واملوسيقي:  الباحث  يضيف 
حــدود ذلــك في املغرب العربي، بل سننفتح 
ــا عـــــديـــــدة تـــخـــّص  ــايــ ــلــــى قــــضــ  عــ

ً
ــبـــال ــقـ ــتـ مـــسـ

العربية،  البلدان  في  الكالسيكية  املوسيقى 
وتقّدم قــراءات في تجارب عدد من امللحنن 
واملطربن العرب الذين أسهموا في تقعيدها 

رحلة الطنطاوي 
إلى بطرسبورغ

تسعى المجلة إلى 
توثيق أبعاد لم يسلّط 

عليها الضوء في
تاريخ الموسيقى 

األندلسية وتقاليدها 
ومدارسها، وستنفتح 

مستقبًال الموسيقى 
الكالسيكية العربية

اإلمبراطورية الروسية، 
حظيت بأول رحلة 

عربية قام الشيخ محمد 
عياد الطنطاوي، الذي 

دّون رحلته في كتابه 
»تحفة األذكياء بأخبار 

بالد الروسيا«، وظلّت 
مخطوطته غائبة 

عن القارئ العربي زمنًا 
طويًال

الالفت في طنجة 
هو تمثيلُها للجانب 

الكوسموبوليتي فيها 
من خالل قططها، 

التي حلَّْت بالمدينة مع 
الوافدين عليها من 

أصقاع المعمور

مقامات األندلس استعادات تاريخية وقراءة في الراهن

ال يُنافسها سوى النوارس

أخبار الروسيا بدائع البالد وغرائب العباد

معسكر 
تجويع

سافر لتدريس العربية 
وتعلّم الروسية بموافقة 

محمد علي باشا

يستحضر العدد األول 
مسارات شيوخ الغرناطية 

والصنعة والمالوف

ال تزال تذَرُع 
شوارعها قطٌط من 

سالالت متنوعة

دفن في بطرسبورغ 
عام 1861 وبقيت رحلته 

بمنأى عن البحث
التي حملت عنوان »تحفة األذكياء  رحلة محمد عيّاد الطنطاوي، 
الطنطاوي  الشيخ  »رحلة  بعنوان  واشتهرت  الروسيا«،  بالد  بأخبار 
شهادة  الروسيّة«،  األراضــي  إلــى 
تاريخية، تبرز أهميتها في كونها 
العالقات  على  تشهد  وثيقة 
وأثر  المبّكرة،  الروسية  العربية 
على  التأثير  فــي  العربي  الفكر 
ــي الــقــرن  ــراق ف ــش ــت حــركــة االس
كونها  إلى  إضافة  عشر،  التاسع 
حال  على  ولغوية  أدبية  وثيقة 
التأليف  وطبيعة  العربية  اللغة 

في تلك الفترة.

شاهد تاريخي

2425
ثقافة
صدر قديمًا

مجلة

إطاللة

فعاليات

وغــرائــب الــعــبــاد، مــع شـــذرة علمية ونــكــات 
ح اختراعية؛ 

َ
َرف استحسانية وُمل

ُ
أدبية، وط

فأجبت السؤال وبــادرت االمتثال، وشرعت 
الــبــديــع األنــيــق، وسميته  التعليق  فــي هــذا 

»تحفة األذكياء بأخبار مملكة الروسيا«.
بــعــد تمهيد بــال عــنــوان، ثــم مــقــدمــة طويلة 
الرحلة  طبيعة  عــن  بــإســهــاب  فيها  تــحــّدث 
ومــشــاعــره أثــنــاءهــا ومــراســالتــه حولها مع 
األول من  الفصل  فــي مصر؛ جــاء  أصدقائه 
الكتاب بعنوان »منشأ الروس«، وفيه تحّدث 
عــمــا يــعــلــمــه مـــن أصـــــول الــشــعــب الـــروســـي 
الــقــديــمــة وطــبــائــعــه ومــعــتــقــداتــه وعـــاداتـــه 
االجتماعية وأحواله في السلم والحرب. ثم 
انتقل إلى الباب الثاني ليتحدث عن مدينة 

والــتــجــريــب فــي مــنــجــزات تستحق االلــتــفــات 
إليها ومراجعتها«.

ويشير إلى أن »املجلة ستفتح أبوابها أمام 
ي أحدث إصداراتهم 

ّ
املوسيقين الجدد وتغط

ـــاد والـــبـــاحـــثـــن، كما 
ّ
ــع الـــنـــق ــذلـــك األمـــــر مـ وكـ

ســتــتــواصــل مــع الــجــمــعــيــات واملـــــدارس التي 
م املوسيقى في الجزائر.

ّ
تعل

استحضر العدد األول بالشهادات واملقاالت 
ــقـــى األنـــدلـــســـيـــة  ــيـ ــيــــوخ املـــوسـ مـــــســـــارات شــ
الــثــالثــة؛ الــغــرنــاطــيــة والــصــنــعــة واملـــالـــوف، 
الــذي   )1998-1917( بوعلي  محمد  ومنهم 
ـــل مـــــدرســـــة تـــلـــمـــســـان، وســــيــــد أحـــمـــد 

ّ
يـــمـــث

ســري )1926 – 2015( عــن مــدرســة الجزائر 
الــعــاصــمــة واألخـــويـــن محمد وعــبــد الـــرزاق 
 )1984-1911(  /)1956  –  1896( فــخــارجــي 
عن املدرسة ذاتها، وعبد املؤمن بن طوبال 
مــدرســة  ملحني  كــبــار  مــن   )2004  -  1928(

قسنطينة.
كما استذكرت تجربة مطرب الحوزي الشيخ 
واملــعــلــمــة   )1978-1914( دالــــي  الــكــريــم  عــبــد 
 )1993-1859( ــهـــدي  املـ ــاج  ــحـ الـ بــنــت  يــامــنــة 
كمغنية  نفسها  تفرض  أن  استطاعت  التي 
األندلسي في عالم موسيقي كان حكرًا على 

الرجال وذلك نهاية القرن التاسع عشر. 
بكافة  غريب«  »نوبة  بتوثيق  املجلة  ختمت 
تفاصيلها اللحنية واإليقاعية، والتي يقول 
مــفــتــتــحــهــا »كـــــن فــــي عــشــقــه عـــلـــى حــــــذر/ ال 
للبصر/  ينفع  والكحل  النظر/  على  تزدني 
إال أنت يا عيني/ ما تقنعني بنظرة/ كذلك 

 مرة«.
ّ

تنشبني/ في كل

بطرسبورغ وموقعها الجغرافي وأهميتها 
فــي الــبــالد الــروســيــة وتــاريــخــهــا وأشــهــر ما 
ألّم بها من حــوادث، مع التركيز على حياة 
ــه  ــاتـ ــر وإنــــجــــازاتــــه وإصـــالحـ ــبــ بـــطـــرس األكــ
ودوره فـــي نــهــوض روســـيـــا وتــقــّدمــهــا في 
كافة املجاالت. في حن جاء الفصل الثالث، 
ولــعــلــه أهــــم الـــفـــصـــول، فـــي عـــوائـــد الــــروس 
وأديانهم  وأعيادهم  ومالبسهم  وأخالقهم 

وتقّدمهم في الفنون والعلوم.
يــــرى الـــبـــاحـــث مــحــمــد صــالــحــّيــة أن رحــلــة 
ــاول  ــنــ ــدة عــــــن تــ ــيــ ــعــ ــــاوي بـــقـــيـــت بــ ــــطـ ــنـ ــ ــــطـ الـ
مــقــارنــة برحلة  لــســنــوات طــويــلــة،  الباحثن 
صديقه رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا؛ وذلك 
لعدة أسباب من بينها أن رحلة الطهطاوي 
ــبـــالد تـــقـــّدمـــت فــــي مـــضـــمـــار الــنــظــم  ــانـــت لـ كـ
والحرية  والصحافة  والتعليم  الدستورية 
والــتــربــيــة والــثــقــافــة، فـــي حـــن كــانــت رحــلــة 
الطنطاوي إلى بالد كانت ال تزال آخذة في 
للنهوض  والثقافة وتسعى  املدنية  أسباب 

باملجتمع.
كما أن تأثير الطهطاوي كان مباشرًا، حيث 
عــاد إلــى مصر وشــارك بخبرته في الحياة 
ــرنـــت أفــــكــــاره الــنــظــريــة  ــتـ الـــعـــامـــة، حـــيـــث اقـ
ــــم يــفــعــل  ــــي حـــــن لـ ــلـــي، فـ ــمـ ــعـ بـــالـــتـــطـــبـــيـــق الـ
الطنطاوي ذلــك، بــل إنــه عــاد إلــى مصر في 
إجازة ثم عاد إلى روسيا مصطحبًا زوجته 
لتعيش معه هناك إلى أن لقي ربه ودفن في 

بطرسبورغ عام 1861.

تصويب

فيسوافا شيمبورسكا

اكتب عّما حصل. اكتبه. بحبر 
عادي على ورق عادي: قد ُحرموا 

من الطعام، وماتوا جميعًا من 
الجوع. كلهم. كم كانوا؟

 
ً
م ُعشبة

َ
في روضٍة فسيحة. ك

كان فيها للشخص الواحد؟ اكتب 
عّما حصل: ال أعرف.

فالتاريخ يعّد الضحايا باألعداد 
الصحيحة.

ويصبح األلف وواحد ألفًا واحدة. 
وكأن الواحد اإلضافي لم يوجد 

قط:
كجننٍي خيالي، كمهٍد فارغ، 

ككتّيب مفتوح، ال ألي أحد، كهواٍء 
يضحك ويصرخ ويعوي، كساللم 

تؤول إلى العدم عبر الحديقة، 
مكاَن العدم في الصفوف األولّية.

هذه هي الروضة التي ُجّسد فيها 
العدم. لكنها صامتة كشهوٍد 

ُمرتشية.
وفي ضوء الشمِس. خضراُء 

هَي. هناك في األفق غابة لَعلِك 
رب تحت اللحاء 

ُ
الخشب، للش

- لقبول املساعدة اليومية من 
األرجاء، 

إلى أن توافينا املنّية. أما هناك 
 طيٌر فوق 

ّ
في األعلى فقد انسل

الشفاه كظٍل ألجنحته اللذيذة. 
تنفتح األفواه، وتمضغ األسنان.
وفي الليل يظهر منجل يحصد 

قمح األحالم وخبز األحالم.
وتطفو أيقونات ُمسَوّدة تحمل 

كؤوسًا فارغة.
على سيخ أحد األسالك الشائكة 

ح أحد الرجال.
ّ
ترن

ى اآلخرون والتراب ِملء 
ّ
وغن

أفواههم. أغنية جميلة
عن ضرب الحرب للقلب مباشرة.

اكتب عن الصمت هنا. نعم.

)شاعرة بولندية 2012-1923. 
ترجمة: أنس الحوراني(

مسارات شيوخ الطرب

ِقطط طنجة

للمخرجة   )2017( واجــب  فيلم  ــد،  األح اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  يعرض 
الفيلم  يعتبر  بيروت.  في  »متروبوليس«  سينما  في  جاسر،  ماري  آن  الفلسطينية 
من »أفالم الطريق«، وجرى تصويره في الناصرة ككوميديا سوداء، وهو شكل 

يناسب القصة التي ُتظهر تعقيدات الحياة في فلسطين المحتلّة وتناقضاتها.

فيلم  القاهرة،  في   1715 درب  منصة  تعرض  اليوم،  مساء  من  السابعة  عند 
محمد دياب. يتناول الفيلم األحداث التي تلت  »اشتباك« )2016( للمخرج المصري 
مختلف  من  مصريين  مواطنين  قصص  عبر  مصر،  في   2013 يونيو  حزيران/   30

التيارات، صادف أن التقوا في حالة اعتقال داخل »عربة ترحيالت« تابعة للشرطة.

تستضيف »مكتبة عبد الحميد شومان العامة« في عّمان، يوم األربعاء 28 آذار/ 
أصابع  شعر؛  مجموعتي  وتوقيع  إشهار  حفل  مساًء،  السادسة  عند  مــارس 
وحواف )2018( لـ محمد النعيمات، و ما ال يستعاد )2017( لـ مريم شريف. تقارب 
تستّل  فيما  كـ»حافة«،  والعالم  كـ»إصبع«  اإلنسان  بين  العالقة  النعيمات  نصوص 

شريف أحالمًا وكوابيس من الذاكرة عبر سرد حكائي استعادي.

العاصمة  في  مــوروكــو«  ــًال  »أه ــادي  ن في  عصرًا،  الثالثة  عند  اليوم  يعرض 
 ،1964 عام  إنتاج  من  الفيلم  اليوناني.  زوربا  البريطاني  اليوناني  الفيلم  المغربية، 
ومن إخراج ميخائيل كاكويانيس )1921 - 2011(، عن نص رواية اليوناني نيكوس 

كازانتزاكيس )1883 - 1957( التي تحمل االسم نفسه.

مزوار اإلدريسي

ــة  ــنـ ــديـ ــا مـ ــهــ ــونــ ــكــ ــة بــ ــنــــجــ ال تــــتــــبــــجــــح طــ
بإظهار  تكترث  وال  كوسموبوليتانية، 
ــطــَبــع 

َ
ــزة ت ــيـ تـــنـــّوعـــهـــا الـــثـــقـــافـــي، فــتــلــك مـ

كـــل املـــــدن الــشــبــيــهــة بـــهـــا، مــثــل بـــيـــروت، 
ومارسيليا.  وبرشلونة،  واإلســكــنــدريــة، 
ــٌد  ــو مــــا ال يــمــلــك أحــ ــ ــلـــم، وهـ ـــعـ

َ
فــطــنــجــة ت

القرن العشرين  قــّدمــْت، في  إنــكــاَره، أنها 
تـــخـــصـــيـــصـــًا، مــــثــــااًل صــــارخــــًا لــلــمــديــنــة 
بــامــتــيــاز، بجنسيات  األعــــــراق  دة  مـــتـــعـــدِّ
ــن يــقــطــنــونــهــا ومـــعـــمـــارهـــا  ــذيــ الـــبـــشـــر الــ
ها  وثــقــافــاتــهــا، وبــالــكــتــابــات الــتــي خصَّ
دباء مرموقون، وباألفالم واألعمال 

ُ
بها أ

ــاًء لها  الــفــنــيــة الـــتـــي كـــانـــت املـــديـــنـــة فـــضـ
وماّدة. عالقة هذه املدينة بالقطط قديمة 
ًا عتيقًا نسبيًا،  ومتمّيزة، إذ يكفي أن حّيً
ى، 

ّ
صل

ُ
يقع وسط املدينة، وُيحادي حي امل

ــــــرق دائـــــــري ُيــــعــــَرف بـــَعـــْن 
ُ
ــه ُمــلــتــقــى ط لــ

التصغيرية  الــصــيــغــة  حــســب  ـــِطـــيـــَوط، 
ْ
اق

أندلسية  املغرب  شمال  بلهجة  الخاصة 
األثــــر. كــمــا أن أعــــرق عــيــادة بــيــطــريــة في 
ُوِجــدت  للقطط  صة  كانت مخصَّ املــغــرب 
ها 

ُ
بها. بل إن الالفت في طنجة هو تمثيل

للجانب الكوسموبوليتي فيها من خالل 
ْت باملدينة مع الوافدين 

َّ
قططها، التي حل

ــب عــلــيــهــا مــــن أصــــقــــاع املـــعـــمـــور،  ــانــ األجــ
والتي ال تزال تذرع شوارعها ومقابرها 
ها منعدم 

ُ
بسالالتها املتنوعة، التي مثيل

فـــي غــيــرهــا مـــن املـــــدن، وهــــو أمــــر طــريــف 
للغاية.

 
ّ
لِقط اليوم بصورة  إلــى  تحتفظ ذاكــرتــي 
كان في ِملك اإليطاليِّ »نينو«، الذي كان 
صاحب مطعم شهير يحمل اسَم »نينو« 
ــبــالــة مقهى 

ُ
ــــو« ق ـ ــوِريُّ ــ أيـــضـــًا، بـــشـــارع »مـ

ــو«، في املنحدر الــذي ُيفضي إلى  »مــوريُّ
»ُسور امِلْعجازين«، أي شرفة الكسالى، أو 
اإلسبانية،  التسمية  ــق 

ْ
َوف املدافع،  شرفة 

ــة عــلــى مضيق جبل 
ّ
ــرفــة املــطــل

ُّ
وهـــي الــش

طارق وإسبانيا ُمباشرة.
امـــتـــاز املــطــعــم بـــنـــافـــذة عــريــضــة تــــوازي 
الــطــريــق املـــائـــل، يــنــغــرس جـــزء مــنــهــا في 
أســـفـــل  عـــنـــد  وتــــقــــع  ــدرة،  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ املـ األرض 
تــقــوم مقام   

ٌ
الــواســعــة عــارضــة زجاجتها 

 واحد، بجانبه مكتٌب صغير يخّص 
ّ

رف
»نينو«، قريٌب من الباب. وقد اعتاد املارة 
الــفــضــولــيــون أن يــتــلــصــصــوا مــنــهــا على 
ُبن عند املــرور، لكن بصرهم غالبًا ما 

ُّ
الز

البدين،  إلــى شخص »نينو«  كــان يذهب 
بينما  العريضة،  البيضاء  قفاه  خاصة 

ــطــــط، بــل  ــقــ طـــنـــجـــة عــــدوانــــيــــن تــــجــــاه الــ
ُعهم بتربيتها والعناية 

َ
املعروف عنهم ول

بــهــا، لــذلــك فــهــي تــتــكــاثــر فـــي مــديــنــتــهــم، 
بشكل يسترعي االنتباه، ال ُينافسها فيه 
ســـوى الـــنـــوارس الــتــي غـــدت تستعمرها 
ـــنـــِزفـــت كــثــيــٌر مـــن الــخــيــرات 

ُ
بــعــد أن اســـت

التي كانت باملضيق واملرسى.  السمكية 
 الــقــطــط الـــوديـــعـــة بــطــنــجــة تــضــاءل 

ّ
لـــكـــن

عدُدها، في بعض األحياء، قبل سنوات، 
 الـــســـر يــكــمــن فــي 

ّ
فـــشـــاع بــــن الــــنــــاس أن

حلول كثير من األفارقة من أَكلة القطط، 
الــذيــن وجـــدوهـــا فــي مــتــنــاولــهــم، فهيأوا 
منها وجبات سائغة وكأنها أرانــب، في 
األوروبية.  الضفة  انتظار عبورهم نحو 
يًا، 

َ
ُعرفْت عامل  كثيرة قد 

ٌ
وإذا كانت ِقطط

بها؛ مثل  ُيعنون  كــانــوا  كــبــارًا  ابًا 
ّ
ُكت ألن 

لويس  الفرنسي  للكاتب  ِبيِبيْرْت  القطة 
ــال  ــْوبـ ـ

ُ
ــن ــــد ِســـيـــلـــن، والـــقـــطـــة ْسـ

ْ
ــان ــنــ ــْرِديــ ــ ِف

إلرنيسْت هيمنغواي، وغيرهما، فإن أّي 
قطة من طنجة لم تفز بحظوة اصطحاب 
كاتبها العاملي محمد شكري، الذي ُعِرف 
عــنــه ُحــّبــه الــكــبــيــر لكلبه »جـــوبـــا«، الــذي 
م 

ّ
وفي بينما كان شكري في مصر، فتأل

ُ
ت

كثيرا لفراقه.
يتعدى  لقطط طنجة  العاثر  الــحــظ   

ّ
لــكــن

عَرف بكونها الوحيدة في 
ُ
هذا، فطنجة ت

للكالب  مقبرة  على  تتوافر  التي  املــغــرب 
أنيقة، في منطقة راقية جــدًا، وهو ما لم 

 به قططها.
َ
ْحظ

َ
ت

كان نظري أنا يفتنت بذاك القط الفارسي 
األبيض كثيف الفرو على مخّدة فارهة، 

ف في كسل وَرفاه. يفترش الرَّ
معه،  القط  ُيحضر  أن  على  »نينو«  دأب 
ة من عزف أنيقة، حن مجيئه إلى 

ّ
ف

ُ
في ق

املطعم، وفيها يحمله معه عند مغادرته 
ــام الــواجــهــة   أمــ

ً
أيــضــًا. كــنــُت أقـــف طــويــال

الـــزجـــاجـــيـــة أتـــأمـــل ذاك الـــقـــط الــفــارســي 
ك  لم يكن ُيحرِّ السمن كصاحبه، والــذي 
ــه 

ُ
حــُت لــه بيدي أو هــّددت ساكنًا مهما لــوَّ

أنــه بمأمن  نًا مــن 
ِّ
بــحــركــة. لقد كــان متيق

ينتبه  البدين،  أحيانا كان »نينو«  مني. 
ي املنعكس داخل مطعمه فُيحاول 

ّ
إلى ظل

على  تتفوق  كانت  تي 
ّ
ِخف لكن  االلتفات، 

ثــقــلــه، ألنـــي كــنــت أتــخــفــى خــلــف الــجــدار، 
ــد بيده  ُيــمــسِّ أراه  يــرانــي بينما كنت  فــال 
ــدة، فـــــْرَو  ــ ــيـ ــ الـــنـــاعـــمـــة، فــــي لـــفـــتـــة مـــنـــه وئـ
الــقــط املــنــفــوش، الــــذي يــحــلــو لـــه حينها 
ط ويــتــمــّدد فــي دعـــة. ليس أهل 

َّ
أن يتمط

األحد 25  مارس/ آذار   2018 م  8  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1301  السنة الرابعة
Sunday 25 March 2018

األحد 25  مارس/ آذار   2018 م  8  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1301  السنة الرابعة
Sunday 25 March 2018

ساحة القصر وعمود اإلسكندر في بطرسبورغ أواخر القرن 19

من حفل أندلسيات للموسيقيْين نور الدين سعودي ونوري كوفي، دار األوبرا الجزائرية، 22 شباط/ فبراير الماضي

أحد منازل المدينة القديمة في طنجة )سيسو ليث(


