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أصيلة
»هايدبارك« المغرب ونافذته إلى العالم 

حكيم عنكر

املغربي  الخارجية  وزيــر  يتحدث 
األســـبـــق ورئـــيـــس بــلــديــة أصــيــلــة، 
مــحــمــد بــنــعــيــســى، عـــن املــهــرجــان 
الـــســـنـــوي الـــــذي يـــرعـــاه بــكــثــيــر مـــن الــفــخــر 
أمــام ضيوفه. وال يخفي ســرًا أمامهم حني 
ــأن املــلــك الـــراحـــل الــحــســن الــثــانــي  يـــصـــّرح بـ
طلب منه أن يجعل من مدينة أصيلة ومن 
مهرجانها فضاًء للحرية والنقاش املفتوح 
بدون حدود وال سياجات. ويذكر ملجالسيه 
أن املــلــك الـــراحـــل طــلــب مــنــه أن يــجــعــل هــذا 

املهرجان بمثابة هايدبارك املغرب.
الــذي  الثقافي  أصيلة  مــوســم  وهــكــذا شكل 
ــام، بفضل رؤيـــة تستند  يــقــام صــيــف كــل عـ
املـــزج بــني االحــتــفــاء بالثقافة املغربية  إلــى 
األفــريــقــي  األوروبـــــي ومحيطها  وجـــوارهـــا 
وأفــقــهــا الــعــاملــي، ذلـــك االنـــفـــتـــاح، الــــذي بــدأ 
فــي زمــن ثقافي وســيــاســي مغربي لــم يكن 
فيه سهال على محمد بنعيسى، الــذي كان 
آنذاك وزيرًا للثقافة، إقناع النخب الثقافية 
ــهــــوى واالنـــتـــمـــاء،  املـــغـــربـــيـــة، الـــيـــســـاريـــة الــ
بــالــعــمــل مــعــه فـــي مـــشـــروعـــه الـــحـــالـــم هـــذا، 

املبارك من طرف أعلى سلطة في البالد.
لكن صبر الرجل، وتغير الفضاء السياسي 
املغربي واإلبــداالت التي وقعت في مفهوم 
القبول  إلــى  ستدفع  نفسه،  الثقافي  العمل 
الــذي ولد وكأن  املهرجان،  التدريجي بهذا 
مــلــعــقــة مــــن ذهـــــب فــــي فــــمــــه، والــــــــذي نــعــت 
على  قائمة  وفلسفته  برامجه  بــأن  حينها 
ــر مــرتــبــطــة  ــيــ ــــي، وغــ ــارجـ ــ ــــخـ االســــتــــهــــالك الـ
بـــمـــشـــروع ثـــقـــافـــي مـــؤســـس عـــلـــى حـــاجـــات 

الثقافة املغربية.
ومنذ أيام انطلق موسم أصيلة الثقافي في 
الــــ39، ومنذ انطالقه في سنة 1978  دورتــه 
ــدة، مــواصــال خالل  لــم يتوقف إال مــرة واحــ
ثقافية  الطويل تجسيد تجربة  العمر  هــذا 

منفتحة على الجهات األربع من العالم.
لـــم يـــيـــأس بــنــعــيــســى أو يــمــل أو يــداخــلــه 
شــك فــي أن مــا يــقــوم بــه بـــدون جـــدوى، بل 
كـــان دائــمــًا متأهبًا وحــاضــرًا فــي مفاصل 
الخاص،  بأسلوبه  إيــاه  املــهــرجــان، طابعًا 
مـــتـــابـــعـــًا الـــتـــفـــاصـــيـــل والــــدقــــائــــق، مــســيــرًا 
 ومــعــقــبــًا 

ً
الــــــنــــــدوات ومـــــؤطـــــرًا ومــــتــــدخــــال

ــيــــات وحــــريــــصــــًا عــلــى  ومـــنـــشـــطـــًا لــــأمــــســ
كانت  التي  النقد  أن سهام  ضيوفه، حتى 
تـــطـــاولـــه اســـتـــطـــاع أن يــطــّبــع مــعــهــا، وأن 
يعتبرها جزءًا من يوميات مهرجان كبير 
ــلـــســـي ويــتــطــلــع  ــرة األطـ يـــقـــام عـــلـــى خــــاصــ
بـــالـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا إلـــــى الـــعـــالـــم 

األرحب ومشكالته وتعقيداته.
املــكــان مــر أغلب املثقفني، وتنازل  فــي هــذا 
املـــقـــاطـــعـــون لـــلـــمـــوســـم، وأصـــبـــحـــوا جــــزءًا 
الذي  البشري  للمشهد  العام  النسيج  من 
يحضر إلى املدينة، منصتًا أو متتبعًا أو 
مدينة  فأصيلة  فــقــط.  سائحًا  أو  مــشــاركــًا 
جميلة، وبيوتها القديمة وأزقتها متاهات 
طيبة لــلــقــاء الــــذات والــحــديــث إلـــى النفس 

واالستشفاء من ثقل الحياة.
وفـــــي الــــســــاحــــات وبـــــني أرصــــفــــة املـــقـــاهـــي 
إلى  أصيلة  تتحول  املدينة  دروب  وداخـــل 

مــهــرجــان كــبــيــر، ويــتــحــول املــهــرجــان إلــى 
أصيلة تموج بالبشر والحكايات وكأنها 
إلى  كــل  الجميع  منها  يعبر  طــرق  ملتقى 
وجــهــتــه. لـــو كــــان فـــي كـــل مــديــنــة مــغــربــيــة 
مــهــرجــان ثــقــافــي مــن عــيــار مــوســم أصيلة 
لكانت املــدن على األقــل »نظيفة« وسمحة 
وحــادة  وليست شرسة  للتعايش،  وقابلة 
الــطــبــاع مــثــل مــديــنــة أخــطــبــوطــيــة كــالــدار 

البيضاء ال حياة ثقافية فيها.
ــأن املــــوســــم الــثــقــافــي  ــ يـــفـــخـــر بــنــعــيــســى بــ
معروفة  مدينة  أصيلة  من  جعل  السنوي 
فـــي الــعــالــم، ومـــن حــقــه ذلــــك، فــالــكــثــيــر من 
البلديات حولوا  املــســؤولــني ومــن رؤســـاء 
ــرفـــون عـــلـــى تــســيــيــرهــا  مـــدنـــهـــم الـــتـــي يـــشـ
ــة، ال هــويــة  ــلـــوخـ إلـــــى مـــــدن ســـــــوداء ومـــسـ
لها وال عــمــق، وحــتــى عندما »فــكــروا« في 

املهرجانات واملواسم أتوا شيئًا فريًا.
يـــعـــطـــي مــــوســــم أصـــيـــلـــة ملـــتـــتـــبـــعـــه الـــوفـــي 
ــه بــمــثــابــة  ــ ــة لــلــتــفــكــيــر ولـــلـــتـــعـــلـــم. إنــ فــــرصــ
جامعة صيفية، تأتي إلى فصولها خفيفًا 
الــرصــاص ودفتر  ، وبقلم 

ً
بــالــشــورت، مــثــال

ــــدون وتـــشـــارك  املـــالحـــظـــات كـــي تــنــصــت وتــ
وأحيانًا  الجمهور،  مقعد  مــن  الــنــقــاش  فــي 
ــيــــة األضـــــــــالع إلـــى  ــاعــ تـــتـــحـــول املـــنـــصـــة ربــ

استدعاء غير رسمي للمشاركة في املنتدى 
الــعــام دون أن تــكــون هــنــاك تــلــك الــفــواصــل 

التي تشيدها املنصات املتعالية.
جدار واحد في املدينة يمنح مادة للكتابة. 
إن أشـــــيـــــاء كــــثــــيــــرة هــــنــــا فـــــي هـــــــذا املــــكــــان 
نظرة  بأبسط  موشومة ومدموغة، ويمكن 
استغوارها والذهاب عميقًا في مساءلتها.

فـــي أصــيــلــة، أيـــضـــًا، الــحــدائــق الــتــي تحمل 
املــهــرجــان. هناك  أســمــاء املثقفني، أصــدقــاء 
حديقة تشيكايا أوتامسي وحديقة محمد 
عـــزيـــز الــحــبــابــي وحـــديـــقـــة الــطــيــب صــالــح 
وحديقة محمود درويش.. أليس هذا أفضل 
، وأن تكون 

ً
من أال تكون هناك حديقة أصال

املدن موحشة وغابة إسمنت؟

نظرة تاريخية
 اسم مدينة أصيلة التاريخي، هو زيليس، 
ــانــــي، ولـــذلـــك يـــقـــال لــســكــان  ــم رومــ ــو اســ وهــ
ــــى اســمــهــا  ــيـــون نــســبــة إلـ املـــديـــنـــة الـــزيـــالشـ
القديم. وهي قلعة بحرية محصنة، شيدها 
ــيـــون خــــــالل الــــقــــرنــــني الـــخـــامـــس  ــالـ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
عشر والــســادس عشر وتــحــولــت إلــى قلعة 
محصنة ذات أســوار منيعة وأبـــراج مليئة 
ــاريــــة.  ــنــ ــة الــ ــلــــحــ بــــاملــــدافــــع ومـــخـــتـــلـــف األســ

ــرات عــديــدة  وانــطــلــق منها الــبــرتــغــالــيــون مـ
ــاورة،  ــجــ ــارة عـــلـــى ســـكـــان املـــنـــاطـــق املــ لــــإغــ
القريبة  والجبال  السهول  على  لالستيالء 

منها، حيث يوجد نهر الليكسوس.
وقد اندحر ملك البرتغال الدون سباستيان 
نــزل على رأس  األول، بجيوشه هنا، حيث 
جيش قوامه 20 ألف مقاتل، وأراد أن يتقدم 
مــن أصــيــلــة إلـــى الــقــصــر الــكــبــيــر فاعترضه 
الجيش املغربي عند وادي املخازن وسحقه 
محمد  وحليفه  سباستيان  ــتــل 

ُ
وق سحقا، 

املــســلــوخ وعــــدد كــبــيــر مـــن قــــواد الــبــرتــغــال 
وكبرائهم.

وقــــد ســمــيــت هــــذه املــعــركــة بــمــعــركــة وادي 
امللحمية  املعارك  من  تعتبر  املخازن، وهي 
وخلدتها  املــغــربــي،  الجيش  خاضها  الــتــي 
ذاكــــرة الــشــعــراء والــكــتــاب، ومــنــهــا امللحمة 
الــشــعــريــة »مــعــركــة املـــلـــوك الـــثـــالثـــة«، الــتــي 
وقد  الصقلي.  علي  الشاعراملغربي  كتبها 
شارك في هذه املعركة الفاصلة ثالثة ملوك، 
السعدي،  السلطان أحمد  املغربي  امللك  هم 

إضافة إلى ملك إسبانيا وملك البرتغال.
وإزاء هـــذا الــنــصــر لــم يــســع إســبــانــيــا التي 
أن تسلم أصيلة  إال  الــبــرتــغــال  مــع  اتــحــدت 
ــــى الـــســـلـــطـــان أحـــمـــد املـــنـــصـــور الــســعــدي  إلـ
فانسحب  )1589م(،  هـ   979 القعدة  ذي  في 
مــنــهــا املــحــتــلــون وحـــل فــيــهــا مــحــلــهــم بــأمــر 
السلطان سكان جدد أتى أكثرهم من ناحية 
الـــريـــف، كــمــا حــــدث فـــي طــنــجــة والــعــرائــش 
القيام  باإلمكان  كــان  وقــد  بعد تحريرهما. 
بــرحــلــة بــحــريــة فــي ذلـــك الــوقــت، مــن مدينة 
في  الجديدة،  أو  آسفي،  إلــى مدينة  أصيلة 
أقل من ساعة، بسبب الخط البحري السهل 
وبسبب الرياح املساعدة على اإلبحار، في 
حني كانت تتطلب املسافة البرية إلى هذه 
املدن على ظهور الخيول والبغال، أكثر من 

مسيرة يومني كاملني.
ــلـــة لـــيـــســـت كـــلـــهـــا ســيــاســيــة  ــار أصـــيـ ــ ــبـ ــ وأخـ
حـــربـــيـــة، بــــل كـــــان لـــهـــا نـــصـــيـــب مــــن الــعــلــم 
والـــثـــقـــافـــة، وظـــهـــر فــيــهــا بـــعـــض الـــشـــعـــراء 
إبــراهــيــم بن  أمــثــال الشاعر  الــديــن،  وعلماء 
محمد األصيلي، الذي نقل ياقوت الحموي 
فـــي مــعــجــم الـــبـــلـــدان قــطــعــة مـــن شـــعـــره في 
هجاء مدينة فاس وولــده محمد، ومنزلته 
أبي  بــن  منزلة  باألندلس  والفقه  العلم  فــي 
القيرواني بأفريقيا، وهــو أصــل أسرة  زيــد 
األصـــيـــلـــي الـــتـــي أنــجــبــت فـــي األنــــدلــــس في 
ــا بـــعـــد عــــــددا مــــن الـــعـــلـــمـــاء األفـــــــــذاذ. كــمــا  مــ
ــان مـــرســـى أصـــيـــلـــة مــــحــــورا مــــن مـــحـــاور  ــ كـ
الــتــجــارة الــخــارجــيــة، تـــرد إلــيــه الــســفــن من 
إيبيريا ومن  مــوانــئ شبه جــزيــرة  مختلف 
ومن  إيطاليا،  في  والبندقية  وبيزا  جنوى 
بالبضائع  محملة  فــرنــســا،  فــي  مــرســيــلــيــا 
األوروبــيــة وناقلة منه إلــى أوروبــا بضائع 

املغرب وغالله.
وعــــاش فــيــهــا اإلمــــام األصـــلـــي، وهـــو عالمة 
وفــقــيــه وقــــاض، ال يــــزال ضــريــحــه مــوجــودا 
فـــيـــهـــا، خــــــارج الــــســــور، وقـــــد عـــــرف بــعــلــمــه 
ــام األصـــيـــلـــي عــدة  وورعــــــه وتــــقــــواه. ولــــإمــ
أحكام وفتاوى تبني مقدار تشبثه بالعلوم 
الــشــرعــيــة وســعــه أفــقــه املــعــرفــي مـــن داخـــل 

املذهب السني.

)Getty( الواجهة البحرية لمدينة أصيلة، إطاللة مفتوحة على العالم

يحتفي موسم أصيلة الثقافي هذا الصيف بدورته الـ39، ومنذ انطالقته في سنة 1978 لم يتوقف إال مرة واحدة، مواصال خالل 
هذا المسار الطويل تجسيد  تجربة ثقافية منفتحة على الجهات األربع من العالم

هوامش

رشا عمران

يقينًا أنني لم أكن أرى طريق الساحل السوري، حينما 
كنت أنتقل من روما إلى توسكانا في سيارة ألبيرتو 
بـــارســـي، صــاحــب الــبــيــت الــــذي اســتــضــافــنــي فــي بلدة 
مونتي بلتشانو، في إقامة ترجمٍة قصيرة. يقينًا أنني 
كنت في إيطاليا، فاللغة التي يتحّدث بها من أنا معهم 
هي اإليطالية، وأسماء األمكنة إيطالية. ومع ذلك، شعرت 
إلى قريتي »املالجة« في  الطريق  أنني أسير في   

ً
وهلة

الساحل السوري، أشجار السنديان والبلوط التي تحيط 
طرفي الطريق، أحراش التوت البّري، أو ما نسميه في 
قريتنا »الديس«، كروم الزيتون والعنب وأشجار التني، 
على  تتقافز  الــتــي  السناجب  والـــتـــراب،  الشجر  رائــحــة 
أشجار السنديان. وحده كان مشهد حقول زهور عباد 
الشمس نافرا عن الذاكرة التي أصّرت على الحضور، 

وتمّددت رافضة املغادرة. 
لبنان  تشبه بلدة مونتي بلتشيانو معظم بلدات جبل 
جــدا،  بلدة صغيرة  العالية.  الــســوري  الساحل  وجــبــال 
تلة عالية، ال يوجد حل وســط في طرقاتها، هي  على 
إما صعودا أو هبوطا. تنحدر انحدارا شديدا لتستوي، 
في أسفلها، مع سهٍل ممتد على مساحة كبيرة، تنتهي 

ببحيرة ترسمانيا التي ُيقال إن هانيبال قدم إليها من 
أفريقيا، مع مائة فيل وجيش كبير. ونصب فيها كمينا 
للقوات الرومانية، بقيادة القنصل نيبوس، في معركٍة 
سميت باسم البحيرة، وانتصرت فيها قرطاجة يومها 
 معظمها بالحجر األسود، 

ٌ
على روما، بيوت البلدة مبنية

أو الحجر الغامق الشبيه بحجارة أبنية بلدة صافيتا. 
خشب شبابيكها وأبوابها أخضر، أو بني في انسجاٍم 
مــذهــل مــع الــطــبــيــعــة. وبــالــطــريــقــة نفسها الــتــي تصنع 
العرق  الجبلية  الــســوري  والــســاحــل  لبنان  بــلــدات  فيها 
البلدي، املشروب الكحولي املعروف، فإن غاليبة سكان 
مونتي بلتشيانو يصنعون النبيذ البلدي الفاخر، حيث 
التي  واألدوات  األقبية  السائح مشاهدة  أو  للزائر  ُيتاح 
الضخمة  الخشبية  والــّدنــان  النبيذ،  لصناعة  تستخدم 
التي يتم تخزينه فيها. مثل النبيذ، سيجد الزائر أقبية 
هناك  رت 

ّ
تذك صناعته.  وأدوات  الزيتون  زيــت  تخزين 

مــعــاصــر الـــزيـــتـــون الــقــديــمــة فـــي قــريــتــي، وفــــي الــقــرى 
النفاذة تطغى على كل  »املهل«  رائحة  املــجــاورة، حيث 
رائــحــٍة أخـــرى، واملــهــل هــو مــا يتبقى مــن الــزيــتــون، بعد 

عصره وتصفيته.
سيخّيل للزائر، مثلي، في مونتي بلتشيانو، أنه  يقضي 
إجــازتــه مــع أصــدقــاء قــدمــاء، يعيشون فــي بيت كبير 

واحــد. ليس في األمر مبالغة، فليس فقط أنهم أليفون 
إلى حدٍّ تشعر أنك تعرفهم منذ زمن طويل، بل هو في 
األداء اليومي لهم، في السلوك البشري العام الذي يمّيز 
تفاصيل  تختفي  حيث  أخـــرى،  عــن   

ً
بشرية  

ً
مجموعة

اإليتيكيت التي يتفاخر بها األوروبيون، لتظهر مكانها 
واستخدام  الغاضبة  والنبرة  املرتفع  والصوت  العفوية 
لــغــة الــجــســد إليــصــال األفـــكـــار املــطــروحــة، والحميمية 
املفرطة في التعامل مع اآلخرين، وعادات الجيران الذين 
ُيلقون تحيات الصباح واملساء بعضهم على بعض من 
النوافذ والشرفات بصوت عال، والنقاشات الحاّدة التي 
يقاطعها الجميع بصوت واحــد، حيث ال أحد يريد أن 
الرغبة بالكالم في وقــت واحــد،  يسمع أحــدا، فللجميع 

النقاش، ثم التصرف  القدرة على الزعل بعد  وللجميع 
كما لو أن شيئا لم يحدث. 

نتصّرف، نحن العرب، على هذه الشاكلة. قلت ملضيفي 
ألبرتو وللكاتبة واملترجمة اإليطالية الصديقة، مونيكا 
الكندية، كيم  الروائية  بينما كانت صديقتنا  باريشي، 
إيشلني، تضحك كلما تناقشت مع ألبرتو بلغة إنكليزيٍة 
مكّسرة حول مسألٍة ما، ما كان مهما لي في النقاشات 
هو اإلدراك لدى الجميع أن ثّمة ثورة حقيقية حدثت في 
أعـــوام، وأن نظاما، كنظام األســد، ال  سورية قبل ستة 
يدعمه سوى املجرمني، وأن تركيز امليديا العاملية على 
اإلرهاب الراديكالي اإلسالمي هو نوٌع من التعمية على 
الحقيقة، على الرغم من خطورة هذا اإلرهاب، وتأثيره 
االتــحــاد  والـــدولـــي، وأن  الــعــربــي  املستقبل  على مــالمــح 
األوروبـــي ال قــرار سياسي له خــارج القرار األميركي، 
العالم على  اجتماع  وأن  الــســوري،  الــشــأن  فــي  السيما 
الــقــضــاء عــلــى الــثــورة هــو رفـــض  الــعــالــم الديمقراطية 
في بالد العالم الثالث. ينبغي أن أقول أيضا إن ألبرتو 
ومــونــيــكــا وكــيــم وفــرنــشــيــســكــا، الــصــحــفــيــة اإليــطــالــيــة 
التي تكتب في السياسة، جميعهم قادمون من خلفية 
ثقافية يسارية، وهو ما يدحض نظرية شاتمي اليسار 

األوروبي أو العربي.

الحق دائمًا على الطليان

وأخيرًا

شعرت وهلًة أنني أسير في 
الطريق إلى قريتي »المالجة« 

في الساحل السوري
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باختصار

انطلق موسم أصيلة الثقافي 
في سنة 1978 ولم يتوقف إال 
 هذا العام 

ً
مرة واحدة، محتفال

بدورته الـ39.

■ ■ ■
ميناء املدينة كانت ترد إليه 
السفن من موانئ إسبانيا 
وجنوى وبيزا والبندقية في 

إيطاليا، ومن مرسيليا.

■ ■ ■
تحمل حدائق أصيلة أسماء 

الشعراء مثل حديقة تشيكايا 
أوتامسي وحديقة محمد عزيز 
الحبابي وحديقة الطيب صالح 

وحديقة محمود درويش.
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