
در من املخطوطات.
َ
 على تحقيق ما ن

ً
عالوة

ـــة الــعــدد الــجــديــد تــنــّوُع 
َ
ومـــن مــظــاهــر طـــراف

بالعربية  فيه   
ُ
األبحاث نطقت  فقد  ألسنته، 

والفارسية واإلنكليزية واأللبانية والتركية. 
 تعكس تداخل هذه اللغات 

ٌ
 حقيقّية

ٌ
مغامرة

وتـــجـــاورهـــا، تــذكــيــرًا بـــضـــرورة تـــحـــاُوِرهـــا 
الثقافي  التفاعل  أوُجــُه  أكثَر  ف 

ّ
تتكش حتى 

وقومياته  البلقان  مجتمعات  حكمت  التي 
 ،

ٌ
ولغاته على مــّر الــعــصــور. املــغــامــرة َوْعـــرة

تــقــتــضــي تــنــســيــقــا كــبــيــرًا لــتــحــقــيــق الــخــيــار 
ــل بــن  ــتــــواصــ املـــنـــهـــجـــي فــــي مــــد جــــســــور الــ
العاملن في حقل الدراسات الشرقية بهذه 

املنطقة وبن غيرهم في بقية العالم.
وهـــذا الــتــحــدي لــيــس منهجيا فــحــســُب، بل 
 إلـــى الــكــشــف عــن املــضــامــن 

ُ
مــعــرفــيٌّ يــهــدف

ــي تـــلـــَك  ــ املـــجـــهـــولـــة واألعــــــمــــــال املـــكـــنـــونـــة فـ
الثقافة  ر من أجــزاء 

َ
الديار لتجميع ما تناث

العربية عبر مختلف املناطق التي طاولتها 
»الــظــاهــرة اإلســالمــيــة«، كــمــا كـــان يسّميها 
ــــون. فــثــّمــة ما  املــفــكــر الـــجـــزائـــري مــحــمــد أركــ
يشبه »املركزية العربية« على هذه الثقافة، 
 ما صيغ بغيرها من األلسن عن 

َّ
في حن أن

إتقانا وقــد يربو  ُيقاربها  حضارة اإلســالم 
عليها.

ــن هــــــذا الـــعـــدد  ــ ــربــــي مـ ــعــ ـــن الـــقـــســـم الــ تـــضـــمَّ
دراســـة معّمقة عــن »ُمــتــصــّرف الــقــدس سنة 
ــهــا 

ْ
نــســَجــت الـــتـــي  الـــصـــور  1912« وتـــنـــاقـــض 

الــحــســاســيــتــان الــعــربــيــة والـــيـــهـــوديـــة عــنــه، 
ـــل املــــشــــروع 

ّ
ــل ــلـــى خــلــفــيــة تـــسـ وال ســـيـــمـــا عـ

 مــتــرجــمــة عن 
ٌ
الــصــهــيــونــي. وتــلــتــهــا دراســـــة

جر 
َ
األلبانية حول »ظاهرة تحول بعض الغ

إلى مصرين في كوسوفو«، وهي من دقيق 
األبـــحـــاث االجــتــمــاعــيــة - الــتــاريــخــيــة. وفــيــه 
املبذولة  اللغوية  الجهود  عن   

ٌ
دراســـة أيضا 

تاريخي  املاضي لوضع معجم  القرن  طيلة 
للضاد وصواًل إلى »ُمعجم الدوحة«. ويليه 
 عن تدريس منطق أرسطو في املدارس 

ٌ
فصل

األلبانية، والذي تواصل إلى عهٍد قريب. 
وفي العدد زاويــة اعتراٍف بالفضل وتقديٍر 
ــرة َمـــــن قــضــى  ــ ــــذاكـ ـــصـــصـــت لـ

ُ
لـــلـــمـــاضـــن، خ

ــوا فــــي إثـــــراء  ــمـ ــهـ ــن أسـ ــذيــ ــن الـــبـــاحـــثـــن الــ مــ
املسائل الشرقية في هذه الُبقعة من العالم، 
املنطوية على أسرارها واملنغلقة على كنوز 
منها  ويمنعها  بلغاتها  نا 

ُ
جهل َيحجُبها 

الــزاويــة  تتناول  حيث  معها،  تواصلنا   
ُ
قلة

-1949( كيتسو  هما محمد  بارزين  اسمن 
2018( وكمال مورينا )2019-1951(.

ولــذلــك فـــالـــدور الــرئــيــس الــــذي تضطلع به 
ة »دراســــات شــرقــيــة« هــو َجــســر الهوة 

ّ
مجل

بن القارئ العربي وما ُينجز في البلقان من 
وأحداثا  شخصيات  تتناول  التي  املباحث 
 لـــوال ما 

َ
ــعــرف

ُ
ونــصــوصــا، مــا كـــان لــهــا أن ت

والترجمة  التحقيق  أعــبــاء  مــن  بــه  تنهض 
 بإنهاء 

ٌ
 هذا اإلسهام كفيل

ّ
والتدقيق. كما أن

مركزّيتن، وهما املركزية العربية واملركزية 
اإلسالميات  درس  على  الغربية  األوروبــيــة 

نجم الدين خلف اهلل

فـــــــــي مــــــــزيــــــــج بـــــــــــــــارع بـــــــــن صـــبـــر 
االستشراق التقليدي العاِلم وِجّدة 
ـــحـــَدث، تــِرد 

ُ
مــنــاهــج االســتــعــراب امل

 من ِديار الَبلقان وُربوعه 
ٌ
إلى ثقافتنا هدية

املــتــجــاورة )كــوســوفــو، ألــبــانــيــا، مــقــدونــيــا، 
ــة 

ّ
الــبــوســنــة والــــَهــــرســــك(، تــتــمــثــل فـــي َمــجــل

شرقية«  »دراســــات  يسيٌر:   
ٌ

أصــيــل ها 
ُ
عنوان

إلــى ذاك »الــشــرق« الخالِد ِسحُره في  إيماًء 
األدب والـــبـــيـــان. وقـــد صـــدر عـــددهـــا الــرابــع 
أيــام في برييشتينا )كوسوفو(، وهي  منذ 
 ُمَحكمة، تصدر سنويا،ً وتضم 

ٌ
مجلة علمّية

اد 
ّ

الض بن صفحاتها دراســـاٍت نوعية عن 
املنطقة وتحوالتها،  تــاريــخ  وعــن  وآدابــهــا، 

اإلسكندرية ـ سناء أمين

 آثار 
ّ

يشمل التراث الثقافي املغمور باملياه كل
الوجود اإلنساني التي تحمل طابعا ثقافيا 
أو تاريخيا وتوجد تحت املسطحات املائية، 
حدة 

ّ
املت األمــم  مة 

ّ
وهــذا يعني، بحسب »منظ

ثالثة  )يونسكو(،  والثقافة«  والعلم  للتربية 
تيتانيك  بينها  مــن  مــاليــن حــطــام ســفــيــنــة، 
وبيليتونج، و4000 حطام سفينة من أسطول 
 عن أطالل ومدن غارقة، 

ً
كوبالي خان، فضال

اإلسكندرية  في  الفرعونية  املدينة  آثــار  مثل 
السبع  الدنيا  مــن عجائب  واحـــدة  عد 

ُ
ت التي 

في العالم القديم.
عــلــى مـــــدار الـــتـــاريـــخ، ابــتــلــعــت املـــيـــاه مــدنــا 
املفارقة  لكن  السفن،  آالف  وأغرقت  بأكملها 
أن مــا غـــرق نــجــا فــي الــقــاع وحــافــظــت عليه 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة كــمــا لـــو أنــهــا حــنــطــتــه، أو 
ــأمــــن مــــن يــــد اإلنـــــســـــان عــلــى  جــعــلــتــه فــــي مــ

اليابسة، فلم تلق مصير اآلثــار التي نهبها 
 عن 

ً
ــادة ــهـ ــراث شـ ــتـ ــّدم هــــذا الـ ــقـ أو خـــّربـــهـــا. ُيـ

فترات وجوانب مختلفة من تاريخ البشرية 
، قـــســـاوة تــجــارة 

ً
ــتـــرك؛ فــيــكــشــف، مـــثـــال املـــشـ

الــرقــيــق، وفــظــاعــة الــحــرب، وتــأثــيــر الــكــوارث 
الطبيعية، بل وآثار االحتفاالت واملعتقدات 
التبادل  عــن  يــقــّدم صــورة  املقدسة. وباملثل، 
املناطق  بــن  والـــرحـــالت  الــتــجــاري  السلمي 

املختلفة في العالم.
قته البشرية، ال تزال 

ّ
الــذي حق ورغــم التطّور 

ــيــــاه تــبــتــلــع الــــتــــراث اإلنـــســـانـــي املـــتـــجـــّدد،  املــ
فــكــم مــن طــائــرة انــتــهــى بــهــا املــطــاف إلـــى قــاع 
الـــبـــحـــر، وكــــم مـــن غـــريـــق اســـتـــقـــّر فـــي بــاطــنــه 
ومــــنــــذ 2001،  ــرة.  ــ ــ ــيـ ــ ــ األخـ ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ ــــالل  ــ خـ
أخــــذت الــيــونــســكــو والــبــاحــثــون واملـــؤّرخـــون 
واآلثاريون يولون اهتماما أكبر من أي وقت 
الــتــراث اإلنــســانــي الضخم، بعد  مضى بــهــذا 
أن عــقــدت املنظمة مــؤتــمــرًا دولــيــا حـــول هــذا 
ــزادت مــنــذ ذلـــك الــوقــت عمليات  املـــوضـــوع، فــ
إندونيسيا  فــي  خــصــوصــا  املــائــي،  التنقيب 

وإسبانيا واملكسيك والبرتغال وغيرها.
وحول هذا التراث اإلنساني الكبير والغارق، 

دراسات شرقية 
نظرة من البلقان

عبر التاريخ، ابتلعت المياه 
سفنًا ومدنًا بأكملها. 

وحول هذا التراث 
الغارق، تنطلق في 

اإلسكندرية ندوة دولية 
الخميس المقبل

تضطلع مجلة 
»دراسات شرقية«، التي 

صدر عددها الرابع في 
كوسوفو، بَجسر الهوة 

بين القارئ العربي وما يُنجز 
في البلقان من المباحث 

التي تتناول شخصيات 
وأحداثًا ونصوصًا

ال تتردد، من حين إلى 
آخر، في أخذ حّمام 

سباحة في أغاني 
الحاّجة الحمداوية 
ومثيالتها للحفاظ 

على حيوية جسدك 
ونبض قلبك

التراث الثقافي الغارق حكاية أخرى

ابحث في حقيبتك األولى

مرآة إلسالم متعدد

ُتعّرف باإلسهام 
البلقاني في الحضارة 

العربية واإلنسانية

حجم المواقع األثرية 
المغمورة يقارب مساحة 

مدينة مومبي الهندية

إن كانت أمك مثل أمي، 
فافتح أول حقيبة أتت 

بك إلى الغربة

متون بلغات غير 
العربية تنتظر ضّمها 

للموسوعة اإلسالمية بصدور عددها الجديد، توسع »دراسات 
شرقية« من مساحة حركتها؛ فالمجلّة 
المستشرقين«  »جمعية  أطلقتها  التي 
تصدر  كانت   ،2006 في  كوسوفو  في 
»معهد  تأسيس  ومــع  لكن،  باأللبانية. 
اتفق   ،2016 سنة  الشرقية«  الــدراســات 
المعهد،  باسم  إصدارها  على  الطرفان 
بخمس لغات، لتكون »جسرًا بين العاملين 
البلقان  فــي  الشرقية  الـــدراســـات  فــي 
والغرب«،  الشرق  في  بها  والمعنيين 
والكاتب،  الباحث  تحريرها،  رئيس  بحسب 

محمد األرناؤوط، في مقّدمة العدد.

قنطرة بخمس لغات 

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

إطاللة

فعاليات

وإظـــهـــار لــلــتــنــوع الــهــائــل لــهــذا الــحــقــل. ذلــك 
 مــزيــة هـــذه الـــدراســـات أن تكشف وجــود 

ّ
أن

مدونات وأرشيفاٍت ونصوٍص يصعب على 
واستغاللها  إليها   

ُ
النفاذ العرب  الباحثن 

ملــعــرفــة اإلســــهــــام الــبــلــقــانــي فـــي الــحــضــارة 
الحضور  من  فبسبب  واإلنسانية.  العربية 
العثماني فيها لقرون، تنطوي هذه املنطقة 
بــد أن تتضافر على  ِبــْكــٍر، ال  على »مــتــون« 
ــاءات الـــبـــاحـــثـــن هــــنــــاك مــع  ــ ــفــ ــ ــا كــ ــهــ إجــــالئــ

نظرائهم العرب واألوروبين.
العربي غالبا على  والغاية أن ال يظل املنت 
آن  النفائس. ربما  املشهد حاجبا غيره من 
 في البلقان شيئا 

ّ
األوان أن نقول ببساطة: إن

ــمــة الــدولــيــة عــقــد مــؤتــمــراتــهــا 
ّ
تـــواصـــل املــنــظ

 في مكتبة 
ً
الــدوريــة؛ حيث تقيم نــدوة دولــيــة

اإلســكــنــدريــة حـــول الـــتـــراث الــثــقــافــي املغمور 
باملياه، تنطلق جلساتها عند الثانية عشرة 
 

ٌّ
كل املقبل، ويــشــارك فيها  الخميس  من ظهر 
من األكاديمية لوسي بلو، واألكاديمي فريزر 
ستورت؛ وكالهما أستاذ في اآلثار البحرية 
الــبــريــطــانــيــة، ومــن  بجامعة ســاوثــهــامــبــتــون 
اليونسكو تحاضر تاتيانا فيليجاس، ومن 
الهلينستية«  للدراسات  اإلسكندرية  »مركز 

األكاديمي عماد خليل.
ــر بــقــايــا  ــيـ ــكــــن، مـــــــاذا يــــوجــــد تـــحـــت املـــــــاء غـ لــ
الــســفــن؟ ربــمــا هــذا هــو الــســؤال الـــذي يتبادر 
ــراث ثقافي  إلـــى الــذهــن عــنــد الــحــديــث عــن »تــ
بــاملــيــاه«، واإلجــابــة هــي: بقايا مبان  مغمور 
الــزالزل  قديمة ومــدن غارقة، بعضها نتيجة 
تآكل  أو  األرضية  واالنهيارات  والفيضانات 
التربة، هذا دون الحديث عن مباٍن تّم بناؤها 
 تحت املاء، مثل كامبونجز في ماليزيا.

ً
أصال

شفت أنقاض في مواقع أثرية 
ُ
وحتى اآلن، اكت

تــحــت املـــاء يــصــل حجمها إلـــى حــجــم مدينة 
ما  منها  اليونسكو،  موقع  بحسب  مومبي، 
ر  يــعــود إلــى الــحــضــارات الــقــديــمــة، حيث ُيــقــدَّ
مدينة،  بمائة وخمسن  الــغــارقــة  املـــدن  عــدد 
إلى جانب هياكل املوانئ على شواطئ البحر 

األبيض املتوّسط وحدها. 

الــحــروب واملــآســي. آالف الوثائق  آخــر غير 
ــتــــون بــلــغــات  ــنـــصـــوص واملــ الــتــاريــخــيــة والـ
»املوسوعة  إلــى  األقـــوام تنتظر ضمها  تلك 

ٍة.
َّ
اإلسالمية«، عن جدارة ال عن ِمن

ــى فــي هـــذه الـــدراســـات 
ّ

ــا املــنــهــج املــتــوخ وأمــ
فينسجم مــع أحــدث آلــيــات البحث وأدواتـــه 
املعرفية، وال َيقُصُر عّما وصلت إليه أجود 
ــات الــعــلــمــيــة مـــن تــعــمــٍق فـــي الــنــظــر  ــدراســ الــ
وتــدقــيــٍق فــي املــفــاهــيــم. وجــلــهــا يــنــحــدر من 
علوم اإلنسان وتطبيقاتها التي ال تني عن 
والصياغة  البرهنة  ــم 

ُ
ــظ

ُ
ن لتثبيت  الــتــطــور 

والتحقيب.
ــحــيــي مــجــلــة »دراســــــــات شــرقــيــة« 

ُ
وهـــكـــذا ت

ـــصـــل 
َ
ــربــــى عـــلـــمـــيـــة، يـــمـــكـــن أن ت ــــج قــ ــائـ ــ وشـ

بـــن الــعــامــلــن فـــي حــقــول اآلداب الــعــربــيــة-
ــــظــــرائــــهــــم مــن 

ُ
ــة مـــــن الـــــعـــــرب ون ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ

ــــي وشــــائــــج مــن  ــقـــان. وهـ ــلـ ــَبـ جـــمـــهـــوريـــات الـ
شــأنــهــا أن تــســهــم، لــيــس فــقــط فـــي تــوحــيــد 
جهودهم، بل وفي إزاحــة الستار عن تنّوع 
العناصر الثقافية التي عَمَرت أقطار اإلسالم 
 
ٌ
في ِحقبة الخالفة ومــا َبعدها. وهــي حقبة
أنــجــزت تــأويــالتــهــا الــخــاصــة عــن »الــثــقــافــة 
وهذا  املحلية.  مقوماتها  بمنظور  العاملة« 
التأويل، البلقاني الهوى والصيغة، هو ما 
 
ً
ه حلقة مِّ

َ
يستحق اليوَم إعادة اكتشافه وض
ذهبية في سلسلة الفكر اإلسالمي.

تصويب

كالوديو كومارتين

ال أستطيع أن أقول أي شيء،
ــاِء الــتــي  ــ ــيـ ــ عــــن أيٍّ مــــن تـــلـــك األشـ

ترعبني،
ــبـــن  ــيـ ــطـ عـــــــن هـــــــــــؤالء الـــــــنـــــــاس الـ

الجاهزين في أي وقت،
ليحشروا خبرتهم في الحياة في 

حلقك.
،

َ
دائمًا ما يعرفون أفضل

دائمًا متأكدون من أنفسهم،
 شــيٍء 

َّ
ويــصــّدقــون بــإخــاٍص كــل

خاطئ.
أنا شخصيًا ال أعرف أي شيء،

علم شيئًا،
ّ
لم أت

أحاول أن أتمّهل.
ــرًا  ــاعــ ــن الــــــنــــــوِم شــ ــ  مــ

ُ
ــظ ــقــ ــيــ ــتــ أســ

باالمتنان، لليلٍة الهيٍة،
ولفحٍة من هواء.

حاولُت أن أفهم الناس،
ــدن  ــ ــُت ألعـــــــــرف ضـــجـــيـــج املــ ــ ــئـ ــ جـ
الكبرى، نظرُت من خال املجهر،

إلى ماين الخايا املضطربة،
التي جعلها اإلشعاُع مجنونة.

حدث مّرات كثيرة بعد النصر،
.
ٌ
 ُمّرة

ٌ
 طويلة

ٌ
بعته هزيمة

ْ
أن أت

ــول مـــــرة أخــــــرى أصــبــحــت  ــحـ ــكـ الـ
رفاهية.

البعض منا صار مجنونًا.
ــم  ــهــ ــتــ ــغــ آخـــــــــــــرون عـــــــصـــــــروا أدمــ

بأسنانهم.
قــردة بتقنية  إلــى  تــحــّولــوا  أكثرنا 

عالية،
أخذوا السطوة ملئات السنن.

ــــوقــــت تــقــريــبــًا عـــلـــى كــل  ــر ال ــأخـ تـ
شيء، بما فيه الشعر 

 
ً
ــــذي صــــار اآلن شــيــئــًا مــخــجــا الـ

كالطوباوية.
»جهاٌز من ذهب« ملاريانا مارين،

والشمس التي مثل آفٍة،
تـــضـــرب الـــســـتـــار املــــرســــوم على 
ــتــي تــرمــي  عــجــل، عــلــى الــنــافــذة ال

نفسَك منها.
)شاعر روماني من مواليد 
1983. ترجمة: عمرو كياني(

تاريخ تحت الماء

شريط كاسيت للحاّجة الحمداوية

تنطلق مساء غٍد الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الدولي لألشرطة المرسومة 
في مدينة تطوان المغربية وتتواصل حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري. 
التواصل  في  المرسومة  األشرطة  »دور  حول  ندوة  التظاهرة  فعاليات  بين  من 
والتربية«، ومعرض بعنوان »الجيل الجديد: األشرطة المرسومة العربية في عالم 

اليوم«.

يستضيف »المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون - بيت الحكمة« في تونس 
العاصمة، عند الخامسة من مساء الخميس المقبل، الباحث في العلوم الطبية 
البيولوجي  الذكاء  بعنوان  محاضرًة  يلقي  الــذي  )الصورة(  بوخريص  رفيق 
واعية  الروبوتات  ستصبح  هل  والسيلكون/  الكربون  االصطناعي:  والذكاء 

وتمتلك العاطفة؟.

آثار  بعنوان  محاضرة  الوطني«  قطر  »متحف  في  الثقافي«  »النادي  يستضيف 
الدوحة يلقيها األكاديمي فرحان سكل عند الخامسة والنصف من مساء الخميس 
المقبل، الخامس والعشرين من الشهر الجاري. المحاضرة، التي ُتقام بالتعاون بين 
»متاحف قطر« و»كلية لندن الجامعية«، تتناول أساليب العيش التي اتبعها سكان 

الدوحة في الماضي والدور المحوري الذي لعبه البحر في حياتهم. 

الباحث  يقّدمها  التي  العربية  الفلسفة  إلى  مدخل  محاضرات  سلسلة  ُتختتم 
المغربي عزيز هالل في »المعهد الدومنيكي« بالقاهرة، بمحاضرة عند الخامسة 
من مساء بعد غٍد، يناقش فيها أبرز القضايا التي شغلت فالسفة األندلس، خاصة ابن 
باجة وابن طفيل وابن رشد وابن ميمون، من خالل دراسة نماذج من تنظيراتهم.

سهام بوهالل

ــل  ــ ــأكــ ــ ــرك الـــــــكـــــــآبـــــــة، وتــ ــ ــمــ ــ ــغــ ــ ــا تــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
ــا قـــلـــبـــك، وتـــثـــقـــل جـــســـدك  ــيـ ــولـ ــيـــخـ ــالـ املـ
 ال تراها، وتقصم الغربة ظهرك، 

ٌ
أحمال

ذلك  الــحــيــاة...  فــي  اإلرادة  فيك  مة 
ًّ
محط

الـــذي تستيقظ فيه وأنـــت تجهل  الــيــوم 
فــي أي مكان أنــت، ولــم تعد تعرف هذا 
البلد الــذي هــو ليس بــلــدك، وال مسقط 
ــــن تــــحــــّس أن الـــعـــالـــم كــلــه  رأســــــــك. وحــ
ــك املــغــربــيــة  يـــهـــّدد بــاالنــهــيــار فـــوق رأســ
الــصــغــيــرة. حــــذاِر أن تــقــرب »الـــبـــروزاك« 
وأخــواتــهــا مــن املــهــدئــات، بــل ابــحــث في 
رتها لك 

ّ
ي حض

ّ
حقيبتك األولى، تلك الت

أمك بكل حب، ووضعت فيها هندامن 
جــديــديــن وبــعــض »الــــشــــوارب« ودّســـت 
بيدها الحنونة كطلسم، شريط كاسيت 
ــَيــة الحيوية 

ّ
الــحــمــداويــة مــغــن لــلــحــاّجــة 

ــة  ــاربــ ــغــ املــ ــــول  ــقـ ــ يـ ــا  ــمــ كــ والـــــنـــــشـــــاط، أو 
»النشاط هــا هــو شــاط«...عــبــارة عربية 

فصيحة ال داعي لشرحها.
ذراعــيــهــا، وتخرج  بــن  وعندما تحتويك 
ورقــة صغيرة كتبت فيها »ال إلــه إال الله 
شطرين...  وتقطعها  الله«  رســول  محمد 
نــصــف تــحــتــفــظ بـــه ونـــصـــف أحــتــفــظ به 
ــذان االثــنــان ال  ــا، فعلى حـــّد قــولــهــا... هـ أنـ
يفترقان... ضامنة إذن اللقاء ثانية معي.

إذا كانت أّمك مثل أّمي، فافتح أول حقيبة 
أتت بك إلى بلد الغربة، وأخرج الشريط، 
 ال تــفــهــم ملـــاذا 

ً
وإن لـــم تــكــن مــثــلــي طـــفـــال

يستمع والداك إلى الحاجة الحمداوية أو 
فاطنة بنت الحسن، أو الشيخة الزروقية، 
الــزهــيــر وغــيــرهــم... وفـــي نفس  أو حميد 
الــبــيــت تــصــدح حــنــجــرة الــســت أم كلثوم 
ــــالك فـــيـــروز واألمـــيـــرة فــائــقــة الــجــمــال  واملـ
ــرة صــديــقــة  ــيـ ــغـ ــاة الـــصـ ــ ــــجـ أســــمــــهــــان، ونـ
والــدي الحبيب... ورغــم نفور أّمــي - ربما 
مــثــل أمـــك - مــن الــلــغــات األخـــــرى، خاصة 
الفرنسية، كانت حاضرة أسطوانات جاك 
بريل وستيفي وونــدر وبــوب ديــالن وإال 
أنك  فيزتجيرالد ودايانا روس؛ في حن 
اليوم تجد مأمنا في شوبير وجون فيرا، 

ويسكن رونيه شار كثيرًا من لياليك.
ــلـــه  ــو كـــاســـيـــت وادفــــــــع داخـ ــ ــراديــ ــ افــــتــــح الــ
شـــريـــط الـــحـــاّجـــة. طــيــب هـــل فــعــلــت ذلـــك؟ 
انــتــظــر مـــــرور الـــدقـــائـــق األولــــــى وصــريــر 
ــريـــط... ثـــم ال تــفــكــر فـــي شـــيء.  أوائـــــل الـــشـ
اترك أعضاءك تتحرك كالجن وضحكاتك 
تــفــتــح حــنــجــرتــك. تــــرى حـــواســـك تنفجر 
إيقاع موسيقى تقليدية  كالشهب... على 

إنــهــا تــجــعــل الــغــضــب الــــذي يــنــمــو فيك 
متروكا،  مــهــجــورًا  نفسك  تــحــّس  عندما 
ــيـــد؛ تجعل  والـــفـــشـــل هـــو حــلــيــفــك الـــوحـ
الــغــضــب ينطفئ ويصير  هـــذا  الــحــاجــة 

بردًا وسالما.
تقول  املشكل؟  ما  بالخسارة؟  إنــك تحّس 
لك الحاجة: »إيال خيابت دابا تزيان« أي 
إذا خــذلــتــك الــحــيــاة الــيــوم فــغــدًا ستكون 

أحلى وأجمل. إنها دورة الحياة.
الفياض  الــجــهــوري،  وتــتــوجــه بصوتها 
ها 

ّ
بــدقــة كف الــنــفــس، مــقــرونــا  بالثقة فــي 

ــــذي ال يــكــاد  عــلــى الــبــنــديــر، وقـــوامـــهـــا الـ
يـــتـــمـــايـــل، إلـــــى املـــحـــبـــوب الـــــــذي هــجــرك 
»الحب بـــزززاف عليك« أي أنــك ال تعرف 
كيف تحب، أو أنك ال تعرف معنى الحب، 

وهو السؤال الذي ال نجد له جوابا مهما 
حاولنا، وذلك منذ قرون.

ــا تــطــرح  ــة الـــحـــمـــداويـــة بــــدورهــ ــاّجـ الـــحـ
إشكالية الحب وماهيته، وتزيد بالقول، 
بالخنجر:  ثانية  الجرح  تطعن  وكأنها 
»طـــــاح الـــكـــاس وطـــــــاروا شـــقـــوفـــوا طــار 
الحب وبقينا نشوفوا«، بمعنى سقطت 
ــا، فــطــار  ــزاؤهــ كــــأس الــحــب وتــشــتــت أجــ
معها الــحــب أو غــاب أو انــتــهــى، ونحن 
ننظر من دون حول لنا وال قوة، أو بلغة 
ــرى: الــحــب أحــيــانــا يــنــتــهــي ويــفــقــده  ــ أخـ
منطقي،  تفسير  أي  دون  مــن  املــحــّبــون 
هنا  )الــعــالقــة  العالقة  جبر  إمكانية  أو 

بمعنى الحب(.
والـــــلـــــه إنــــهــــا أصــــــــدق وأقـــــــــرب مـــــن واقـــــع 
أجسداهن  يلوين  اللواتي  مــن  أوجــاعــنــا، 
على نغمة واحدة وكلمات فارغة تصيب 

ساحة جامع الفنا بالصمم من رداءتها.
ال تتردد، من حن إلى آخر، في أخذ حّمام 
ســبــاحــة فــي أغــانــي الــحــاّجــة الــحــمــداويــة 
جسدك  حيوية  على  للحفاظ  ومثيالتها 

ونبض قلبك املغربي.
)شاعرة وروائية مغربية مقيمة في باريس(

أو شعبية، مختزنة هنا كما في متحف...
هذا البندير والكمنجة والدربوكة والناي 

والعود والتعريجة... كلها آالت عريقة.
ـــك وتجعل  الـــزغـــاريـــد روحـ أال تــضــغــضــغ 
ــة عـــلـــى صــــدرك  ــيـ ــغـ ــازيـ ــذه الــــقــــالدة األمـ ــ هـ
تـــتـــراقـــص؟ أال تــجــد نــفــســك مــجــذوبــا في 
اإليــــقــــاع، مــســتــســلــمــا لــلــرقــص مـــن أعــلــى 
الرأس إلى أخمص القدمن؟ وترى فجأة 
فاطمة، الفتاة البرتغالية الجميلة، تدفع 
بـــــاب غـــرفـــتـــك الـــجـــامـــعـــيـــة وهـــــي تــضــرب 
بورتيييغال  وتــصــرخ:  وتــرقــص  بيديها 
ــبـــل أن تــــصــــرخ فــيــهــا  بـــورتـــيـــيـــيـــغـــال... قـ
هنا  نــحــن  التحتي  الــــدرج  فــي  الفرنسية 
لــــنــــدرس... فـــال تـــزيـــد فــاطــمــة إال حــمــاســا 

ومحاولة لتقليد كلمات الحاّجة.
ــمـــات بــســيــطــة يــومــيــة  ــلـ ــكـ ــبـــدو لــــك الـ ــتـ سـ
وبعيدة عن عالم الشعر املألوف، ولكن في 
املقابل ستجد ملا تغنيه الحاّجة إيقاعا له 

انسجام عجيب ومعانَي متوافقة.
ــة يــنــقــض  ــمــــداويــ ــة الــــحــ ــاّجــ ــحــ صــــــوت الــ
كــالــصــقــر عــلــى مــوضــوع الــحــب ويلقيه 
عــلــى املــســتــمــع كــالــجــام غــيــر املــصــقــول، 
كــل األغطية وبحّرية مذهلة.  مــن  عــاريــا 

االثنين 22  إبريل/ نيسان 2019 م  17  شعبان 1440 هـ  ¶  العدد 1694  السنة الخامسة
Monday 22 April 2019

االثنين 22  إبريل/ نيسان 2019 م  17  شعبان 1440 هـ  ¶  العدد 1694  السنة الخامسة
Monday 22 April 2019

مجهر
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