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ه ـ ــذا ه ــو الـ ـع ــدد ال ـخ ــام ــس وال ـت ـس ـعـ ًـون
حــق ال ـث ـقــافــة» ،ي ـجــيء مـتــزامــنــا،
مــن «مـلـ ً
مـ ـص ــادف ــة ،م ــع ت ــاري ــخ ال ـت ــاس ــع م ــن آب،
تــاريــخ رحـيــل الـشــاعــر محمود دروي ــش.
مــع ذل ــك ،ال يستدعي األم ــر رث ـ ً
ـاء مــن أي
نوع .ثمة ما يطرد الرثاء :اإلنجاز .دالئل
كـثـيــرة وإشـ ــارات ال حـصــر لـهــا ،تـبـ ّـن أن
حصة املــديــح وذاك الـفــرح ال ــذي يشيعه
إنجاز محمود درويش الشعري ومواقفه
الـنــزيـهــة ،تطغى بــاسـتـمــرار عـلــى كــل ما
عداها .بني حني وآخر ،يهتم اإلعالم بمن
ينزعج مــن دروي ــش ،ليس آخــرهــم وزيــر
ال ـحــرب اإلســرائـيـلــي أفـيـغــدور ليبرمان،
الـ ـ ــذي «غـ ـضـ ــب» ب ـس ـبــب ب ــرن ــام ــج بـثـتــه
إذاعة االحتالل ،عن الشاعر الفلسطيني،
ُ
وقرئت فيه بالطبع قصائده .لكن األمر
ال ي ـع ــدو ذلـ ـ ــك ،ف ــإن ـج ــاز دروي ـ ـ ــش أع ـلــى
ً
باق في
وأرفع وأكثر سطوعا ،واألهم أنه ٍ
وجدان الناس ،في قلوبهم وعقولهم.
ولعل الفكرة القائلة بقوة تأثير ً الثقافي
ع ـلــى ال ـس ـي ــاس ــي ،وال ـع ـك ــس أي ــض ــا ،هي
مــا قــدح زن ــاد مفاهيم مـعــروفــة ال يمكن
ت ـجــاوزهــا عــن عــاقـ ًـة املـثـقــف بالسلطة،
أي سلطة .وهــي أيــضــا الفكرة املناسبة
كـمــدخــل لــإطــالــة عـلــى تـجــربــة «ملحق
ال ـث ـقــافــة» ،م ــن حـيــث انـطـلــق م ــن أرضـيــة

صلبة تـقــول إن الثقافة العربية عريقة
وراس ـخ ــة ومـتـنــوعــة ،ولـعـلـهــا بتنوعها
«غير املـنـظــور» ،تمثل إنـجــاز األمــة أكثر
من أهل السياسة.
مــن ه ــذه الـنـقـطــة ،م ــال «مـلـحــق الثقافة»
ً
إلــى التخفيف مثل من «أفكار سلطوية
رائ ـج ــة» ت ـقــول إن األدب ال ـعــربــي عــامــة،
ّ
خاصة ،هما الطاغيان
والرواية العربية
في املشهد الثقافي ،أو إن الثقافة العربية
غير منفتحة على «اآلخر»( ،بقطع النظر
عن طرق استعمال هذا اللفظ) .لذا كانت
زاوي ـ ـ ــة «شـ ـغ ــف» ال ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـح ــوارات
امل ـط ــول ــة ،تـسـتـضـيــف ال ـع ــرب ــي واآلخ ـ ــر،
وتوسع قدر املمكن واملتاح مروحة فروع
املعرفة :التاريخ ،العمارة ،تأريخ العمارة،
الترجمة ،إدارة مشروع ثقافي ،السينما،
الشعر ،الــروايــة ،البحث العلمي ،الفكر،
اإلس ــام ـي ــات .وه ــذا غـيــض مــن فيضها:
هشام جعيط ،إدغار موران ،زكريا تامر،
لـيــديــا ديـفـيــس ،رشـيــد ال ـخــالــدي ،هنري
ل ــورن ــس ،خــالــد زي ـ ــادة ،ج ــاك الن ــغ ،فــواز
طــرابـلـســي ،مــارسـيــل كــوربــرشــوك ،خالد
فهمي ،هنري لــورنــس ،سعاد العامري،
ناصر الرباط ،رضوان السيد ،أبو يعرب
املـ ــرزوقـ ــي ،ي ــوس ــف ال ـص ــدي ــق ،عــزالــديــن
الـبــوشـيـخــي ،عـبــد ال ـ ــرؤوف الــوســاتــي،

إي ـل ـيــا س ـل ـي ـمــان ،ج ـم ــال ش ـح ـيــد ،لــويــس
مـيـغـيــل ك ــان ـي ــادا ،حـســن نـجـمــي ،فــاضــل
الجعايبي ،إنعام كجه جي ،علي فرزات،
ّ
إبراهيم نصر الله ،كمال ُبــاطــة ،محمد
األشعري ،وديع سعادة ،إيدوي بلينيل...
بـ ـي ــد أن لـ ـف ــظ «ش ـ ـغـ ــف» لـ ــم يـ ـك ــن ال ـب ـتــة
م ـق ـت ـصـ ًـرا ع ـلــى الـ ـ ـح ـ ــوارات ،ول ـع ـلــه إلــى
ّ
ح ــد كـبـيــر أص ــاب ب ـع ــدواه كــتــابــا أحـبــوا
هــذا املنبر الصغير ،فــأرسـلــوا القصائد
والترجمات والنصوص ،وحرصوا على
سروري
املساهمة املنتظمة فيه ،كحبيب
ً
وعــزيــز تبسي ووجـ ــدي األهـ ــدل وأيــضــا
الناقد الفلسطيني أنطوان شلحت وناقد
الفن العربي املعاصر فريد الزاهي.
الشغف هو الكلمة املفتاح ،التي طاولت
م ـ ًض ـم ــون «م ـل ـح ــق ال ـث ـق ــاف ــة» وط ــاول ــت
ْ
«شكليه» :الورقي واإللكتروني .إال
أيضا
ّ
أن الشغف مــوار ،يغيض ويفيض ،وفي
حــالــة «ملحق الثقافة» راح اإللكتروني
ٌ
«شعري»
يفيض عن الورقي .وبدا شيء
فلنقل ،يلوح في األفق :حاجة إلى ما هو
أوس ــع ،ومــا هــو أق ــدر على مــواكـبــة روح
ً
ال ـع ـص ــر ،وم ــا ه ــو الئ ــق ف ـع ــا بــالـثـقــافــة
الـعــربـيــة الـعــريـقــة وال ــراس ـخ ــة ،واملـلـيـئــة
بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ،والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ط ــرح
األسئلة ،واملساهمة في اإلبداع العاملي.

من هنا ،جاءت فكرة إنشاء موقع ثقافي
خاص يعنى بـ الثقافة العربية ،بتنوعها
وانفتاحها وسرعة استجابتها للحدث
وملــا يحصل في العالم العربي والعالم
عـ ـ ــامـ ـ ــة .ث ـ ـمـ ــة دالئـ ـ ـ ـ ــل ال تـ ـحـ ـص ــى ع ـلــى
ثقافتنا الـعــربـيــة ،وثمة
«اإلن ـج ــاز» فــي
ً
إلى
الحاجة
على
ا
أيض
تحصى
دالئل ال
ً
موقع ثقافي خاص بها ،يكون مختلفا
م ــن حـيــث ه ــو ال يـسـقــط ف ــي الـثـنــائـيــات
العربية
ال ـســائــدة ،ن ـظـ ًـرا إل ــى أوضــاعـنــا
ً
الـتــي نـعــرفـهــا عــن ظـهــر قـلــب .ومختلفا
م ــن ح ـي ــث ه ــو ي ـط ــرد ال ـت ـش ــاؤم املـ ــؤدي
فــي النهاية إلــى الكف عــن الكتابة وعن
األفكار
العمل ،وإلى االستسالم إلى تلك
ّ
امل ـس ـ ّـب ـق ــة وال ـت ـن ـم ـي ـطــات الـ ـج ــاه ــزة عــنــا
كعرب.
موقع ثقافي جديد ،يحث على التفكير،
ويدفع إلى الجدال والنقاش ،شيء أدنى
إلى مختبر أو ورشة مفتوحة ،أكثر غنى
بــاملـعـلــومــات وامل ـع ــرف ــة .ق ــادر عـلــى خلق
ّ
عالقة حيوية مع الكتاب والقراء على حد
سواء .موقع ثقافي متفلت من الثنائيات،
حتى لــو كانت ضفتي نهر جميل .ففي
زمننا العربي ،ورغم أوضاعنا املتردية،
البادية كقدر محتوم ،ال بـ ّـد من الثقافة،
لعلها وحدها ضفة للنجاح.
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والفوري لإلعالمية اللبنانية ليليان
العنفي
أثار الترحيل
ّ
ّ
ّ
متنوعًا ،يتمثل أحد جوانبه
داود من القاهرة ،حراكًا
ّ
باستعادة الحكاية اللبنانية المصرية المشتركة ،التي

تعود أصولها إلى الربع األخير من القرن الـ  .19ولن
يكون سهًال على أي مؤرّخ أو باحث أو كاتب ،يرغب
في تناول العالقة بين مصر ولبنان ،أن يتغاضى

الثقافة

الثالثاء  9أغسطس  /آب  2016م  6ذو القعدة  1437هـ ¶ العدد  95السنة الثانية
Tuesday 9 August 2016

عن الحضور الصحافي واألدبي والثقافي والفني
فيها .هي سمات ليست خافية اليوم وملموسة
ألنها ممهورة بطابع اإلنجاز والتراكم

لبنان ومصر ...حكاية سينمائـيّة عريقة

نديم جرجورة

ُ
في  28يونيو /حزيران  ،2016ت َر ِّحل أجهزة
األم ــن املـصــريــة ،اإلعــامـيــة اللبنانية ليليان
االن ـت ـقــاديــة
داود ،قـ ـسـ ـرًا ،ب ـس ـبــب مــواق ـف ـهــا ّ
لـعـمــل أج ـهــزة األم ــن املـصــريــة بـحــق الـقـضــاء
ّ
العنفي
الترحيل
واإلعــام
والصحافة .يثير ّ
ّ
ّ
متنوعًا ،يتمثل أحد جوانبه
والفوري حراكًا
ب ــاس ـت ـع ــادة ال ـح ـك ــاي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـصــريــة
امل ـش ـتــركــة ،ال ـتــي ت ـعــود أصــول ـهــا إل ــى الــربــع
األخ ـيــر مــن ال ـقــرن ّ الـ ـ  .19وه ــي حـكــايــة تقول
بـ ــدور فــاعــل وم ــؤث ــر ،إي ـجــاب ـيــا ،ف ــي الـحــركــة
الثقافية والفنية والصحافية واالقتصادية
واالجتماعية ،للبنانيني كثيرين ،يولدون في
القاهرة أو اإلسكندرية ،أو يأتون إلى مصر
ّ
املتنوع فيها.
للعمل اإلبداعي
ً
ّ
لــن يـكــون سـهــا على أي م ــؤرخ أو بــاحــث أو
كــاتــب ،يــرغــب فــي ت ـنــاول الـعــاقــة بــن مصر
أن ي ـت ـغــاضــى ع ــن أحـ ــد جــوان ـب ـهــا
ولـ ـبـ ـ ّن ــانّ ،
األهم ،املتمثل بالحضور الصحافي واألدبي
والـثـقــافــي والـفـنــي ،ال ــذي يصنعه لبنانيون
عــديــدون فــي «وادي الـنـيــل» ،ب ــدءًا مــن الــربــع
ّ
املتنوع
األخـيــر مــن الـقــرن الـ ـ  .19فالحضور
ّ
هذا ُيشكل أحد أبرز فصول «نهضة» مصر،
ْ
إن كـ ــان ال ـل ـب ـنــان ـيــون م ـهــاجــريــن إل ـي ـه ــا ،أو
لبنانية قديمة.
مولودين فيها ،أو من أصول ّ
ولن يكون منصفًا تجاوز ما ُيحققه مصريون
ع ــدي ــدون ف ــي ل ـب ـنــان ،أي ـض ــا ،خ ـصــوصــا إثــر
قـ ــرارات الـتــأمـيــم الـنــاصــريــة ،ب ــدءًا مــن نهاية
ستينيات الـقــرن املـنـصــرم ،والتضييق على
ال ـح ــري ــات ال ـعــامــة واإلب ــداعـ ـي ــة ،واالش ـت ـغــال
ّ
ّ
األمني في الداخل املصري،
االستخباراتي ـ
ّ
ّ
املتفلت من كــل قيد ،منذ نهاية خمسينيات
ّ
ال ـ ـقـ ــرن نـ ـفـ ـس ــه ،مـ ــا ي ـ ـ ـ ــؤدي لـ ـي ــس فـ ـق ــط إل ــى
«خروج» األجانب املولودين في اإلسكندرية
والقاهرة ،واملقيمني فيهما منذ سنني مديدة،
واللبنانيني والسوريني ،املعروفني حينها بـ
«الشوام» ،بل مصريني عديدين أيضًا ،منهم
مـخــرجــون ومـمـثـلــون وف ـنــانــون ،يــأتــون إلــى
لـبـنــان ،بحثًا عــن «حــريــة» تعبير وع ـمــل ،أو
طلبًا لـ «ملجأ»ُ ،ي ّ
قدمه البلد لهم ،حينها.

إلى ما ُيعرف الحقًا باسم الـ «كومبينة» ،أي
ّ
ـام يغلب
تلك التركيبة املتسرعة لتحقيق أفـ ٍ
عليها الطابع االستهالكي ـ التجاري البحت.
«كومبينة» تنشأ في ستينيات القرن الفائت،
وتـصـطــدم ،مطلع سبعينياته ،ب ـ «السينما
البديلة» ،التي يصنعها لبنانيون يريدون
«ت ـح ــري ــر» ال ـف ـي ـلــم ال ـل ـب ـنــانــي م ــن ال ـخ ـضــوع
لـتـبـعـيــة االس ـت ـه ــاك ــي ـ ال ـت ـج ــاري ت ـل ــك ،كي
ّ
الحس املحلي اإلنساني،
يجعلوه أقــرب إلى
ْ
وإن يـغـلــب ع ـل ـيــه ،أح ـي ــان ــا ،خ ـطــاب نـضــالــي
من أجــل قضايا الفرد والجماعة ،خصوصًا
فــي ظــل «فلسطني» وأسئلتها وهواجسها،
وت ـح ـق ـيــق أعـ ـم ــال ك ـث ـي ــرة «ت ـ ـغـ ــرق» ف ــي لـغــة
ّ
«القضية» الجماعية ،غالبًا .رغم هذا كله ،فإن
الـتـبــادل الحاصل بــن البلدين مـهـ ّـم للبنان،
إذ ُي ـثــري الـحـيــاة املجتمعية واالقـتـصــاديــة
اللبنانية ،ويشارك في تفعيل الحراك الفني
والـسـيـنـمـ ّـائـ ّـي .لـكــن ال ـح ـضــور الـلـبـنــانــي في
مصر ،بشقيه املهاجر واملولود /املقيم هناك،
يبقى األغــزر واألكبر واألهـ ّـم ،إذ تفتح مصر،
ف ــي ال ـقــاهــرة واإلس ـك ـن ــدري ــة ،قـلـبـهــا الــواســع
أم ــام مـهــاجــريــن ومـغـتــربــن ومنفيني إليها،

ّ ً
محمال بمشاريع أعمال ورغبة
بعضهم يأتي
في تحقيقها «هناك» ،وبعضهم يولد فيها،
في
فيعثر فــي الفنون واآلداب على ٍ
درب لــه ٌ
لبنان منطلقة
الحياة .اإلقــامــة املصرية في ّ
مــن سـبــب أســاســي مـبــاشــر ،يتمثل ب ـقــرارات
ً
الـتــأمـيــم .ذل ــك أن أم ـ ــواال ورســام ـيــل مصرية
مختلفة ّ
يتم تهريبها إلى بيروت ،تمامًا كما
يحصل مع األموال والرساميل الفلسطينية،
ّ
املـ ـت ــدفـ ـق ــة إل ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
الفترة نفسها تقريبًا ،مــا يفيد لبنان ماليًا
واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ،من دون أن
ّ
تتحول اإلفادة هذه إلى ركائز متينةّ ،
تحصن

لن يكون منصفًا تجاوز ما
يُ ّ
حققه مصريون في لبنان ،إثر
قرارات التأميم الناصرية

البلد من كل انهيار محتمل .اللبنانيون في
بلد النيل واألهــرامــات ،يتعاملون مع مصر
ع ـل ــى أس ـ ــاس أن ـه ــا ب ـل ــده ــم ،ول ـي ـس ــت فـنــدقــا
ّ
ـاح عــابــريــن .فـهــم إمــا يــولــدون فـيـهــا ،أو
ُلـســيـ ٍ
ي ـق ـي ـمــون ف ـي ـهــا ،أو ي ــأت ــون إل ـي ـهــا إلدراك ـه ــم
أن ـه ــا «امل ـع ـم ــودي ــة» الـفـنـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة لـهــم،
النـطــاقـتـهــم ف ــي مـهـنـهــم ،م ـ ّ
ـزودي ــن بحرفية
ّ
وشهرة وحضور مؤثر في العالم العربي.
نجومية

صحيح أن الطرب والغناء األصيل لن ُي َّ
ٌ
توج
ً
ً
ْ
فعليًا ،إن لم يكتسب معرفة وصقال إبداعيني
ف ــي ح ـل ــب الـ ـس ــوري ــة .ل ـك ــن امل ــرح ـل ــة امل ـم ـتــدة
بــن الــربــع األخ ـيــر مــن ال ـقــرن الـ ـ  ،19ومطلع
ٌ
ستينيات القرن الـ  ،20معقودة على القاهرة،
إذ يــأتــي إلـيـهــا مــن يصبح الحـقــا مـطــربــا أو
مــوسـيـقـيــا أو مـبــدعــا ف ــي أي م ـجــال ثـقــافــي ـ
ف ـنــي ،بـفـضــل تـمــريـنــه الـعـمـلـ ّـي واالح ـت ــراف ـ ّـي
فيها ،وبفضل تتويج نجوميةٍ يصنعها في
بـلــده ،لكنها تحتاج إلــى مصر كــي تكتسب
شــرع ـي ـت ـهــا وم ـصــداق ـي ـت ـهــا .و ّه ـ ــذا ال يـحــول
ّ
سبب آخر لتدفق املهاجرين
التنبه إلى
دون
ٍ

«ال ـش ــوام» إلــى مـصــر ،يكمن فــي واق ـ ْـع الحال
االقـتـصــادي ـ االجتماعي ـ األمـنــي ،إذ ُيـ ّ
ـؤدي
ّ
ّ
«العثماني» إلى هروب أفواج عديدة
التسلط
ّ
منهم إلى بر األمــان (مصر تحديدًا) ،وتأتي
الحرب العاملية األولى ( 1914ـ  )1918واملجاعة
والفقر ،فيزداد عددهم ،خصوصًا مع إخضاع
الـشـبــاب للخدمة العسكرية اإلج ـبــاريــة ،في
ّ
العثماني .في مقابل اكتساب
صفوف الجيش
ّ
ُ
الشرعية واملصداقية اإلبداعيتني ،يقدم هؤالء
إلى القاهرة واإلسكندرية معًا بعضًا أساسيًا
م ــن ح ـي ــات ـه ــم واجـ ـتـ ـه ــاداتـ ـه ــم وت ــأث ـي ــرات ـه ــم
ون ـتــاجــات ـهــم ،فـ ُـيـصـبــح ال ـل ـقــاء امل ـت ـب ــادل بني
الطرفني جوهر اإلبــداع املتكامل .ففي كتابه
«ظ ــال األرز فــي وادي الـنـيــل ،لبنانيون في
م ـص ــر» («دار الـ ـف ــاراب ــي» ،بـ ـي ــروت ،الـطـبـعــة
األولى ،)2009 ،يسرد الكاتب والسيناريست
املـ ـس ــرح ـ ّـي وال ـس ـي ـن ـم ــائ ـ ّـي ف ـ ــارس ي ــواك ـي ــم،
ً
امل ـص ــري ال ـ ــوالدة الـلـبـنــانــي األصـ ــل ،فـصــوال
م ـخ ـت ـصــرة م ــن حـ ـي ــوات لـبـنــانـيــن عــديــديــن
ُيقيمون في مصرُ ،
فاعل
ويساهمون «بشكل
ْ
فــي الحياة الثقافية واإلعــامـيــة فيها» .وإذ
ّ
ت ـت ــوزع ف ـصــول ال ـك ـتــاب ع ـلــى اخـتـصــاصــات

لبنانيون في مصر
أث ـن ــاء ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة
( 1975ـ ُ ،)1990يـ ـه ــاج ــر
سينمائيون لبنانيون عــديــدون
إل ــى مـنــافــي أوروبـ ــا وال ـغ ــرب ،في
ّ
ح ــن أن ق ــل ــة ن ـ ــادرة ج ـ ـدًا مـنـهــم
تذهب إلى مصر .يوسف شرف
الدين ( )1945أبرزهم ،إذ يغادر
ب ـي ــروت مـنـتـصــف الـثـمــانـيـنـيــات
املـ ـنـ ـص ــرم ــة ،وي ـ ـبـ ــدأ الـ ـعـ ـم ــل فــي
السينما املـصــريــة ،قبل االنتقال
إلى التلفزيون ومسلسالته .بعد
ال ـح ــرب ،ي ـتـ ّ
ـوجــه أس ــد ف ــوالدك ــار
( )1980إل ــى ال ـقــاهــرة منتصف
العشرية األولــى من القرن الـ ،21
وي ـع ـمــل ف ــي إخ ـ ــراج مـسـلـســات
تلفزيونية مصرية لغاية اليوم.
باإلضافة إليهما ،هناك شخصية
لبنانية فاعلة جـدًا فــي الصناعة
السينمائية املصرية واللبنانية،
ه ــي ش ـخ ـص ـيــة امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـوزع وامل ـن ـتــج
ّ
ال ـل ـب ـنــانــي م ـح ـمــد ع ـل ــي ص ــب ــاح،
الــذي يعمل فــي مجالي السينما
والغناء ،وتكون له حظوة كبيرة
في البلدين ،إنتاجًا وتوزيعًا ،بعد
انتباهه باكرًا إلى أهمية السينما
املصرية وانتشارها الجماهيري
العربي الواسع ،فيبدأ العمل فيها
ع ـ ــام  ،1954ويـ ـ ّ
ـؤسـ ــس لـنـفـســه
«سمعة طيبة» ،بسبب مصداقيته
وصدقه ،تمتد من لبنان ومصر
إلى دول عربية عديدة.

أكثر من ملجأ

ذل ــك أن الـحـضــور امل ـصــري فــي لـبـنــان ،الــذي
ّ
ي ــت ـخ ــذ م ــن ال ـف ــن واإلب ـ ـ ـ ــداع مـ ـ ــاذًا وإن ـت ــاج ــا
ّ
وحــراكــا متنوعًا ،دون غيرهما من املجاالت
األخــرى تحديدًاُ ،يساهم في تفعيل الحركة
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ـ ال ـف ـن ـي ــة ،فـ ــي س ـت ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
املـنـصــرم ،ويجعل بـيــروت أكثر مــن «ملجأ»،
يـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـيـ ــه «مـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرودون» م ـ ــن ب ــاده ــم
ُ
العربية ،فتصبح العاصمة اللبنانية ،بفضل
الحضور املصري ،املعطوف على لجوء مئات
الفلسطينيني والعرب ،مساحة إنتاجية في
ّ
شتى أصناف الفنون واآلداب ،من دون تناسي
ّ
ُ
زيارات عابرة ألجانب ،يصورون أفالمًا لهم،
أو مشاهد منها ،فــي بـيــروت ومــدن لبنانية
أخ ــرى .الـتـبــادل الـثـقــافــي ـ الـفـنــي ،بــن مصر
ول ـب ـنــان ،أس ــاس ـ ّـي فــي ب ـلــورة م ـســار إبــداعــي
ّ
األش ـكــال واألن ـم ــاط واملــواض ـيــع ،من
مـتـنــوع ّ
دون ْالتوقف عند الـقــراءة النقدية املتكاملة
ل ــه ،إذ إن قـ ــراءة ك ـه ــذه ،ف ــي اس ـت ـعــادة شــيء
مــن جـمــال الـعــاقــة بــن الـبـلــديــن والـشـعـبــن،
ستكون نافرة ،ألنها ليست إيجابية ،غالبًا.
فــالـنـتــاجــات السينمائية املـصـنــوعــة بفضل
ال ـت ـع ــاون ب ــن لـبـنــانـيــن وم ـص ــري ــن ،ت ـ ّ
ـؤدي

وم ـجــاالت عــديــدة ،هــي «الـصـحــافــة» ،و«أه ــل
الـقـلــم» ،و«أق ــام نسائية» ،و«أه ــل النضال»،
و«دن ـي ــا األنـ ـغ ــام» ،ف ــإن لـلـمـســرح والـسـيـنـمــا
ّ
ّ
«أض ــواء»
يتضمن سير
مستقلة فــي فـصــل،
ّ
شخصيات مؤثرة في املجالني الفنيني هذين،
أمـثــال ج ــورج أبـيــض ( 1880ـ  )1959وعــزيــز
عـيــد ( 1884ـ  )1942املـســرحـيــن ،بــاإلضــافــة
إل ــى عـبــد ال ـســام النابلسي ( 1899ـ ،)1968
وآسـيــا داغــر ( 1901ـ  ،)1986وم ــاري كويني
( 1913ـ  ،)2003وي ــوس ــف م ـع ـلــوف ( 1914ـ
 ،)1972وي ــوس ــف ش ــاه ــن ( 1926ـ ،)2008
وعايدة هالل ( 1925ـ  ،)1987وعلوية جميل
( 1910ـ ُ .)1994يـشـيــر يــواكـيــم ،فــي املـقـ ّـدمــة،
إلــى أن هناك شخصيات غير معروف عنها
أنها لبنانية ،أو من أصول لبنانية .لكنه ،في
كتابه ،لن يذكر أسماء لبنانيني ُمشاركني في
أنواع من السينما ،وتحديدًا السينما
صناعة
ٍ
الغنائية ،كصباح ( 1927ـ ّ )2014ونور الهدى
ُ
ً
( 1924ـ  )1998مثال .فاألولى تمثل في نحو
 80فيلمًا لبنانيًا ومـصــريــا ،بــاإلضــافــة إلــى
التي يبلغ
أغنياتها اللبنانية املصرية أيضًاّ ،
عددها نحو  3000أغنية .والثانية تمثل في

المطربة اسمهان ()Getty

 23فيلمًا ،و 3مسلسالت مـصــريــة .لــن يذكر
ّ
ً
لسبب متعلق
أيضًا اسم عمر الشريف مثالٍ ٌ ،
بالتباس أصوله .فالخالف كبير بني من يرى
أنه دمشقي األصل ،ومن يرى أنه لبناني ،هو
املولود في اإلسكندرية ،في  10أبريل /نيسان
 ،1932واملتوفى في القاهرة في  10يوليو/
تموز .2015
«شوام»

ٌ
حضور
الدمشقيون ،أو السوريون عامة ،لهم
ّ
ف ــي ال ـق ــاه ــرة أي ـض ــا .ال ـت ــاري ــخ ش ــاه ـ ٌـد يــوثــق
هــذاُ ،
وي ّ
حصنه مــن النسيان .فريد األطــرش
( 1910ـ  )1974وأسمهان ( 1912ـ  )1944أبرز
ّ
وأهمهما .هناك فلسطينيون يذهبون
مثلني،
ٌ
إلــى اإلسكندرية ،فيولد أبـنــاء لهم هناك ،أو
يذهبون مــع أوالده ــم الصغار .األخ ــوان بدر
( 1907ـ  )1947وإبراهيم الما ( 1904ـ )1953
ي ــأت ـي ــان إل ــى اإلس ـك ـن ــدري ــة وم ـع ـه ـمــا أج ـهــزة
سينمائية ،ويـبــدآن العمل في تحقيق أفالم
في النصف الثاني من عشرينيات القرن الـ
 ،20أي في مرحلة التأسيس الفعلي لصناعة
سينمائية مصرية متكاملة .سوريون آخرون
ّ
الصبان (مواليد دمشق،
يأتون الحقًا ،كرفيق
ُ
 ،)1931الناقد والسيناريست ،الــذي يصبح
ّ
(إقامة
مصريًا بامتياز ،في املستويات كل ًها ّ
وس ـلــوكــا ولـهـجــة وان ـخــراطــا فــاعــا ومــؤث ـرًا
فـ ْـي الحياة الفنية والصحافية والثقافية)،
إذ يأتي القاهرة مطلع السبعينياتُ ،
ويقيم
ف ـي ـهــا ح ـت ــى وفـ ــاتـ ــه ،ف ــي  17أغ ـس ـط ــس /آب
 .2013ف ــي ح ــن أن م ـح ـمــد م ـلــص (،)1945
ً
مثال ،يحاول تأسيس حضور سينمائي له
في العاصمة املصرية ،مطلع األلفية الثالثة،
لكنه لــن ينجح فــي هــذا ،ألسـبــاب عــديــدة ،لن
ً
يكون سهال تحديدها ،مع أن كثيرين يقولون
إن ّ
«شدة االنغالق املصري» ،حينها ،على كل
ّ
«خارجي» ،بعد سقوط أوهام العروبة
ما هو
ّ
ٌ
سبب أساسي.
واألخوة ،منذ سنني مديدة،
كـثـيــرون يـعــرفــون الـ ــدور ال ــذي ت ـ ّ
ـؤدي ــه آسيا
داغر ،وابنة أختها ماري كويني ،في اإلنتاج
وال ـت ـم ـث ـيــل ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــن .امل ـت ـح ـ ّـدرت ــان من
البلدة اللبنانية تنورين ،تأتيان إلى القاهرة
ع ــام ّ ،1923وتـنـخــرطــان فــي عــالــم السينما،
ُ
ً
وتحققان أعماال ال تزال حاضرة في التاريخ
ّ
ـس داغــر
اإلبــداعــي الـعــربــي .عــام  ،1927تــؤسـ ّ
شــركــة «لــوتــس فـيـلــم» لـ ّـإن ـتــاج ،وت ـمــثــل ،في
بــدايــات ـهــا ،ف ــي أف ــام يــوقـعـهــا ال ـتــركــي وداد
عرفي ( 1900ـ  )1969والفلسطيني إبراهيم
الم ـ ــاُ .
وي ــذك ــر ل ـهــا أن ـه ــا مـكـتـشـفــة مـخــرجــن
ّ
جـ ــدد ،ك ـه ـنــري ب ــرك ــات ( 1914ـ  )1997وع ــز
الدين ذو الفقار ( 1919ـ  )1963وكمال الشيخ
( 1919ـ  )2004وحلمي رفـلــة ( 1909ـ )1978
وحسن اإلمــام ( 1919ـ  ،)1988وغيرهم ،ممن
ُيصبح الحقًا من صانعي «العصر الذهبي»
للسينما امل ـصــريــة .كـمــا أنـهــا أول مــن ُيـقـ ّـد ْم
فاتن حمامة ( 1931ـ  )2015في التمثيل ،إذ
بفضلها تـ ـ ّ
ـؤدي ال ـشـ ّـابــة ( 16عــامــا حينها)
دورًا في فيلم «الهانم» ( )1946لبركات ،إلى
جانبها وجانب زكي رستم.
الـحـكــايــة اللبنانية فــي مـصــر كـبـيــرة وغنية
بمعطيات ،يصعب اختزالها هنا .لكن األمثلة
ال ـســاب ـقــة م ـج ـ ّـرد اس ـت ـع ــادة تـطـمــح إل ــى عـّـدم
نـسـيــان الـتــاريــخ املـشـتــرك والـفــاعــل واملــؤثــر،
إيجابيًا ،على املستوى اإلبــداعــي ،بني مصر
ّ
املتجدد
ولبنان ،في زمن االنغالق السلطوي
في بلد النيل.

هشام مطر ضيفًا في أدنبره
على هامش التحضير
واالستعداد لمهرجان
أدنبره العالمي للكتاب،
التقى «ملحق الثقافة»
الكاتب الليبي األصل،
األميركي الجنسية
والمقيم في لندن،
هشام مطر
كاتيا يوسف

الكاتب الليبي هشام مطر (ناديا مطر)

تبدو تجربة الروائي باللغة اإلنكليزية ،هشام
مـطــر ،ذي األص ــل الـلـيـبــي ،مـثـيــرة لالهتمام،
مــن حـيــث ام ـت ــزاج الـسـيــرة الـشـخـصـيــة فيها
باملتخيل الروائي ،ولعل هذا ما يميز روايتيه
«بـلــد ال ــرج ــال» و«اخ ـت ـفــاء» .يـقــول عــن رواي ــة
الثقافة»:
«اختفاء» في حديث له مع «ملحق ّ
«مــن الصعب ّالفصل بــن األح ــداث ،ألنـهــا لم
تحدث له ،لكنه عاش تجربة االختفاء .يظل

ّ
ً
معقدا لدى الروائي ،فإن قلت إنها ليست
األمر
ً
قصتي في الرواية ،يكون ذلك صحيحا وغير
صحيح في الوقت ذاته .وإن قلت إنها حياتي
فهذا أيضًا غير صحيح» .وتــروي «اختفاء»
ّ
قصة طفل في نهاية السبعينات في ليبيا،
ّ
الفترة تغيرات سياسية
حيث حدثت في تلك ّ
كـبـيــرة فــي ال ـبــاد ،لكنها ال تهتم بتسجيل
األح ــداث السياسية بقدر اهتمامها بتأثير
ذلك الجو على الحياة العائلية.
ومع ذلك ،فإن نقاط االلتقاء بني واقع اختفاء
وال ــد الـكــاتــب ووج ــود ذل ــك فــي ال ــرواي ــة ،دفــع
مطر إلى توضيح أوفــى« :روايــة «اختفاء» ال
تسرد ّ
قصة حياتي باملعنى التجريدي .ثمة
ال ـفــروقــات الـكـبـيــرة فــي ال ـظــروف واألوض ــاع
بـيـنــي وب ــن ّ
ردة ف ـعــل نـ ــوري ب ـطــل ال ــرواي ــة،
ال ـت ــي اخ ـت ـل ـفــت ع ــن ردة ف ـع ـلــه ح ــن اخـتـفــى
والـ ــده .ف ـنــوري لــم يـهـتــم بــالـبـحــث عــن وال ــده
بشكل كبير ،بينما قمت بحمالت ومحاوالت
جاهدة للعثور على والدي».
وال تشذ روايته األخيرة «العودة» الصادرة
ه ــذا ال ـعــام ،عــن امل ــزج بــن املتخيل والـسـيــرة
الذاتية ،بل على العكس ،إذ فيها يسرد
ب ــوض ــوح س ـي ــرت ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وذلـ ـ ــك بـعــد
عــودتــه إلــى وطـنــه ليبيا عقب غـيــاب دام 33

عامًا .غياب يصفه مطر بـ «مثابة لقاء املاضي
مع الحاضر» .ويسرد الكتاب أحداث العودة
ّ
وبحثه عن والده وعن الوطن .في وقت يؤكد
ّ
فـيــه ،مـطــر ،أن ال أم ــل لــديـ ّـه فــي الـعـثــور على
والده الذي يبدو واضحًا أنه توفى .وقد سأل
«ملحق الثقافة» الروائي الليبي ،عن رأيه في
مــا يخص طــرق معالجة الــروايــة مـّـن ناحية
بـنـيـتـهــا ،ف ـقــال« :بـنـيــة ال ــرواي ــة م ـعــقــدة ج ـدًا،
وت ـح ـتــاج إل ــى ت ـجــارب ومـعـلــومــات كـثـيــرة»،
ّ
وشبه األمــر بالعمارة ،وذكــر كيف عثر على
مفاتيح روايته األولــى« :ذات يوم استيقظت
ف ــي ال ـص ـب ــاح الـ ـب ــاك ــر ،وف ـ ــي ب ــال ــي ق ـص ـيــدة
تحكي عــن طفل فــي الحديقة يـتـ ّ
ـذوق التوت
لـلـمـ ّـرة األول ــى .قــد يعد املــوضــوع كالسيكياً
يكتشف
طفل يكتشف الطبيعة وعبرها
عن
ّ
ّ
ذاته ،لكني سرعان ما اكتشفت وبسرعة أنها
ليست قصيدة بل نثر ،ورحــت أكتب وأكتب
قصة قصيرة ّ
إلى أن أنتجت ما سميته ّ
ألول
ثالثني ألف كلمة ،وذلك عقب أشهر من العمل.
ّ
بعد ذلك أدركت أن هذا األسلوب من الكتابة
ي ـح ـتــاج إل ــى ن ـمــط مـخـتـلــف أو جـ ــدول عمل
مختلف ،وال ينفع أن أكتب فقط في اإلجــازة
ّ
األسبوعية بل ينبغي أن أكتب كل يوم .ومنذ
ذلك الوقت ،بدأت أستيقظ في الصباح الباكر

عند الساعة الخامسة ،وأخـ ّـصــص ساعتني
للكتابة ألتـ ّ
ـوجــه بعدها إلــى مكتبي .عملت
ّ
ّ
على هذا املنوال ملدة ستة أشهر .حتى أنهيت
امل ـســودة لــروايـتــي األول ــى «فــي بلد الـ ّـرجــال»
ونشرتها «دار الـشــروق» فــي مصر ،وحــازت
على مجموعة من الجوائز كما ترجمت إلى
ّ
 28لـغــة» .يـشــرح مطر أن قصة الطفل كانت
م ـفّـتــاح دخ ــول ــه إل ــى عــالــم ال ــرواي ــة ال ــواس ــع،
وأنــه يكتب بطريقة التحقيق أو االكتشاف،
ّ
ّ
يتضمن مفاتيح
وأن مشهدًا واحـدًا كفيل أن
ع ــدي ــدة مل ـشــاهــد أخ ـ ــرى ،ك ـن ـبــرة ال ـح ــزن لــدى
ّ
ال ـط ـف ــل ،وغ ـي ــره ــا م ــن األم ـ ـ ــور ال ـت ــي شــكـلــت
مفاتيح الرواية ودافعًا الكتشاف ذلك الطفل
بشكل أك ـبــر .وك ــان ال بــد بــالـطـبــع مــن ســؤال
شكسبير ال الضاد
الروائي عن اختياره لغة
ً
ً
سبيل للتعبير ،فقال« :إن ظروفا معينة أدت
ّ
إل ــى ذل ــك ،ومـنـهــا دراسـ ـت ــه» ،ويـسـتـطــرد «أن
لغته العربية فــي صـغــره كــانــت قـ ّ
ـويــة ج ـدًا».
إال أن الـ ـظ ــروف دف ـع ـتــه إل ــى مـ ـغ ــادرة ليبيا
مع عائلته ،فأقاموا في مصر .وتــابــع« :مثل
ّ
كثيرين من الطلب العرب هناك ،لجأت إلى
ال ــدروس الـخــاصــة» .وفــي مــا يخص روايـتــه
الجديدة ،أفصح مطر أن موضوعها يتعلق
باإلنسان وكيفية تعايشه مع الظروف التي

يتواجد فيها إن كانت هجرة أو اختفاء أو
غيرها .وهــو ينشغل حاليًا في قــراءة سيرة
الـقــديــس أغوسطينوس مــن شـمــال أفريقيا،
ال ــذي يـعـتـبــره نـمــوذجــا لـلـتـعـ ّـصــب .ويـتــابــع:
«لست مهتمًا بــآراء الكاتب كقارئ ،بل مهتم
ّ
تتميز
بقلب الكاتب وروحه وفكره ،فالكتابة
ّ
بعزيمة مستقلة وحـ ّـرة حني نستشعر روح
الكاتب فيها».
ً
إال أن ــه يـضـيــف ش ـيــئــا ع ــن عــاق ـتــه الـغــريـبــة
بــال ـفــن ،إذ ه ــو يـ ــزور م ـنــذ يـفــاعـتــه املـتــاحــف
الكثيرة في مدينة الضباب وبشكل منتظم،
ً
وكـ ـش ــف أن ـ ــه ي ـق ــف م ـت ــأم ــا إحـ ـ ــدى األعـ ـم ــال
الفنية لفترة زمنية ليست بالقصيرة ،وإن
ت ـلــك «ال ـتـق ـنـيــة» إن ج ــاز الـتـعـبـيــر ،وعــاقـتــه
بــالـفــن وال ـلــوحــات ،كــانــت مــوضـ ً
ـوعــا أسـ ً
ـاســا
في كتابه «العودة» الذي سيقدمه للجمهور
فــي مهرجان أدنـبــره العاملي للكتاب فــي 13
أغسطس /آب.
ال يخفي هشام مطر تأثره بكبار الروائيني
الـعــاملــن ،وقــد ذكــر منهم الفرنسي مارسيل
بروست ،واملصري الحائز على جائزة نوبل
لـ ـ ــآداب ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ،وك ــذل ــك ال ـشــاعــر
املـ ـص ــري أمـ ــل دنـ ـق ــل ،والـ ـع ــراق ــي بـ ــدر شــاكــر
السياب.

من أشغال مؤتمر المركز العربي لألبحاث في تونس (العربي الجديد)

النخب والثورات
والتحول
الديمقراطي
انعقد مؤخ ًرا في تونس ،في مدينة الحمامات ،مؤتمر علمي تحت
عنوان «النخب واالنتقال الديمقراطي ،التشكل ،المهام واألدوار» ،نظمه
«المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» وشارك فيه أزيد من ثالثين
باحث وباحثة

صالح الدين الجورشي

مــرت اآلن خمس سـنــوات ونصف على
املنعرج الذي حدث في املنطقة العربية،
وح ـم ــل ع ـن ــاوي ــن م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن بينها
«الــرب ـيــع ال ـعــربــي» .ف ـتــرة زمـنـيــة كافية
لـلـتـســاؤل عــن طبيعة ال ـت ـحــوالت التي
جــرت منذ أن غ ــادر الــرئـيــس التونسي
زين العابدين بن علي السلطة والبالد،
والتوقف بالخصوص عند دور النخب
ومــوق ـع ـهــا ف ــي ص ـلــب هـ ــذه ال ـت ـحــوالت
ملعرفة انحيازاتها ومواقعها وأدائها
وت ــوق ـع ــات ـه ــا .وهـ ـ ــذا م ــا ف ـع ـلــه «امل ــرك ــز
العربي لألبحاث ودراســة السياسات»
مــن خ ــال فــرعــه فــي تــونــس ال ــذي بــادر
إل ــى عـقــد مــؤتـمــر شـ ــارك ف ــي فـعــالـيــاتــه
 34ب ــاح ــث وب ــاحـ ـث ــة ،ق ــدم ــوا م ــن دول
عــرب ـيــة وغ ــرب ـي ــة ع ــدي ــدة ،م ـثــل امل ـغــرب
والجزائر وليبيا واألردن والسعودية
ومصر والكاميرون والواليات املتحدة
األميركية وكندا ،ليعمقوا النقاش حول
هذا األمر.
وقـ ـ ــد عـ ــد املـ ــركـ ــز أنـ ـ ــه «بـ ـع ــد أكـ ـث ــر مــن
خ ـم ــس سـ ـن ــوات ع ـل ــى انـ ـط ــاق ثـ ــورات
الربيع العربي تــوفــرت م ــادة تاريخية
وسوسيو  -أنثروبولوجية وسياسية
م ـت ـي ـنــة ي ـح ـت ــاج اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـع ـل ـمــي إل ــى
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارهـ ــا وفـ ـهـ ـمـ ـه ــا وت ـح ـل ـي ـل ـه ــا
واالسـ ـتـ ـف ــادة مـنـهــا إلن ـج ــاز «االن ـت ـقــال
املنهجي» واملرور من مشاعر االبتهاج
ب ـه ــذه الــدي ـنــام ـيــة غ ـيــر امل ـس ـبــوقــة ،إلــى
تــأسـيــس خـطــاب علمي ح ــول األح ــداث
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـك ـب ــرى
ال ـتــي ج ــرت خ ــال الـعـقــديــن املــاضـيــن،
وخ ـ ـصـ ـ ً
ـوصـ ــا الـ ـتـ ـح ــول ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
ً
وبناء عليه ،سيكون
ومآالته املمكنة».
م ــن امل ـف ـيــد ،م ــن وج ـهــة ن ـظــر امل ــرك ــز ،أن
ي ـتــم اآلن «تـ ـن ــاول األدوار ال ـقــدي ـمــة أو
املستحدثة للنخب في سياق تنامت فيه
الحركات االحتجاجية التي استعصت
على التأطير والقيادة .فما هي األدوار
ً
أدوارا
املفترض أن تلعبها وهل ابتكرت
جديدة أم استحوذت على أدوار غيرها
أم تنازلت عنها لفائدة غيرها (لوبيات
ـوى  -شخصيات متنفذة)...؟
 مراكز قـ ّهل مثلت النخب قــوة مقترح مغايرة
ومتمايزة؟».
كــان عنوان املؤتمر «النخب واالنتقال
الديمقراطي ،التشكل ،املهام واألدوار»،
وتـ ــوزع عـلــى  7جـلـســات وف ــق امل ـحــاور
ال ـتــال ـيــة :ال ـن ـخــب واألدوار وال ـحــركــات
االج ـت ـمــاع ـيــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة ،وال ـن ـخــب
واملـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،والـ ـنـ ـخ ــب

واالن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي ،ودي ـنــام ـيــات
التحول واملـســارات .ولعل التوقف عند
بعض الــورقــات وبعض القضايا التي
طرحت خالل الندوة من شأنه أن يعطي
ف ـكــرة عــن جــوانــب مــن امل ـســائــل املـثـيــرة
الـتــي طفت على املشهد الـعــربــي خالل
السنوات األخيرة.
مرحلة هشة وانفجار المكبوت

اتفق املشاركون على القول إن مراحل
االنتقال عــادة ما تكون صعبة وهشة.
وعـلـلــت الـبــاحـثــة الليبية ن ــوال يمليك
ذلــك بقولها «حيث تحكم هــذه املرحلة
ال ـح ــرج ــة والـ ـط ــارئ ــة ف ــي م ـس ــار تـطــور
امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـس ـيــاس ـيــة س ـم ــات عــامــة
تـسـتـمــد مـقــومــاتـهــا م ــن ان ـت ـشــار حــالــة
عامة من عدم اليقني السياسي ،ووجود
مشاركة سياسية واجتماعية واسعة،
وغـيــر مضبوطة مــن ط ــرف الجماعات
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد بـ ـسـ ـب ــب ش ـ ـيـ ــوع الـ ـح ــري ــات

تفقد النخب القديمة
مكانتها وتتعرض ألزمات
تؤثر على موقعها السياسي

العامة ،انفجار الـصــراعــات السياسية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة نتيجة
عــدم الـتــوافــق الـسـيــاســي ،تصاعد غير
ً
سياسيا
مسبوق في املطالب املكبوتة
واجـ ـتـ ـم ــاع ـ ًـي ــا واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ً
ـادي ـ ــا ،ن ـت ـي ـجــة
لـهــذه املـتـغـيــرات تـعــد مــرحـلــة االنـتـقــال
الــدي ـم ـقــراطــي أخ ـط ــر مــرح ـلــة يحكمها
التوتر والقلق» ،وهو ما يصفه الدكتور
يـ ــوسـ ــف ش ــاكـ ـي ــر بـ ـ ـ ــ«درام ـ ـ ــا ع ـم ـل ـيــات
االنتقال السياسي».
سوسيولوجيا الهزيمة أو النخب
المنكسرة

هـ ـن ــاك م ــن رص ـ ــد سـ ـل ــوك ال ـس ـيــاس ـيــن
املـنـتـمــن لـلـمــرحـلــة الـســابـقــة لـلـثــورات،
إذ وصــف جيروم هارتو سلوك هؤالء
بــ«ســوسـيــولــوجـيــا امل ـن ـهــزمــن» ،وذل ــك
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

باالستناد إلى دراسة عينية أنجزت في
تــونــس خــال سنة  ،2011وتــم خاللها
االن ـ ـ ـطـ ـ ــاق م ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــوارات أج ـ ــري ـ ــت مــع
كوادر النظام السابق ،وقراءة في كتب
ومذكرات تم نشرها من قبل مسؤولني
قدامى .وحاول صاحب الورقة تشريح
م ــا س ـمــي ب ـســوس ـيــولــوج ـيــا اإلخـ ـف ــاق،
حـيــث تفقد الـنـخــب الـقــديـمــة مكانتها،
وتتعرض لسلسلة من األزمــات بسبب
مــا حـصــل لـهــا مــن تـنــزيــل فــي مراتبها
الـسـيــاسـيــة ،بـعــد أن دفـعـتـهــا ال ـظــروف
الجديدة نحو إعــادة التأهيل ،عساها
تتمكن من االندماج في مسار التغيير
الذي تعرض له النظام السياسي.
اإلسالميون ومحاوالت التكيّف

ال يمكن الـحــديــث عــن مــراحــل االنـتـقــال
الديمقراطي الجارية في بعض الــدول
الـعــربـيــة مــن دون الــوقــوف عـنــد سلوك
نـخــب اإلس ــام الـسـيــاســي .وه ــو سلوك
ً
ً
نمطيا ،استفاد من
موحدا ً وال
لم يكن
مــواق ـعــه أح ـي ــان ــا ،وت ـع ــرض إلخـفــاقــات
قاسية في تجارب أخرى ،ولهذا اختلف
مصيره مــن بلد إلــى آخ ــر .ففي املغرب
ً
مثل ،افترض الباحث أحمد إدعلي أن
حزب العدالة والتنمية« ،ساهم نسبيًا
ف ــي إن ـق ــاذ مـسـلـســل االن ـت ـق ــال بــاملـغــرب
مـ ــن االرتـ ـ ـك ـ ــاس إل ـ ــى م ـس ــال ــك غــام ـضــة
واالن ـ ــدراج فــي م ـســارات سياسية غير
مأمونة ،بالقدر الذي أنعش فيه تقلده
للسلطة ،تطلعات فئات اجتماعية لرتق
أفـ ــق س ـي ــاس ــي ج ــدي ــد ي ـس ـمــح بــإي ـجــاد
إجـ ــابـ ــات ع ـم ـل ـيــة مل ـش ــاك ــل مـسـتـعـصـيــة
ت ـت ـصــل ب ــال ـك ــرام ــة ومـ ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد
وإع ــادة الـتــوزيــع املنصف لـلـثــروة .بيد
أن تـجــاوز هــذا املـسـتــوى الشكلي على
أهميته ،يظهر أن الدينامية التي أبان
عنها الحزب في صف املعارضة وخالل
«ح ـك ـم ــه لـ ـلـ ـمـ ــدن» ،وع ـك ـس ـه ــا خ ـطــابــه
السياسي خــال انتخابات  2011التي
ّ
بوأته املرتبة األولى ،آخذة في االنحسار
عـلــى مــر س ـنــوات الـتــدبـيــر الـحـكــومــي».
وأضاف الباحث أن املمارسة السياسية
من موقع السلطة «كشفت عن ارتباكه
ف ــي تــدبـيــر مــرحـلــة سـيــاسـيــة ف ــي غــايــة
الحساسية»ّ .
ونبه إلــى أن ً
فهما أعمق
لتلك التعبيرات واألسباب من شانه أن
«يسمح بــرصــد كيف لنخبة سياسية
ً
جينالوجيا من عائلة اعتنقت
تتحدر
إيديولوجيا متصلبة ،أن تقتحم أعتاب
الـسـلـطــة ف ــي لـحـظــة مــوســومــة بكثافة
املخاطر املتربصة باألنظمة السياسية
بدول الجوار».
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منمنمات

مقابلة أجراها باسم النبريص

ما بين السرد الفني وممارسة النقد وكتابة الرحلة والزاوية الصحافية ،إضافة إلى مزاولة الفن التشكيلي
وأدب الطفل ،توزّعت تجربة فاروق وادي ( ،)1949على مدار األربعين سنة الماضية .الكاتب والروائي
يتحدث لملحق الثقافة ،عن مجمل تجربته ،بمناسبة صدور كتابه الجديد «ديك بيروت
الفلسطيني
ّ
يؤذن في الظهيرة»

فاروق وادي
(من أرشيف الكاتب)

فاروق وادي
■ في عملك األكثر شهرة «منازل القلب» ،جمعت
بني سيرتك الذاتية وسيرة رام الله املدينة ،فكان
الكتاب« :سيرة روائية» .وكتابك السردي األخير
«ديك بيروت يؤذن في الظهيرة» ،يمكن تصنيفه
ّ
قصصية يجمعها امل ـكــان؛ بـيــروت،
كمجموعة
والزمان؛ زمن الحرب األهلية ،بحيث يجوز عليه
ّ
قصصية» .التكنيك اختلف في
الوصف« :رواية
الكتابني ،لكن السرد هنا يبدو رائقًا وانسيابيًا،
ربما أكثر مما في األول .أهو الحدث ،وقد ُبعدت
ّ
عنه بما يكفي فتمكنت منه ،أم ماذا؟
ّ
لكل كتاب حدوده األدبية وشروط كتابته،
وبــال ـتــالــي ،تـقـنـيــاتــه املـخـتـلـفــة .ف ــ«م ـنــازل
القلب» سيرة مدينة وسيرة الشخص في
املــديـنــة؛ ثــم تجربة الـنــأي عنها ،وحكاية
ال ـع ــودة إلـيـهــا بـعــد غ ـيــاب ق ـســري تـ ّجــاوز
ربع قرن .كتبته ً
بناء على طلب من الشاعر
ال ــراح ــل م ـح ـمــود درويـ ـ ــش .ه ــو ل ــم يطلب
مني كتابًا ،بل مادة ّ
مطولة لزاوية «ذاكرة
ّ
املكان ..مكان الذاكرة» في مجلة «الكرمل»،
بعد أن عادت للصدور في الوطن.
حينئذ أغوتني وأخذتني
غير أن الكتابة
ٍ
معها مــن دون ضــوابــط ،فـخــرجـ ُـت بكتاب
رام الـ ـ ـل ـ ــه ،الـ ـ ـ ــذي ال أجـ ـ ـ ــرؤ عـ ـل ــى وص ـف ــه
ب ــال ــرواي ــة ،وإن ف ـعــل ذلـ ــك ال ــدك ـت ــور عـبــد
ال ــرح ـم ــن ي ــاغ ــي ،حـيـنـمــا درس ـ ــه ف ــي أحــد
كتبه التي تناول فيها نماذج من الرواية
ولكل أن يجتهد في
في األردن وفلسطني.
ٍ
مثل هــذا األمــر ،غير أنني أرى بــأن شرطًا
أساسيًا من شروط الرواية ينقص الكتاب
ليكون كذلك ،وهو «التخييل» ،الــذي غاب
عنه تمامًا ،فالتزم الـ ّـســرد هنا بــاألحــداث
والــوقــائــع كما حدثت فــي الــواقــع مــن دون
تحريف ،وباألشخاص كما كانوا ،أو كما
ه ــم ،وبــاملــدي ـنــة ف ــي ح ــدوده ــا الـجـغــرافـ ّـيــة
ّ
الواقعية.
والتاريخية
ّأما «ديك بيروت يؤذن في الظهيرة» ،فهو
كتاب تخييلي يتكئ على أحداث شهدتها
ّ
األهلية،
أو ُعشتها في املدينة زمن الحرب
أو خ ِّيل لي أنني عشتها وشهدتها ،وهو
ي ـن ـهــل م ــن ش ـخ ـص ـيــات عــرف ـت ـهــا أو خلت
أنـنــي عرفتها هـنــاك ،لكنني مــارســت هنا
ّ
حرية التخييل وجماليات الكذب وانطالق
ّ
السرد من دون ضوابط إلزامية يفرضها
الـ ــواقـ ــع ،ومـ ــن دون أن يـعـنـيـنــي االلـ ـت ــزام
بــالــوقــائــع كـمــا وق ـعــت ،أو بـمــامــح البشر
كما ّ
مروا في أيامي هناك .إنه عمل سردي
مــن صناعة الخيال فــي النهاية ،مــن دون
أن أجـهــد نفسي كثيرًا فــي أن أطـلــق عليه
تجنيسًا محددًا ،رواية أو قصصًا قصيرة
ّ
قصصية .فاملهم دائمًا هي القيمة
أو رواية
ّ
األدبية التي ينطوي عليها العمل نفسه،
ّ
ّ
ب ـغــض الـنـظــر عــن جـنـســه .أم ــا ال ـقــول بــأن
الـ ّـســرد في العمل األخير يبدو رائقًا أكثر
من األول ،فهو رأي نقدي أحترمه.
■ أيمكن اعتبار روايتك «رائحة الصيف» ،سيرة
روائية أيضًا ،وخاصة أن هناك عدة عناصر في
العمل توحي بذلك؟
«رائـحــة الصيف» رواي ــة تستثمر أحداثًا
ّ
الذاتية في الطفولة .فال أخفي،
من سيرتي
ول ــم أخــف مــن قـبــل ،أن الـطـفــل الــاجــئ في
الـ ــروايـ ــة ،الـ ــذي دخ ــل املـسـتـشـفــى وأج ــرى
عـمـلـ ّـيــة وه ــو يـحـمــل اس ــم ط ـفــل آخـ ــر ،ألن
عائلته فقدت ،لسبب ما ،بطاقة إعاشتها.
هذا الطفل ،في الواقع ،من دون مواربة أو
إنكار ،هو أنا.
غـيــر أن «رائ ـح ــة ال ـص ـيــف» ،أي ـض ــا ،تبقى
ً
عمال تخييليًا بامتياز ،رغم ورود أسماء
بـ ـش ــر ح ـق ـي ـق ـي ــن ع ــرفـ ـتـ ـه ــم ف ـ ــي ح ـي ــات ــي
وعرفتهم رام الله في زمن غابر يعود إلى
الخمسينيات مــن الـقــرن املــاضــي .وورود
اسمي الحقيقي على لسان الطفل ّ
السارد
للتعريف عن نفسه ،لم يكن لتأكيد جانب
السيرة في العمل ،بقدر الرغبة في إيهام
القارئ بأن الخيال الذي تضج به الرواية
ً
ليس خياال ،بما فيه مشهد األعمى الذي
ّ
يميز بني األلوان بدقة مبصر ،وهو نفسه
الـبــائــع الـجــائــل ال ــذي يصعد بعربته إلى
ال ـس ـمــاء ويـخـتـفــي ه ـنــاك إل ــى األب ـ ــد .كما
ّ
سيصدق مــا حــدث فــي الليلة املصطبغة
ّ
بالزرقة واألرجوان التي حط فيها الغجر
في حارة الفردوسّ .
ثم ما حدث للشرطي
الناحل الذي وجده الغبار ضامرًا وخفيفًا
فحمله معه إلى الفضاء .وكذلك ما جرى
في إحدى الليالي في مستشفى «أوغيستا
فكتوريا» ،التي رأى فيها املــرضــى القمر
املدور وقد ّ
تحول إلى صليب .وغيرها من

أنطوان شلحت

رحلة العمر
رحـ ـل ــة ال ـع ـم ــر ب ـم ـح ـطــات ـهــا ال
يمكن اخـتــزالـهــا عـبــر سـطــور.
محطة البيرة ورام الله املبكرة،
ع ـ ــرض ـ ـ ُـت ل ـب ـع ــض مــام ـح ـهــا
فـ ـ ــي «مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازل ال ـ ـق ـ ـل ـ ــب» ،مــن
ّ
الـ ـب ــداي ــات ف ــي إص ـ ـ ــدار مـجــلــة
مـسـتـنـسـخــة بــإم ـكــان ـيــات ذلــك
الــزمــن الفقير ،الغني بأحالمه
ّ
الكبيرة والشاسعة ،والشروع
فــي الـكـتــابــة لصحافة الـقــدس.
ثـ ـ ّـم عـ ــام ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ـ ّـام ــة في
ّ
االسكندرية ،وبدايات االنفتاح
ّ
ع ـل ــى ال ـث ـق ــاف ــة املـ ـص ــري ــة بـكــل
غناها ،من داخلها ،واكتشاف
بهجة السينما كثقافة ّ
عاملية
ُّ
ّ
أساسية والتعلق بها .وبعد أن
فشلت في الحصول على مقعد
لــدراســة الصحافة فــي جامعة
ال ـق ــاه ــرة ،وجـ ــدت أم ــام ــي علم
النفس فــي الجامعة األردنـ ّـيــة،
فــدخـلـتــه ألخ ــرج مـنــه بــامـتـيــاز
لم أسع إليه ،رغم غياب الرغبة
ّ
فــي دراس ـت ــه ،وإن شــكــل ركنًا
أســاس ـيــا فــي ثـقــافـتــي ال ـعـ ّـامــة.
ولكن األهــم مــن ذلــك ،هــو أنني
عشت ط ــوال سـنــوات الــدراســة
ّ
الجامعية في ّ
جو حوار وتطور
ف ـك ــري وث ـق ــاف ــي ل ــم ت ـغــب عنه
ق ـض ــاي ــا ف ـل ـس ـطــن وال ـي ـس ــار
وت ـحــرر امل ــرأة ومـســائــل الــديــن
والجنس والسياسة ،وشرعت
أن ـشــر قـصـصــي فــي «اآلداب»
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،إحـ ــدى أه ــم املـنــابــر
ّ
ّ
ّ
التقدمية في
العربية
الثقافية
حينها.
بعد التخرجُ ،منعت من العمل
والـسـفــر ب ـقــرار مــن املـخــابــرات
ّ
العامة ،وتوقف إلى األبد حديث
الجامعة عن إرسالي في منحة
الستكمال دراساتي العليا.

أقول أحيانًا برضى
وقناعة قارئ
واحد يكفي

باختصار
أطمح للوصول إلى
درجة متوازنة ومقنعة
من االختزال وكثافة
السرد .فاالختزال،
والتكثيف القابل للتأويل،
هي لغة الصوفيين
الذين يسحرني نصهم
الغني بالتأويالت ،رغم
ضآلة كلماته
عندما راهنت على
الزمن لخلق عالمات
روائية فلسطينيّة أخرى
جديدة ،لم أكن أضرب
بالغيب ،وإنما كنت في
حينها أجدد الثقة في
المستقبل واألجيال
القادمة
ال يخلو األدب من
اإليديولوجيا ،ذلك ليس
عيبًا في اعتقادي ،بل
إن العيب كله يكمن
في بروز اإليديولوجيا
طاغ
ونفورها بشكل
ٍ
ومهيمن.

التخييالت الجامحة التي قد ال تحتملها
سيرة.
وعـ ـ ـل ـ ــى أي حـ ـ ـ ـ ــال ،ف ـ ـقـ ــد نـ ـ ـش ـ ــرت س ـل ـمــى
ً
الخضراء الجيوسي فصال من الرواية في
«أنطولوجيا األدب الفلسطيني» ،في قسم
السيرة ،من دون أن يؤثر ذلك على العمل
سلبًا أو إيجابًا.
■ فــي رواي ـتــك «عـصـفــور الـشـمــس» ،وه ــي من
أكثر السرديات العربية تماسكًا ّ
فنيًا وشعرية،
تـتـجـلــى طــريـقـتــك امل ـث ـلــى ف ــي ال ـك ـتــابــة :ال كلمة
زائــدة .من أيــن أتيت بهذه القدرة على التكثيف
والحذف؟
عـلـ ّـي فــي الـبــدء أن أشـكــرك على مثل هذا
ال ــرأي الـنـقــدي حــول «عـصـفــور الشمس»،
الـ ـت ــي ح ـظ ـي ــت ،ل ـح ـســن ح ـظ ـه ــا ،ب ــدراس ــة
ّ
نقدية ممتازة للناقد محمد عبد القادر،
ّ
وأخرى للناقد فيصل دراج ،وكذلك دراسة
للناقد هيثم سرحان ،ناهيك عن عدد آخر
من القراءات.
ّ
ح ــول الـتـكـثـيــف ،فــإنـنــي فــي ك ــل مــا أكـتــب،
أط ـ ـمـ ــح لـ ـل ــوص ــول إلـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة مـ ـت ــوازن ــة
وم ـق ـن ـعــة م ــن االخ ـ ـتـ ــزال وك ـث ــاف ــة الـ ـس ــرد.
فاالختزال ،والتكثيف القابل للتأويل ،هي
لـغــة الـصــوفـيــن ال ــذي ــن يـسـحــرنــي نصهم
الغني بالتأويالت ،رغم ضآلة كلماته .وال
شك في أن الشيخ محيي الدين بن عربي
ّ
قــد علمنا درس ــا بليغًا فــي ه ــذا الـجــانــب،
ع ـن ــدم ــا ق ـ ــال ب ـك ـثــاف ـتــه املـ ـعـ ـه ــودة« :كـلـمــا
اتسعت الرؤية ..ضاقت العبارة» .غايتي،
في كل ما أكتب ،بلوغ كتابة تنطبق عليها
مقولة ابــن عربي هــذه .ناهيك عــن أن لغة
ال ـش ـعــر ،بجماليتها وغ ـنــاهــا وكـثــافـتـهــا،
تعينني على مثل هذا التكثيف واالختزال.
■ كـتــابــك ال ـن ـقــدي «ث ــاث ع ــام ــات ف ــي ال ــرواي ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» ،صـ ــار مــرج ـعــا ف ــي م ــا يـخـ ّـص
الروائيني الثالثة :غسان كنفاني وجبرا إبراهيم

ج ـبــرا وإم ـي ــل حـبـيـبــي ،س ــواء تــأري ـخــا أو نـظــرة
نقدية .ما الدوافع والظروف التي وقفت خلفه؟
ب ـ ــدأت ف ـك ــرة ك ـتــابــة «ث ـ ــاث ع ــام ــات في
ّ
الفلسطينية» كما تبدأ األبحاث
الــروايــة
ع ـ ـ ــادة ،م ــن ف ـك ــرة ع ــام ــة ع ــري ـض ــة تـطـمــح
إلــى تـنــاول املــوضــوع (وه ــو ّ هنا الــروايــة
ّ
الفلسطينية) بــالــدراســة الــشــامـلــة ،كــون
ّ
الساحة في ذلــك الوقت كانت تفتقر إلى
ال ــدراس ــات الـنـقــديــة ح ــول ه ــذا املــوضــوع.
وال يـعـنــي ذل ــك الـغـيــاب املـطـلــق ملـثــل تلك
الكتابات ،وإنما اقتصارها على إنجازات
ّ
ّ
أكاديمية بحتة،
محدودة ظلت دوافعها
ّ
البحثية كــذلــك .بمعنى أنها
ومناهجها
هـ ــدفـ ــت إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ش ـ ـهـ ــادات
ّ
تأت في سياق طموح نقدي
جامعية ،ولم ِ
ّ
مستقل يــواكــب امل ـح ــاوالت ال ــروائ ــي ــة في
فلسطني والشتات في زمانها .وكانت تلك
الجهود األكاديمية تأسيسية وضرورية
مهدت لحركة قراءة الرواية الحقًا.
أث ـن ــاء ان ـه ـمــاكــي ف ــي الـ ـق ــراءات الــواس ـعــة
ّ
الفلسطينية والغوص
لألعمال الروائية
فــي مــا أنـتــج حتى ذلــك الــوقــت ،اكتشفت
أن ـن ــي أس ـي ــر ُمـ ـج ــددًا ف ــي املـ ـس ــار نـفـســه،
ال ــذي انـتـهـجــه ال ــدارس ــون األكــاديـمـيــون،
وقد ال أنتهي بإضافة جديد ،وخطر في
ذهني أن عالمات الرواية ّ
املكرسة قليلة
ّ
حــتــى ذلــك الـحــن (أوائ ــل الثمانينيات)،
وهـ ـ ــي ت ـخ ـت ـل ــف فـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى نـضـجـهــا
ال ـف ـن ــي وت ـمــاس ـك ـهــا ع ــن ت ـل ــك اإلش ـ ـ ــارات
الواعدة ،وتتجاوز في الوقت نفسه كثيرًا
املـحــاوالت الــروائـيــة العابرة أو العاثرة،
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـض ــف ش ـي ـئ ــا س ـ ــوى ال ـت ــراك ــم
الكمي الذي قد ال يعني سوى الدراسات
األكاديمية وال يعنيني ،فكتبت ما كتبت
ّ
نقدية تم تبنيها على نطاق
كوجهة نظر
واس ــع ،وإن كــان هــذا التبني لــم يعترف،
في كثير من األحــوال ،بإحالة الفكرة إلى
أصولها األولى.

■ فــي الـسـيــاق ذات ــه ،قـلــت« :إنـهــا ثــاث عالمات
وق ــد حــرصـنــا عـلــى ح ــذف (ال ـ ـ الـتـعــريــف) ألننا
نؤمن بأن الزمن ما يزال مفتوحًا أمام اإلشارات
الجديدة لصنع عالمات جديدة ،فليس املستقبل
حكرًا على أح ــد» .بعد مــرور  35عــامــا ،هــل ثمة
«عــامــات» جديدة دخلت إلــى مختبرك النقدي،
ُبعيد هؤالء الكبار؟
عندما راهنت على الزمن لخلق عالمات
ّ
فلسطينية أخــرى جــديــدة ،لــم أكن
روائـيــة
أض ــرب بــالـغـيــب ،وإن ـم ــا كـنــت ف ــي حينها
أجـ ـ ـ ــدد الـ ـثـ ـق ــة ف ـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل واألجـ ـ ـي ـ ــال
القادمة .ولم ِّ
يخيب الزمن توقعاتي ،فهو
لــم يبخل علينا بـكــم زاخ ــر مــن الــروائـيــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن ق ــدم ــوا ومـ ــا زالـ ــوا
يقدمون سرديات روائية الفتة.
ّأمــا مسألة دخــول عالمات روائـيــة جديدة
إلى «مختبري النقدي»  -وهو تعبير يثير
مخاوفي  ،-فالحقيقة أنني ما أن أصدرت
ّ
«ث ــاث عــامــات» فــي ب ـيــروت  ،1981حتى
واصـ ـل ــت ع ـلــى الـ ـف ــور ع ـم ـلــي ف ــي م ـشــروع
ّ
الفلسطينية ملا بعد كنفاني
قراءة الرواية

وحـبـيـبــي وج ـبــرا ،ون ـشــرت قـ ــراءات قليلة
ح ــول أص ــوات مــا بـعــد الــروائ ـيــن الـثــاثــة.
غير أن سـقــوط بـيــروت بعد ع ــدوان 1982
وض ـي ــاع بـيـتــي ومـكـتـبـتــي ف ـي ـهــا ،ومـنـهــا
ّ
املكتبة الـخـ ّ
الفلسطينية،
ـاصــة بــالــروايــة
ق ـض ــى ع ـل ــى «أح ـ ــام م ـخ ـت ـبــري ال ـن ـق ــدي»
ّ
وخاصة أنني فقدت
الروائي الفلسطيني،
ّ
ضـمــن ذل ــك مــاحـظــاتــي التفصيلية حــول
األعمال التي كنت قد قرأتها آنذاك.
وأعيد التأكيد على أن آرائــي التي حملها
«ثــاث عــامــات» لم تتشكل إال بعد قــراءة
تـفـصـيـلـيــة وتـشــريـحـيــة لـلـنـتــاج ال ــروائ ــي
ّ
الفلسطيني حتى ذلــك الــوقــت .وقــد سبق
أن قلت إن على كــل مــن يــريــد أن يــؤكــد أو
ينفي ،أو يضيف عــامــات أخــرى جديدة،
أن يـسـتـغــرق فــي دراسـ ــة ال ـن ـتــاج الــروائــي
الفلسطيني منذ وقــت مبكر وحـتــى اآلن،
ث ــم ي ـضــع أم ــام ـن ــا ن ـت ــاج ج ـه ــده وأب ـحــاثــه
ودراس ــات ــه .وأع ـيــد الـتــأكـيــد عـلــى أنـنــي لم
أغ ـلــق ال ــزم ــن أمـ ــام املـسـتـقـبــل ،األمـ ــر ال ــذي
دفعني إلــى نفي «الـ ـ التعريف» عــن كلمة

ُّ
والتشبث بنفيها .بالنسبة لي
«عالمات»
ّ
ق ــد ال أك ــون اآلن مـهــيــأ لـلـقـيــام بـمـثــل تلك
الدراسة.
■ مــن األق ــرب إل ــى ذائـقـتــك مــن الـجـيــل الــروائــي
الفلسطيني الجديد؟
ب ـعــد ع ــام ــن م ــن ص ـ ــدور ثـ ــاث ع ــام ــات،
ســألـنــي األس ـت ــاذ الـصــديــق ال ــراح ــل خليل
الـ ـس ــواح ــري ،ف ــي م ـقــاب ـلــة ص ـح ــاف ـ ّـي ــة ،عن
أسـمــاء ثــاثــة أخ ــرى أقترحها بعد «ثــاث
ـام ــات» ،فــاق ـتــرحــت ف ــي حـيـنـهــا أس ـمــاء
عـ ّ
ُمــرشـحــة لــم أعــد أتـمـ ّـســك بـهــا فــي مــا بعد.
قد أتردد كثيرًا بأن أزج بنفسي في اقتراح
أسـمــاء أخ ــرى اآلن ،ألن مثل هــذا االقـتــراح
سيكون مستندًا إلى متابعة قارئ وليس
إلى استنتاجات باحث .ولذلك فإنني أعيد
إحالة املسألة الجتهادات الباحثني.
أما إذا سألتني عن األقرب إلى «ذائقتي»،
ّ
تخصني
وط ــامل ــا أن ذائ ـق ـتــي ه ــي مـســألــة
ّ
موضوعية
وحدي وال تنطوي على أحكام
ص ــارم ــة ،ف ــإن األق ـ ــرب بــالـنـسـبــة ل ــي ،اآلن،

مقاطع

البطء في القراءة والكتابة

ّ
■ كتابك «سيرة الظل :عن آخر هو أنت» ،مر من دون التفات ،مع أنه يرسم ما
يشبه البورتريه لكثير من الشخصيات الثقافية والسياسية الفاعلة في الساحة
الفلسطينية ،ويضيء زوايا منها يجهلها القارئ.
ال أدري ملاذا ّ
تمر بعض الكتب من دون التفات .ربما ألن الشكل الذي
ّ
ّ
اتـخــذه «سـيــرة الـظــل» لــم يكن محدد املعالم تمامًا وظــل عصيًا على
التجنيس ،وبالتالي على املعايير النقدية.
ّ
ُ
ّ
مرة ،وقبل أن يصدر لي ّ
ّ
اللبنانية
نشرت في مجلة «اآلداب»
أي كتاب،
ّ
قصة قصيرة بعنوان «محاكمة فــي الــزمــن اآلتــي للرجل الــذي قاتل
وقتل» ،وكانت تنطوي على شكل من أشكال التجريب لم يرق للناقد
الذي تناول قصص ذلك العدد من املجلة .لكن الحكاية لم تنته هنا،
فقد حــدث أن التقيت بشاب كــان يعمل في إحــدى مؤسسات منظمة
الـتـحــريــر فــي ب ـيــروت ،صافحني ب ـحــرارة وكــأنــه يعرفني مـنــذ زمــن.
وبالفعل فقد كان يعرفني من خالل تلك القصة وحدها.
■ تـقــول« :أنــا بطيء فــي الـقــراءة ،وأبـطــأ فــي الكتابة .وبعد هــذا العمر ،تكفيني
اإلطاللة على القراء ،من خالل كتبي فقط» .هذه املسؤولية أمام قارئك ،واحترامك
الكبير له ،أهما ما دفعاك للتواري عن األنظار ،تاركًا الساحة لسواك وقد ّ
غصت
بالصخب واملهارشة على الزبد؟

فاروق االسم
سمى
والم ّ
ُ

ّ
عملية القراءة،
بطئي في القراءة ناجم عن أنني «أســرح» كثيرًا في
وأخضع املــادة للتأمل واملحاكمة شبه النقدية .أمــا عن رغبتي بأن
أتــواصــل مع قارئي من خــال الكتب ،فربما قلت ذلــك عندما اتخذت
ـرار التوقف عن الكتابة الصحافية لألسباب التي ذكرتها ،وكنت
قـ ّ
ّ
أمــنــي النفس أن أجــد مــن الــوقــت ومــاء مــة الحالة الصحية لتكريس
جهدي لكتبي ومشاريعي األخــرى ،لكن الرياح لم تأت بما أشتهي.
ّ
أسبوعية ليست عندنا مشروعًا ثقافيًا
على أي حال ،فإن كتابة مقالة
ُيركن إليه ،فمهما ُبذل في املقالة من جهد ووقت واستنزاف ذهني،
فإنها تبقى منذورة للنسيان.
لقد ح ــدث ،بعد أن توقفت عــن كتابة مقالتي األسـبــوعـيــة ،أن قــررت
الجريدة التي كنت أكتب فيها ،تغيير التصميم الفني ملوقعها على
ً
الـشـبـكــة الـعـنـكـبــوتـ ّـيــة ،مــا اسـتــدعــى تــدمـيــر أرشـيـفـهــا ك ــام ــا ،ومنها
ُ
أرشيف كتابتي ،ما ّ
عرض تلك الكتابة ألن تنسى وكأنها لم تكن.
ّأم ــا ال ـت ــواري عــن األن ـظ ــار ،فـلــه م ـبــرراتــه كـمــا ذك ــرن ــا ،ولـيــس املقصد
الـتــراجــع مــن أجــل تــرك الساحة للثقافة الــرديـئــة .فــإذا كنت أقـ ّـر معك
ّ
الثقافية املريضة ،فإن ذلك ال ينفي وجود
بوجود مثل تلك األجــواء
نتاجات وأقالم جادة تبعث على التفاؤل .وأنا أثق دائمًا بأن املستقبل
ال يخيب الظن فيه.

■ رأيك في املشهد الروائي العربي ،اليوم؟
ً
ُ
لست مؤهال اآلن لتقديم قراءة للمشهد الروائي العربي الراهن ،فأنا
أقرأ على «التابلت» كما ذكــرت .فهذا الجهاز الذي وفر لي التواصل
وع ـ ــدم االن ـق ـط ــاع ع ــن قـ ـ ــراءة الـ ــروايـ ــة ،حــرم ـنــي م ــن مــام ـســة الـ ــورق
وااللتصاق أكثر بــاملــادة املكتوبة ،وقــد عجزت حتى اآلن عن إنجاز
كتابة نقدية عن أي عمل قرأته عن غير الورق ورغبت بالكتابة عنه.
على أي ح ــال ،ربـمــا تكفي نـظــرة إلــى حجم الـنـتــاج الــروائــي العربي
في السنوات األخيرة ،للتأكد من أن الرواية أصبحت تشكل هاجسًا
ّ
كتابيًا لــدى قـطــاع كبير مــن الـكــتــاب الـعــرب .وربـمــا ساهمت جائزة
البوكر في نسختها العربية ،بتشجيع مثل هذا األمر ،وتكفي قراءة
أرقام املشاركات السنوية في املسابقة للتأكد من ذلك.
غير أن البوكر بما حققته من إيجابيات ،خلقت سلبياتها .فقد بات
طـمــوح الحصول على الـجــائــزة يتقدم على طـمــوح الكتابة نفسها،
ُ
وبــاتــت ش ــروط الـجــائــزة تـحــدد ش ــروط الـكـتــابــة .وأخـشــى أن تصبح
ّ
العربية .ولعل هذا
ذائقة لجان التحكيم هي التي ترسم أفق الرواية
االهـتـمــام بــالــروايــة انعكس سلبًا على األج ـنــاس الكتابية األخ ــرى،
بحيث انعدم االهتمام بالقصة القصيرة ،ناهيك عن الشعر والكتابة
ّ
املسرحية وأشكال اإلبداع األخرى.

ب ــا ت ـ ــردد :إب ــراه ـي ــم ن ـصــر ال ـل ــه ،وخـ ّ
ـاصــة
في «قناديل ملك الجليل» و«زمن الخيول
الـبـيـضــاء» وحــزامــة حـبــايــب فــي «مخمل»
و«عندما تنام امللكة».
■ نظل فــي السياق أيـضــا ،أنــت مــن الـنــدرة التي
ق ـ ــرأت ب ـعــض م ـخ ـطــوطــات إم ـي ــل ح ـب ـي ـبــي ،وقــد
أخبرتني عن مخطوطة له اطلعت عليها وضاعت
في ما بعد عند آخرين .نريد إضاءة وتفاصيل؟
مخطوطات إمـيــل حبيبي الـتــي أتيحت
ً
لــي قــراء تـهــا ،كــونــي كـنـ ُـت م ـســؤوال لقسم
ال ـ ــدراس ـ ــات وال ـن ـش ــر ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـث ـقــافــة
ّ
الفلسطينية ،خالل السبعينيات وأوائــل
ّ
ّ
الثمانينيات ،ليست من أعماله السردية.
ّ
باق
الكتاب األول كــان بعنوان «مــذكــرات ٍ
فــي حـيـفــا» ،وه ــو يـقــع فــي خـمـســة أج ــزاء
ضخمة تضم املئات من مقاالته املختارة
الـتــي ك ــان يكتبها أب ــو س ــام فــي جــريــدة
«االتـحــاد» الحيفاوية ،منذ األربعينيات
وح ـت ــى أوائـ ـ ــل ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ويــوقـعـهــا
ً
باسم «جهينة» ،وشكلت سجال تاريخيًا
لـ ـنـ ـض ــال ش ـع ـب ـن ــا امل ـت ـب ـق ــي عـ ـل ــى أرضـ ــه
ب ـعــد  .1948وال ـك ـت ــاب ال ـثــانــي ج ـمــع فيه
حـبـيـبــي م ـقــاالتــه الـثـقــافـيــة تـحــت عـنــوان
«انـ ـفـ ـخ ــوا ف ــي الـ ـ ـص ـ ــور» .وق ـ ــد تـ ـج ــاوزت
الـكـتــب مــرحـلــة التنضيد والـتــدقـيــق ولــم
يتبق أمامها سوى القليل من العمليات
الفنية الروتينية للطباعة ،عندما اندلعت
الحرب اإلسرائيلية العدوانية على لبنان
.1982
كنت خ ــارج لبنان عندما وقــع ال ـعــدوان.
وع ـن ــدم ــا تـ ـع ــذرت ع ــودت ــي إلـ ــى ب ـي ــروت،
ذه ـب ــت س ـن ــاء ،زوجـ ـت ــي ،ب ـج ــواز سـفــرهــا
امل ـص ــري .ت ـعــدت ال ـحــواجــز اإلســرائـيـلـ ّـيــة
والكتائبية في منطقة املتحف وتمكنت
م ــن اسـ ـت ــام ال ـك ـت ــب م ــن ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل
إسماعيل شموط ،الذي كان يشرف على
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـف ـنـ ّـيــة ف ـي ـهــا ،وع ـم ـلــت عـلــى
تسليمها ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تعليمات الــدائــرة،
ّ
ّ
ألحـ ـ ــد األح ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـشـ ـي ــوع ــي ــة الـ ـع ــرب ــي ــة.
وح ـ ـ ــن ج ـ ـ ــاء ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي راج ـع ـن ــاه ــم
بشأنهاّ ،
تنصلوا من املسؤولية وأنكروا
اس ـت ــام ـه ــا ،وض ــاع ــت امل ـخ ـط ــوط ــات فــي
فوضى الرحيل والتحوالت التي لم يعد
فيها الشيوعي شيوعيًا.
مـ ـ ـس ـ ـ ّـودات الـ ـكـ ـت ــاب ،وه ـ ــي م ـ ـصـ ــورة عــن
«االت ـح ــاد» ،ع ــادت مــع إمـيــل حبيبي إلــى
حيفا .لكننا كنا قد بذلنا معًا جهدًا كبيرًا،
وسهرنا الليالي في براغ حتى الصباح،
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

لتحرير الـكـتــب وتهيئتها للنشر ،وهــو
عمل ما كان يمكن له أن يعاد من جديد،
وخـ ــاصـ ــة مـ ــع وقـ ـ ـ ــوع االن ـ ـه ـ ـيـ ــار ال ـك ـب ـيــر
ال ــذي أشــرنــا إلـيــه والـخــافــات والفوضى
ال ـس ـيــاس ـيــة واإلي ــدول ــوجـ ـي ــة الـ ـت ــي دب ــت
في قــوى اليسار العربي والعاملي آنــذاك.
مـخـطــوطــة أخ ــرى إلم ـيــل حبيبي قــرأتـهــا
ب ــامل ـش ــارك ــة م ــع ال ـص ــدي ــق املـ ـخ ــرج قـيــس
الــزبـيــدي ،هــي ثماني حلقات تلفزيونية
م ــن «املـ ـتـ ـش ــائ ــل» ،ك ـت ـب ـهــا إم ـي ــل حـبـيـبــي
نفسه ،غير أنها لم تكن قابلة للتنفيذ.
■ عشت عمرك تحت معطف اليسار ،ومع هذا
ّ
ال نجد أثـرًا ولــو طفيفًا من ظــل إيديولوجي في
سائر أعمالك التي تجاوزت العشرة .أهي املوهبة
بحكمة فطرتها ،أم الوعي؟
ال يـخـلــو األدب م ــن اإليــديــولــوج ـيــا ،ذلــك
ليس عيبًا في اعتقادي ،بل إن العيب كله
يكمن فــي ب ــروز اإليــديــولــوجـيــا ونـفــورهــا
ـاغ وم ـه ـي ـم ــن .اإلي ــدول ــوجـ ـي ــا ال
ب ـش ـكــل ط ـ ـ ٍ
تقول ذاتها بوضوح .فكلما كانت هامسة
بشكل أفضل،
أكثر ،كان صوتها مسموعًا
ٍ
ُ
ومقنعًا أكثر.
واإليــديــولــوج ـيــا ،إذا ش ـئــت« ،ت ـشــي» بما
ت ــري ــد ،ف ــإن قــال ـتــه ب ــوض ــوح اف ـت ـقــد الـنــص
فنيته وأسقط عن نفسه صفة الفن ،فخسر
الفن واإليدولوجيا معًا.
ع ـن ــدم ــا أك ـ ـتـ ـ ّـب ،ع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،فــي
«عـصـفــور الــش ـمــس» ،عــن ام ــرأة عــانــت من
ال ـظ ـل ــم االج ـت ـم ــاع ــي واإلنـ ـس ــان ــي ،فــإنـنــي
أعـلــن انـحـيــازي إل ــى اإلن ـســان وإل ــى الفكر
اإلنـ ـس ــان ــي الـ ـ ــذي ي ـق ــف ف ــي م ــواج ـه ــة كــل
أش ـ ـكـ ــال الـ ـظـ ـل ــم .وعـ ـن ــدم ــا يـ ـك ــون املـ ـح ـ ِـدد
الزمني لذلك الظلم واقعًا في إطار تاريخي
يستفحل فيه الظلم السياسي واالغتصاب
التاريخي ،أكون منحازًا إلى املظلوم وإلى
ال ـف ـكــر ال ــراف ــض لـلـقـهــر وس ـل ــب األوطـ ـ ــان،
ب ــل ومـتـكـئــا عـلــى ه ــذا الـفـكــر ف ــي مـحــاولــة
الفهم والتحليل ،ومن قناعة أن هذا الفكر
ّ
يتحول إلى قوة مادية تعمل على التغيير.
قبل سنوات ،كنت أقرأ نصًا روائيًا لكاتب
ّ
«ي ـس ــاري» ،يـشــكــل بالنسبة لــي أنـمــوذجــا
لسطوع اإليديولوجيا ووجودها النافر،
وباختصار :ملــرض الطفولة اليساري في
األدب .لنستمع إل ــى بـطــل ال ــرواي ــة يصف
حبيبته :قلت لها «إنني أحب فيك أمميتك،
تلك النجمة املشعة في سماء البروليتاريا،
والتي تصطخب بموسيقى اآلالت العذبة:
ذاك ال ــوه ــج ال ـ ــذي ي ـض ــيء دروب الـخـيــر
والعدالة ،دروب الخير والعدالة واملساواة،
تلك الدروب االشتراكية العظيمة» .يومها
ُ
كتبت ساخرًا :يا له من عشق رائع يستنير
بمبادئ املاركسية اللينينية!

ً
جديدا إذا ما قلت إن معنى
قد ال أكشف
ّ
االسم فاروق هو الذي يفرق بني األمور،
الخطاب
ُ ّ
عمر بن َّ
والفيصل ،وإن الخليفة ْ
لــقـ ــب بــال ـفــاروق لـكــو ّنــه َي ــف ـ ُـرق ال ـحــق من
ـاطــل ،وإن مــن ح ــق ال ــروائ ــي والـنــاقــد
ال ـبـ ِ
ّ
الفلسطيني فـ ــاروق وادي أن ُيــذكــر أنــه
بهذا الصدد اسم على ّ
مسمى ،لكن يبقى
ـي إزاء ال ـق ــارئ  -ف ــي مناسبة
م ــن واج ـب ـ ً
حلوله ضيفا على «ملحق الثقافة»  -أن
ً
أسبابا كافية ّ
تبرر ذلك.
«أهيئ» له
وال ّ
يتسع املقام ألكثر من سببني اثنني.
ً
ّ
السبب األول ،نأيـه عــن التبجـح .فمثل
يؤكد وادي مــرة أخــرى هنا أنــه ال يجرؤ
على وصف كتابه «منازل القلب» ()1997
ً
ب ــأن ــه رواي ـ ـ ـ ــة ،ألن ش ــرط ــا أس ــاس ـ ًـي ــا مــن
شـ ــروط ال ــرواي ــة يـنـقـصــه ل ـي ـكــون كــذلــك،
وهــو «التخييل» ،الــذي غــاب عنه ً
تماما،
فــالـتــزم الـ ّـســرد فـيــه ب ــاألح ــداث والــوقــائــع
كما حدثت في الــواقــع من دون تحريف،
وب ــاألش ـخ ــاص ك ـمــا ك ــان ــوا ،أو ك ـمــا هــم،
وب ــامل ــديـ ـن ــة (رام الـ ـ ـل ـ ــه) ف ـ ــي حـ ــدودهـ ــا
ّ
ّ
الواقعية.
الجغرافية والتاريخية
وبغية مجادلته بالتي هي أحسن ،أسمح
لنفسي أن أش ــرك ال ـق ــراء ب ـق ــراءة املقطع
التالي من «منازل القلب»:
«م ـط ــر ال ي ـش ـب ـهــه م ـط ــر آخ ـ ــر! ل ـ ــرام ال ـلــه
مطرها ،بروقها ورعودها .وها أنت اآلن
ّ
تتسلق خيوط املطر املندفعة إلى األرض.
تصنع منها طريق معراجك إلى السماء.
ً
وه ـن ــاك ،ت ــرى رع ــد رام ال ـلــه جـمـيــا كما
تــرويــه عـجــائــزهــا ال ــراح ــات واملـقـيـمــات.
فـمــا الــرعــد فــي س ـمــاء املــدي ـنــة إال صـ ًـدى
م ـقـ ّـد ًســا لــوقــع حــوافــر فــرســن مجنحني
ل ـه ـمــا لـ ــون ال ـح ـل ـيــب ورائ ـ ـحـ ــة ال ـب ـخ ــور،
يـمـتـطـيـهـمــا «إب ــراه ـي ــم ال ـخ ـل ـيــل» و«م ــار
جرجس» ويطاردان على صهوتيهما في
فـلــوات الـسـمــاء ..سـمــاء رام الـلــه وحــدهــا،
ودون غ ـي ــره ــا م ـ ًـن سـ ـم ــوات الـ ـل ــه ال ـتــي
خلقها ً
سبعا طباقا.
ال ت ـس ــأل ــوا أهـ ــل امل ــدي ـن ــة ك ـي ــف نـسـجــوا
ح ـكــايــة رع ــده ــم .اس ــأل ــوا ال ـخ ــال ــق ال ــذي
اخ ـتــار ه ــذه ال ـس ـمــاء ،دون س ــواه ــا ،ملثل
ً
مفتوحا للريح
هذا املطر ،وهيأها مدى
وس ـنــابــك ج ـيــاد تـسـبــق ال ــري ــح ..وتحمل
عـلــى ظـهــورهــا أج ـس ـ ًـادا أثـيــريــة مـنــذورة
للقداسة والنبوءات...
أرض خلقت ملثل هذه السماء..
األنبياء..
سماء خلقت لتعدو فيها جياد
ّ
تكاد تتماثل للشفاء من الحنني ،تتخفف
مــن ن ــزف األش ـ ــواق ،لـكـنــه امل ـط ــر ..يعيدك
إل ــى ًكــل مــا ك ــان فـيــك ،ويـنـفــث فــي ال ــروح
ش ــوق ــا أزل ـ ًـي ــا ل ـل ـم ـكــان ،ال ي ـس ـت ـكــن ..وال
يـسـكــن بــال ـل ـق ًــاء ،وح ـ ًن ـي ـنــا ال ش ـف ــاء منه
لرام الله ،مكانا وزمانا!» .أفال يثبت هذا
الـنــص  -على سبيل النمذجـة  -انـطــواء
سرد الكاتب على طاقة إقناع كفن ،ال بما
ُيضفى عليه من تصورات ذهنية ُمسبقة
ال تـجــد طــريـقـهــا إل ــى الـتـعـبـيــر األص ـيــل،
وه ــي ال ـطــاقــة عـيـنـهــا ال ـت ــي ك ــان ت .س.
إل ـيــوت يــأخــذهــا بــاالعـتـبــار فــي ت ـصـ ّ
ـوره
ّ
الفني في ذاته؟
لطبيعة العمل
السبب الثاني ،كتاب وادي «ثالث عالمات
في الرواية الفلسطينية» ( ،)1981والذي
ً
يجب أن ُيقال  -فضل عما يرد في الحوار
ّ
 إن ــه ل ــم يـصـبــح مــرج ـعــا ف ــي م ــا يـخــصث ــاث ــة روائـ ـي ــن ًفـلـسـطـيـنـيــن مــؤسـســن
فـحـســب ،ب ــل أي ــضــا عــامــة نـقــديــة فــارقــة
في ما يتعلق بمقاربة األدب الفلسطيني
ّ
الفني .خاض وادي
ضمن معايير اإلبداع
فــي هــذا الـكـتــاب ،مــن ضمن أم ــور أخــرى،
غمار اإلجــابــة عن الـســؤال بشأن البداية
الحقيقية للرواية الفلسطينية .وقد وجد
أنه حتى عام  1963لم تتجاوز الروايات
الفلسطينية التي كتبت وال سيما بعد
ع ــام  ،1948كــون ـهــا م ـج ـ ّـرد «مـ ـح ــاوالت»
مـتـعـثــرة ت ـحــركــت ب ـط ـمــوح الـتـعـبـيــر عن
قـضـيــة فـلـسـطــن ،ل ـكــن خــانـتـهــا قــدرتـهــا
ّ
ع ـل ــى ت ـم ــل ــك أدوات ال ـك ـت ــاب ــة ال ــروائـ ـي ــة،
أو ع ـل ــى ت ـم ـلــك الـ ــواقـ ــع ن ـف ـس ــه .وب ــرأي ــه،
ف ــإن تـمـلــك ال ــواق ــع وتـمـلــك األداة الفنية
املـتـمـيــزة وتـضــافــرهـمــا ّ ال ـجــدلـ ّـي لـصــوغ
عـمــل فـنـ ّـي مـتـقــدم ،تـحــقــق أول م ــرة على
صعيد ال ــرواي ــة الفلسطينية فــي العمل
ال ــروائ ــي األول لـغـســان كـنـفــانــي «رج ــال
في الشمس» .هذا العمل قـ ّـدم رؤيــة فنية
وأيديولوجية وسياسية تتجاوز الرؤيا
السياسية واأليديولوجية املعلنة خارج
الـنـ ّـص للكاتب نفسه .واسـتـطــاعــت هذه
ال ــرواي ــة أن تـسـتــوعــب ش ــروط تــاريـخـهــا
وأن تـ ـح ــاول رصـ ــد ح ــرك ــة ج ــوه ــره وأن
تجيب عــن أسئلته الـجــوهــريــة .وخلص
وادي إل ــى أن تـحـقــق جــدلـيــة الـسـيــاســي
ّ
املتقدم في صياغة فنية
واأليديولوجي
م ـت ـق ــدم ــة ،ج ـع ــل م ــن ع ـم ــل ك ـن ـفــانــي ه ــذا
البداية الحقيقية للرواية الفلسطينية،
وج ـ ـ ً
ـذرا أول م ــن ج ــذوره ــا ت ـنــامــت على
ام ـت ــداداتــه م ـح ــاوالت فلسطينية أخـ ًـرى
الح ـق ــة ف ــي هـ ــذا ال ـح ـق ــل ،وك ــان ــت إي ــذان ــا
بــانـتـقــال الـكـتــابــة مــن زم ــن الـخـطــابــة إلــى
زمن الكتابة .ما زلت أذكر أن هذا الكتاب
ك ــان ف ــي حـيـنــه بـمـثــابــة ت ـجــديــد ملـنــاهــج
مـقــاربــة الـكـتــابــة الــروائ ـيــة الفلسطينية،
يسعف في الغوص على قيمها الفكرية
والجمالية ،ويتيح إمكان امتالك الوعي
للتفريق بني الخطابة ...والكتابة.
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كلمات

تشارلز سيميك

من كتب تشالز سيميك المنشورة« :محيطي الكتوم»  ،2005و(قصائد مختارة
 )2003 -1963وقد حصلت هذه المجموعة على جائزة جريفين الدولية للشعر
عام  ،2004ونال شعره جوائز عديدة أخرى ،منها :جائزة البوليتزر لعام 1990

ّ
فيما أنت جالس تتذكر الليل
طرق أحد عليك الباب.
كـنــت ت ــردد مــن ال ـخــوف فــي أن تـفـتــح ،لكنك حني
فعلت
هي ذي تطلب منك شمعة.
فأخبرتها بأنك ال تملك واحدة.
وقف كالكما ً
وجها لوجه.
بني بيتني معتمني
وأنتما عاجزان عن قول أي شيء
قبل أن يدير أحدكما ظهره لآلخر.

حبيبتي ،أنت التي تقضني لياليك
في تعذيبي
وأنت تمسكني لي بمرآة وراء أخرى
في الظالم،
إن كان هناك أي شيء أعرف أو أفعل اليومَ،
فإني ال أستحق الشكر ألجله،
فأنا مدين لبراعة تعذيبك
ً
ومثابرتك في أن أظل صاحيا.

دوري

بلند الحيدري ذاكرة المنفى الشاحبة

أنا مدين لبراعة تعذيبك

كنا نتدافع وســط حشد كأنه ســرب نمل مضطرب فــي دهاليز محطات قـطــارات أنـفــاق لندن
ً
ً
املزدحمة في يوم صيفي حار ،نحاول أن نجد طريقا بديال إلى مبتغانا بعد أن فوجئنا بإغالق
خــط القطار الــذي كــان يفترض أن يحملنا مباشرة فــي رحلتنا الطويلة مــن جنوب لندن إلى
شمالها .لكنني استطعت أن أتدبر أمري بني صعود سلم كهربائي ونزول آخر ،وأخبر صديقتي
ببداية معرفتي به ،املعرفة التي كانت وراء قرار القيام برحلة اليوم األكثر تعقيدًا من املتوقع.
ال أدري أي إغراء شكله بالنسبة لي كتاب صغير بغالف بسيط أبيض بعنوان «أغاني الحارس
املتعب» ،قلبت صفحاته وعيناي تجريان بافتتان بني القصائد ،اشتريته بدون تردد في ما كان
ّ
للتصيد الحر في املكتبات ،ليصبح ديــوان الشعر األول الــذي يمثل اكتشافي
باكورة جوالتي
ً
الشخصي بدون أي توجيه أو سابق اطالع ضمن مجموعتي الخاصة الناشئة حديثا من كتب
الكبار ،الكتب التي كنت أحضنها بحب ً
تماما كما أحضن دميتي ذات الشعر األحمر والقوام
املمشوق .فــي تلك الفترة ،قبيل الــدخــول فــي تمرد املــراهـقــة ،كنت أنفذ بــإخــاص نصيحة أحد
العارفني بوضع خط تحت الكلمات والجمل التي تعجبني في كل كتاب أقــرأه ألستفيد منها
في مشروعي األزلــي في أن أصبح ً
يوما كاتبة .ولــم تفلت من خطوطي في هــذا الــديــوان سوى
ً
ً
ّ
كلمات قليلة من قبيل «في ،وعندما» وطبعا عالمات الترقيم ،لذا ،ودرءا لإلحراج كان علي بعدها
بسنوات أن أقاوم بشدة إغراء أن أطلب من الشاعر البشوش كتابة إهداء متأخر لي على الكتاب
ّ
الذي أشعل رأسي بالشعر واألسئلة ّ
عصيًا على فهمي ،كما ساهم
وأرقني بأسى جميل كان
إلى حد بعيد في تعزيز ثقتي بذائقتي في انتقاء الكتب ،وذلك خالل لقاء سريع يتيم في بداية
ً
التسعينات حني زار الالذقية مشاركا في إحــدى األمسيات الثقافية القليلة التي صــدق فيها
برنامج مهرجان املحبة مع رواده من عشاق الشعر العطاش ً
دوما.
بلند الحيدري. ..
ً
«ال نأخذ تعرفة الدخول ممن جاء يزور ً
قريبا أو صديقا» ،قالت موظفة االستقبال عند مدخل
مقبرة «هــاي غيت» ،وهي تمد إلـ ّـي خريطة املكان مشيرة إلى مثوى بلند الحيدري الــذي طلبت
مساعدتها في العثورعليه وسط متاهة من البيوت الضيقة ،قالتها بترحاب كأنما أسعدها أن
ّ
ً
خصيصا ليؤنس أحــد الـنــزالء الوحيدين الذين هم في عهدتها .إل أن األمــر لم
تجد من يأتي
يكن بالسهولة التي ترسمها ورقة وسط غابة من األشجار والنباتات وشواهد القبور القوطية
واملدافن املزينة بأعمال فنية غريبة تشكل الجزء الشرقي من هذه املقبرة الهائلة التي أنشئت
عام  1839وتعد من أشهر معالم لندن التاريخية ،فهي تضم رفات كوكبة من أهم شخصيات
ً
ّ
القرن التاسع عشر وصوال إلى اليوم ،من نحاتني وموسيقيني ورسامني وعلماء وكتاب وشعراء
ورجاالت اليسار وسليلي العائلة املالكة ،لعل أشهرهم على اإلطالق كارل ماركس الذي يجتذب
ً
سنويا من أنحاء العالم ،ومنهم الروائية اإلشكالية مــاري آن إيفانس التي
مدفنه آالف السياح
عرفها العالم باسم جورج إليوت ،والنحات إدوار هوديجز بيلي صاحب تمثال األدميرال نيلسون
الشهير املنتصب في ميدان الطرف األغر (ترافلغير سكوير) ،ووليام فرايز غرين رائد التصوير
السينمائي .لكننا في النهاية عثرنا عليه حيث لم نتوقع ،في ركن مكشوف للشمس مقابل مدفن
كارل ماركس تقريبًا.
ُ
ً
عشرون ً
عاما لعلها كافية في عرف لندن ،التي عاش فيها نحو  15عاما وأصدر مجلة وعمل
في الصحافة وكتب وعرف الكثير من الصداقات ،منذ بداية الثمانينات إلى أن وافته املنية في
مستشفى رويال برومتون في السادس من أغسطس /آب عام  ،1996كي تنساه ،أو باألحرى
كي ينساه املنفيون مثله من سكانها ،أو هكذا يقول قبره الرخامي الرمادي العاري في الذكرى
العشرين لرحيله مــن وردة واحــدة أو شمعة أو أنـفــاس محب ،وكــذا يقترح الغياب املطبق ألي
احتفالية في منفاه األخير ،بشعره وذكراه ،أو أمسية تكون بمثابة تحية لروحه الشاعرة الشفيفة.
«إن مت هنا ..في الغربة ..في املنفى /إن مت غـ ًـدا /فسيحمل شاهد قبري :هذا وطني /هذا من
أجلك يا وطني»
إنها شهادته الصارخة ،التي ما عاد ممكنًا تخفيفها في لعبة اإلحالة إلى املجاز ،على غربة بحجم
حياة وحرمان بحجم وطن ،منقوشة على السطح الرخامي.
عشرون عامًا من املدهش أن تكون كافية ليمعن بعض الذين كتبوا عنه في سياق معلومات
مغلوطة برغم أولويتها التي ال تحتمل الشك ،مثل مكان مولده ،الذي تارة يذكر في السليمانية
وأخرى في بغداد ،ومكان وفاته ومستقره األخير ،الذي يحلو للبعض أن يعتبره في نيويورك
ذاكـرًا اسم مستشفى هناك .ولنا أن نتخيل بتعميم الحالة كيف بمرور الزمن يمكن أن تلتوي
رويدا ً
الوقائع وتتالشى الحقائق ً
رويدا كاألطياف.
بلند الحيدري ،الشاعر العراقي الكردي الكبير ،الذي ولد عام ( 1926لم أستطع التحقق من املكان)
ونشأ في بغداد ،عربي اللغة ،ثقافة ومنجزًا ،أحــد أهــم رواد الشعر العربي الحديث إلــى جانب
بدر شاكر السياب ونــازك املالئكة وعبد الوهاب البياتي ،الشاعر املشغول بالتضاد ،املسكون
ّ
باغتراب أعمق من املكان ،الوجودي الرقيق ،والواقعي القاسي ،ابن الحياة التي تعلم منها مباشرة
بدون وسيط ،عاشقها امللتجئ من خيباتها إلى املطلق في املوت ،األمني في انحيازه إلى الحرية
ً
ً
ً
ً
ً
وشامال ،ما أجبره على أن يمضي ثالثني ً
عاما متنقال
ديمقراطيا حاضنا
واإلنسان والعراق وطنا
بني املنافي ،املجدد واملتعدد في اهتماماته بني الشعر والدراسات والفن التشكيلي والصحافة.

اإلمبراطورة

ندى منزلجي

الثقافة

مع ذلك ،من أعطاك حق
الحكم على تعاستي؟
أي روح بيضاء كالثلج
جمعت هذه الالئحة التي ال تنتهي من األخطاء
التي تقرأينها ّ
علي كل ليلة؟
النبرة التي تتخذينها حني أطلب منك التوقف
تجعل الواحد يظن
بأنك كنت ً
يوما على فراش أمبراطور صيني.
أحب أكثر حني نظل صامتني.
حني نتمدد ً
جنبا لجنب
كعاشقني بعد الحب.
مرة أخرى يأتي النهار
أنثى طائر صغير على األشجار تسفح قلبها
في اللحظة العجيبة لقدوم الضوء.

من املؤلم.
قضاء ليل جميل في األرق.

العاشقان

في الغابة في يوم أحد معتدل
ً
حني كنا أطفال.
صادفنا شخصني مستلقيني على األرض.
يدًا بيد ،كنا نحن أنفسنا
ّ
خائفني من أن نضل طريقنا ،رأينا
ً
ما ظنناه أول رقعة ثلج.

بشأن الحروب القائمة
سمعتهم يقولون على التلفزيون
بأنها ستطول إلى األبد
ما دام أعداؤنا كثيرين.
ستكون هناك صفقات كافية
لصانعي القنابل،
ّ
والبزات العسكرية وأسرة الجرحى،
وبكل تأكيد ،األكفان.

كالهما عار يلتصق باآلخر
على األرض ،والريح
تتأرجح فوقهما األغصان
وفيما كنا نتسلل ،لم نعرف ً
أبدا
من يكونان ،لم نذكرهما ً
أبدا في ما بعد
ال في ما بيننا وال إلى أحد آخر.

ٌ
دوري في الحديقة ،يأمل
إن كان رئيسنا على صواب،
بأننا أنا وأنت قد نكون عكاكيز
حني تزورنا في املرة القادمة.

عزلة

العتمة

البيت الوحيد الذي لم يكن لنا أنا وأنت غيره.
في حجم علبة كبريت -
ً
أحيانا ،واسع كسماء مليئة بالنجوم -
في صحبتك كمالك وحيد
ممنت للدغة براغيث تحكها

الشاعر

تشارلز سيميك ،شاعر ومترجم وكاتب
مقاالت أميركي من أصل صربي ولد
في مدينة بلغراد بيوغوسالفيا
السابقة .عاش سنين الكارثة التي
حلت بأوربا خالل الحرب العالمية الثانية
وهاجر بعدها في سني مراهقته إلى
أمريكا ( ،)1953بعد تجربة الخدمة في
الجيش األميركي ،أصدر بعد تخرجه
في جامعة نيويورك  1966مجموعته
الشعرية اال ولى «ما الذي يقوله
العشب» عام .1967

تستلذ وقوعها ثانية في النوم.
ٌ
ٌ
ليل مبتل.
دم في املزراب
وسيول ٍ
تترقب بزوغ الشمس.

الالمرئي

صرخة في الشارع
ً
شخص يغلق أبواقا على شيطانه.
ٌ
صمت من جديد.
يعود
الريح تدحرج األوراق
الطيور رابضة في أعشاشها.

قرأت اليوم عن طفل
حبسه ألعوام في خزانة
أبواه املجنونان
في الطريق الذي كنت تمشي فيه كثيراً.
مهموم بمشاغلك الخاصة
ً
ً
ترى قليل ،وال تسمع شيئا
مما يدور حولك،
في طريقك إلى البيت
يمر بك زوجان عاشقان
ً
زهورا ومؤونة
يحمالن
يدفعان عربة رضيع
متباطئني إلى خلف يوبخان ً
كلبا.

عزيزتي رسل

جيل مايير
في عمل له
()Getty

عزيزتي رسل:
لليال ،وأنت تأخذينني في جولة خاصة
ٍ
إلى مكتبة املدينة الخاوية.
ُ
كنت بالكاد أتابعك
وأنت تحدقني بإمعان على طول الرفوف
متهجئة أسماء الكتب
مشيرة إلى ما يجب أن أقرأ منها،
َّ
نسيت كل شيء عني
ثم
ِ
ساحبة خيط اإلنارة
تاركة ّإياي في العتمة
أتحسس ً
كتابا
على ّالرف،
ً
الكتاب الخطأ يقينا.
سأنتبه إلى ذلك توًا
من املكتبي
تحت نظراتك املتأسفة
وهي تالحقني في الشارع
حيث لم َ
أقو على الوقوف

والنظر في ما بني يدي
ُ
اختفيت ً
تماما وراء الزاوية.
إلى أن
كيف عثر على كل هذا الفتات؟
كيف عثر على كل هذا الفتات؟
ً
الذي ينثره ً
يمينا وشمال
فيما تحتشد حوله العصافير
يحط أحدها على كتفه.

انقالب في حياته
محمود الريماوي

ُ
عرفت ً
جوابا
بعد أيام قليلة
ّ
باملخبزة حيث تبي أنه
يجمع أرغفة قديمة
ً
شاكرا هذا وذاك
ثم ليلة البارحةّ ،
تخيلته
ً
جالسا على سريره الضيق
ّ
ً
يفتت خبزا بيديه،
ً
إال إذا كان ،حقا ،قد مات.

أنت بسيطة

أقــول لك ،هذه حقيقة ،إنها هي نفسها ،تلك التي
أخرجوها من علم الجمال وقالوا لها بأنها لم تكن
من قبل.
أنت بسيطة ،ال صفات لك ،تفوقني الوصف ،وكل
ما إلى ذلك .يعجبني مئزرك ،والتسريحة الصينية
ال ـج ــدي ــدة ل ـش ـعــرك .أح ــب أي ـض ــا الـقـيـلــولــة ســاعــة
ّ
الظهيرة ،والنبيذ األبـيــض املثلج بمهارة ،وجــدال
الفالسفة.
أي مـتـعــة وس ـع ــادة كـنــت تمنحيننا فــي كــل مــرة
تنحنني فيها على «الـكـنـتــوار» السـتــام نقودنا،
فنتنشق نفحة من أنفاسك .كنت تمضغني رقائق
الخبز بالسمسم ،والسجق املـثـ ّـوم ،أيها املخلوق
اإللهي.
حني سمعت العجوز بلوتينوس يقول «كــل روح
ُ
ُ
نظرت إليه ً
وركضت إلى البيت
شزرا،
تتوق إليك».
ّ
ألت ـعـ ّـرى وأقــبــل شــرائــح اللحم ال ــوردي الـتــي كنت
تقدمينها ّ
إلي بيديك.

وصف الشيء الضائع

لم يكن له ً
أبدا اسم من قبل
وال أذكر كيف عثرت عليه
حني خبأته في جيبي
كزر مفقود
غير أنه ليس بزر
أفالم الرعب
والكافتريات الليلية
غبش الحانات املعتمة
وبرك املطر
في الطرقات الزلقة
ً
ً
ومغمورا
ظل ذلك الشيء خامل
كطيف في حلم
كمالك فوق شجر السرو
ثم فجأة اختفى
مضت األعوام متوالية
في محطات ال أسماء لها
إلى أن قال لي أحدهم أهذا كل شيء؟
ً
معتوها
وألني كنت
توجهت إلى أرض خالء
من غير أن تلوح لي مدينة في األفق.

(ترجمة الخضر شودار)

ً
رجـ ٌـل ُيحب النمل ّ
حبًا ًّ
جما ،أســوة بالكائنات واألشياء
الصغيرة ،الضئيلة التي تستهويه.
ذات يوم شعر بألم في أذنه اليسرى.
بمراجعة الطبيب املختصّ ،
تبي أن هناك نملة تسعى
في باطن أذنه .وقد استخرجها الطبيب وعرضها أمامه
داخل منديل ورقي ،لكنه أشاح بناظريه كي ال يراها.
لنفسه
لم يتوقف الرجل عن محبته للنمل ،وقد اعترف
ً
أنه كان يمشي بغير احتراس قبل سنوات ،وداس نملة
في طريقه ،وها هي ًقد انبعثت تسعى في أذنه.
وبما أنه لم يقتل نملة سواها ،فلن يصادف مرة أخرى ّأية
نمل ٍة في إحدى أذنيه ،وهذا ما حدث.
الــرجــل فــي واقــع الـحــال لــم يسحق ّأيــة نملة طيلة حياته
املديدة.
ّ
ّ
نملة .لكن
لقد تخيل
مجرد تخيل أنه داس ذات مرة على ُ
شعوره بما ّ
تخيله كان شديدًا وقويًا ،ويضاهي وق ُعه في
ْ
نفسه وق َع الحقيقة.
ّ
حافة السرير

حينما انتقل من النوم على الفراش املمدود على أرضية
الغرفة ،إلى الرقاد على السرير ،فقد شعر بانقالب في
حياته .ليس هناك في الحارة وال في املدرسة ،بني أترابه
ممن يماثلونه أو يجاورونه في سن الحادية عشرة ،من
ينام مثله على ســريــر .لقد شعر بالزهو والتميز وهو
يرقد على سريره الحديدي مرتفعًا عن أرض غرفة النوم
ً
ّ
بنحو نصف متر أو يزيد قليال .وقد تمنى ألصدقائه أن
تسعفهم الـظــروف ويناموا مثله على سرير ،ويعاينوا
الـتـجــربــة املــده ـشــة بــأنـفـسـهــم ويــاح ـظــوا ال ـف ــرق :كيف
يصبح النائم أقرب الى السقف والنافذة ،وكيف ال يشعر
ً
بصالبة األرض ،وال بسخونتها أو برودتها مثال.
ٌ
أمر واحد ظل يؤرق الصبي ،فهو كثير التقلب في رقاده،
ويجد نفسه مرة على حافة الطرف األيمن ،ومرة على
أقصى الطرف األيسر من السرير ،فمن يضمن له أن ال
يقع عنه؟
لم ُيبح ألحد من أصدقائه بتوجسه هــذا ،واحتفظ بهذا
الهاجس لنفسه ،مخافة األقاويل.
وه ــا ق ــد مـضــت أرب ـع ــون سـنــة وأك ـث ــر عـلــى اسـتـخــدامــه
ّ
للسرير ،نــام خاللها على أسـ ّـرة عديدة في بيوت تنقل
بينها ،وفــي ف ـنــادق دول ع ـ ّـدة ،لــم يـقــع خــالـهــا وال مــرة
ّ
واحدة عن سريره ،رغم أن عادته في التقلب قبل النوم لم
تفارقه ،وهو واثــق أن «معجزة» ما حالت دون سقوطه،
لكنه ليس متأكدًا ما إذا كانت هذه «املعجزة» ستتواصل
أم ال.
ليس ألنه ..

ّ
الـكـلــب ال ـبــنــي الـلـطـيــف ال ــواف ــر ال ــوب ــر ال ــذي تـغـطــي أذن ــاه
الـطــويـلـتــان جــانـبــي رأس ــه الـصـغـيــر ،ي ـ ُ
ـدرج ســريـعــا على
الــرصـيــف الـعــريــض النظيف ،وخلفه صاحبته السيدة
الشابة األنيقة بساقيها الطويلتني داخــل بنطال أســود،
ُ
تـمـســك بــالـحـبــل الـطــويــل املــرتـخــي ال ــذي ينتهي بحلقة
مطاطية حول عنقه ،وتحاول ضبط سرعة مشيها على
ََ
إيقاع سرعة مشيه .السيدة صاحبة أنــفــة ،ذات اعتداد،
منتصبة القامةُ ،ت ّ
صوب وجهتها نحو األمام ،وال تتلفت
ُيمنة أو ُيسرة .لكنها كأي شخص ،ال تخلو من نقطة
ضعف صغيرة أو كبيرة.
االنسياق وراء الكلب يبهجها .وال بد أن مشاعر الحيوان
الصغير حيالها ،إيجابية جدًا .لكن ليس معلومًا الى أين
يهرول هذا ،وما الهدف الذي يتجه حثيثًا اليه.
ال ـش ــاب ــة ب ـن ـظ ــارة صـيـفـيــة س ـ ــوداء وذراعـ ـ ــن طــويـلـتــن
عاريتني ،تنساق وراءه ليس ألنه ٌ
كلب بالضرورة ،أو ألنها
ّ
تمقت الرجال وتقاطعهم ،بل ألنها وجدت ضالتها أخيرًا،
وجدت شيئا واحـدًا (أو وجدت من) يستحق وحده أن
يقودها ،وأن تستسلم لقيادته لها.وها هي تفعل.
وبالطبع فإن أحدًا ال يعترض طريقها.
فساد

لم يـ َـر الطفل في نومه تمساحًا يقول لــه :ارسمني وإال
التهمتك.
لم يذهب الطفل إلى املدرسة مذعورًا مما رأى.
ّ
لم يتعرض الطفل إلى الهزء من أترابه األطفال ملا حاول
مصارحتهم بالذي رآه في األحالم.
لم يرسم الطفل تمساحًا في حصة الرسم ألن املعلمة
تحب الفراشات والنجوم ال التماسيح.
لــم يــرســم ف ــراشــة ضـخـمــة ذات ل ــون داك ــن عـلــى هيئة
تمساح تزحف تحت سطح النهر.
لم يقل للمعلمة إنك ال تعرفني السبب.
لــم ُيبح لها بأنه رأى التمساح كما يــراهــا ،وسمعه كما
يسمعها.
لم تزعل منه املعلمة.
لم يزعل هو من املعلمة لزعلها عليه.
لم تؤرقه املعلمة مثلما لم ّ
يؤرقه الحيوان املائي.
لم يكابد اليقظة مثلما كابد النوم.
لم ..

قصة

ساحة الحطب
عزيز تبسي
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لم يعد باإلمكان الــوصــول إليها ،بعدما أمست أرضها
ســاحــة ص ــراع حــربــي .أغـلــق مــدخـلـهــا الـغــربــي بستارة
ط ــويـ ـل ــة ،ب ـغ ــاي ــة ح ـج ــب ال ـ ــرؤي ـ ــة عـ ــن أع ـ ــن ال ـق ـنــاصــن
ومناظيرهم ،تنسدل من أعالي عمارة تتوسط الشارع
املـ ــؤدي إل ـي ـهــا ،لـتــامــس إسـفـلــت ال ـطــريــق ،بـيـنـمــا تغلق
مداخلها األخرى ،الحواجز العسكرية ومتاريس أكياس
الرمل ،واألبنية املفخخة باأللغام والقناصة.
وكان باإلمكان أن تصلها من طرقات عدة ألنها مفتوحة
على األمكنة كلها.
م ــن ال ـج ـنــوب ،م ــن ال ـطــرقــات واألزق ـ ــة اآلت ـي ــة م ــن ج ــادة
الخندق ،والسبع بـحــرات وبــاب النصر...حيث املدخل
اإلجباري من انعطافة «عوجة الكيالي» ملالقاة مدرسة
«الـنــشء الجديد» والعديد من املصانع الصغيرة التي
تنتج حلويات «جوز الهند» و»كعك اللوز» و»املارينغا»،
وبــاعــة لــوحــات «الـكــانــافــا» وأغطية ال ـطــاوالت .بصعود
إل ــى س ــوق ال ـص ــاغ ــة ،أو ان ـع ـطــافــة شــرق ـيــة إل ــى حـمــام
الوالي «بهرام باشا» ،الذي تعقبه حوانيت باعة البيض
وال ــدج ــاج الـهــاجــع فــي أقـفــاصــه واألران ـ ــب الــاهـيــة في
أقفاصها وجزارو األغنام والعجول.
من الشرق ،من أزقــة التدريبة والهزازة وزقــاق األربعني،
تتعاقب ورشــات صناعة األحذية والحوانيت التي تبيع

لوازم املهنة ،وال بد من تالفي االزدحام في الزقاق الذي
يطل عليه «الحاج عبدو الفوال».
م ــن الـ ـغ ــرب ،م ــن شـ ــارع ال ـت ـلــل م ـ ــرورًا ب ـســاحــة امل ـط ــران
جـ ــرمـ ــانـ ــوس فـ ـ ــرحـ ـ ــات ،وال ـ ـكـ ــاتـ ــدرائ ـ ـي ـ ـتـ ــن املـ ــارون ـ ـيـ ــة
والكاثوليكية ،سوق الصاغة وباعة الحقائب النسائية.
من الشمال ،من حي العزيزية وبوابة الخل ،فرن بولص
للمعجنات ،ومــدرســة القلبني األقــدســن وسلسلة من
ح ــوان ـي ــت ب ــاع ــة أق ـم ـش ــة ال يـ ــزالـ ــون ي ـع ــرض ــون نـسـيــج
«البروكار» و»األورغانزا» مكيلني املدائح لهما ،وحوانيت
العطارة وباعة األلبان والزيتون.
ل ـي ـســت س ــاح ــة م ـثــل ال ـس ــاح ــات ال ــواس ـع ــة ال ـت ــي يمكن
مـصــادفـتـهــا فــي امل ــدن األوروبـ ـي ــة ،ال ـتــي تــأسـســت على
تنظيم وتخطيط مديني حــاذق ،عمل على املباعدة بني
املساكن ،وتوسع الطرقات ،وتقطيع األماكن بجزر من
غابات السرو والصنوبر والكستناء ،وتزيينها بأحواض
مسطحة من املياه والنوافير ،وفصل األماكن الصناعية
عن أماكن السكن.
بخجل وارتـيــاب توسعت املدينة ،فــي القرنني السادس
ٌ
ٌ
طموح ملبادرات تفرد
اندفاع
عشر والسابع عشر ،بدده
بها بعض الوالة العثمانيني األشد جرأة وتبصر بعدما
تبينوا عجز الحيز املديني القديم ،عن استيعاب النمو
السكاني ،والتوسع املطرد في الحرف ،بعد زيادة الطلب
على البضائع املتقنة ،التي أجادها حرفيو املدينة ،كما
الــوافــديــن بخبراتهم ومـهــارتـهــم للعمل فــي قيسارتها

وخاناتها .عبر هذا التوسع عن االستقرار الذي حصلت
عليه املدينة في القرن األول والنصف من القرن الثاني
مــن الحكم العثماني ،الــذي نقلها مــن مدينة تقف على
حــدود الصراعات الحربية لتحرس أعماق بــاد الشام،
إلى مدينة داخلية تستحوذ على مجال حيوي جغرافي
 بشري واسع وآمن.تتالصق فيها األماكن واملساكن ،تكاد ال تميز واحد عن
اآلخــر إال من بوابته .تعجز عن معرفة ملن تتبع النوافذ
واملشربيات ،وأصص الزهور املنسدلة من حواف النوافذ.
ً
انفتاحا
ومترفة أو ضيقة وفقيرة .تحقق
بيوت واسعة
ً
ً
صارما على الخارج .وتبقي للمارة
على الداخل وانغالقا
ً
ً
أزقة مستقيمة حينا متعرجة أحيانا ،تأخذهم إلى أماكن
عملهم في مشاغل القيساريات والخانات واملدابغ.
حفرت الساحة في أواخــر الستينات من القرن املاضي
لبناء ملجأ لألهالي استعدادًا لحروب موعودة ،وتحسبًا
من عدوان على املدينة .أهيل فوقه التراب ،وزرع بأعشاب
ون ـبــاتــات مـتـنــوعــة ،وطـ ــوق ب ـســور ذي أسـ ــاك معدنية
شائكة ،بغاية التمويه على العدو ،فتموه مع مرور الزمن
السلمي الطويل ،وتوافد أجيال جديدة من السكان ،على
العدو والصديق.
يـتــوزع على أطــرافـهــا بــاعــة الـخـضــار والـفــاكـهــة ،قليلهم
على عــربــات متحركة وأغلبهم حصلوا على حوانيت
ال تــزال صــامــدة مــن عصر الــوالــي العثماني «مصطفى
أبشير باشا» .وبسكاكينهم يكشط السماكون حراشف

الشبوط املجلل برائحة الفرات ،وبأعزاق الفجل الخضراء
يــزدري األرانبيون أرانبهم املطوقة باألقفاص .ويحجب
الــدجــاجـيــون الـطـعــام عــن دجــاجـهــم املـعــد لـلــذبــح .كــل ما
ه ــو ح ــي م ــن ه ــذي ال ـك ــائ ـن ــات ،ال ــرازح ــة ف ــي أقـفــاصـهــا
ّ
سـيــذبــح ،وك ــل مــاهــو ذب ـيــح ،سيعلق ب ـكــابــات الـحــديــد،
لتقطع أضالعه بالسواطير ،وسيفصل لحمه عن عظمه
بالسكاكني الرفيعة الحادة.
وه ـنــاك ع ـبــور إج ـب ــاري مــن أم ــام بــاعــة الـحـلــي الفضية
وم ـش ـغــوالت ال ـخــائــط املـعــدنـيــة ،وم ـع ــارض الـشــرقـيــات
والنراجيل والنحاسيات ،كما من املطاعم الصغيرة التي
انتشرت في األزقة املؤدية إليها ،وما زال بعضها يحافظ
على أسـمــاء أصـحــاب الـبـيــوت الـقــدامــى .مــن بــاب تعليق
املستثمرين الجدد ،استثماراتهم على مشجب العراقة
«سيسي» «وكيل» «زمريا» «باسيل» .لكننا لم نعد نرى
اآلن ،ه ــذا ال ــذي يـجــري الـحــديــث عـنــه ،أه ــو انـحـســار في
البصر ،أم غياب األمكنة عن هذا املكان؟ وكأنها حكايات
عن أمكنة لم يبق منها إال الكالم ومصنفات من الصور
مجمدة بثلوج بهجة عتيقة.
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ساحة الحطب ،فسحة في الضاحية التي تقع في شمال،
املــديـنــة القديمة املـحــاطــة بــالـســور ،فــي الـحــي ال ــذي حمل
سمة الحي املسيحي ،الذي اشتهر باسم حي «الجديدة»،
ُعرفت في الـقــرون السالفة كمكان يجاور عرصة لبيع

الحبوب قبل أن تتحول إلى مكان لبيع الحطب والفحم..
يطل مــن شرقها جــامــع «ش ــرف» ،ال ــذي بني مــع سبيل
املياه املالصق له ،في عهد السلطان قانصوه الغوري آخر
سالطني املماليك الذي قتل في معركة مرج دابق شمال
مدينة حلب  ،1516التي كانت تتويجًا للتفوق الحربي
ً
للجيوش العثمانية بقيادة سليم األول ،ومدخال لسقوط
معظم البالد العربية تحت سيطرتها .ومن طرفها الغربي
قيسارية الجلبي وقصري عائلتي «غزالة» و»آجقباش».
وم ــن الـجـهــة الجنوبية مـبــانــي وقـفـيــة أبـشـيــر مصطفى
باشا ،الوالي العثماني ،الذي ُعني في بداية نشاطه حاكمًا
على دمشق عام  ،1649ثم واليًا على حلب  .قد يساهم
زواجــه من عائشة أخت السلطان محمد الرابع - 1648
 ،1654فــي تفسير جزئي لحياته السياسية الطموحة
التي توجت  1654بتعيينه كبير الــوزراء ،ولم يدم األمر
ً
طويال حتى وقوعه ضحية لتمرد االنكشارية عام .1655
درس ــت ه ــذه الــوقـفـيــة بــدقــة هـنــدسـيــة ،لـتــرفــع استثمار
العقار الذي ال تتجاوز مساحته  0.6هكتار إلى التمامية
ال ـع ـقــان ـيــة ،وال ـح ـس ــاب االق ـت ـص ــادي الـ ـص ــرف ،شملت
ً
م ـس ـج ـدًا ،وخ ــان ــا وق ـي ـس ــاري ــات وعـ ـش ــرات ال ـحــوان ـيــت،
ً
وم ـص ـب ـغــة ق ـم ــاش وم ـع ـم ــا ل ـص ـنــع ال ـح ــري ــر وامل ـخ ـمــل
ً
ً
واألطلس ،وفرنا ومقهى وسبيال للمياه.
-3-

في واحدة من النتائج املخزية للصراعات الحربية ،أنها

لوحة
للفنان جيل
مايير ()Getty

تنتهي بتسوية ...تستعيد أنماطًا قديمة من املصالحات
املحلية التي تبدأ بـ»تبويس ال ـشــوارب» و»الــزراعــة في
الذقون» وقد ينتهي بعضها باملصاهرة بني املتحاربني
واالتفاق فيما بينهم ،على تلبيس األسباب والنتائج إلى
كائنات خيالية ،تبدأ من إبليس واخوته والجان وأبناء
عمومتهم ،وقد ال تنتهي بسلسلة من الكلمات اللغزية:
املؤامرة ،املخططات املشبوهة ،العمالء .وهذا ما يساهم
في إغفال الحقائق والتسكير على األسئلة من مثل:
ملاذا حصل ما حصل؟ وألم يكن باإلمكان الحؤول دون
وقوعه؟

مــا الـغــايــة مــن تحويل حـمــام «بـهــرام بــاشــا» و»جــامــع
ش ــرف» إل ــى مــوقــع ل ـل ـصــراع ال ـحــربــي؟ وبـحـفــر نفق
لـتـفـخـيــخ وتـفـجـيــر جــامــع «أب ـش ـيــر ب ــاش ــا»؟ وتــدمـيــر
ســاحــة الـحـطــب وال ـحــوان ـيــت ال ـتــي تـســورهــا والـبـيــوت
املجاورة لها؟
ال ي ـ ـعـ ــرف ال ـ ـعـ ــابـ ــر م ـ ــن أي ـ ـ ــن أت ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــداء« :أت ـف ـض ــل
«شعيبية»محشوة بالجوز أم بالقشدة؟»
لكنه عرف من أين أتى الرد عليه :حري ،أال تحرقوا محل
الحلويات بعد أن تنهبوه.

حلب تموز 2016

ولم....
أحدهم في البيت وهو الشقيق ابن التاسعة الــذي يكبر
الطفل كاتب القصة بسنتني ،قرأ القصة من وراء ظهر
شقيقه املــريــض واسـتـبـ ّـد بــه الـحـنــق ،وأض ــاف ب ــدون أن
يرمش له جفن  ..أضاف كلمة «لم» الى بداية السطور ،مع
تغيير صيغة السرد من اإليجاب إلى النفي .واألنكى من
ذلك أنه شطب السطور الثالثة األخيرة ّ
بحجة أن القصة
َ
ّ
خيالية ولــم تـحــدث ،وذل ــك بعدما فــاتـ َـحــه ج ــده املهندس
قبل أيــام بــأن حكايات جـ ّـدتــه وقصصها :الحلوة منها
ُ
واملـخـيـفــة لــم تـحــدث أبـ ـدًا ،وه ــي جميعها خـيــال بخيال
ّ
(كــاد الجد يقول :كــذب بكذب ،لكنه امتنع عن قــول ذلك
في اللحظة األخيرة) ،وعليه ..على الفتى أال ُي ّ
صدق تلك
ً
القصص والحكايات إذا كان عازمًا على أن يصبح رجال
ناجحًا في املستقبل.
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آخـر
الغيث

الثقافة

علياء تركي الربيعو

نحو ضفة جديدة
قبل عامني ،تساءلنا هنا في صحيفة «العربي الجديد» عن وضع
الكتاب في العالم العربي ،ومــدى االهتمام املعطى له في ظل عاملنا
الرقمي اليوم .وكمعظم املهتمني بالشأن الثقافي ،راودتنا هواجس
حول وضع القراءة وعن حقيقة موت الكتاب ،وقرب االستغناء عنه،
في ظل فوضى وسائل اإلعالم االجتماعي .كانت قناعتنا وما زالت
بأن الكتاب سيقاوم ولن يموت أبدا ،وسارعنا للقيام بمبادرة تساهم
في الحفاظ عليه .من هنا جاءت فكرة ملحق الكتب ،ليس فقط لتغطية
إصــدارات الكتب ،بل لتقديم نافذة ثقافية عربية وكوزموبوليتانية
تطل على مشهد الكتاب عربيًا وعامليًا ،تتيح للقارئ العربي االطالع
على ما يصدر من كتب وأفكار جديدة ســواء بالعربية أو باللغات
األخ ــرى .وضمن هــذا املسعى قــدم امللحق ق ــراءات لكتب ومتابعات
ألحداث ثقافية ذات عالقة بعالم الكتب وصلت إلى فضاءات آسيوية
ً
والتينية وأوروبية مهمشة ،فضال عن الجوار األقرب للعرب خاصة
التركي.
حــاولـنــا كسر الـصــور النمطية الـتــي تنبأت ب ــزوال ال ـقــارئ العربي
ونجحنا إلى حد ما في ذلك .ولكن لم يكن ذلك ممكنا من دون كتاب
حضروا معنا بأفكارهم ولغاتهم من العالم العربي ومن خارجه ،من
الصني واليابان وباكستان وأوروبا وغيرها .احتضنا رؤى جديدة،
نأمل أن تكون قد ساهمت في زعزعة بعض صورنا التقليدية عن
ً
اآلخر وفي إدراك أهمية االطالع على الثقافات األخرى واملجاورة بدال

من تنميطها ،وأذكر بعض ما نشر منها« :عرب البحر األدرياتيكي»،
«إسبانيا وأساطيرها :عشاق وكارهون»« ،تمبكتو :جوهرة أفريقيا
ُ
«أوردو :االب ـنــة املـنـسـيــة للغة الـعــربـيــة» ،و«اسـتـكـشــاف
ووج ـع ـهــا»،
ُ
هوية الصني» .سعدنا باستجابة قائمة طويلة من كتاب ومفكرين
عــرب فــي دعــم مشروعنا الثقافي ،وأيـضــا مــن غير الـعــرب ،وأذكــر
هنا تحديدًا الروائية التركية إليف شــافــاك .كما ناقشنا مواضيع
تناولت «النسوية وقضايا الجندر»« ،املثقف العربي القلق»« ،الحاكم
والفقيه»« ،هموم النشر»« ،الدولة العربية والديمقراطية» وغيرها ،في
أسلوب يجمع بني الخط الصحافي والفكري الرصني ،مؤكدين على
أن الكلمة املقروءة املحررة ال تزال ذات قيمة كبيرة.
سـعـيـنــا ل ـلــدمــج ب ــن ال ـص ـنــاعــة ال ــورق ـي ــة وال ـع ــال ــم الــرق ـمــي مـحــاولــة
لالستئناس باألخير ومواكبته .وكــان لنا منبر إلكتروني يحفظ
عملنا من أي اندثار ورقــي ،ولكن هذا لم يكن كافيًا ،فالحاجة إلى
إيـجــاد فضاء أوســع يتوجه إليه املثقفون والـقــراء الـعــرب هــي أكبر
مــن إصـ ــدار مـلـحــق ش ـهــري ،ب ــل ،بــاتــت حــاجــة يــومـيــة يــوفــرهــا لنا
فضاء اإلنترنت ،فالعالم الرقمي اليوم هو املكان املشترك لنا .لذا
وجدنا أنفسنا أمــام أسئلة وجيهة ،فهل االنتقال إلى العالم اآلخر،
االفتراضي ،يعني موتًا ،أم حياة جديدة لعملنا؟ وإلــى متى نقاوم
هذا العالم الرقمي؟ وملاذا ال نبدأ بتبنيه كليا؟ وهل نخاف حقا من
إمكانية خسارة جمهور معني اعتاد على أسلوبنا الورقي ،أم خوفنا

فن العرب

رضا حسحس يرحل في ضبابية اللوحة والوجود
ثمة ما كان يغوي
الفنان في بوادي
الشام ،يسحر عينيه
وينطبع في طويته.
إنها خطوط التضاريس
وتحوالت الضوء
فريد الزاهي

ً
ً
مغمسا بالشفافية والــرقــة.
شخصا
ـان
«كـ ً
فـنــانــا ينتمي لـعــالــم آخ ــر أكـثــر رق ــة وأكـثــر
ً
جمال .تحية لروحك النبيلة» .هكذا جاءت
كلمة املمثل الـســوري الشهير أيمن زيــدان
ف ــي نـعــي أس ـت ــاذه رض ــا حـسـحــس مــؤثــرة،
ه ــو ال ــذي تـتـلـمــذ عـلـيــه ف ــي املـعـهــد الـعــالــي
للفنون املسرحية .رحــل الـفـنــان فــي منفاه
فــي أملــان ـيــا بـعــد أن أع ـيــاه ال ـتــرحــال وه ـ ّـده
م ــرض الــزهــايـمــر .وم ــا ك ــان غـيــابــه املنتظر
إال لـيـفـصــح ع ــن قـلــة االه ـت ـمــام ال ــذي الق ــاه
فـنــه م ـقــارنــة م ــع مـجــايـلـيــه كـفــاتــح امل ــدرس
ولؤي كيالي وغيرهما .املوجة كانت تغني
التعبيرية
حينها للفن االجتماعي أكثر من
ً
الجوانية ،وللتجريبية التجريدية أيضا
أكثر من التجريب الطبيعي .فأعمال الرجل
كانت عبارة عن تأمل باطني واستبطاني
للطبيعة وفـيـهــا .ومـسـيــره الخصب تــوزع
بــن الـتــدريــس والكتابة والترجمة ،وكأنه
جعل حياته وممكناته الشخصية وقدراته
الكبرى في خدمة الفن أكثر من جعلها في
خدمة مشروعه الفني الشخصي.
ُ
عرفت الفنان في الثمانينيات والتسعينيات
من خــال كتاباته الغنية عن الفن العاملي
ف ــي مًـجـلــة ال ـح ـيــاة الـتـشـكـيـلـيــة ال ـتــي كنت
مــدمــنــا عـلــى اقـتـنــائـهــا ،بــاعـتـبــارهــا كــانــت
املـقــابــل الـفـنــي ملجلة األق ــام الـعــراقـيــة ذات
املنزع األدبي والفكري .كما أتذكر أني قرأت
ترجمته لكتاب عن الرحلة األولى والثانية
ماتيس إلى املغرب .فرضا حسحس
لهنري ً
كان متمكنا من فن الرسم ،ومن تاريخ الفن
وعـلــم الـجـمــال الـلــذيــن ّ
درسـهـمــا فــي كليتي
الفنون الجميلة والعمارة ،كما في املعهد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون امل ـس ــرح ـي ــة ب ــدم ـش ــق فــي
السبعينيات ،وفــي الثمانينيات ،بجامعة
كنساس .كما أن تكوينه في السجاد يعود
إل ــى دراسـ ـت ــه لـلـفـنــون الــزخــرف ـيــة بـفــرنـســا
وت ـخ ـص ـص ــه ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــن واس ـت ـك ـم ــال
تكوينه فيه في بلغاريا .وهــو الولع الذي
ج ـع ـل ــه ي ـن ـت ــج سـ ـن ــة ( 1968أي م ـب ــاش ــرة

لوحة للفنان رضا حسحس

بـعــد عــودتــه مــن رحـلــة الـتـكــويــن الـفـنــي في
ال ـخ ــارج) فـيـلـ ًـمــا وثــائـقـ ًـيــا مــع السينمائي
ع ـم ــر أم ـ ـيـ ــرالي ع ــن الـ ــوحـ ــدات اإلرشـ ــاديـ ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ص ـنــاعــة ال ـس ـج ــاد ،الـتــي
جعلته يرتاد بوادي البالد ويدخل تجربة
ال ـص ــورة الـسـيـنـمــائـيــة مــن بــابـهــا الــواســع.
رغ ــم أن الـفـنــان ُع ــرف بـمـعــارضــه املـتــوالـيــة
منذ أواخر الستينيات ،وبنزوعه التوثيقي
بالرسم (معرض «رسوم وثائقية عن قرية
سورية» سنة  ،)1976فإنه بعد العودة من
الــواليــات املتحدة ســوف يكرس نفسه لفن
ً
الديكور ،مشتغل في العديد من املنجزات
الـسـيـنـمــائـيــة كـفـيـلـمــي «ال ـل ـي ــل» و«أح ـ ــام
املــدي ـنــة» ملـحـمــد م ـلــص ،و«ن ـج ــوم الـنـهــار»
ألس ــام ــة م ـح ـمــد ،و«وقـ ــائـ ــع الـ ـع ــام امل ـق ـبــل»
لـسـمـيــر ذكـ ــرى .يـشــي ه ــذا ال ــول ــع بــالــرغـبــة
في صوغ املتخيل البصري للسينما ،ومن
بالقدرة على تشكيل الــواقــع املرئي من
ثم
ً
جــديــد وفــقــا لـتـمــوجــات ال ـخ ـيــال الـحـكــائــي
للحكاية املرئية .صحيح أننا ال نجد عالقة
وط ـي ــدة ب ــن أس ـل ــوب ال ـس ـجــاد والـتـشـكـيــل.
لكن اهتمام حسحس بالسجاد الـجــداري
ي ـف ـصــح ع ــن ش ـغ ـفــه ب ـت ـع ــدد الـ ـح ــوام ــل مــن
جـهــة ،كما عــن الـتــاريــخ التصويري الغني
ً
واسعا
للسجاد الجداري الذي منح فضاء
للتعبيرات الطبيعية التي تسكنه من جهة
أخرى .ثمة ما كان يغوي الفنان في بوادي
الـشــام ،يسحر عينيه وينطبع في طويته.
إنها خطوط التضاريس وتحوالت الضوء.
ول ـع ــل ه ــذا االف ـت ـت ــان ه ــو م ــا ج ـعــل مجمل
أعماله رغبة عارمة في مـجــاوزة الواقعية
لالنغماس في اإلحساس البصري املبلور
ل ـج ـم ــال ـي ــات جـ ــديـ ــدة .ي ـت ـم ـكـ ًـن ال ـفـ ـن ــان مــن
ً
طابعا حاملا يكاد يكون
اللقطة ،ويمنحها
ً
استيهاميا ،يضبب األلــوان ويحول املنظر
الطبيعي إلــى ســراب طبيعي ،يكاد ينفلت
من اللوحة ليغيب في تجريد رؤيوي حالم.
رب ـم ــا هـ ــذا ه ــو م ــا ج ـعــل ال ـك ـث ـيــر يـنـعـتــون
أعماله بالرومانسية الحاملة .إنه انغماس
انفصالي عن العالم وبلورة للحظة التقاط
تكاد تنفلت حتى من ريشة الفنان نفسه.

لعل هذا االفتتان هو ما جعل
مجمل أعماله رغبة عارمة
في مجاوزة الواقعية

وهــو مــا يضفي على تلك األع ـمــال مسحة
من الكآبة تجعلنا نتقاسمها معه من خالل
ت ـلــك امل ـس ــاح ــات ال ـشــاس ـعــة ال ـت ــي تــأخــذهــا
الـسـمــاء واألف ــق فــي أعـمــالــه .تــذكــرنــي هذه
ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة ال ـب ــاط ـن ـي ــة ل ــرض ــا حـسـحــس
ببعض التجارب الفنية الغنية التي لم تنل
حظها من التاريخ الفني العربي الحديث،
وباألخص منها األعمال الطبيعية للفنان
امل ـغ ــرب ــي امل ـك ــي مـ ـغ ــارة ،ال ـ ــذي ك ــرس وقـتــه
لـلـ ًتــدريــس والـتـشـكـيــل .فــاملـكــي م ـغــارة كــان
ً
مولعا بالرسم ،وقد صمم الكثير من
أيضا
النقود املغربية .ومـنــاظــره الطبيعية كما
مشاهده الحضرية تغلفها ضبابية تنبئ
ب ـغ ـنــائ ـيــة ال ه ــي بــالـتـشـخـيـصـيــة وال هي
بالتجريدية بل هما ً
معا.
ً
تـسـتـبـطــن م ـشــاهــد حـسـحــس أي ــض ــا ذلــك
ال ـح ــس امل ـف ـعــم ب ــال ـك ــآب ــة ،ك ــي تـ ـ ــراوح بني
تعبيرية منشدة لشروخ الذات وهمومها
ّ
املـ ـب ــطـ ـن ــة وبـ ـ ــن غ ـن ــائ ـي ــة ت ـس ـت ــرخ ــي فــي
املساحات اللونية الالمتحددة .إنها كتابة
بـصــريــة شـعــريــة محمولة عـلــى إشــراقــات
اللون وأنواره الخابية كما على تضاريس
ً
جغرافيا أشبه بــالـســراب .وفـعــا فالعالم
يتبدى في هذه األعمال أشبه بتهويمات
يبلورها إيـقــاع الخط والـلــون .يقول عنه
الـ ـفـ ـن ــان والـ ـن ــاق ــد ال ـ ـسـ ــوري ط ـ ــال م ـعــا:
«األلوان الذائبة في لوحات رضا حسحس
اسـ ـتـ ـق ــت ط ـب ـي ـع ـت ـهــا مـ ــن اإلط ـ ــال ـ ــة عـلــى
ً
البادية ،فال ترى لونًا واضحًا ،بل تداخل
أفـقـ ًـيــا حـتــى فــي أع ـمــال التشخيص التي
قدمها عن األطـفــال ،حيث نقل اإلحساس
باملكان إلى الحياة التي يرسمها أحيانًا،
فكان لديه مسطحات ًكأنها سرابات تعيد
تشكيل اللون ،مقرونة بشيء من االرتياب
والـ ـبـ ـنـ ـفـ ـسـ ـجـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ن ــاحـ ـظـ ـه ــا فــي
أعماله بكثافة ،كما معظم تجارب فناني
مدينتي حمص وحـمــاة» .ثمة عنف آسر
فــي لطخات الفنان ،بحيث إن تضاريس
املناظر الطبيعية تغدو أشبه بسمفونية
هائجة ،ال يهدئ من جموحها إال العمق
السادر للسماء واألفق .وفي هذا التكسير
للطبيعة يـبــزغ بــن الـحــن واآلخ ــر خيط
حكاية شخصية منكسرة ،غذتها متاهات
الـ ــرجـ ــل بـ ــن سـ ــوريـ ــة ودم ـ ـشـ ــق وأمل ــان ـي ــا
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وب ـل ــورت ـه ــا بـشـكــل
ح ـل ــزون ــي ت ـلــك الـ ـص ــراع ــات ال ـبــاط ـنــة بني
الرغبة فــي اإلب ــداع املتحرر مــن كــل إســار،
وبني تلك الضرورات التي تجعله يشتغل
مــن أج ــل اآلخ ــري ــن س ــواء فــي السينما أو
غيرها.
ه ــذه ال ـح ـكــايــة امل ـت ـشــذرة ن ـتــابــع خيوطها
وتــاوي ـن ـهــا ف ــي ل ـح ـظــات ال ـي ــأس وال ـتــأمــل
وال ـص ـمــت ،كـمــا فــي قـلــة األع ـم ــال املـتــداولــة
ل ـل ـف ـنــان .وك ــأن ـن ــا ب ــه وهـ ــو ي ـك ــرس حـيــاتــه
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا والـ ـكـ ـت ــاب ــة وال ـ ـتـ ــدريـ ــس ،ي ـعــود
لفضاء الـلــوحــة لـيـمــارس فيها انطوائيته
وي ـج ـع ــل م ـن ـهــا مـ ـغ ــارة ألح ــام ــه ال ـك ـب ــرى.
كانت أحــامــه بالتأكيد أكثر مــن منجزاته
التشكيلية ،يحمل أفقها الالمتناهي لكي
يغمسها فــي العمل مــن أجــل اآلخــريــن .في
املقال الذي حرره عن الفنانة األملانية باوال
بيكر في مجلة «الحياة التشكيلية» ،نحس
ب ــذل ــك ال ـت ـعــاطــف م ــع ف ـنــانــة ّ
رح ــال ــة وقـلـقــة
ومغرمة باملزج بني االنطباعية والوحشية
والتعبيرية .بــل إنـنــا نضع الـيــد على ذلك
الـ ـتـ ـق ــارب ف ــي ال ـح ـي ــاة والـ ـغ ــرب ــة وال ـت ـع ـلــم
واملـجــاهــدة .هكذا ينبثق الحس املــأســاوي
ً
في الكتابة كما في التشكيل ،شالل يحمل
حـيــاة الـفـنــان مــن منفى آلخ ــر ،عـلــى إيـقــاع
املفارقات املفتوحة على اإلبداع..

يكمن في فقدان تلك الحميمية في العالقة مع الصناعة الورقية فقط؟
وكتحد لهذه األسئلة ،وكرغبة في تبني املستقبل ،جاءت فكرة إنشاء
موقع ثقافي خاصُ ،يعنى بالثقافة العربية الراهنة ،ينفتح على ما
يحدث مــن تـطــورات فــي الثقافة العاملية أيضا مــن خــال املتابعات
والترجمات .سيتوقف املوقع عند اإلصدارات الجديدة خبرا وتعليقا،
وهــذا من شأنه أن ّ
يوسع نطاق املهتمني بــه .كذلك سيعطي املوقع
فسحة عريضة للنص اإلبداعي ،الشعري خصوصًا ،فلم تعد هناك
منابر ذات مستوى ،وعربية املدى ،تولي اهتمامًا بهذا النتاج الذي قد
يكون األغزر بني املواد اإلبداعية األخرى.
كنا جادين في عملنا على ملحق الكتب ،بحيث استطاع أن ُيحدث
صدى ومتابعة جيدة في العالم العربي رغم فريق العمل الصغير
الذي حظي به امللحق ،ونحن جادون اآلن في مشروعنا الجديد.
عدد شهر يوليو /تموز من هذا العام كان العدد األخير من ملحق
الكتب .من اآلن فصاعدًا سيتابع قراؤنا عملنا ولكن بشكل مكثف
أكثر ،دون الحاجة النتظار ملحق يصدر مــرة شهريًا .وعلى هذا،
نحن بحاجة إلــى مساهمني أكـثــر ،أف ـكــارًا أعـمــق ،وج ــرأة فــي طرح
القضايا ،بحيث نستطيع معًا املحافظة على الكتاب وعلى أفكارنا
األصيلة ،كذلك املساهمة في إحداث تغيير ثقافي حقيقي في العالم
العربي ،وهذا ما نأمله في املوقع الثقافي الجديد.
لذا لن نقول وداعًا ،بل معًا نحو ضفة ثقافية عربية جديدة.

توثيق
المدرسة الهاشمية الثانوية للذكور ،وكانت تعد من أوائل
الصروح التعليمية ،إذ هي أول مدرسة ثانوية علمية في
فلسطين

البلدة القديمة في رام اهلل (ويكيبيديا)

من مدرسة إلى مركز ثقافي
العربي الجديد

ألمــر مــا ،قدسي ربـمــا ،حافظت بعض املباني املشرقية فــي مدينة رام الله
ّ
على وجودها في ّ
الحيز املديني املزدحم واملتآكل ،بسبب عوامل عديدة ،لعل
االحتالل اإلسرائيلي لها عام  ،1967املسمى بالنكسة هو أوضحها وأكثرها
فداحة.
وإن كانت تلك املباني قد نجت من االحتالل والتجريف والهدم واملصادرة،
إال أنها لم ُ
تنج مما يصيب املباني ّ
عامة من «أمراض» ،إن جاز التعبير ،ولعل
أشهر تلك األم ــراض التعب واإلره ــاق جــراء اإلهـمــال والهجر .كــذا كــان حال
املبنى في الصورة أعاله.
املبنى في أصله مدرسة في البيرة ،توأم رام الله اللصيقة بها واملتداخلة معها،
واسمها املدرسة الهاشمية الثانوية للذكور ،وكانت تعد من أوائــل الصروح
التعليمية ،إذ هي أول مدرسة ثانوية علمية في فلسطني .فقد تأسست عام
 ،1956وحــن زاره ــا امللك الحسني بــن طــال مــرة ليحضر تـخـ ّـرج دفعة من
ً
الطالب ،اختار القائمون على املدرسة تغيير اسمها ،لتغدو «الهاشمية» ،تيمنا
بامللك األردني املتحدر من الساللة الهاشمية.
املدرسة كصرح تعليمي ،ال مبنى وعمران ،اتسعت وازداد عدد طالبها ،كذا
انتقل االسم واألساتذة والطالب إلى مبنى آخر في رام اللهّ .أما املدرسة القديمة،
فمرضت مــن اإلهـمــال والهجر والـتـعــب .األحـجــار قوية صحيح ،وتستطيع
ً
ثقيل ً
ٌ
مقيما .في
سواء أكانت الشمس حارقة قادحة ،أم كان الثلج
الصمود
حني أن السقف القرميدي واألبواب والشبابيك ،ناهيك عن البالطات والباحات
ّ
والحديقة الصغيرة ،كلها تتعب وتمرض.
ّ
لكن فــي تسعينيات الـقــرن املـنـصــرم ،قــيــض ل ــرام الـلــه أن تحظى بمؤسسة
معمارية مــرمــوقــة ،أقامتها املهندسة املـعـمــاريــة والـكــاتـبــة سـعــاد الـعــامــري،
واخـتــارت لها اســم «رواق» .وفــي التوصيف ،فــإن هــذه املؤسسة هي «مركز
ُ
املعمار الشعبي» التي تعنى بترميم البيوت القديمة في فلسطني ،القروية
واملدينية على حد سواء.
ً
ً
ثقافيا اسمه «مركز
مركزا
أوكل لـ«رواق» ترميم هذا املبنى ،ومن بعد ذاك غدا
بلدنا الثقافي» .لـ ــ«رواق» بــاع طويل فــي الترميم واألرشـفــة واملحافظة على
األساليب املعمارية املحلية ،وكل ما يتصل بذلك من أمور :املواد املستعملة،
ّ
وطرق الترميم واإلصــاح ،وذلك كله في إطار نتائج الورشات الكثيرة ،التي
تكاد ال تتوقف فــي «مــركــز املعمار الشعبي» .إذ إن األمــر يتجاوز التغزل
بجماليات العمارة املشرقية ،املحبة للتناظر والقناطر والسقوف القرميدية،
ّ
فالقصد كله إحياء املكان وشد أواصر النسيجني االجتماعي واملديني.
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