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محاضرة
رغم كثرة الدراسات حول
مصير «المورسكيّين»
بعد تهجيرهم من
أن أغلبها ّ
إسبانيا ،إلّا ّ
ركز
على أحوالهم في بلدان
إسالمية .أما حضورهم
في بلدان أوروبية،
فقلّما ُدرِس .الباحث
برنار فانسان تناول هذا
التاريخ في محاضرة
ّ
نظمها «معهد
سرفانتس» في الرباط
جعفر العلوني

لـيـســت ال ـ ّـدراس ــات ال ـتــي تـنــاولــت
امل ـص ـيــر امل ــورس ـك ـ َّـي (األن ــدل ـس ــي)
خ ــارج ال ـح ــدود اإلس ـبــانـ َّـيــة ،بعد
ـدد
ال ـع ــام  ،1609بــالـقـلـيـلــة .وع ـل ـ ّـى ض ــوء ع ـ ٍ
ّ
املورسكيني
منها ،بــات مــن نــافــل الـقــول إن
ّ
املـطــروديــن مــن إسبانيا ظــلــوا ّعلى حالهم
بـمـجـ َّـرد عـبــورهــم ال ـح ــدود ،أي أن ـهــم ـ ـ وهــم
الذين بلغ عددهم ثالثمئة ألف ،وفقًا للرقم
ال ــذي يطرحه معظم الباحثني ـ ـ لــم يــذوبــوا
َّ
ُ
العناء ،لكن واقع الحال
البحر أو يقاسوا ً
في َّ
ّ
يقول إنهم عانوا سلسلة من التحوالت بعد
ِّ
املتفرقة
أن اس ـت ـقـ ُّـروا فــي ع ــدد مــن املـنــاطــق
جـغــرافـيــا؛ ب ــدءًا مــن شمالي أفــريـقـيــا ،مــرورًا
بـمـصـ َـر وتــركـيــا ،وان ـت ـهـ ً
ـاء ب ــأوروب ــا :فرنسا
وغيرها.
عمومًاُ ،يــرجــع املـ ِّ
ـؤرخــون معظم الــدراســات
َّ
العلمية الـتــي تـنــاولــت طــرد «املــورسـكـ ّـيــن»
(األنـ ــدل ـ ـس ـ ـيـ ــن ب ــال ـت ـس ـم ـي ــة الـ ـش ــائـ ـع ــة فــي
َّ
خمسينيات الـقــرن
إسـبــانـيــا وال ـغ ــرب) إل ــى
َّ
املــاضــيُ ،معيدين هــذا االهتمام إلــى عملية
الطرد في حـ ِّـد ذاتها ،وإلــى األثــر الــذي تركه
امل ــورس ـك ـ ُّـي ــون وأحـ ـف ـ ُ
ـاده ــم ف ــي املـجـتـمـعــات
ُّ
اإلســامـ َّـيــة الـتــي اسـتـقــروا فيها .ضمن هذا

تراجيديا كبرى منسية

اقتفاء آثار َمن انقطعت عنّا أخبارُهم

األندلسيون في منفاهم الفـرنسي
ُ
ال ـس ـي ــاق ،أدرجـ ـ ـ ــت ،ل ـل ـم ـ َّـرة األول ـ ـ ــى ،فـصــول
ُ ُ
َّ
عملية النفي املــورسـكـ ّـي فــي كــتــب كــارو
عــن
بــاروخــا ،ودومـيـنـغــز أورت ـيــز وغيرهما من
َّ
ّ
املـ ِّ
الكالسيكيني ،الذين حللوا فيها
ـؤرخــن
الـتـطـ ّـور الـتــاريـخـ ّـي واالجـتـمــاعـ ّـي والثقافيّ
فــي فـتــرة ال ـطــرد وبـعــدهــا .وعـلــى الـ ّـرغــم من
كثرة هذه الدراسات في العقدين األخيرين،
ّ ّ
ّ
إل أننا ،بالنظر عميقًا إليها ،نرى أن أغلبها
ّ
قد ركز ،منذ ذلك الحني إلى يومنا هذا ،على
مصير املــورسـكـيــن فــي الـ ــدول اإلســامـ ّـيــة،
والقليل من الدراسات فقط ،إن لم نقل النادر
مـنـهــا ،ت ـنــاول مصيرهم ومـنـفــاهــم فــي دول
الغرب ـ علمًا ّأن عــددًا ال بــأس به منهم ّ
قرر
ّ
مسيحية كإيطاليا وفرنسا
الرحيل إلى دول
ً
والبرتغال ،تمثيال ال حصرًا.
ض ـمــن ه ــذه الـ ــدراسـ ــات الـقـلـيـلــة والـ ـن ــادرة،
ي ـم ـك ــن إدراج س ـل ـس ـلــة امل ـ ـحـ ــاضـ ــرات ال ـتــي
ّ
يـنــظـمـهــا «مـعـهــد ســرفــانـتــس» فــي الــربــاط،
ُّ
تحت عنوان «املورسكيون» ،والتي اقترحها
وأش ـ ـ ــرف ع ـل ــى تـنـظـيـمـهــا وم ــوض ــوع ــات ـه ــا
امل ـت ـخ ـ ّـص ــص فـ ــي الـ ـ ــدراسـ ـ ــات اإلسـ ـب ــان ـ َّـي ــة،
الباحث حسني بوزينب .وقد دعا بوزينب،
َ
ّ
واملتخصص
قـبــل ّأيـ ــام ،الـبــاحــث الـفــرنـسـ ّـي
َّ
ِّ
الوطني
في الدراسات اإلسبانية في «املركز
َّ
العلمية» ،بــرنــار فــانـســان ،إللقاء
لــأبـحــاث
محاضرة تحت عنوان «منفى املورسكيني
ّ
في فرنسا» ،سلط فيها الضوء على أولئك
املورسكيني الذين وجدوا أنفسهم مجبرين،
بـنـحــو أو آخـ ــر ،عـلــى ال ـتـ ُّ
ـوجــه إل ــى الـب ـلــدان
َّ
املسيحية فــي الـفـتــرة املـمـتـ َّـدة مــا بــن 1609
و.1614
سـ ــرعـ ــان مـ ــا يـ ـغ ــوص ف ــانـ ـس ــان فـ ــي خ ـبــايــا
امل ــوض ــوع ،كــاشـفــا مـجـمــوعــة م ــن الـحـقــائــق
ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي ــة الـ ـت ــي أح ــاط ــت ب ـع ـم ـلـ ّـيــة ط ــرد
املورسكيني مــن األراض ــي اإلسـبــانـ ّـيــة ،التي
حــدثــت على دفـعــات ،بــدايــة مــن بلنسية في
العام  ،1602وما تالها في األعوام الالحقة.
ّ
ّ
غ ـيــر أن ج ــدي ــد ف ــان ـس ــان ه ــو أن م ـســؤولــي

في محاضرته التي ّ
نظمها «معهد
سرفانتس» فــي الــربــاط أخــيــرًا ،يشير
الباحث الفرنسي برنار فانسان (الصورة)،
إلى ّ
أن الكثير ما زال مخفيًّا حول منفى
األندلسيين فــي فرنسا ،ويـ ّ
ـؤكــد ّ
أن
اإلنسانيّة ُتح ِّتم على ّ
تاريخي
كل باحث
ّ
شمر عن ذراعيه لنفض
ّ
متخصص أن ي ُ ِّ
الغبار المتراكم على الكتب التي تتناول
ّ
شكه في أن
تاريخهم .لكنّه يبدي
أهمية القيام به،
يحيط ذلــك ،رغم
ّ
بالتراجيديا اإلنسانيّة التي لحقت بهم،
من طرد ومحاكم تفتيش.

وقفة
مع
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قراءات في أعمال صاحب «الربوة المنسية»

مولود معمري في أكثر من صورة

الجزائر ـ مليكة ياسين

اإلسبانية ـ وال ّ
ّ
سيما امللك فيليبي
السلطات
ّ
الثالث ومستشاريه ـ ق ــرروا في مرحلة ما،
ّ
عمليات الطرد ،إجبار املورسكيني
أثناء
في ّ
امل ـت ـبــقــن ع ـلــى طـ ــول األراض ـ ـ ــي اإلس ـبــانـ َّـيــة
وعــرض ـهــا؛ وال سـ ّـيـمــا ف ــي أقــال ـيــم األنــدلــس
وكتالونيا ،على
ّوكاستيا ال منشا ،وأراغون
ُ
أنهم إذا أرادوا أن يأخذوا أوالدهم وأ َسرهم
ّ
مسيحي.
بلد
معهم ،فعليهم أن يغادروا إلى ٍ
بطبيعة ال ـحــال ،نـظـرًا لـقــرب املـســافــة ،وجــد
آالف املــورسـكـيــن أنـفـسـهــم مـضـطـ ّـريــن إلــى
ً
عبور جبال البيرينيه وصوال إلى األراضي
ّ
ّ
الفرنسية ،فــي حــن قــام غـيــرهــم ،وال سيما
ُ
َ
أول ـئ ــك ال ــذي ــن طـ ـ ــردوا م ــن إق ـل ـيــمــي أراغـ ــون
ً
وكتالونيا ،بالسفر بحرًا ،وصوال إلى موانئ
ّ
مرسيليا وغيرها من املدن الساحلية ،بعد
َّرحلة مؤملة للغاية.
إننا في عهد إنريكي الرابع ،الذي أعطى األمر
بفتح الحدود أمام املورسكيني القادمني من
ّ
لكن هذا األمر لم ُ
يدم
إسبانيا واستقبالهم،
أكـثــر مــن شـهــريــن ،فـقــد أص ــدر ق ــرارًا جــديـدًا
بإغالق الحدود ومنع استقبال ِّ
ّ
مورسكي
أي
قادمّ ،
برًا أو بحرًا .ليس هذا فحسب ،بل بدأت

ُ
فرض على بعض
األندلسيين الرحيل إلى
بلدان مسيحية حصرًا
كثرٌ منهم سيغادرون
فرنسا إلى بلدان مثل
المغرب والجزائر

حـمـلــة اب ـت ــزاز ممنهجة م ــن قـبــل الـسـلـطــات
ّ
الفرنسية لترحيل أولئك الذين دخلوا بادئ
أراض مسلمة .بــدأت املفاوضات
األمــر إلــى
ٍ
ّ
قرار
إلى
األمر
وانتهى
،
الفرنسي
البالط
في
ٍ
ب ـعــدم إيـ ــواء املـنـفـيــن ال ـج ــدد م ــن إسـبــانـيــا،
وترحيل بعض املورسكيني املوجودين في
فرنسا إلى املغرب وغيره من الدول.
َّأم ـ ــا ع ــن م ـنــاطــق ان ـت ـش ــار امل ــورس ـك ـي ــن في

أشرف سويسي

تقف هذه الزاوية مع
مبدع عربي في أسئلة
سريعة حول انشغاالته
اإلبداعية وجديد إنتاجه
يود مشاطرته
وبعض ما
ّ
مع قرّائه
طرابلس الغرب ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
مــا يشغل ّ
الحيز األكـبــر مــن وقـتــي هــو تنفيذ
أع ـم ــال ــي ب ـم ـ ٌـا تـقـتـضـيــه م ــن ت ـص ـم ـيــم ورس ــم
وتلوين ،بعض منها أعمال جدارية بأحجام
كـبـيــرة .هـ ّنــاك مـتـغـ ّـيــرات كـثـيــرة عــرفـهــا إيـقــاع
العمل الفني لـ ّ
ـدي مع ظــروف انتشار جائحة
ك ــورون ــا عــافــانــا ال ـلــه وإي ــاك ــم .لـيــس ك ــل هــذه
املتغيرات سلبيًا ،فمما أتاحته العزلة أنني
أجـ ــد ال ـف ــرص ــة م ـت ــاح ــة ل ــاس ـت ـم ــاع ل ـل ـشــروح
األدب ـي ــة والـقـصــص امل ـق ــروءة فــي م ــدة زمنية
أط ـ ـ ـ َـول وك ــذل ــك االس ـت ـم ـت ــاع ب ـ ـقـ ــراءة ال ـك ـتــب،
الورقية تحديدًا.

أشرف سويسي وفي الخلفية أحد أعماله الجدارية

كتاب

ينطلق الكتاب الصادر
حديثًا من مواقف
الباحث والروائي
الراحل وأعماله األدبية
والبحثية للتساؤل عن
ّ
المثقف في
مكانة
المجتمع الجزائري

جزء من لوحة «الباب المورسكي» ( )1835للفرنسي أوجن إيزابيه ()Getty

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـ ــر أع ـم ــال ــي ل ــوح ــة ب ـع ـن ــوان «قـ ـي ــد» أوح ــت
ُ
لــي بها أبـيــات شعرية كتبتها عــن صديقني
ع ــزي ــزي ــن غـ ــادرنـ ــي أح ــدهـ ـم ــا إل ـ ــى الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة مـنــذ ثـمــانــي س ـنــوات .أمــا
ً
مستقبال ،فسأواصل االشتغال على مجموعة
ّ
أعمال سوف أقدمها في معرض شخصي.

ّ
فيتحدث فانسان ،بشكل أســاسـ ّـي،
فرنسا،
ّ
عن املوانئ الساحلية (مرسيليا وتولون)،
كما يشير إلــى أمــر فــي غاية األهـمـ ّـيــة ،وهو
ّ
أن ب ـع ــض ال ـن ـب ــاء ال ـفــرن ـس ـيــن اسـتـقـبـلــوا
ّ
ً
املــورس ـك ـيــن اس ـت ـق ـبــاال حـسـنــا ،وســلـمــوهــم
أراضيهم الــزراعـ ّـيــة كــي يعملوا فيها ،نظرًا
لخبرة هؤالء في الزراعة.
ويـشـيــر ال ـبــاحــث ال ـفــرن ـسـ ّـي ،ب ــن مجموعة
م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــور ،إلـ ـ ــى صـ ـع ــوب ــة تـ ـح ــدي ــد ع ــدد
ّ
املــورسـكـيــن الــذيــن ظــلــوا فــي فــرنـســا ،نظرًا
َّ
لـعــدم وج ــود م ـصــادر تــاريـخـ ّـيــة .إذ إن آخــر
األخبار والوثائق املوجودة عنهم تعود إلى
عــام  ،1670ومــن هنا تأتي صعوبة البحث
الـتــاريـخـ ّـي عــن أخـبــار آخــر املــورسـكـيــن في
ّ
ّ
اضطر إلى
فرنسا .ذلك أن قسمًا كبيرًا منهم
ُّ
التعرض للمالحقة،
تغيير
نسبته ،خوفًا ّمن ُّ
ِّ
مهمة تعقب أخبارهم إثر
يصعب
هــو ما
و ّ
ّ
ة.
فرنسي
وألقابًا
أسماء
يهم
تبن
ُ
وي ــذك ــر ل ـن ــا ف ــانـ ـس ــان أسـ ـم ــاء ب ـع ــض أ َس ـ ــر
املــورس ـك ـيــن األوائ ـ ــل ال ــذي ــن دخ ـل ــوا فرنسا
ّ
واستقروا فيها بدءًا من العام  ،1603وأصبح
لـهــم نـفــوذ ق ـ ّ
ـوي فــي ال ـبــاط الـفــرنـسـ ّـي ،كما

ّ
ّ
أن ـه ــم ت ــدخ ـل ــوا ف ــي م ـف ــاوض ــات أزمـ ــة ال ـعــام
 ،1609بشأن ترحيل بعض املوجودين منهم
إلــى هولندا واملـغــرب ودول الـجــوار ،ناهيك
عــن دوره ــم ال ـبــارز فــي الـتـجــارة عبر البحر
َ
امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ،مـثــل أس ــرت ــي زب ــات ــاس ولــوبـيــز،
وتحديدًا ألفونسو لوبيز ،الذي كان له تأثير
ب ـ ــارز ف ــي ال ـب ــاط ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ،وذل ـ ــك بسبب
ّ
التجارية مع مجموعة من اليهود
عالقاته
النافذين في مرسيليا.
فــان ـســان ال يـ ـت ـ َّ
ـردد ف ــي ال ـحــديــث ع ــن خيبة
ّ
أمـ ــل ك ـب ـي ــرة ش ـع ــر ب ـه ــا امل ــورسـ ـك ــي ــون ّحــن
ص ــولـ ـه ــم إل ـ ــى ف ــرنـ ـس ــا ،وال س ـ ّـي ـم ــا أن ـه ــم
و ّ
ّ
تــوقـعــوا أن فــي إمـكــانـهــم مـمــارســة حياتهم
ّ
ّ
طبيعي .لكن حقيقة األمــر تقول
ّعلى نحو
إنهم ّ
تعرضوا البـتــزاز كبير ،ووجــد الكثير
ّ
ّ
نفسه مضطرًا إلى اعتناق املسيحية
منهم َّ
ّ َّ
َ
سرًا ظلوا محافظني على دينهم
علنًا ،لكنهم
ّ
ّ
اإلسالمي .والنتيجة أن كثيرين منهم ،بعد
م ــرور فـتــرة مــن الــوقــت ،غ ــادروا فرنسا إلى
بلدان أخرى ،مثل املغرب وتركيا أو الجزائر،
وسرعان ما عادوا ُليعلنوا إسالمهم.
(كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا)

يرتبط اس ـ ُـم الـبــاحــث والــروائــي مولود
مـ ـعـ ـم ــري ( ،)1989 - 1917بـ ــأحـ ــداث
«ال ــربـ ـي ــع األمـ ــازي ـ ـغـ ــي» ال ــدامـ ـي ــة ال ـتــي
بـ ــدأت اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى م ـنــع م ـحــاضــر ٍة
له حــول «األدب الشعبي القبائلي» في
ّ
جامعة تـيــزي وزو (الـتــي تحمل اسمه
َّ
الـيــوم) ،عــام  ،1980قبل أن تتحول إلى
واحــد ٍة من أكبر الحركات االحتجاجية
املطالبة بــاالعـتــراف بالثقافة والهوية
ّ َ
األمازيغيتني في الجزائر؛ وهي املطالب
صاحب «الربوة املنسية»
التي لن يرى ّ
ّأي ــا مـنـهــا يـتـحــقــق؛ إذ رح ــل ف ــي ح ــادث
مرور بينما كان عائدًا من املغرب ،بعد
ٍ
سنوات فقط من تلك األحداث التي
تسع
ٍ
لن تكون األخيرة.
وق ـي ـ ُ
ـام االح ـت ـجــاجــات وت ـطـ ُّـورهــا بذلك
ّ
ُ
الشكل لم يكن ليحدث ربما لو أن املنع
ط ـ ــاول كــات ـبــا آخ ـ ــر؛ ف ـل ـمــولــود مـعـمــري
رمــزيـتــه ومكانته الـخـ ّ
ـاصــة فــي الثقافة
ّ
األم ــازي ـغ ـي ــة ،وه ــو الـ ــذي كـ ــرس حـيــاتــه
فــي تــدويــن تــراثـهــا الـشـفــاهــي والبحث
ّ
لسانيات لغتها وإرســاء قواعدها،
في
ً
ف ـض ــا ع ــن أب ـح ــاث ــه األن ـثــروبــولــوج ـيــة
ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ،وقـ ــد ّأس ـ ــس م ــن أجــل
ذلــك «مــركــز الــدراســات األمــازيـغـيــة» في
ّ
باريس وأطلق ّأول مجلة باألمازيغية
باسم «أوال» (الكلم) عام .1982
َ
ّ
املؤسسة
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،بــاتــت
ال ــرس ـم ـي ــة ك ـث ـي ــرة االحـ ـتـ ـف ــاء بـمـعـمـ ّـري
وإنـتــاجــه البحثي واألدب ــي؛ حتى أنها
ً
بمئوية
أقامت في
 2017احتفاال خاصًا ُ
ّ
استمر طيلة سنة كاملة ،أقيم
مـيــاده
خــال ـهــا م ـل ـت ـقـ ًـى دولـ ـ ـ ّـي حـ ــول أع ـمــالــه،
ُ
وأط ـل ــق طــابــع بــريــدي يـحـمــل صــورتــه،
ٌ
وصـ ـ ــدر عـ ـ ــدد م ــن ك ـت ـبــه م ـت ــرج ـم ــا إل ــى
َّ
َ
بالفرنسية) ،حتى أن
(كتب
األمازيغية
َ
ّ ً
الـسـلـطــة اع ـتــرفــت م ـتــأخــرة عـلــى لسان
الــوزيــر األول الـســابــق أحـمــد أويـحـيــى،
َّ
قبل بضع ًسنوات ،بــأن منع املحاضرة
ك ــان «خ ـط ــأ س ـيــاس ـيــا» ُ.ج ــاء االع ـت ــراف
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــة ن ـف ـس ـهــا تـمـنــع
الـ ـعـ ـش ــرات م ــن املـ ـح ــاض ــرات ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة
باألمازيغية في غير ما مدينة جزائرية.
إلى جانب أعماله البحثية ،كتب مولود
ّ
والقصة .صدر
معمري الشعر والرواية
ديوانه األول عام  1982بعنوان «أشعار
ال ـق ـب ـي ـلــة» ،وق ـب ــل ذلـ ــك ص ـ ــدرت ل ــه ع ـ ّـدة
رواي ــات منذ الخمسينيات؛ من بينها:

«الـ ــربـ ــوة امل ـن ـس ـي ــة» ( ،)1952و«غ ـف ــوة
ال ـعــادل» ( ،)1955و«األف ـيــون والعصا»
( ،)1965و«العبور» ( ،)1982إلى جانب
ّ
مـجـمــوعــة قـصـصـيــة ب ـع ـنــوان «مــوظـفــة
البنك» (.)1973
فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـ ــذي صـ ـ ــدر ح ــديـ ـث ــا عــن
«دار ف ــران ــز ّ ف ــان ــون» ب ـع ـنــوان «م ــول ــود
َ
محبط»،
معمري :مثقف سعيد وروائي
ّ
يـنـطـلــق أرب ـع ــة أك ــادي ـم ـ ّـي ــن ج ــزائ ــري ــن
م ــن م ــواق ــف م ـع ـمــري وأع ـم ــال ــه األدب ّـي ــة
والـفـكــريــة لـلـتـســاؤل عــن مـكــانــة املثقف
ُ
ف ــي امل ـج ـت ـمــع الـ ـج ــزائ ــري؛ ح ـيــث ت ـق ـ ّـدم
األكــاديـمـيــة والـبــاحـثــة جمعة مـعــزوزي
ً
ق ـ ــراءة ف ــي روايـ ــة «األفـ ـي ــون وال ـع ـصـ َّـا»؛
ُ ّ ً
ً
مـ ــركـ ــزة ع ـلــى فـضــائـهــا امل ـكَّــانــي مـمــثــا
ً
فــي الـقــريــة ،والــزمــانــي مـمــثــا فــي فترة

حـ ــرب ال ـت ـح ــري ــر ،وش ـخ ـص ـيــات ـهــا الـتــي
تتيح ت ـع ـ ُّـددًا فــي األصـ ــوات داخ ــل املــن
ال ـ ــروائ ـ ــي ،ب ـي ـن ـمــا ت ـ ُ
ـرص ــد األك ــادي ـم ـي ــة
مـلـيـكــة ع ـصــام ان ـت ـقــال صـ ــورة مـعـمــري
من «الباحث» إلى «املناضل» في سبيل
ً
كمثال على
الهوية األمــازيـغـيــة ،ذاك ــرة
ٍ
ذلـ ــك ح ـض ــور اس ـم ــه ب ـش ـكــل دائـ ـ ـ ٍـم لــدى
ش ـع ــراء وم ـطــربــي األغ ـن ـيــة األمــازيـغـيــة
ُ
وت ّ
قدم
والجمعيات الثقافية األمازيغية.

ك ّرس حياته لتدوين
تراث األمازيغية وإرساء
قواعد ل ُغتها

م ـل ـي ـكــة ف ــاط ــة ب ــوخ ـل ــو ،ال ـت ــي س ـب ــق أن
أصــدرت كتابًا حــول الــروائــي والباحث
ال ـجــزائــري ع ــام  2017بـعـنــوان «مــولــود
مـعـمــري :ذاكـ ــرة وثـقــافــة وتــامــوسـنــي»،
ً
قـ ّــراءة فــي رواي ــة «ال ـع ـبــور» الـتــي قالت
إنـهــا بمثابة ّ
تتمة ل ــ«الــربــوة املنسية»
الـتــي ص ــدرت قبلها بثالثني عــامــا ،في
حني ُيشير محمد يفصح إلى االنتقادات
التي ُو ّجهت إلى معمري بسبب روايته
«الربوة املنسية» ،خصوصًا بعد فوزها
َ
بـجــائــزة فــي فــرنـســا؛ حيث «ب ــات ُينظر
إليه في الجزائر بحذر».
ّ
يتضمن
وإل ــى جــانــب امل ـق ــاالت األربـ ــع،
الكتاب حوارًا مع املخرج أحمد راشدي،
الذي ّ
حول رواية «األفيون والعصا» إلى
فيلم سينمائي صدر عام .1971

تمثال لـ مولود معمري في مسقط رأسه

فعاليات
■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
ال أستطيع أن أقــول بأنني راض .ربما هناك
بـ ـع ــض ال ـ ــرض ـ ــا ،ولـ ـك ــن لـ ـي ــس ب ـش ـك ــل ك ــام ــل.
يمكنني أن أذكر أحد األسباب املباشرة لحالة
ع ــدم ال ــرض ــا هـ ــذه ،وه ــو ن ـقــص مـ ــواد الــرســم
األص ـل ـي ــة ف ــي ل ـي ـب ـيــا خـ ــال هـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،مــا
ّ
يضطرني إلى طلب جلبها من الخارج ويهدر
ّ
ذلك في كثير من األحيان الوقت ويغير أولوية
إنجاز املشاريع.
■ ل ــو ق ـيــض ل ــك ال ـب ــدء م ــن ج ــدي ــد ،أي م ـســار كنت
ستختار؟
ّ
سأتردد في
لو كان ذلك ممكنًا ،ال أعتقد بأنني
ُ
سرت فيه من البداية
اختيار نفس املسار الذي
إلى اليوم.
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
مــا أتـمـنــاه فــي ه ــذا الـعــالــم هــو أن يـســود فيه
شيء من العدل .نحتاج كثيرًا هذه القيمة في
مجتمعاتنا.
■ شـخـصـيــة م ــن امل ــاض ــي ت ــود ل ـقــاءهــا ،ومل ـ ــاذا هي
بالذات؟
لو كان من الزمن القريب فربما يكون الكاتب
املـصــري عباس محمود العقاد .سأسأله عن
بعض آرائه األدبية.

نقص مواد الرسم يعيق
اإلنتاج الفنّي في ليبيا
ويهدر وقت الفنان

■ صــديــق يـخـطــر عـلــى بــالــك أو ك ـتــاب ت ـعــود إلـيــه
دائمًا؟
صــدي ـقــي ال ــدك ـت ــور مـحـمــد ال ـب ـش ـتــي والـ ــذي
غادرنا إلى الواليات املتحدة األميركية منذ
العام .2013
■ ماذا تقرأ اآلن؟
أنـ ــا ب ـص ــدد قـ ـ ــراءة شـ ــرح ل ـق ـص ـيــدة ال ـشــاعــر
ـس ،ت ـلــك ال ـت ــي ي ـقــول
ال ـجــاه ـل ـ َـي ام ـ ــرئ ال ـق ـي ـ َ
ََُ
مطلعها :أال ِعم َصباحًا أ ُّيها الطلل البالي/
َ
َ
كان في ُ
الع ُص ِر الخالي.
َوهل َي ِع َمن َمن
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟
حـ ّـن أكــون بصدد الــرســم ،مــن عــاداتــي أنني
أفــضــل أن أسـتـمــع إل ــى ش ــرح أدب ــي أو ّ
قصة
مقروءة أكثر من االستماع إلى املوسيقى.
بطاقة

ف ـنــان تـشـكـيـلــي لـيـبــي م ــن مــوال ـيــد  1978في
ط ــرابـ ـل ــس .درس ال ـت ـص ـم ـيــم وال ــزخ ــرف ــة فــي
«كـلـيــة الـفـنــون واإلع ـ ــام» (جــامـعــة طــرابـلــس).
يـقـتــرح فــي أعـمــالــه تــولـيـفــة بــن فــن التصميم
والحروفية والزخرفة والشعر والرسم الجداري
والفسيفساء .شارك معارض وتظاهرات فنية
مثل« :مهرج ــان هانيبال للفنــون التشكيلية»
( ،)2004و«م ـع ـ ـ ــرض رب ـي ــع ال ـح ـ ـ ــروف ب ــدار
الفنون» ( )2013في تونس ،و«املـعــرض العام
للفنون التشكيلية» بمصراتة ( ،)2014إضافة
إلى معارض للحروفيات في أملانيا.

25

ّ
رمان» ،ندوة افتراضية
تنظم «مكتبة األرشيف» في
عمان ،باالشتراك مع «مجلة ّ
ّ
بعنوان السينما الفلسطينية :صناعة وعرضًا وجمهورًا عند السادسة من
مساء األحد المقبل .يشارك في الندوة ّ
كل من السينمائية سهى ع ّراف ،والمخرج
مجدي العمري ،والناشط حنا عطا اهلل.
ّ
ينظمها
الحفر على الخشب :من وحي الفنون اإلسالمية عنوان الندوة التي
«بيت السناري» في القاهرة عند الثالثة من عصر اليوم الخميس بمشاركة الباحثة
جيهان أيوب والفنانة التشكيلية نرمين عبد العليم .تناقش الندوة بدايات الحفر
وتطورها منذ العصر الفاطمي في
على الخشب واستخداماته عبر العصور
ّ
تقنيات دهانات الحفر وطرق التذهيب وكيفية حماية الخشب المحفور عليه.
حتى الثالث والعشرين من نيسان /إبريل المقبل ،يتواصل معرض نحن للفنان
التشكيلي التونسي أحمد الزلفاني ،الذي افتُتح يوم الجمعة الفائت في «رواق
كونسبت ستور» في مدينة الثقافة بتونس العاصمة .يرسم الزلفاني شخصيّاته
بقامات فارعة جدًا ،ورؤوس صغيرة ،وهي ترتدي األزياء التقليدية التونسية.

يتواصل معرض الفنانة التشكيلية الجزائرية نجوى سراء بعنوان أورغ ناجر حتى
السابع عشر من الشهر الجاري في «قصر الثقافة مفدي زكرياء» بالجزائر العاصمة،
والذي افتتح الخميس الماضي .تستعيد الفنانة النقوش الموجودة على جدران
كهوف مدينة سيفار جنوب شرق الجزائر ،والتي تعود إلى خمسة عشر ألف عام.

