
ة األولـــــــى، فــصــول  درجــــــــت، لـــلـــمـــرَّ
ُ
الـــســـيـــاق، أ

ــب كــارو 
ُ
ة النفي املــورســكــّي فــي ُكــت عــن عمليَّ

بــاروخــا، ودومــيــنــغــز أورتــيــز وغيرهما من 
فيها  لوا 

َّ
حل الذين  الكالسيكّيني،  خــني  املــؤرِّ

الــتــاريــخــّي واالجــتــمــاعــّي والثقافّي  الــتــطــّور 
فــي فــتــرة الــطــرد وبــعــدهــا. وعــلــى الــّرغــم من 
كثرة هذه الدراسات في العقدين األخيرين، 
 أغلبها 

ّ
نا، بالنظر عميقًا إليها، نرى أن

ّ
 أن

ّ
إال

قد رّكز، منذ ذلك الحني إلى يومنا هذا، على 
مصير املــورســكــيــني فــي الــــدول اإلســالمــّيــة، 
والقليل من الدراسات فقط، إن لم نقل النادر 
مــنــهــا، تــنــاول مصيرهم ومــنــفــاهــم فــي دول 
 عــددًا ال بــأس به منهم قّرر 

ّ
ــ علمًا أن الغرب 

الرحيل إلى دول مسيحّية كإيطاليا وفرنسا 
 ال حصرًا.

ً
والبرتغال، تمثيال

ــادرة،  ــنــ ــذه الــــدراســــات الــقــلــيــلــة والــ ضــمــن هــ
الــتــي  املــــحــــاضــــرات  ســلــســلــة  إدراج  يـــمـــكـــن 
ــمــهــا »مــعــهــد ســرفــانــتــس« فــي الــربــاط، 

ّ
يــنــظ

ون«، والتي اقترحها  تحت عنوان »املورسكيُّ
وأشـــــــرف عـــلـــى تــنــظــيــمــهــا ومـــوضـــوعـــاتـــهـــا 
ـــة،  ــتـــخـــّصـــص فــــي الــــــدراســــــات اإلســـبـــانـــيَّ املـ
الباحث حسني بوزينب. وقد دعا بوزينب، 
 الــفــرنــســّي واملتخّصص 

َ
ــام، الــبــاحــث ــ قــبــل أّي

ة في »املركز الوطنيِّ  في الدراسات اإلسبانيَّ
إللقاء  فــانــســان،  بــرنــار  ة«،  العلميَّ لــأبــحــاث 
املورسكيني  »منفى  عنوان  تحت  محاضرة 
أولئك  الضوء على  ط فيها 

ّ
في فرنسا«، سل

املورسكيني الذين وجدوا أنفسهم مجبرين، 
ـــه إلــــى الــبــلــدان  بــنــحــو أو آخــــر، عــلــى الـــتـــوجُّ
ة مــا بــني 1609  ة فــي الــفــتــرة املــمــتــدَّ املسيحيَّ

و1614.
ســــرعــــان مــــا يـــغـــوص فـــانـــســـان فــــي خــبــايــا 
املـــوضـــوع، كــاشــفــًا مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق 
ــت بــعــمــلــّيــة طـــرد  ــاطــ ــة الـــتـــي أحــ ــّيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
التي  املورسكيني مــن األراضـــي اإلســبــانــّيــة، 
حــدثــت على دفــعــات، بــدايــة مــن بلنسية في 
العام 1602، وما تالها في األعوام الالحقة. 
 مــســؤولــي 

ّ
أن فـــانـــســـان هـــو   جـــديـــد 

ّ
غــيــر أن

السلطات اإلسبانّيةـ ـ وال سّيما امللك فيليبي 
ما،  قـــّرروا في مرحلة  ــ  الثالث ومستشاريه 
في أثناء عملّيات الطرد، إجبار املورسكيني 
ــة  ــني عــلــى طــــول األراضـــــــي اإلســبــانــيَّ

ّ
املــتــبــق

وعــرضــهــا؛ وال ســّيــمــا فـــي أقــالــيــم األنــدلــس 
وكاستيا ال منشا، وأراغون وكتالونيا، على 
َسرهم 

ُ
هم إذا أرادوا أن يأخذوا أوالدهم وأ

ّ
أن

معهم، فعليهم أن يغادروا إلى بلٍد مسيحّي. 
بطبيعة الــحــال، نــظــرًا لــقــرب املــســافــة، وجــد 
آالف املــورســكــيــني أنــفــســهــم مــضــطــّريــن إلــى 
عبور جبال البيرينيه وصواًل إلى األراضي 
قــام غــيــرهــم، وال سّيما  فــي حــني  الفرنسّية، 
ــــون  ــــــردوا مـــن إقــلــيــَمــي أراغـ

ُ
أولـــئـــك الـــذيـــن ط

وكتالونيا، بالسفر بحرًا، وصواًل إلى موانئ 
الساحلّية، بعد  املدن  مرسيليا وغيرها من 

رحلة مؤملة للغاية.
نا في عهد إنريكي الرابع، الذي أعطى األمر 

َّ
إن

بفتح الحدود أمام املورسكيني القادمني من 
 هذا األمر لم يُدم 

ّ
إسبانيا واستقبالهم، لكن

ــرارًا جــديــدًا  أكــثــر مــن شــهــريــن، فــقــد أصـــدر قــ
بإغالق الحدود ومنع استقبال أيِّ مورسكّي 
قادم، بّرًا أو بحرًا. ليس هذا فحسب، بل بدأت 

جعفر العلوني

ــات الــتــي تــنــاولــت  ــّدراســ لــيــســت الــ
املــصــيــر املـــورســـكـــيَّ )األنـــدلـــســـي( 
ــة، بعد  خــــارج الـــحـــدود اإلســبــانــيَّ
الـــعـــام 1609، بــالــقــلــيــلــة. وعـــلـــى ضــــوء عـــدٍد 
املورسكّيني   

ّ
إن الــقــول  نــافــل  مــن  بــات  منها، 

ــوا على حالهم 
ّ
ظــل إسبانيا  مــن  املــطــروديــن 

ــهــم ــــ وهــم 
ّ
د عــبــورهــم الـــحـــدود، أي أن بــمــجــرَّ

الذين بلغ عددهم ثالثمئة ألف، وفقًا للرقم 
يــذوبــوا  لــم  ــــ  الباحثني  الـــذي يطرحه معظم 
 واقع الحال 

َّ
في البحر أو ُيقاسوا العناء، لكن

 من التحّوالت بعد 
ً
هم عانوا سلسلة

َّ
يقول إن

قة  وا فــي عـــدد مــن املــنــاطــق املتفرِّ أن اســتــقــرُّ
جــغــرافــيــًا؛ بـــدءًا مــن شمالي أفــريــقــيــا، مــرورًا 
بــمــصــَر وتــركــيــا، وانــتــهــاًء بـــأوروبـــا: فرنسا 

وغيرها.
الــدراســات  خــون معظم  املــؤرِّ ُيــرجــع  عمومًا، 
ة الــتــي تــنــاولــت طــرد »املــورســكــّيــني«  العلميَّ
)األنــــدلــــســــيــــني بـــالـــتـــســـمـــيـــة الــــشــــائــــعــــة فــي 
الــقــرن  ات  إلـــى خمسينيَّ إســبــانــيــا والـــغـــرب( 
ة  إلــى عمليَّ ُمعيدين هــذا االهتمام  املــاضــي، 
الطرد في حــدِّ ذاتها، وإلــى األثــر الــذي تركه 
ـــون وأحـــفـــاُدهـــم فـــي املــجــتــمــعــات  املـــورســـكـــيُّ
وا فيها. ضمن هذا  ــة الــتــي اســتــقــرُّ اإلســالمــيَّ

األندلسيون في منفاهم الفـرنسي
رغم كثرة الدراسات حول 

مصير »المورسكيّين« 
بعد تهجيرهم من 

إسبانيا، إلّا أّن أغلبها رّكز 
على أحوالهم في بلدان 

إسالمية. أما حضورهم 
في بلدان أوروبية، 

فقلّما ُدرِس. الباحث 
برنار فانسان تناول هذا 

التاريخ في محاضرة 
نّظمها »معهد 

سرفانتس« في الرباط

ينطلق الكتاب الصادر 
حديثًا من مواقف 

الباحث والروائي 
الراحل وأعماله األدبية 
والبحثية للتساؤل عن 

مكانة المثّقف في 
المجتمع الجزائري

قراءات في أعمال صاحب »الربوة المنسية«

اقتفاء آثار َمن انقطعت عنّا أخبارُهم

ُفرض على بعض 
األندلسيين الرحيل إلى 
بلدان مسيحية حصرًا

كّرس حياته لتدوين 
تراث األمازيغية وإرساء 

قواعد لُغتها

كثرٌ منهم سيغادرون 
فرنسا إلى بلدان مثل 

المغرب والجزائر

التي نّظمها »معهد  في محاضرته 
يشير  ــرًا،  أخــي ــاط  ــرب ال فــي  سرفانتس« 
الباحث الفرنسي برنار فانسان )الصورة(، 
إلى أّن الكثير ما زال مخفيًّا حول منفى 
أّن  ويــؤّكــد  فرنسا،  فــي  األندلسيين 
اإلنسانيّة ُتحتِّم على كّل باحث تاريخّي 
ر عن ذراعيه لنفض  متخّصص أن يُشمِّ
الغبار المتراكم على الكتب التي تتناول 
أن  في  شّكه  يبدي  لكنّه  تاريخهم. 
به،  القيام  أهّمية  رغم  ذلــك،  يحيط 
بهم،  لحقت  التي  اإلنسانيّة  بالتراجيديا 

من طرد ومحاكم تفتيش.

تراجيديا كبرى منسية
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ثقافة

كتابمحاضرة

فعاليات

حــمــلــة ابـــتـــزاز ممنهجة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
الفرنسّية لترحيل أولئك الذين دخلوا بادئ 
املفاوضات  بــدأت  أراٍض مسلمة.  إلــى  األمــر 
في البالط الفرنسّي، وانتهى األمر إلى قراٍر 
ــــواء املــنــفــيــني الـــجـــدد مـــن إســبــانــيــا،  بــعــدم إيـ
املوجودين في  املورسكيني  وترحيل بعض 

فرنسا إلى املغرب وغيره من الدول.
ـــــا عـــن مــنــاطــق انـــتـــشـــار املـــورســـكـــيـــني في  أمَّ

أســاســّي،  بشكل  فانسان،  فيتحّدث  فرنسا، 
وتولون(،  )مرسيليا  الساحلّية  املوانئ  عن 
كما يشير إلــى أمــر فــي غاية األهــمــّيــة، وهو 
 بـــعـــض الـــنـــبـــالء الــفــرنــســيــني اســتــقــبــلــوا 

ّ
أن

ــمــوهــم 
ّ
املــورســكــيــني اســتــقــبــااًل حــســنــًا، وســل

نظرًا  فيها،  يعملوا  كــي  الــزراعــّيــة  أراضيهم 
لخبرة هؤالء في الزراعة.

ويــشــيــر الــبــاحــث الــفــرنــســّي، بـــني مجموعة 
مـــــن األمـــــــــــور، إلــــــى صـــعـــوبـــة تـــحـــديـــد عـــدد 
ــوا فــي فــرنــســا، نظرًا 

ّ
املــورســكــيــني الــذيــن ظــل

 آخــر 
َّ
لــعــدم وجـــود مــصــادر تــاريــخــّيــة. إذ إن

األخبار والوثائق املوجودة عنهم تعود إلى 
البحث  تأتي صعوبة  عــام 1670، ومــن هنا 
الــتــاريــخــّي عــن أخــبــار آخــر املــورســكــيــني في 
 قسمًا كبيرًا منهم اضطّر إلى 

ّ
فرنسا. ذلك أن

ض للمالحقة،  تغيير نسبته، خوفًا من التعرُّ
إثر  أخبارهم  ب 

ُّ
تعق مهّمة  ب  ما يصعِّ وهــو 

يهم أسماء وألقابًا فرنسّية.
ّ
تبن

َســـــر 
ُ
ــاء بـــعـــض أ ــمــ ــر لـــنـــا فـــانـــســـان أســ ــذكــ ويــ

املــورســكــيــني األوائـــــل الـــذيـــن دخـــلـــوا فرنسا 
واستقّروا فيها بدءًا من العام 1603، وأصبح 
لــهــم نــفــوذ قـــوّي فــي الــبــالط الــفــرنــســّي، كما 

ــة الــعــام  ــ ـــلـــوا فـــي مـــفـــاوضـــات أزمـ
ّ

ـــهـــم تـــدخ
ّ
أن

1609، بشأن ترحيل بعض املوجودين منهم 
إلــى هولندا واملــغــرب ودول الــجــوار، ناهيك 
عــن دورهـــم الــبــارز فــي الــتــجــارة عبر البحر 
ــاتـــاس ولــوبــيــز،  ـــي زبـ

َ
ــرت املـــتـــوّســـط، مــثــل أسـ

وتحديدًا ألفونسو لوبيز، الذي كان له تأثير 
ــك بسبب  ــ ــبـــالط الـــفـــرنـــســـّي، وذلـ ــارز فـــي الـ ــ بـ
اليهود  من  مع مجموعة  التجارّية  عالقاته 

النافذين في مرسيليا.
د فـــي الــحــديــث عـــن خيبة  فــانــســان ال يـــتـــردَّ
ــــل كـــبـــيـــرة شـــعـــر بـــهـــا املـــورســـكـــّيـــون حــني  أمـ
ـــهـــم 

ّ
ــّيـــمـــا أن وصـــولـــهـــم إلـــــى فـــرنـــســـا، وال سـ

 فــي إمــكــانــهــم مــمــارســة حياتهم 
ّ
ــعــوا أن

ّ
تــوق

تقول  األمــر   حقيقة 
ّ
لكن نحو طبيعّي.  على 

الكثير  هم تعّرضوا البــتــزاز كبير، ووجــد 
ّ
إن

املسيحّية  اعتناق  إلى  نفسه مضطّرًا  منهم 
وا محافظني على دينهم 

َّ
هم سّرًا ظل

َّ
نًا، لكن

َ
عل

 كثيرين منهم، بعد 
ّ
اإلسالمّي. والنتيجة أن

ــادروا فرنسا إلى  مـــرور فــتــرة مــن الــوقــت، غــ
بلدان أخرى، مثل املغرب وتركيا أو الجزائر، 

وسرعان ما عادوا لُيعلنوا إسالمهم.
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

مولود معمري في أكثر من صورة

رّمان«، ندوة افتراضية  باالشتراك مع »مجلة  األرشيف« في عّمان،  تنّظم »مكتبة 
من  السادسة  عند  وجمهورًا  وعرضًا  صناعة  الفلسطينية:  السينما  بعنوان 
مساء األحد المقبل. يشارك في الندوة كّل من السينمائية سهى عّراف، والمخرج 

مجدي العمري، والناشط حنا عطا اهلل. 

حتى  ناجر  أورغ  بعنوان  سراء  نجوى  الجزائرية  التشكيلية  الفنانة  معرض  يتواصل 
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.

ينّظمها  التي  الندوة  عنوان  اإلسالمية  الفنون  وحي  من  الخشب:  على  الحفر 
الباحثة  الخميس بمشاركة  اليوم  الثالثة من عصر  القاهرة عند  السناري« في  »بيت 
جيهان أيوب والفنانة التشكيلية نرمين عبد العليم. تناقش الندوة بدايات الحفر 
في  الفاطمي  العصر  منذ  وتطّورها  العصور  عبر  واستخداماته  الخشب  على 

تقنيات دهانات الحفر وطرق التذهيب وكيفية حماية الخشب المحفور عليه.

للفنان  نحن  معرض  يتواصل  المقبل،  إبريل  نيسان/  من  والعشرين  الثالث  حتى 
الفائت في »رواق  أحمد الزلفاني، الذي افتُتح يوم الجمعة  التونسي  التشكيلي 
شخصيّاته  الزلفاني  يرسم  العاصمة.  بتونس  الثقافة  مدينة  في  ستور«  كونسبت 

بقامات فارعة جدًا، ورؤوس صغيرة، وهي ترتدي األزياء التقليدية التونسية.

الجزائر ـ مليكة ياسين

الــبــاحــث والــروائــي مولود  يرتبط اســـُم 
بــــأحــــداث   ،)1989  -  1917( مــــعــــمــــري 
ــة الــتــي  ــيــ ــــي« الــــدامــ ــغـ ــ ــازيـ ــ ــيــــع األمـ ــربــ »الــ
ــــدأت احــتــجــاجــًا عــلــى مــنــع مــحــاضــرٍة  بـ
القبائلي« في  الشعبي  »األدب  له حــول 
اسمه  تحمل  )الــتــي  و 

ّ
وز تــيــزي  جامعة 

إلى  ل  أن تتحوَّ الــيــوم(، عــام 1980، قبل 
واحــدٍة من أكبر الحركات االحتجاجية 
والهوية  بالثقافة  بــاالعــتــراف  املطالبة 
ني في الجزائر؛ وهي املطالب 

َ
األمازيغّيت

التي لن يرى صاحب »الربوة املنسية« 
ــق؛ إذ رحـــل فـــي حـــادث 

ّ
ــًا مــنــهــا يــتــحــق ــ أّي

مروٍر بينما كان عائدًا من املغرب، بعد 
تسع سنواٍت فقط من تلك األحداث التي 

لن تكون األخيرة.
رهــا بذلك  وقـــيـــاُم االحــتــجــاجــات وتــطــوُّ
 املنع 

ّ
الشكل لم يُكن ليحدث ربما لو أن

طـــــاول كــاتــبــًا آخـــــر؛ فــلــمــولــود مــعــمــري 
الثقافة  فــي  الــخــاّصــة  رمــزيــتــه ومكانته 
األمـــازيـــغـــيـــة، وهــــو الــــذي كــــّرس حــيــاتــه 
فــي تــدويــن تــراثــهــا الــشــفــاهــي والبحث 
قواعدها،  وإرســاء  لغتها  لسانّيات  في 
 عـــن أبـــحـــاثـــه األنــثــروبــولــوجــيــة 

ً
فـــضـــال

ــال، وقــــد أّســـــس مـــن أجــل  فـــي هــــذا املــــجــ
ذلــك »مــركــز الــدراســات األمــازيــغــيــة« في 
باألمازيغية  ة 

ّ
مجل أّول  وأطلق  باريس 

باسم »أوال« )الكلم( عام 1982.
ــت املؤّسسة 

َ
فــي الــســنــوات األخــيــرة، بــات

الـــرســـمـــيـــة كـــثـــيـــرة االحـــتـــفـــاء بــمــعــمــري 
ها 

ّ
أن واألدبــــي؛ حتى  البحثي  وإنــتــاجــه 

أقامت في 2017 احتفااًل خاصًا بمئوية 
قيم 

ُ
أ كاملة،  سنة  طيلة  استمّر  مــيــالده 

خــاللــهــا مــلــتــقــًى دولــــــّي حــــول أعــمــالــه، 
طـــلـــق طــابــع بــريــدي يــحــمــل صــورتــه، 

ُ
وأ

ــن كــتــبــه مـــتـــرجـــمـــًا إلـــى  وصــــــدر عــــــدٌد مــ
 
َّ
أن األمازيغية )كتَب بالفرنسية(، حتى 

 عــلــى لسان 
ً
ــرة

ّ
 اعــتــرفــت مــتــأخ

َ
الــســلــطــة

الــوزيــر األول الــســابــق أحــمــد أويــحــيــى، 
 منع املحاضرة 

َّ
قبل بضع سنوات، بــأن

 ســيــاســيــًا«. جـــاء االعـــتـــراف 
ً
كـــان »خـــطـــأ

 نــفــســهــا تــمــنــع 
ُ
بــيــنــمــا كـــانـــت الـــســـلـــطـــة

ــرات الـــخـــاّصـــة  ــاضــ ــحــ ــن املــ الــــعــــشــــرات مــ
باألمازيغية في غير ما مدينة جزائرية.

إلى جانب أعماله البحثية، كتب مولود 
معمري الشعر والرواية والقّصة. صدر 
ديوانه األول عام 1982 بعنوان »أشعار 
ــّدة  ــه عـ الــقــبــيــلــة«، وقـــبـــل ذلــــك صـــــدرت لـ
بينها:  من  الخمسينيات؛  منذ  روايـــات 

حــــرب الـــتـــحـــريـــر، وشــخــصــيــاتــهــا الــتــي 
ــــوات داخـــل املــن  دًا فــي األصـ تتيح تـــعـــدُّ
ــد األكـــاديـــمـــيـــة  ــرُصــ ــــي، بــيــنــمــا تــ ــروائــ ــ الــ
مــلــيــكــة عــصــام انــتــقــال صــــورة مــعــمــري 
من »الباحث« إلى »املناضل« في سبيل 
على  كمثاٍل   

ً
ذاكـــرة األمــازيــغــيــة،  الهوية 

ذلــــك حـــضـــور اســـمـــه بــشــكــل دائــــــٍم لــدى 
شـــعـــراء ومــطــربــي األغــنــيــة األمــازيــغــيــة 
قّدم 

ُ
والجمعيات الثقافية األمازيغية. وت

ــتـــي ســـبـــق أن  ــة بـــوخـــلـــو، الـ مــلــيــكــة فـــاطـ
أصــدرت كتابًا حــول الــروائــي والباحث 
الــجــزائــري عـــام 2017 بــعــنــوان »مــولــود 
مــعــمــري: ذاكــــرة وثــقــافــة وتــامــوســنــي«، 
ــة »الــعــبــور« الــتــي قالت   فــي روايــ

ً
ة ــــراء قـ

املنسية«  »الــربــوة  لـــ تتّمة  بمثابة  ــهــا 
ّ
إن

الــتــي صـــدرت قبلها بثالثني عــامــًا، في 
حني ُيشير محمد يفصح إلى االنتقادات 
التي ُوّجهت إلى معمري بسبب روايته 
»الربوة املنسية«، خصوصًا بعد فوزها 
ر 

َ
بــجــائــزة فــي فــرنــســا؛ حيث »بـــات ُينظ

إليه في الجزائر بحذر«.
ــع، يتضّمن  ــ وإلــــى جــانــب املـــقـــاالت األربـ
الكتاب حوارًا مع املخرج أحمد راشدي، 
الذي حّول رواية »األفيون والعصا« إلى 

فيلم سينمائي صدر عام 1971.

ــفـــوة  و»غـ  ،)1952( املـــنـــســـيـــة«  ــــوة  ــربـ ــ »الـ
والعصا«  و»األفــيــون   ،)1955( الــعــادل« 
إلى جانب   ،)1982( )1965(، و»العبور« 
ــفــة 

ّ
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة بــعــنــوان »مــوظ

البنك« )1973(.
ــًا عــن  ــثـ ــديـ ــتــــاب الـــــــذي صــــــدر حـ ــــي الــــكــ فـ
»دار فـــرانـــز فـــانـــون« بــعــنــوان »مـــولـــود 
ف سعيد وروائي محَبط«، 

ّ
معمري: مثق

ــة أكـــاديـــمـــّيـــني جـــزائـــرّيـــني  ــعـ يــنــطــلــق أربـ
مـــن مـــواقـــف مــعــمــري وأعـــمـــالـــه األدبـــيـــة 
ف 

ّ
والــفــكــريــة لــلــتــســاؤل عــن مــكــانــة املثق

ـــقـــّدم 
ُ
فـــي املــجــتــمــع الــــجــــزائــــري؛ حــيــث ت

األكــاديــمــيــة والــبــاحــثــة جمعة مــعــزوزي 
ــة »األفـــيـــون والــعــصــا«؛  ــ  فـــي روايـ

ً
ة قـــــراء

 
ً
ــال

َّ
 عــلــى فــضــائــهــا املــكــانــي مــمــث

ً
ــزة ــ ــرّك ــ ُم

 فــي فترة 
ً
ــال

َّ
فــي الــقــريــة، والــزمــانــي مــمــث
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تمثال لـ مولود معمري في مسقط رأسه

طرابلس الغرب ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟ 
مــا يشغل الحّيز األكــبــر مــن وقــتــي هــو تنفيذ 
أعـــمـــالـــي بـــمـــا تــقــتــضــيــه مــــن تــصــمــيــم ورســــم 
 منها أعمال جدارية بأحجام 

ٌ
وتلوين، بعض

كــبــيــرة. هــنــاك مــتــغــّيــرات كــثــيــرة عــرفــهــا إيــقــاع 
لــدّي مع ظــروف انتشار جائحة  ي 

ّ
العمل الفن

ــا عــافــانــا الــلــه وإيـــاكـــم. لــيــس كـــل هــذه  كـــورونـ
أنني  العزلة  أتاحته  فمما  سلبيًا،  املتغيرات 
ــد الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة لـــالســـتـــمـــاع لــلــشــروح  ــ أجـ
ــقـــروءة فــي مـــدة زمنية  األدبـــيـــة والــقــصــص املـ
ة الــكــتــب،  ــــراء ــقـ ــ ــتـــاع بـ ــمـ ــتـ ــك االسـ ــذلــ أطـــــــَول وكــ

الورقية تحديدًا.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟ 
آخــــر أعـــمـــالـــي لـــوحـــة بـــعـــنـــوان »قـــيـــد« أوحـــت 
صديقني  عــن  ها 

ُ
كتبت شعرية  أبــيــات  بها  لــي 

ــــي أحـــدهـــمـــا إلـــــى الــــواليــــات  ــادرنـ ــ عـــزيـــزيـــن غـ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات. أمــا 
، فسأواصل االشتغال على مجموعة 

ً
مستقبال

أعمال سوف أقّدمها في معرض شخصي.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟ 
أقــول بأنني راض. ربما هناك  أن  ال أستطيع 
ــن لـــيـــس بـــشـــكـــل كـــامـــل.  ــكــ بـــعـــض الـــــرضـــــا، ولــ
يمكنني أن أذكر أحد األسباب املباشرة لحالة 
ــواد الــرســم  ــ ــو نــقــص مـ ــذه، وهــ ــ ــا هـ ــدم الـــرضـ عــ
ــذه الـــفـــتـــرة، مــا  ــ ــــالل هـ ــيـــة فــــي لــيــبــيــا خـ ــلـ األصـ
يضطّرني إلى طلب جلبها من الخارج ويهدر 
ذلك في كثير من األحيان الوقت ويغّير أولوية 

إنجاز املشاريع.

■ لـــو قــيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مـــســـار كنت 
ستختار؟

لو كان ذلك ممكنًا، ال أعتقد بأنني سأترّدد في 
اختيار نفس املسار الذي سرُت فيه من البداية 

إلى اليوم.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟ 
مــا أتــمــنــاه فــي هـــذا الــعــالــم هــو أن يــســود فيه 
شيء من العدل. نحتاج كثيرًا هذه القيمة في 

مجتمعاتنا.

■ شــخــصــيــة مـــن املـــاضـــي تــــود لـــقـــاءهـــا، وملـــــاذا هي 
بالذات؟ 

لو كان من الزمن القريب فربما يكون الكاتب 
عن  سأسأله  العقاد.  محمود  عباس  املــصــري 

بعض آرائه األدبية.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

نقص مواد الرسم يعيق 
اإلنتاج الفنّي في ليبيا 

ويهدر وقت الفنان

■ صــديــق يــخــطــر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إلــيــه 
دائمًا؟

صــديــقــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــبــشــتــي والــــذي 
غادرنا إلى الواليات املتحدة األميركية منذ 

العام 2013.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أنــــا بـــصـــدد قــــــراءة شــــرح لــقــصــيــدة الــشــاعــر 
ــتـــي يــقــول  ــرئ الـــقـــيـــس، تـــلـــك الـ ــ الـــجـــاهـــلـــي امــ
 البالي/

ُ
ل

َ
ل

َ
ها الط يُّ

َ
ال ِعم َصباحًا أ

َ
مطلعها: أ

 في الُعُصِر الخالي.
َ
َوَهل َيِعَمن َمن كان

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

حــني أكــون بصدد الــرســم، مــن عــاداتــي أنني 
ــل أن أســتــمــع إلـــى شـــرح أدبـــي أو قّصة 

ّ
أفــض

مقروءة أكثر من االستماع إلى املوسيقى.

وقفة
أشرف سويسيمع

أشرف سويسي وفي الخلفية أحد أعماله الجدارية

فــنــان تــشــكــيــلــي لــيــبــي مـــن مــوالــيــد 1978 في 
ــة فــي  ــرفــ ــــزخــ الــتــصــمــيــم وال طــــرابــــلــــس. درس 
ــام« )جــامــعــة طــرابــلــس(.   ــ »كــلــيــة الــفــنــون واإلعـ
يــقــتــرح فــي أعــمــالــه تــولــيــفــة بــن فــن التصميم 
والحروفية والزخرفة والشعر والرسم الجداري 
والفسيفساء. شارك معارض وتظاهرات فنية 
التشكيلية«  للفنــون  هانيبال  »مهرجـــان  مثل: 
بــــدار  ــــــروف  ــحـ الـ ــيـــع  ربـ ــــــرض  ــعـ و»مـ  ،)2004(
العام  و»املــعــرض  تونس،  في   )2013( الفنون« 
للفنون التشكيلية« بمصراتة )2014(، إضافة 

إلى معارض للحروفيات في أملانيا.

بطاقة


