
إدنــبــرة، فــي حــن كــان والـــده فــي املستشفى 
ليطلة، مفصواًل عــن رفيقه في 

ُ
فــي ط الــعــاّم 

الغرفة بستارة واهية من القماش الخشن، 
ألفن وأربعمئة  وهــو، أي خــوان، على ُبعد 
كــيــلــومــتــر شـــمـــال ســـريـــره، يــجــمــع الــبــتــات 

ة املظلمة«. الساقطة على األرضيَّ
 الـــكـــاتـــب اإلســـبـــانـــيُّ 

ّ
ــة ُيــــطــــل مــ ــدِّ ــقــ بــــهــــذه املــ

ائه عبر روايته  خيسوس كاراسكو على قرَّ
الــجــديــدة، »خــذنــي إلــى الــبــيــت« )برشلونة، 
ــة مــن قصص  2021( الــتــي يـــروي فيها قــصَّ
عصرنا تدور أحداثها في مدارات العاقات 
ــة أن  ــروايـ ــــة، بــحــيــث يــمــكــن لـــقـــارئ الـ األســــريَّ
ــة يمكن  ــهــا قــصَّ

َّ
ف نــفــَســه، بحسبان أن يــتــعــرَّ

ا. فجميعنا لدينا 
َّ
أن تحدث مع أيِّ واحد من

آباٌء ندين لهم بأنفسنا، وال سيما إن كبروا، 
 

ِّ
نراهم في حاجة إلى مساعدتنا أو في األقل

دعمنا العاطفّي.
إيزابيل،  لخوان وشقيقته  يحدث  ما  وهــذا 
ـــن خــــــــوان مــن  ـــي هــــــذه الـــــــروايـــــــة. تـــمـــكَّ

َ
بـــطـــل

جبر على 
ُ
ه أ

َّ
االستقال بعيدًا عن باده، لكن

الـــعـــودة إلـــى بــلــدتــه الــصــغــيــرة فــي ال منشا 
بــســبــب وفـــــاة والـــــــده. نـــّيـــتـــه، بــعــد الــجــنــازة 
إدنبرة  فــي  ، هــي استئناف حياته 

ً
مــبــاشــرة

 أخته إيزابيل، 
َّ
في أسرع وقت ممكن، غير أن

الــتــي تــعــيــش فـــي بــرشــلــونــة، والـــتـــي لطاملا 
ن، تخبره 

ّ
انتقدت عدم اكتراثه بأبويه املسن

ــــه يــتــعــنَّ عــلــيــهــا االنــتــقــال إلـــى الـــواليـــات 
َّ
أن

م لها.  ــدِّ
ُ
ق  لعرض مهنّي مهّم 

ً
حدة تلبية

ّ
املت

ر حياة خــوان إلى األبــد. دون أن  هكذا تتغيَّ
املــكــان عينه  فــي  يقصد ذلـــك، سيجد نفسه 

ر الــهــرب مــنــه، مجبرًا على  الـــذي كــان قــد قـــرَّ
رعاية أمٍّ يكاد ال يعرفها وال تعرفه تقريبًا، 
حيث  بــالــزهــايــمــر،  مرضها  بعد  ما  سيَّ وال 
يتقاسم معها شيئًا واحدًا مشتركًا فحسب: 

ارة األسرة القديمة، رينو 4. سيَّ
التفاصيل   من 

ً
ة ناسجة القصَّ م حبكة  تتقدَّ

ة الدقيقة والهائلة سربااًل لها: االبن  اليوميَّ
ل  تحمُّ قبول  على  مجبرًا  نفسه  يجد  الــذي 
د؛ الــــحــــزن عـــلـــى تـــدهـــور  ــردُّ ــ ــتـ ــ ــة بـ ـ ــيَّ املـــســـؤولـ
؛ تـــواُصـــل خــــوان مع  الــوضــع الــصــحــّي لــــأمِّ
صــديــق الــطــفــولــة الــقــديــم فــيــرمــن؛ مقابلته 
النجارة.  اليمنى لوالده في  اليد  لخيرمان، 
خـــوان،  رأس  فــي  كقنبلة  هـــذا سينفجر   

ّ
كـــل

وستصل األمور إلى ذروتها عندما تعانق 
ة، فيتساءل خـــوان »َمــن  امـــرأة والــدتــه بــشــدَّ
مدركًا  يعانقونها؟«  وملـــاذا  والــدتــي؟  تكون 
ه يجهل تمامًا والدته. فخوان، كما 

َّ
أن بذلك 

ب على  ــة، لـــم يـــتـــدرَّ ــروايــ ســيــتــبــّن لـــقـــارئ الــ
ــذه مـــشـــاعـــر تــجــري  ــ ــة، وهــ ــفـ ــعـــاطـ الــــحــــّب والـ
 املـــهـــمَّ في 

َّ
ــر الــفــقــيــرة، إذ إن ــ سـ

ُ
فـــي قــلــوب األ

َســر هو الواقع واألفــعــال: أجر اليوم 
ُ
هذه األ

 هذا سيؤّدي 
ّ

وخبزه، املدرسة والطبيب. كل
ر  ة فيها شيء من التحرُّ إلى نهاية انكساريَّ

واالستسام. 
عيشها،  وطريقة  والعواطف،  املشاعر  هــذه 
بما فيها من أنانية غير ناضجة، ستتضارب 
مع مشروع شقيقته إيزابيل، املرأة الخارقة 

جعفر العلوني

»كــــــــان مـــــن املــــمــــكــــن أن يــــكــــون مــع 
 وفــــاتــــه، لــكــن بــطــريــقــة 

َ
والــــــده لــيــلــة

 
َّ

ــا، اســتــحــســن خــــوان ألــفــاريــث أال مـ
ه اختار أن يكون بعيدًا 

َّ
 ذلك، ليس ألن

َ
يفعل

ــه واصــل، 
َّ
في تلك اللحظة الحاسمة، بل ألن

 بساطة، إتمام ما في يده دون أن يولي 
ِّ

بكل
التي  الرسائل املتتالية  اهتمامًا أو يحسب 
إيــزابــيــل فــي األسابيع  إلــيــه أخــتــه  أرسلتها 
نهائيًا عن  فت 

َّ
توق أن  إلــى  املاضية عاجلة، 

 برحيق 
ً
 خوان، ثما

َّ
إباغه بأيِّ شيء. غير أن

ة، ُمعتبرًا  الخث، ترجم ذلك الصمت بإيجابيَّ
ــرت وســـــارت عــلــى نحو   األمـــــور قـــد تــغــيَّ

َّ
أن

أفضل. وهكذا تابع عمله في رعاية شتات 
ة ملدينة  شجرات الورد في الحديقة النباتيَّ

غزة ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــــاب يــكــتــب  ـــــرة. هـــنـــاك جـــيـــل شـ

ّ
عــمــيــقــة ومـــــؤث

في  أعتقد،  ني 
ّ
لكن واضــح.  ونهم  بالغة  ة 

ّ
برق

 زخــم هــذه األصــــوات لــم يأت 
ّ
الــوقــت ذاتـــه، أن

سة  بــعــد. يمكنني أن أقـــول إنــهــا فــتــرة »مؤسِّ
ملا بعد«.

■ هل ترى نفسك جزءًا من جيل أدبي له مالمحه 
وما هي هذه املالمح؟

ـــرب 
َ

ـــنـــي جــــزء مـــن جــيــل ض
ّ
اعـــتـــقـــدُت مـــــرارًا أن

ــا مجموعة 
ّ
بــاملــوروثــات عــرض الحائط، وكــن

 
ً
شعراء مع روح ثورية، وقد اشتغلنا طويا
ضمن برامج أعددنا لها وفي إطار مجموعة 
جــاءت  النتيجة  أن  غير  »يــوتــوبــيــا«،  اسمها 
ـــقـــة بــالــبــعــد 

ّ
ــــاب مـــتـــعـــل ــبـ ــ ــا ألسـ ــ ـ

ً
ــق ــ بـــاهـــتـــة الحـ

الجغرافي واألولويات املادية والهجرة، رغم 
أنها ثّبتت في حينها مفاهيم عّدة لجيلنا.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
 

ّ
ــا ُمـــقـــل ــأنـ ــد لــــــدّي عــــاقــــات كـــثـــيـــرة؛ فـ ال تـــوجـ
ــع شـــخـــص واحــــــد فــقــط،  ــمـــوم، ربـــمـــا مــ ــعـ ــالـ بـ
نشترك في محادثات حول الكتابة والسياسة 
ــلــــى نـــصـــوص  ــــق غــــالــــبــــًا عــ

ّ
ــا، ونــــعــــل ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ

ي رأيه، وأحّبه كشخص.
ّ
كتبناها. يهمن

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
ال توجد بيئة ثقافية طبيعية في مدينتي، 
ــّدة، أســاســهــا الــهــجــرة املستمرة  ألســبــاب عــ
اب. وعلى مستوى البلد، يقف االحتال 

ّ
للكت

فــــي حـــال   - مــعــهــا  أشـــتـــبـــك  أن  ـــا دون 
ً
عـــائـــق

نِشطت يومًا.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
صدر كتابي األول عام 2019، وهو مجموعة 
ة« عن 

ّ
شعرية تحت عنوان »جنازة العب خف

»دار األهلية« في األردن، بعد أن فاز الكتاب 
ــان 

ّ
بـــجـــائـــزة »مـــؤســـســـة عــبــد املــحــســن الــقــط

لــلــكــاتــب الـــشـــاب« لــعــام 2017. وكـــان عمري 
عند نشره 27 عامًا. 

مسؤوليّة 
أن تكون ابنًا

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمح وانشغاالت الجيل 
العربي الجديد من الكتّاب

في روايته الجديدة، 
يناقش الكاتب اإلسباني، 

خيسوس كاراسكو، 
مسؤولية أن يكون المرء 

لها،  ابنًا وعواقب تحمُّ
تاركًا للقارئ خيار التشكيك 

في السلوك غير العادل 
لبعض األبناء

لم تعترف الثقافة 
العربية الرسمية بـ»ألف 

ليلة وليلة« إلّا بعد أن 
أحرجتها الثقافات 

األخرى، وبعد اإلعجاب 
الذي ناله العمل من 

كّل َمن قرأه

ال توجد بيئة ثقافية طبيعية في مدينتي

إبداٌع عربي غريٌب في أرضه

خذني إلى البيت  رواية َمن ال يعرف أّمه

سيجد نفسه في 
المكان الذي كان قد 

قرَّر الهرب منه

هناك جيل شاب يكتب 
برّقة بالغة لكّن زخم هذه 

األصوات لم يأت بعد

األكثر طرافة أنه ثمة 
نسخة من الكتاب 

»مترجمة« للعربية

نهاية انكساريّة 
فيها شيء من التحرُّر 

واالستسالم إسباني  كاتب  هو  كاراسكو  خيسوس 
مدينة  فــي   1972 عــام  مواليد  مــن 
على  العرب،  أّسسها  التي  بطليوس 
عمل  اليوم.  والبرتغال  إسبانيا  حدود 
في مهن عديدة، من بينها: قاطف 
مــواقــع،  ومصمم  ومـــدرّس  عنب 
إلى   1992 ــام  ع فــي  ينتقل  أن  قبل 
مدريد حيث بدأ مساره ككاتب. وفي 
إشبيلية  مدينة  إلى  انتقل   2005 عام 
»في  رواياته:  من  اليوم.  يعيش  حيث 
نسير  التي  و»األرض   )2013( الــخــارج« 

عليها« )2016(.

بطاقة من األندلس

2425
ثقافة

قراءة

صوت جديد

إطاللة

فعاليات

 تفصيل 
َّ

 أحياء وتعيش كل
َ
التي تعمل عاملة

بــمــا في  ــه تفصيل مــهــنــّي، 
َّ
كــأن مــن حياتها 

ذلك زواجها من أندرو، وأمومتها املزدوجة 
األمِّ  قــرار  ها. سيكون  كراعية ألطفالها وألمِّ
بالعودة إلى بيت الطفولة تحريرًا لها، كي 
بعرض  فتقبل   ،

ً
قليا نفسها  إلــى  تنصرف 

ـــن هـــذه  ــارج ســيــبــعــدهــا عـ ــ ــــخـ ــي الـ مـــهـــنـــّي فــ
ى األسرة. الهاوية التي تسمَّ

ها مكتوبة 
َّ
كل الــروايــة   

َّ
أن الــقــارئ  سياحظ 

 خيسوس قد اعتمد 
َّ

بضمير الغائب، ولعل
ه سيساعده في رسم 

َّ
هذا الخيار الدقيق ألن

ة  مــســافــة غــيــر مــعــتــادة بــن وفــــاة األب وردَّ

■ أين تنشر؟
الــنــشــر،  ـــلـــُت أدوات 

ّ
الـــحـــالـــي عـــط الـــوقـــت  فـــي 

 
ٌّ

ــا أكثر للكتابة فأنا مقل
ً
أحـــاول أن أجــد وقــت

بعض الشيء.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أقرأ بعشوائية وعفوية، يمكن أن أقرأ رواية 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه كـــتـــاب فــلــســفــة. تــجــذبــنــي 

العناوين وأّول الصفحات أو آخرها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

لــدّي شغف  أقــرأ بعض األعمال باإلنكليزية، 
ة الـــنـــصـــوص مـــن مـــصـــدرهـــا األصــلــي  ــراء ــقــ لــ
ني أجد أيضًا العديد من 

ّ
لهذه اللغة، غير أن

األسماء العربية التي تنقلها بصورة جّيدة 
في غالب األحيان.

ب، في الوقت نفسه، 
َّ
فعل االبــن، وكي يتجن

على  أخــاقــّي، ويتموضع  أّي حكم  ــدار  إصـ
مسافة واحــدة من صــراع األجــيــال بن آباء 
وأوالٍد  أبنائهم،  أجــل  مــن  كافحوا  ــهــاٍت  وأمَّ
يحتاجون إلى االبتعاد بحثًا عن مكان لهم 

في هذا العالم.
التي  ات جميعها  ــه بن املسؤوليَّ

َّ
أن ال غــرو 

ــة  ــد تـــكـــون مــســؤولــيَّ ــان، قـ ــســ يــتــحــّمــلــهــا اإلنــ
 
َّ
إنــجــاب األطــفــال األكــبــر واألكــثــر حسمًا. إن

إعــطــاء حياة لشخص مــا وجعله يكبر هو 
ة بأسمى معانيها. نادرًا  أمر يمّس اإلنسانيَّ
ــنــاقــش مــســؤولــّيــة أن يــكــون املــــرء ابــنــًا. 

ُ
مــا ت

يـــحـــاول كـــاراســـكـــو فـــي روايـــــة »خـــذنـــي إلــى 
ة وعواقب  البيت« أن يناقش هذه املسؤوليَّ
لها، تاركًا الخيار أمام القارئ للتشكيك  تحمُّ
فـــي الــســلــوك غــيــر الـــعـــادل لــبــعــض األبـــنـــاء ــ 
كحالة خوان في الرواية، وإيزابيل إلى حدٍّ 
اجتماعّيًا بفضل جهود  الذين نشؤوا  ــ  ما 
ــى الــبــيــت«  ــذنـــي إلــ ــد تـــكـــون »خـ والـــِديـــهـــم. قـ
اء، لكن  الــقــرَّ  وغــيــر متفائلة لبعض 

ً
ُمــحــزنــة

ها روايــة تنبض بقلب الواقع، 
َّ
ال شكَّ في أن

ى تحدث األشياء الصغيرة، التي يرويها 
َّ
أن

، تمامًا 
ّ

ــاف ــ كــاراســكــو بــأســلــوب راســــخ وجــ
ــــذا مـــا يــجــعــل منها  ــرار الــــواقــــع، وهـ ــ عــلــى غـ
رواية جّيدة، يستنشق القارئ في خباياها 

رائحة مشابهة لرائحة الحياة.
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

تصويب

مصطفى قصقصي

شــــاســــعــــة ومــــعــــِتــــمــــة هــــــي تــلــك 
املساحات في عاملنا الداخلّي التي 
ال يطؤها وعُينا وال تمتثل إلرادتنا 
ولـــكـــوابـــح ســلــوكــنــا الـــحـــضـــاري 
ل 

ّ
رنــا يــونــغ، املحل

ّ
»املــعــقــول«. حــذ

كلل،  دون  السويسري،  النفسي 
ما 

ّ
وكل  ،

ً ّ
ظـــال نا يحمل 

ّ
»كل أّن  مــن 

 تجّسدًا في 
ّ

أقــل  )
ّ

الظل كان )ذاك 
ما كان 

ّ
الحياة الواعية لألفراد، كل

أشــّد اســودادًا وكثافة« وضــراوة. 
في حني أخبرنا فرويد، بتشاؤٍم 
 في 

ً
ق، أن »األنا ليست سّيدة

ّ
خال

بيتها«.
تــبــســط  أن  األنــــــــا  بــــوســــع  ــــيــــس  ل
ها في كافة أرجاء اململكة 

َ
سلطان

ـــا. يــرعــُبــنــا أن 
ّ
ــن  مـ

ّ
الــنــفــســيــة لـــكـــل

 أنـــفـــِســـنـــا 
َ

ــيــــل  مــــجــــاهــ
َ

نـــكـــتـــشـــف
السْبر.  على  العصّية  وأعماقها 
قد  وعــّمــا  النظر عنها  لــذا نشيُح 
إدراكــّيــة  انهيارات  من  لنا  تخّبئه 
لنا  طاقة  ال  محتملة  واستداللّية 
ــؤٌر مـــن عــصــيــان وتـــمـــّرد  ــ بـــهـــا. بـ
 حني. انفجاراٌت 

ّ
قد تندلع في كل

هــانــيــة قـــد يــعــلــو هــديــُرهــا دون 
ُ
ذ

سابق إنذار. حرائق نرجسّية قد 
تأتي على األخضر واليابس في 
ذواتــنــا وفــي عالقاتنا مــع اآلخــر 

ومع العالم.
أدواٍت  الـــنـــفـــســـّي  ــعــــالج  ــ ال ــر  ــ

ّ
ــوف يــ

والتبّصر  الــالوعــي  الستكشاف 
توازن  لتحقيق  كطريقة  بالظالل 
ــيــــرورة  ــّن ســ ــكــ ــ أرقـــــــى وأقــــــــــوى. ل
 غير منتهية 

ّ
الشفاء مؤملة وتظل

دائــمــة، وقد  ومــشــروطــة بصيانة 
يتحّول  عندما  سّيما  ال  ر. 

ّ
تتعث

العصاب النرجسّي لُبنية نفسّية 
جماعّية مشتركة ألفراد يتباَرون 
في تأسيس هوّياتهم على جرح 
أو جوع نرجسّي ال يهدأ، لتفخيم 

وتبجيل فرادتهم ومآثرهم.
)شاعر واختصاصي نفسي 
ِعيادي من فلسطني(

أنيس غنيمة

ألف ليلة وليلة

بوابة  القدس  معرض  المقبل  الخميس  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  يفتتح 
األرض إلى السماء في »غاليري رؤى 32« بعّمان، والذي يتواصل مدة شهر. يضّم 
المعرض أعماًال للفنانين حسني أبو كريم، وداليا علي )اللوحة(، ورائد قطناني، 
وياسر  صادق،  ومحمود  انعيم،  وغازي  شتية،  أبو  وعماد  كنعان،  وسالم 

دويك، وآخرين.

أشكال متحّولة للتشكيلي المغربي  حتى 27 من الشهر الجاري، يتواصل معرض 
الكندي حميد بوحيوي، حيث افتُتح في فضاء »رواق ضفاف« في الرباط نهاية 
الشهر الماضي. يضّم المعرض أعماًال تتنّوع بين البورتريهات التي تعكس وجوه 

نساء ضمن ما يُعَرف بالبوب آرت، إلى جانب لوحات تجريدية ترّكز على اللون.

العربي  الوطن  في  األثرية  والمعالم  التراث  ذاكرة  لحفظ  االفتراضي  الواقع 
العال  أبو  االصطناعي  الحاسبات والذكاء  أستاذ  يلقيها  افتراضية  عنوان محاضرة 
محمد  ويقّدمها  المقبل،  الخميس  مساء  من  الرابعة  عند  حسنين  عطيفي 
بالدوحة.  الوطنية«  بتنظيم من مركز اإلفال اإلقليمي في »مكتبة قطر  الجمني 

تتناول المحاضرة كيف غيّرت التكنولوجيا من وسائل علوم اآلثار وإمكاناتها.

يقام عند الثامنة من مساء الجمعة المقبل على خشبة مسرح »ساقية الصاوي« 
يؤدي   .)1943( شنودة  هاني  المصري  الموسيقي  للمؤلّف  حفل  القاهرة  في 
»الشوارع  منها  عديدة  مقطوعات  السبعينيات،  في  التلحين  بدأ  الذي  شنودة 
حواديت«، و»كركشنجي«، و»لونغا 58«، و»هزّني«، و»بحبك ال«، و»مافتش ليه«، 

و»غنوا للحياة«.

ممدوح عزام

كـــثـــيـــٌر مــــن الـــكـــتـــب يـــصـــبـــح اســـُمـــهـــا أو 
لجملِة  املـــرء  يحتاج  ال  عــامــة  عنوانها 
تــعــريــٍف إضــافــيــة كــي ُيــعــلــم الـــقـــّراء عّما 
 ،

ً
ــثــــا ــم« مــ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ يــــتــــحــــدث. »الــــــحــــــرب والـ

»اإلخــــــــوة كـــــــارامـــــــازوف«، »الـــبـــحـــث عــن 
الزمن الضائع«، »دون كيخوته«، »امللك 
ــذه الــعــنــاويــن   واحـــــد مـــن هــ

ّ
ــيـــر«. وكـــــل لـ

 بانتماء 
ّ
ينتمي إلى ثقافة، أو لغة، تعتز

الكتاب إليها، أو إن بعض تلك الثقافات، 
إلي  بــأن تنتمي هــي  الــلــغــات، تفخر  أو 

الكتاب.  
ــــاب 

ّ
ــــات مــــــع الــــكــــت ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي مــــعــــظــــم املــ

املـــعـــروفـــن فـــي الـــعـــالـــم، يـــذكـــرون »ألـــف 
تكوين  من  جــزءًا  وليلة« بوصفها  ليلة 
ــديـــهـــم. لـــقـــد قــــــــرؤوا الــلــيــالــي  الـــخـــيـــال لـ
صغارًا، حيث يبدو أن جهاٍت ما قامت 
ُيــحــكــى منها  بــاخــتــيــار مـــا يــصــلــح أن 
للصغار من جانب املغامرة، ثم قرؤوها 

كبارًا، واستمتعوا بها.
ــم  ــاسـ ــد مــــحــــســــن جـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ وفــــــــي كـــــتـــــاب الـ
املـــوســـوي، »ألـــف ليلة ولــيــلــة فــي نظرية 
االستقبال  عن  قوائُم  اإلنكليزي«،  األدب 
الــصــاخــب لــهــا فـــي الــثــقــافــة اإلنــكــلــيــزيــة، 
 لم يخفْت، بحيث تكاد تلك 

ٌ
وهو استقبال

 من هذه 
ً
الحكايات تصبح جــزءًا أصيا

الثقافة، ومن غيرها من الثقافات. الافت 
ــر هــو أن »ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة« قد  فــي األمــ
أحدثت تغييرًا جذرّيًا هاّمًا في تقنّيات 
الكتابة الــروائــيــة فــي الــغــرب؛ فــإذا كانت 
الِكبار  من 

ّ
النقدية تحتفي باملعل الكتب 

في الكتابة الفنية الروائية، مثل فلوبير، 
وهـــنـــري جــيــمــس، وإرنـــســـت هــمــنــغــواي، 
ــويـــس، ومـــاركـــيـــز وغــيــرهــم  وجــيــمــس جـ
 
ّ
 الــروايــة فــي الــعــالــم، فــإن

ّ
مــن أســاتــذة فــن

اب 
ّ
 َمن أشار إلى »ألف ليلة«، من الكت

ّ
كل

روا بها في 
ّ
الروائين الذين قرؤوها وتأث

يعتبرون  العربية،  غير  األخــرى  اللغات 
ــّيـــة طـــارئـــة  ــّكــــل تـــقـــنـ ــــشــ

ُ
ــا ت ــ ــدهـ ــ ــا وحـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
أن

وجديدة على األدب في العالم.
وليلة  ليلة  ألـــف  حــكــايــات  يمكن وضـــع 
إلـــى جــانــب تــلــك الــعــنــاويــن دون تــــرّدد، 
 الــســؤال الــذي سيرافقها هــو: هل 

ّ
ولــكــن

ًا بانتماء هذه 
ّ
تفخر الثقافة العربية حق

الثقافة  تفخر  هــل  أو  إليها؟  الحكايات 
العربية بانتمائها إلى هذه الحكايات؟

الشعبية  الثقافة  إن  لنقل  أو  العرب،  كــان 
الــعــربــيــة، هـــي الــتــي أوصـــلـــت »ألــــف ليلة 
وليلة« إلى العالم، و كان الخيال العربي 

الــعــمــل اســـم »الــلــيــالــي الــعــربــيــة«، وبعد 
الشهرة واإلعجاب والتقدير الذي نالته 
 َمن قرأها 

ّ
»ألف ليلة وليلة« من ِقَبل كل

 
ّ
رجمت إليها. غير أن

ُ
في اللغات التي ت

ـــ املــتــشــّددة ديــنــيــًا أو  الــثــقــافــة الــرســمــيــة ـ
تــــزال تمنعها أو تــحــاول  ـــ ال  ـ ُســلــطــوّيــًا 
شــطــب أجــــــزاء مــنــهــا، بــيــنــمــا يــهــجــوهــا 
ــاب، ومـــن بينهم يــســارّيــون 

ّ
بــعــض الــكــت

يعتقد  فيما  الشعب،  ثقافة  يــنــاصــرون 
الصغار أن علي بابا ياباني، أو أميركي 
التي  الــكــرتــون  أفـــام  بسبب  الجنسية، 
ُيخرجها »والـــت ديــزنــي«. أكــثــر األمــور 
 هي أن لدينا نسخة موّجهة إلى 

ً
طرافة

الناشئن من ألف ليلة وليلة »مترجمة« 
إلى العربية.

)روائي من سورية(

الضوابط  كل  من  متحّررًا  ابتكرها  الــذي 
ــة فـــي أّي جـــانـــب من  املـــتـــشـــّددة املـــزعـــومـ
جـــوانـــب الــحــيــاة أو أنـــمـــاط الــتــفــكــيــر. بل 
رّبــمــا كــان الحكواتي الــعــربــي، الـــذي نشأ 
ما  الحكايات، بحسب  هــذه  بالتزامن مع 
أتصّور، نموذجًا فريدًا في ثقافات العالم.

ــ  الرسمية  العربية  الثقافة  تعترف  لــم 
الكتاب إلى  دخل هــذا 

ُ
التي رفضت أن ت

متنها، وأبقته طوال مئات السنن على 
 بعد 

ّ
»ألف ليلة وليلة« إال الهامش بهاـ ـ بـ

حــرجــت مــن ِقــَبــل الــثــقــافــات األخـــرى 
ُ
أن أ

ذات الــثــقــل الــعــاملــي، الــتــي أطــلــقــت على 
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الحرائق النرجسيّة

)Getty( 19 عالء الدين على بساطه السحرّي فوق إسطنبول، من مخطوطة عثمانية تعود إلى القرن

ِتالل ُطليطلة في لوحة لـ دافيد بومبرغ، زيت على قماش، 1929

أنيس غنيمة )العربي الجديد(

شاعر ومحّرر ومبرمج ويب فلسطيني من مواليد 
مدينة غزة عام 1992، ُيدير حاليًا مجموعة تعمل 
ي أفالم التحريك والبرمجة املتخّصصة. 

َ
في مجال

ت 
ّ

فــي مجال وينشر  منذ ســنــوات،  الشعر  يكتب 
ثــقــافــيــة وأدبـــيـــة مــحــلــّيــة وعــربــيــة. »جـــنـــازة العــب 
التي فــازت بالجائزة األولـــى فــي مسابقة  ــة«، 

ّ
خــف

الشاب«  للكاتب  ان 
ّ
القط املحسن  عبد  »مؤسسة 

لعام 2017، هي مجموعته الشعرية األولى.

بطاقة


