
افة مثل 
ّ
بة مثل شرائط مخّرمة، مدن شف

ّ
مثق

الناموسيات، مدن مثل عروق أوراق الشجر، 
مــدن مسطورة مثل راحـــة يــد، مــدن مزركشة 

شاَهد عبر كثافتها الخيالية املعتمة.
ُ
ت

يقول ملاركو: »سأقّص عليك ماحلمُت به ليلة 
الــبــارحــة: فــي وســط أرض صــفــراء منبسطة، 
ــطــة بــجــامــيــد نـــيـــازك وصـــخـــور غــريــبــة، 

ّ
مــنــق

رأيت من مسافة بعيدة أبــراَج مدينة ترتفع، 
قــمــمــا نــحــيــلــة، مــصــنــوعــة بــطــريــقــة يستطيع 
معها الــقــمــر خـــال رحــلــتــه أن يــســتــريــح مــّرة 
عـــلـــى واحـــــــدة مــنــهــا ومـــــــّرة عـــلـــى أخـــــــرى، أو 

يا من حبال الروافع«.
ّ
يتأرجح متدل

يــقــول بــولــو: »مــديــنــة حلمك هــي اللــيــج. لقد 
في  الــدعــوات لاستراحة  هــذه  نظم سّكانها 
 شيء في 

ّ
ى يضمن القمُر لكل

ّ
سماء الليل حت

 على النمّو، والنمّو با نهاية«.
َ
املدينة القدرة

ــيٌء ال تــعــرفــه؛  ــ فــيــضــيــف الــــخــــان: »هـــنـــالـــك شـ
لــقــد ضــمــن الــقــمــر املـــمـــّن ملــديــنــة اللــيــج أكــثــر 

ة«.
ّ
: أن تنمو بخف

ً
االمتيازات ندرة

■ ■ ■

مدن ِخفاف )5(
ــرَت أن تــصــّدقــنــي، فــهــذا أمــــٌر طــّيــب.  ــتـ إذا اخـ
أوكتافيا،  ُصنعت  كيف  عليك  واآلن سأقّص 
هاوية  هنالك شفا  العنكبوت.  مدينة شبكة 
بــــن جــبــلــن ســفــحــاهــمــا شــــديــــدا االنــــحــــدار: 
ْي 

َ
كلت  من 

ً
املدينة، مربوطة الفراغ تقوم  فوق 

ــّرات  ــمـ ــمـ الـــقـــّمـــتـــن بـــالـــحـــبـــال والـــســـاســـل وبـ
ضّيقة. أنت هناك تسير فوق عوارض الربط 
قدمك  تضع  أن  محاذرًا  الصغيرة،  الخشبية 
تتمّسك بحبال  أو  املــفــتــوحــة،  الــفــراغــات  فــي 
ــب املــجــدولــة. ال شـــيء فــي األســفــل ملئات 

ّ
الــقــن

 عــابــرة؛ 
ّ

ــدام: بــضــع غــيــوم تــنــســل ــ ومــئــات األقــ
وإلــى مــدًى أبعد في األسفل يمكنك أن تلمح 
قاع الهّوة. هذا هو األساس الذي تقوم عليه 
 

ّ
ستخدم كممّر ودعامة. وكل

ُ
ت املدينة: شبكة 

إلى  أن ينهض  بــدل   تحتها 
ٌ

ــق
ّ
مــعــل ى 

ّ
تبق مــا 

األعـــلـــى: ســالــم مــن حــبــال، أراجـــيـــح شبكّية، 

أكياس، حّماالت ثياب، مصاطب  بيوت مثل 
ــاء جــلــديــة، أنــابــيــب  ــَرب مــ ــ ــنــــدوالت، قـ مــثــل جــ
غـــــاز، ســفــافــيــد، ســــال عــلــى أســــــاك، أطــبــاق 
ات استحمام، أراجيح بهلوانات، 

ّ
بكماء، مرش

وحــلــقــات أللـــعـــاب االطـــفـــال، حــبــال مــركــبــات، 
قة.

ّ
شمعدانات، قدور نباتات متسل

ـــقـــة فـــوق 
ّ
ــان أوكـــتـــافـــيـــا، املـــعـــل ــّكــ إن حـــيـــاة ســ

 انــــعــــدام يـــقـــٍن مـــّمـــا هـــي عليه 
ّ

ــل ــ ــة، أقـ ــاويـ ــهـ الـ
الحياة في مدن أخرى. إنهم ال يعرفون سوى 

.
ً
أن الشبكة ستدوم زمنا طويا

■ ■ ■

مدن متاِجرة )4( 
ــبــقــي 

ُ
فـــي إرســـلـــيـــا، إلنـــشـــاء الـــعـــاقـــات الــتــي ت

من  خيوطا   
ُ
السّكان يمّد  املدينة،  حياة  على 

أو رمادية  أو ســـوداء  البيوت، بيضاء  زوايـــا 
ـ بــيــضــاء، بــنــاًء على مــا إذا كانوا  أو ســـوداء 
ُيــشــيــرون إلـــى عــاقــة قــرابــة بــالــدم أو تــجــارة 
أو نفوذ أو وكالة. حن تتكاثر الخيوط إلى 
املـــــرور بينها،  بــامــكــانــك  يــعــود   ال 

ْ
أن درجـــــِة 

فّكك البيوت؛ ال تبقى سوى 
ُ
يرحل السّكان: ت

الــخــيــوط وركــائــزهــا. ويــنــظــر الجــئــو إرسليا 

إيتالو كالفينو

مــن حــاجــز شــرفــة الــقــصــر الــعــالــي 
يراقب الخان األكبر إمبراطوريته 
 الــحــدود 

ُّ
تــنــمــو. أّواًل، تــوّســَع خـــط

م الفرق   تقدُّ
ّ
ليحتضن األراضي املغزّوة، ولكن

 شبه مهجورة، قرًى 
َ

العسكرية واجه مناطق
 أن 

ّ
ــرز الــ  

َ
بــأكــواخ حــقــيــرة، مستنقعات رفـــض

أنــهــارًا جافة،  مــهــزولــن،  أنــاســا  يشطأ فيها، 
قــصــبــا. وفــّكــر الـــخـــان: »إمــبــراطــوريــتــي نــَمــْت 
ــجــاه الـــخـــارج، وحـــان 

ّ
أبــعــد مــّمــا يــنــبــغــي بــات

ــا«، وحــلــم  ــ ــهــ ــ الــــوقــــت لــتــنــمــو فــــي نــــطــــاق ذاتــ
ببساتن رّمان، بالفواكه تبلغ من النضج حّد 
 
ً
مسفوعة بالدربانيات*  قشورها،  ق 

ّ
تــمــز أن 

على السفود تقطر ِدهنا، بعروق معِدن تظهر 
على وجه االنزالقات األرضية بكتل متأللئة. 
واآلن هــا هــي كثيٌر مــن فــصــول الــوفــرة مألت 
مـــخـــازن الـــقـــمـــح. وحــمــلــت األنــــهــــاُر الــطــافــحــة 
الــروافــد الخشبية لتدعيم سقوف  غــابــاٍت من 
 

ُ
املــعــابــد والــقــصــور الــبــرونــزيــة. ونــقــلــت قــوافــل
ط عبر 

ّ
خام األخضر املرق العبيد جبااًل من الرُّ

ــاّرة. ويــتــأّمــل الـــخـــان األكـــبـــر إمــبــراطــوريــة  ــقــ الــ
ــقـــل عــــلــــى األرض  ــثـ  بـــــاملـــــدن الــــتــــي تـ

ً
ــاة ــ ـ

ّ
ــــط ــغـ ــ مـ

ة بالتجارة والثروة، 
ّ
والجنس البشري، مكتظ

باآلليات  دة 
ّ
معق والشعائر،  بالزينات  مثقلة 

ـــرة، 
ّ
والـــتـــراتـــبـــات الـــطـــبـــقـــّيـــة، مــنــتــفــخــة، مـــتـــوت

ثــقــيــلــة جـــــّدًا. ويــفــكــر قـــبـــاي: »اإلمــبــراطــوريــة 
أحامه  في  ذاتـــه«، وتظهر  بثقلها  مسحوقة 
 خفيفة مــثــل طـــّيـــارات ورقــيــة، مــدن 

ٌ
اآلن مـــدن

تونس ـ ليلى بن صالح

حن وصل زين العابدين بن علي للحكم في 
وهــو   ،»

ّ
الـــظـــل »مــنــاطــق  مصطلح  راج   ،1987

تعبير كان ينتقد من خاله سياسات سلفه 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة الـــــذي رعــــت الــســيــاســات 
الــتــنــمــويــة لــلــدولــة خـــال حــكــمــه الــطــويــل من 
الساحلي  الــشــريــط  مـــدن   )1987 إلـــى   1957(
ــــورة  عـــلـــى حـــســـاب بــقــيــة الــــبــــاد. غـــيـــر أن »ثـ
)23 عاما  بن علي  أن حصيلة  أثبتت   »2011
من الحكم( التنموية لم تكن أفضل من سلفه، 

فقد ترك »مناطق الظل« على حالها.
ضمن خطاب السياسات التنموية، كثيرًا ما 
قيل بأن املدرسة التونسية هي »مفخرة دولة 
االســـتـــقـــال«، لــكــن ذلـــك لــم يــكــن يــعــنــي ســوى 
ــدن، فـــحـــال مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم في  ــ بــضــع مـ
أغلب األرياف التونسية كارثّي، بدءًا من عدم 
 األطفال إلى مدارسهم، 

ّ
ِقل

ُ
قٍل ت

َ
توفر وسائل ن

املــعــّدات وأحيانا يوجد نقص  لفقر  وصـــواًل 
من.  منذ 2011، ظهرت مبادرات 

ّ
في عدد املعل

املــــدارس فــي األريـــاف،  كثيرة لتطوير وضــع 
كان معظمها ينطلق من مبادرات شخصية 
ــعـــودون إلــى  ـــاب وســيــاســيــن( يـ

ّ
ــت ملــثــقــفــن )كـ

غير  العلم في صباهم،  منها  نهلوا  مــدارس 
أن هـــذه الــتــجــارب تــكــون عـــادة مجموعة من 
اإلهــــــــــداءات الــعــيــنــيــة أو أنـــشـــطـــة تــحــفــيــزيــة 
سرعان ما تــذوي، وهــو ما دفــع إلــى التفكير 
»الجامعة  أطلقت  في مأسستها. منذ 2019، 
املكتبة والكتاب«،  الوطنية لجمعيات أحباء 
ِبنات« 

َ
بالتعاون مع وزارة الثقافة، مشروع »ل

الذي يهدف إلى تأثيث مكتبة في كل مدرسة 
ريفية في تونس. مشروع سرعان ما أجهضته 
الــجــائــحــة بــمــا فــرضــتــه مــن إغـــاق لــلــمــدارس 
ف لكثير من املبادرات الثقافية. مؤخرًا، 

ّ
وتوق

أحباء  لجمعيات  الوطنية  »الجامعة  أعلنت 
املــكــتــبــة والــكــتــاب« عــن الـــعـــودة إلـــى مــشــروع 
ـــِبـــنـــات«، تــحــديــدًا فــي األريــــاف الــقــريــبــة من 

َ
»ل

مـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس )الــــجــــنــــوب الــــشــــرقــــي( فــي 
تعميمها  على  العمل  أولــى سيجري  تجربة 

رُخاٌم أخضر تنقله القوافل

بعد عامين من إطالقها، 
تعود المبادرة إلى تأثيث 

مكتبات مدارس في 
األرياف التونسية. تجربة 

عليها أن تفّكر في 
منهجيات جديدة كي ال 

تتّوقف مجددًا

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد األسعد لكتاب 

»مدن غير مرئية« إليتالو 
كالفينو. يعّد العمل من 

آخر ما ترجمه األسعد، 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر الماضي

يحوم معرض ناصر 
عجمي، »لنبقى ـ 

بيروت«، حول الوثيقة 
في تناوله انفجار آب 
2020. هو يتنّقل من 

الوثيقة إلى الفن ومن 
الواقع إلى اللوحة

لَِبنات محاوالت استئناف ُحلم تعميم التنمية الثقافية

ناصر عجمي ماٌء يتسلّق المباني الصامتة

مدن غير مرئية ]8[

يعيدون بناء إرسليا في 
مكان آخر ثم يهجرونها 

إلى أرض أبعد

مئات المدارس األخرى 
تنتظر المشروع وتخشى 
أن يتوقف قبل أن يصلها

معرٌض يعيد تفجير 
بيروت إلى منزل الفنان 

الذي تداعى بسببه

ِظٌل مثّقٌب يسقط 
على أوراق النبات في 

النهارات المشمسة

في ميالنيا، في أّي وقت تدخل الساحة 
يلتقي  حوار:  وسط  عالقًا  نفسك  تجُد 
بالشاِبّ  والطفيليُّ  المتبّجُح  الجنديُّ 
على  البخيل  األب  ينطق  أو  المتبّطل، 
لالبنة  ــرة  األخــي بتحذيراته  داره  عتبة 
بعد  المدينة  إلى  تعود  وإذ  العاشقة. 
زال دائرًا.  الحوار نفسه ما  سنوات، تجد 
سّكان ميالنيا يجّددون أنفسهم؛ يموت 
المشاركون في الحوار واحدًا فواحدًا، 
الذين  أولئك  يولد  ذلك  غضون  وفي 
في  بعضهم  أماكنهم،  سيأخذون 

َدور، وبعٌض في دور آخر.

حوارات ميالنيا

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

معرض

فعاليات

من جانب جبل، وقــد خّيموا مع حاجّياتهم 
ــيـــوط املــــشــــدودة  ــيـــة، إلـــــى مـــتـــاهـــة الـــخـ ــنـــزلـ املـ
واألعمدة املرتفعة في السهل. تلك هي مدينة 

إرسليا، ساكنة، وهم ال شيء.
إنــهــم يــعــيــدون بــنــاء إرســلــيــا فــي مــكــان آخــر. 
يــوّدون  الخيوط   من 

ً
ينسجون نمطا مماثا

أن يكون أكثر تعقيدًا، وفي الوقت نفسه أكثر 
تناسقا مــن اآلخــــر. ثــم يــهــجــرونــه ويــأخــذون 

بــالــتــدريــج. بــحــســب بــيــان الــجــامــعــة: »يــرمــي 
املشروع إلى إرساء نواة مكتبة في كل مدرسة 
ريفية لتقريب الكتاب من الناشئة وترسيخ 
ثقافة القراءة للجميع، في ظل ارتفاع أسعار 
الريفية  األوســـاط  وافــتــقــار  وتكلفتها  الكتب 
من  عمومية  وترفيهية  تثقيفية  لــفــضــاءات 
شــأنــهــا أن تــوفــر لــألطــفــال إمــكــانــيــة املطالعة 
واإلبداع في مجاالت الثقافة واألدب والفكر«.
يتضّمن البرنامج األّولي من التجربة إنشاء 
ــــة فــايــض  ــــدرسـ ــن »مـ ــل مــ نــــــواة مــكــتــبــة فــــي كــ
بالقندول«،  االبتدائية  و»املــدرســة  العتيل«، 
ــة االبــتــدائــيــة حــمــادة أوالد الــحــاج  و»املـــدرسـ
ــّم تــزويــد  مــوســى« بـــأريـــاف صــفــاقــس، وقـــد تـ
املدارس الثاث بما يزيد عن 1500 عنوان من 

القصص واملجات والقواميس.
مــــئــــات املـــــــــــدارس األخــــــــــرى تـــنـــتـــظـــر وصـــــول 
ــّك تــخــشــى أن  ـــِبـــنـــات« إلــيــهــا، وهــــي بـــا شــ

َ
»ل

ــم من  يــضــيــع املــــشــــروع قــبــل أن يــبــلــغــهــا، وكــ
 املشاركون 

ّ
املشاريع قد انتهت بعد أن انفض

ُصـــَور وضع  قطت 
ُ
والت التدشن  فــي حــفــات 

بنة« األولــى. وفي الحقيقة، فإن املشروع 
ّ
»الل

ال يبدو أنه يمتلك مقّومات النجاح على مدى 
طويل في حال لم ُيحط نفسه بدفع أبعد من 
إلى  لــم يضع  الثقافة، ومــا  مــســاعــدات وزارة 
للمثقفن، وهــم  املــتــنــاثــرة  ــادرات  ــبـ املـ جــانــبــه 
م جهودهم، 

ُ
نظ

َ
ت يبحثون عــادة عن مشاريع 

وقــبــل كـــل شــــيء تــوفــيــر روح تـــبـــّرع مـــن قبل 
عـــن، فــحــضــور الــكــتــاب في 

ّ
الــنــاشــريــن واملـــوز

املـــــــــدارس قــــد يــســقــي أرضــــــا جـــافـــة ســتــعــود 
ثمارها على هؤالء لو أينعت.

أنفسهم وبيوتهم، وأيضا إلى مكان أبعد.
لهذا، حن تكون مسافرًا في أراضي »رسليا، 
ــدن املـــهـــجـــورة، مـــن دون  ـــصـــادف خـــرائـــب املــ

ُ
ت

الجدران التي ال تدوم، من دون عظام املوتى 
ِشباك  مــجــّرد  بعيدًا:  الــريــح  دحرجها 

ُ
ت الــتــي 

دة باحثة عن شكل.
ّ
عناكب لعاقات معق

■ ■ ■

مدن وعيون )3(
بعد مسيرة سبعة أيــام عبر أرض غابّية، ال 
رؤية  جه نحو بوسس 

ّ
املت املسافر  يستطيع 

املدينة، ومع ذلك يصل إليها. ما يدعم املدينة 
هــي الــركــائــز النحيلة الــتــي تــبــرز مــن األرض 
كبيرًا،  تــبــاعــدًا  بعض  عــن  بعضها  متباعدة 
ها بسالم. 

ّ
وضائعة فوق الغيوم. إنك تتسلق

الــســّكــان  الـــنـــادر أن يــظــهــر  عــلــى األرض مـــن 
 ما يحتاجون 

ّ
همـ ـ ولديهم سلفا كل

ّ
أنفسهم: إن

لون الهبوط. 
ّ

إليه هناك في األعالي ــ ال يفض
ال شيء من املدينة يلمس التراب ماعدا أرجل 
التي تستريح  طائر البشروس الطويلة تلك 
ــا يــســقــط على  ــ ــٌب ذو زوايـ

ّ
 مــثــق

ٌ
ــل ــ عــلــيــهــا، وِظـ

أوراق النبات حن تكون النهارات مشمسة.

افتراضات حول سّكان بوسس:  هناك ثاثة 
أنهم يكرهون األرض؛ أنهم يحترمونها جدًا 
ــــصــــال؛ أو 

ّ
 ات

ّ
ــبــون كــــل

ّ
الــــى درجــــة أنــهــم يــتــجــن

يــوَجــدوا،  أن  قبل  كــانــت  أنــهــم يحّبونها كما 
وباملناظير املقّربة املصّوبة نحو األسفل هم 
 
َ
 شجر فورقة

َ
ون أبدًا من فحصها، ورقة

ّ
ال يمل

شجر، صخرة فصخرة، نملة فنملة، متأّملن 
غيابهم، مفتونن.

■ ■ ■

مدن وأسماء )2(
ــة.  ــهـ ــنـــدرا نــــوعــــان مــــن اآللـ ــيـ يــحــمــي مـــديـــنـــة لـ
ُيــرى، وأكبر عددًا  أن  أكثر ضآلة من  كاهما 
ــنـــوعـــن لـــدى  مــــن أن ُيـــحـــصـــى. يـــقـــف أحـــــد الـ
ــواب الــبــيــوت، مــن الــداخــل، بــجــوار مشجب  أبـ
يلحق  االنتقال  عند  ة؛ 

ّ
املظل وحامل  املعطف 

الجديد  البيت  فــي  نفسه  ويضع  بالعائات 
 في 

ّ
عند مستودع املفاتيح. النوع اآلخر يظل

 االختباء تحت القدور أو في 
ً
ا

ّ
املطبخ، مفض

إنــه ينتمي  زغــب املدخنة او خزانة املكانس: 
الــــى الــبــيــت، وحــيــنــمــا تـــغـــادر الــعــائــلــة الــتــي 
الــجــدد.   مــع املستأجرين 

ّ
تعيش هــنــاك، يــظــل

رّبــمــا كـــان هــنــاك سلفا قــبــل أن يــكــون للبيت 
الخالية،  األرض  قطعة  أعــشــاب  بــن  وجــــود، 
مختفيا في صفيحة صدئة؛ إذا ُهدم البيت، 
وُبــــنــــي فــــي مـــكـــانـــه مـــجـــمـــٌع ضـــخـــم لــخــمــســن 
في  الــعــدد،   

َ
متضاعف عليه،  ر 

َ
سُيعث عــائــلــة، 

الــعــديــدة. للتمييز بن  الــشــقــق  مــطــابــخ تــلــك 
البيت،  آلــهــة  بــاســم  الــنــوعــن، ســنــدعــو األّول 
واآلخر باسم اآللهة الحارسة. بن جدران أي 
 أفراد اآللهة الحارسة 

ّ
بيت من البيوت، ال يظل

مــع بعضهم الــبــعــض بــالــضــرورة، وال أفـــراد 
يــزور بعضهم  أفـــراد نوعهم.  البيت مــع  آلهة 
ون معا فوق األفاريز الجّصية 

ّ
بعضا، يتمش

املـــزخـــرفـــة، فــــوق أنـــابـــيـــب شــبــكــات الــتــدفــئــة؛ 
 

ّ
ــقــون عــلــى األحــــداث الــعــائــلــيــة، ويــنــدر أال

ّ
يــعــل

لسنوات  يستطيعون  ــهــم 
ّ
ولــكــن يــتــشــاجــروا؛ 

العيش معا بسام. ولدى رؤيتهم جميعا في 
رأت  لقد  بينهم.  التمييز  لن تستطيع   ،

ّ
صــف

التنّوع  البالغة  البيت،   
َ
آلهة الحارسة   

ُ
اآللهة

أصــواًل وعــاداٍت، تمّر عبر جدرانها، ألن على 
ِمرفقا   

ً
محتّكة لها،  مكان  إيــجــاد  البيت  آلهة 

ملرفق بآلهة القصور الشهيرة ولكِن البالية، 
 بآلهة حارسة 

ً
ممتلئة بالغطرسة، أو محتّكة

من أكواخ القصدير، حّساسة ومرتابة.
ال  مناظرة  الحقيقي موضوع  ليندرا  جوهر 
املدينة  روح  أنها  البيت   

ُ
آلــهــة تؤمن  تنتهي. 

حــتــى لـــو أنــهــا وصــلــت فـــي الــســنــة املــاضــيــة؛ 
وتؤمن أنها تأخذ ليندرا معها حن تهاجر. 
الــبــيــت ضيفا   

َ
آلــهــة الــحــارســة تعتبر   

ُ
اآللـــهـــة

ليندرا  أن  تعتبر  ؛ 
ً
ــا

ّ
ومــتــطــف مزعجا  مــؤقــتــا، 

 
ّ

لكل  
ً
الحقيقية ملكها، وهــي ما يعطي شكا

مـــا تــحــتــويــه الــلــيــنــدرا الــتــي كــانــت هــنــا قبل 
 هـــؤالء األدعـــيـــاء، والــتــي ستبقى 

ّ
وصـــول كـــل

حن يرحل الجميع.
¶ الــدربــانــيــات: حــيــوانــات مــن فصيلة األبــقــار ذات 

سنام فوق غاربها.
)ترجمة: محمد األسعد(

كتٌب تصل إلى مناطق الظل

وثائق االنفجار البيروتّي

دعوة موت إلى العشاء عنوان ألبوم من شعر زنوبيا ظاهر )الصورة(، وموسيقى 
يتم  كورتيان،  سلخانيان  بيتي  وبيانو  جوخدار،  الرا  وسوبرانو  دياب،  أبو  وجدي 
مسرح  على  الجاري  الشهر  من  التاسع  الخميس  مساء  من  السابعة  في  إطالقه 
حيًا  غناء  الحفل  سيشهد  ببيروت.  فــردان  بمنطقة  الروسي«  الثقافي  »المركز 

للقصائد.

للمصّور  الحارس  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  حتى 
الفوتوغرافي اللبناني جاك دباغيان في »غاليري صالح بركات« والذي افتُتح نهاية 
الشهر الماضي. تتنّوع األعمال التي يلتقطها دباغيان خالل ثالثين عامًا من تجربته، 

حيث تحضر مشاهد الصراعات والحروب، والطبيعة الصامتة، واألزياء.

يستضيف »متحف فرويد« في لندن الباحث ميغيل دي بيستيغي عند الثالثة من 
عصر األربعاء المقبل في حوار حول كتابه جيونولوجيا الكان )2021( يديره داني 
السياسي  الرغبة تمثّل بعدًا أساسيًا لفهم االقتصاد  أن  بيستيغي  نوبوس. يفترض 
والطب النفسي وتشّكل رؤيتنا للهوية، باإلضافة إلى كونها الطريقة التي يمكن 

من خاللها استيعاب أنفسنا واختبارها أخالقيًا وسياسيًا.

الثالثاء  مساء  من  السادسة  عند  اإلسكندرية،  في  لإلبداع«  الحرية  »مركز  يعقد 
السكندري  للتراث  إحياًء  درويش  سيد  الخالد:  الشعب  فنان  محاضرة  المقبل، 
التي  ارتباط بعض األعمال  المحاضر  يتناول  البحر درويش.  حسن  الباحث  يقّدمها 
قّدمها جّده المؤلّف الموسيقي المصري )1892 - 1923( مع مدينته اإلسكندرية.

عباس بيضون

حــن نصل إلــى مكان املــعــرض، نجد آخر 
ــا فــــي مـــطـــرح مــنــهــا  ــ ــنـ ــ ــة الـــتـــي أودعـ ــزلـ ــنـ الـ
ـــتـــنـــا، نـــــرى، مـــن فـــوق، 

ّ
ــارة الـــتـــي أقـــل ــيـ الـــسـ

ــنــا من 
ّ
ــجــه إلــيــهــا، لــكــن

ّ
صــالــة مــنــطــفــئــة نــت

خال الزجاج الذي رمقنا عبره أشخاصا 
لوحات  ليست  هــذه  أن  نفهم  يــتــجــّولــون، 
نا 

ّ
ناصر عجمي وهذا ليس معرضه. يدل

منزل  على  الباركينغ  في  لقيناه  شخٌص 
ــذا الـــشـــخـــص أمــامــنــا  ــ نــــاصــــر. ســيــبــقــى هـ
ــاءه بـــعـــد أن نــــخــــرج مــن  ــ ــقـ ــ وســــنــــعــــاود لـ

املعرض. 
مــنــزل نــاصــر فــي مبنى نصعد إلــيــه على 
الوحيد  املبنى  ليس  واجهته.  في  سالم 
عــلــى هــــذه الـــشـــاكـــلـــة: إنــــه مـــحـــاط بــمــبــاٍن 
ــلـــوب  ــا. أسـ ــهــ ــامــ ــهـــا وشـــرفـــاتـــهـــا أمــ ســـاملـ
ــقـــرن  ــقــــود فــــي الـ ــعــــود إلــــــى عــ مــــعــــمــــاري يــ
املــاضــي، والــحــّي، كما نــاحــظ، بقي على 
حاله من تلك الفترة. إنه حيٌّ قديم نتعّجب 

عليها جزٌء كبير من املعرض، األمر الذي 
يطبع املعرض بنوٍع من التوثيق، وبحيث 
ه وثيقة عن االنفجار، وما يجعلها 

ّ
يبدو كل

أكثر نفاذًا هو أنها في املكان الــذي شهد 
االنــفــجــار، بحيث يــتــراءى لنا أنــه ال يــزال 

 وال يزال قائما وفي موضعه.
ً
فاعا

صــورة األهــراءات هذه مصنوعة بطموح 
إلى أن تحافظ، قدر اإلمكان، على أصلها 
حجم  ذلــك  على  ُيساعدها  الفوتوغرافي؛ 
يـــتـــجـــاوز املـــتـــر فـــي بــعــض لـــوحـــاتـــهـــا. إذ 
إنها حاضرة في أكثر من خمس لوحات، 
معظمها بــاألســود واألبــيــض، فــي إيحاء 
بــاألصــل الــفــوتــوغــرافــي، الــــذي يــبــقــى، مع 
اللون   حتى حن يدخل إليها 

ً
ذلــك، ماثا

يــرّكــز على هذا  إلــى أن  جه غالبا 
ّ
الـــذي يت

ــه هـــكـــذا نــــوع من  ــل ويــعــمــل فـــيـــه. إنــ ــ األصـ
تــظــهــيــره وتــجــســيــمــه. هـــكـــذا يــمــكــنــنــا أن 
 
َ
نجد في املعرض ما يشبه أن يكون إعان

االنفجار وحكايته وعنوانه، في أكثر من 
. هذه االستعادة 

ً
صورة، قربا وملموسّية

، يحمل، إلى 
ً
ألكثر صور االنفجار دارجّية

 إلى حكاية 
ً
جانب الغرض التوثيقي، ميا

االنـــفـــجـــار وســـــرده وتــحــويــلــه إلــــى لــوحــة 
.
ّ
وإلى فن

ـــــورة  ــلــــى صـ ــة ال تـــبـــقـــى عــ ــايــ ــكــ ــحــ ــك الــ ــلــ تــ
التوثيق  ــشــِبــع 

ُ
ت أن  بعد  فهي  األهـــــراءات. 

إلــى  ــجــه 
ّ
تــت الـــفـــوتـــوغـــرافـــي،  واألداء شــبــه 

درجة من التنويع السردي الذي ال يخلو 
مــن لــعــب الــخــيــال، واملـــزاوجـــة بــن الــســرد 
. هـــكـــذا يـــدخـــل املـــــاء إلــــى الــلــوحــة، 

ّ
والــــفــــن

فــنــرى عــنــصــرًا ثــانــيــا هـــو خــيــال الــلــوحــة 
الــذي هو  املــاء  ولعبها وإضافتها الفنية. 
ماء البحر وموجه، ال يأتي بــذات القصد 
ــم الــبــنــاء  ــــذي يــطــبــع رســ الــفــوتــوغــرافــي الـ
 

َ
ورســـم الــحــجــر. إنـــه لــيــس أســــوَد وأبــيــض
بــل هــو مــلــّون، األزرق املــزيــج بــن جانبن 
األزرق  واألبـــــيـــــض،  ــــود  ــــاألسـ بـ ــرّيـــن  حـــجـ

املزيج تحت األهراءات وتحت املباني.
واملباني؛  الحجر  على  ق 

ّ
يتسل املــاء هكذا 

إنه يلعب ويتوّهج تحت املباني الصامتة 
بحجرها وأسود أبيضها. ها هنا تتحّول 
 وتتحّول 

ً
الوثيقة مشهدًا وتتحّول طبيعة

لــونــا. لــن يبقى األمــر هنا فحسب؛ البحر 
 
ً
ال يــضــيــف لــونــا فــقــط، بــل يــضــيــف فصا

آخر وربما لوحة ثانية. اللعب واللون لن 
يكونا فقط شأن البحر، إنهما أيضا شأن 
باللون. هكذا  أحيانا  الــذي يشتعل  الجّو 
نــجــد األحــمــَر املــزيــَج وراء املــبــانــي ووراء 
كــام الــحــجــرّي وراء األســـود واألبــيــض  الــرُّ
ــفــــوتــــوغــــرافــــي. هـــنـــا األحــــمــــر الــخــيــالــي  الــ
املــشــهــدي. هــكــذا نــجــد الــوثــائــقــي محاطا 
بالفني.  محاطا  الفوتوغرافي  بالخيال، 
حول  عجمي  ناصر  معرض  يحوم  هكذا 
الوثيقة ويلعب عليها وفيها. من الوثيقة 

إلى الفن ومن الواقع إلى اللوحة.
)شاعر وروائي من لبنان(

من أنه بقي هكذا من هذا الِقَدم. األشرفية، 
الــحــّي، تعّرضت  فيه  الــذي يوجد  القطاع 
أمامنا  أمامنا.  نــراه  ال  متواصل  لتجديد 
ــســه، 

ُ
ن

ُ
أ بــل  القديم،  ليس فقط ذلــك املعمار 

وكذلك مظَهُرُه والتاريخ الحاضران فيه.
م ونصعد 

ّ
 علينا ناصر من أعلى السل

ّ
يطل

إليه ثاثة سالم. هنا منزله الذي رأيناه، 
 

ّ
في صور فوتوغرافية، ركاما؛ فالحّي يطل
على املرفأ الذي انفجر في 4 آب. لقد كان 
على مقربة من االنفجار، ولوال أنه محمّي 
بــمــبــنــى فـــي الــخــلــف، لـــكـــان ســقــط تــمــامــا. 
املــنــزل، إذًا، تــضــّرر مــن االنفجار ولــم يعد 
 بعملية اشتركت فيها عّدة 

ّ
إلى سابقه إال

مؤسسات. 
ــده مـــا دعـــانـــا إلـــى حــضــور  لــيــس هـــذا وحــ
بــيــروت« )اســتــمــّر حتى  ـ  معرض »لنبقى 
الــعــشــريــن مـــن تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
املـــاضـــي(؛ فــاملــعــرض نفسه وثــيــق الصلة 
بـــهـــذه املــنــاســبــة. مـــعـــرض نـــاصـــر عجمي 
ــار، بــل  ــفــــجــ ذو مــــوضــــوع وحـــيـــد هــــو االنــ
إنــه ُيعيد إلــى املــنــزل الــذي تــداعــى بسبب 
االنفجار، يعيد االنفجار مجّددًا إليه. لقد 
جــئــنــا مـــن غــربــي بـــيـــروت إلـــى هـــذا الــحــي 
فــي األشــرفــيــة، لنجد أن االنــفــجــار ال يــزال 
 في املكان القريب 

ً
صا

ّ
يعمل وال يــزال مت

جّدًا منه. املعرض هو عن االنفجار، بل هو 
في لوحاته، التي يصل بعضها إلى أكثر 
من متر، يبني على صور فوتوغرافية ملا 
بعده. بل إن واحــدة من هذه الصور، تلك 
الــتــي بقي مبناها  ل األهــــراءات 

ّ
الــتــي تمث

التداعي، في وجه  بدرجة من   
ْ
وإن قائما، 

الـــبـــحـــر. هــــذه الــــصــــورة هـــي الـــتـــي انــبــنــى 
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راؤول دوفي، زيت ومواد مختلقة على قماش

من المعرض

)Getty( 2016 من مدرسة تونسية في

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


