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مدن غير مرئية ()13

مقتطف
تنشر «العربي الجديد»،
على حلقات أسبوعية،
ترجمة الشاعر والروائي
والناقد الفلسطيني
محمد األسعد كتاب
«مدن غير مرئية» إليتالو
يعد العمل من
كالفينو.
ّ
آخر ما ترجمه األسعد
قبل رحيله المفاجئ
في أيلول /سبتمبر من
العام الماضي
إيتالو كالفينو

ّ
بولو :ربما ال تطل مصاطب هذه
ّ
الحديقة إل على بحيرة عقلنا.
قبالي :ومهما كان ُ
البعد الذي قد
تأخذنا إليه مشاريعنا املقلقة كمحاربني
ّ
وتجار ،فكالنا ُيخفي في دواخل نفسه هذا
ّ
الـظــل الـصــامــت ،هــذا الحديث ذا الفواصل،
هذا املساء الذي هو دائمًا املساء نفسه.
بـ ــولـ ــو :مـ ــا لـ ــم تـ ـك ــن الـ ـف ــرض ـ ّـي ــة امل ـع ــاك ـس ــة
ّ
صـحـيـحــة :أن أول ـئــك الــذيــن ُي ـجــاهــدون في
ّ
معسكرات وموانئ ُ
غير موجودين إل ألننا
ّ
نـحــن اإلث ـنــن نـفــكــر ب ـهــم ،ه ـنــا ،محبوسني
بني سياجات شجيرات الخيزران هذه ،بال
حركة منذ أن بدأ الزمان.
قـ ـب ــاي :م ــا ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك وجـ ـ ـ ٌ
ـود ل ـل ـكــدح،
ل ـل ـصــرخــات ،ل ـ ــآالم ،ل ـل ـنــن؛ وال وجـ ــود إال
ألجمةِ األضاليا هذه.
بولو :ما لم يكن ّ
الحمالون ،قاطعو الحجارة،
ّ
جــام ـعــو ال ـق ـم ــام ــة ،ال ـط ـه ــاة وهـ ــم يـنــظـفــون
حواصل الدجاجّ ،
الغساالت املنحنيات على
ال ـص ـخــور ،األم ـه ــات ال ـلــواتــي ي ـحـ ّـركــن ال ــرز
ّ
وهن يعتنني بأطفالهن ،موجودين إل ألننا
نفكر بهم.

هواء من تراب
ٌ

معرض
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طيور ٍّ
رخ على رقعة شطـرنج

ً
مختلفة عــن مدن
مــا يجعل آرجــيــا
أخرى ،هو ّ
أن لديها ترابًا بدل الهواء.
تامًا،
امتالء
الشوارع ممتلئة بالتراب
ّ
ً
ّ
ُ
ّ
تكتظ بالطين حتى السقوف.
والغرف
ُ
ّ
درج نقيض
وضـــع
كــل درج
على
ٌ
ٌ
طبقات
له ،وفــوق سطوح البيوت
معلّقة من تضاريس صخرية ُتشبه
ّ
السكان
سماوات غائمة .ال نعلم إن كان
ٍ
ّ
التنقل في أرجاء المدينة،
يستطيعون
تتلوى الجذور:
موسعين األنفاق حيث
ّ
ّ
الرطوبة ُت ْتلف أجساد الناسُ ،
وقواهم
هزيلة .من األفضل ألّا يظلّوا ساكنين.

ّ
التوقف والبدء من جديد»
فيليمير إيليزيفيتش (كرواتيا) ،من سلسلة «بين

ّ
تشبه لعبة مــن ألـعــاب الشطرنج ،سأتملك
ّ
إمبراطوريتي أخيرًا في اليوم الــذي أتعلم
فيه قواعد اللعب ،حتى لو لم أنجح أبدًا في
معرفة كل ما تحتويه من مدن».
عمليًا ،كان من العبث بالنسبة إلى أحاديث
ّ
َّ
ُّ
ماركو أن توظف كــل هــذه الــطـ َـرف :إن رقعة
َ
شطرنج ستكون وافـيــة بالغرض ب ِقطعها
ّ
املـ ـح ـ ّـددة ال ـنــوع ـيــة .ك ــل قـطـعــة م ــن جانبها
ً
ـوص :قطعة
يمكنها إع ـطــاء مـعـنــى م ـخ ـ ّصـ ً ٍ
فـ ــارس يـمـكــن أن تـقــابــل خ ــي ــاال حقيقيًا أو
موكب مركبات ،جيشًا في مسيره ،أو ْ
َ
نصبًا
ُ
ملكة يمكن
قطعة
روسية؛
ف
ملأثرة
تذكاريًا
ِ
أن ت ـك ــون س ـ ّـي ــدة ت ـن ـظــر ُم ــن شــرف ـت ـهــا إل ــى
األسفل ،نافورة ،كنيسة بق ّبةٍ مدببة ،شجرة
سفرجل.
لدى عودته من ّ
مهمته األخيرة ،وجد ماركو
َ
بــولــو ال ـخــان فــي ان ـت ـظــاره ،جــالـســا وأمــامــه
َّ
الفينيسي إلى
رقعة شطرنج .وبإيماءة دعا
الجلوس قبالته ووصــف املــدن التي زارهــا،
ّ
غير مستعني إل ببيادق الشطرنج .لم يفقد
شجاعته .كانت بيادق الخان األكبر،
ماركو
ً
َ
ِقطعًا ضخمة مــن عــاج مصقول :بتنظيمه

الذين يطلّون من
يخمنون ما
المرتفعات
ّ
يحدث في المدينة
ٌ
مدينة تقع
إيرين
على مبعدة ،وتتغيّر
َ
اقتربت منها
إذا

ّ
ّ
على الرقعة طيور الــرخ املحلقة والفرسان
ّ
املتجهمني ،بتجميعه أســرابــا مــن البيادق
ّ
ْ
ات مـسـتـقـيـمــة أو
ال ـث ــان ــوي ــة ،ب ــرس ـم ــه جـ ـ ـ ــاد ٍ
منحرفة مثل حركة ملكة ّ
تتقدم ،أعاد ماركو
ْ
خــلــق مـنـظــورات وف ـض ــاءات امل ــدن ال ـســوداء
املقمرة.
والبيضاء في الليالي ِ
ّ ً
ّ
متأمال هــذه املشاهد الرئيسة ،فكر قبالي

ّ
مـلـ ّـيــا بــالـنـظــام الــامــرئــي ال ــذي ي ـع ــزز بـقــاء
املـ ــدن ،بــالـقــواعــد ال ـتــي تـقـضــي ً كـيــف تـقــوم،
ّ
ً
ّ
مع
تــتـخــذ ش ـكــا وت ــزده ــر ،مـكُــيـفــة نـفـ ُسـهــا ً
ـن ث ــم ك ـيــف ت ـص ـبــح م ـحــزنــة
ال ـف ـص ــول ،و ّمـ ـ ً
َ
اعتقد أحيانًا
متحولة إلى خرائب.
وتهوي
أنـ ــه أوش ـ ــك ع ـلــى اك ـت ـش ــاف ن ـظ ــام مـتـنــاغــم،
متماسك يباطن التشويهات والتعارضات
ّ
الالمتناهية .إل أن أي نموذج ال يستطيع
صمودًا ،في املقارنة بلعبة شطرنج .ربما،
بدل أن ُيجهد املرء دماغه في استلهام ً
رؤى
ُ
م ـســاعــدة هــزيـلــة م ــن قـطــع شـطــرنــج مــآلـهــا
الـنـسـيــان عًـلــى أي ــة ح ــال ،سـيـكــون كــافـيــا أن
ّ
يلعب لـعـبــة وف ــق ال ـقــواعــد ،وأن يعتبر كــل
ً
حالة من حاالت الرقعة املتعاقبة شكال من
ُ
األش ـكــال الـتــي ال تـحـصــى ،والـتــي يجمعها
ّ
نظام األشكال ويدمرها.
اآلن لم يعد على قبالي خان إرســال ماركو
ب ــول ــو فـ ــي حـ ـم ــات بـ ـعـ ـي ــدة؛ أب ـ ـقـ ــاه ع ـن ــده
العبًا ألـعــاب شطرنج ال نهاية لها .معرفة
اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ك ــان ــت م ـخ ـف ـيــة ف ــي الـنـمــط
الذي ترسمه انتقاالت الفارس ذات الزوايا،
واملـ ـ ـس ـ ــارات امل ــائ ـل ــة ال ـت ــي تـفـتـحـهــا غـ ــارات

ب ـيــادق الـشـطــرنــج ،وخ ـطــوة املـلــك املتثاقلة
الـ ـ ـح ـ ــذرة والـ ـبـ ـي ــدق امل ـ ـتـ ــواضـ ــع ،وح ــرك ــات
ّ
ّ
الصعود والهبوط العنيدة لكل لعبة.
ح ــاول ال ـخــان األك ـبــر الـتــركـيــز عـلــى اللعبة،
ْ
ول ـ ـكـ ــن كـ ـ ــان غـ ـ ــرض ال ـل ـع ـب ــة هـ ــو مـ ــا أف ـل ــت
ّ
ّ
منه اآلن .كــل لعبة إم ــا أن تنتهي بــربــح أو
ُ
ْ
ولكن ْ
رب ُح ماذا؟ وخسارة ماذا؟ أين
خسارة،
ُ
كانت الرهانات الحقيقية؟ حني يهزم الشاه،
ّ
وبعد أن تزيحه جانبًا يد الفائز ،يظل تحت
قدم امللك ّ
مرب ٌع أسود أو أبيض.
هـنــا وص ــل قـبــاي ـ ـ بفصله لفتوحاته عن
ّ
ّ
الجوهري
مجسداتها من أجل اختزالها إلى
ّ
املتطرفة :إلى الفتح النهائي،
ـ إلى العملية
ذل ـ ــك الـ ـ ــذي ل ــم ت ـك ــن كـ ـن ــوز اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
ّ
ّ
ـال بالنسبة إلـيــه إل أغلفة
امل ـت ـعــدد ِة األش ـكـ ُ ِ
ّ
خ ــادع ــة .لـقــد اخ ــت ــزل إل ــى م ــرب ـ ٍـع م ــن خشب
منبسط :إلى عدم...
(ترجمة :محمد األسعد)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

منذ الكاهنة إلى ضحايا العشرية السوداء

منسيّات الجزائر

ّ
لهن
بورتريهات
من خالل
ٍ
بسير موجزة
مرفقة َ
قدم المعرض
عنهن ،ي ُ ّ
ً
إضاءة على نساء من
أزمة مختلفة نسيتهن
الذاكرة الجزائرية بدرجات
متفاوتة
الجزائر ـ مليكة ياسين

من المعرض

محمد أبي سمرا
«نساء»
ّ

صناعة الالأثر

عباس بيضون

■■■
ّ
تمتد مــن تحت قـ َ
ـدمـ ْـي عــرش الـخــان األكبر
ّ ٌ
ّ
ّ
بقرميد ُ إيـطــالــي مــزجــج.
أرضــيــة مرصوفة
ٍ
عـلــى ه ــذه األرض ـي ــة ن ـثـ َـر املـخـبــر الـصــامــت،
عينات مــن سـ َـلــع ّ
مــاركــو بــولــوّ ،
معينة عاد
ِ
بها من رحالته الى أقاصي اإلمبراطورية:
خــوذة ،صدفة بحرية ،جــوزة هند ،مروحة
ي ــد .ح ــاول الـسـفـيــر ،بترتيب األش ـيــاء وفــق
ّ
معي على بالطات القرميد السوداء
نظام
أحيانًا بحركات
أماكنها
وتغيير
والبيضاء،
َ
ّ
يصور بصريًا لعين ْي العاهل
محسوبة ،أن
ّ
ت ـقــل ـبــات أسـ ـف ــاره ،أوض ـ ــاع اإلم ـب ــراط ــوري ــة،
امتيازات املناصب الريفية النائية.
كـ ــان ق ـب ــاي العـ ــب ش ـط ــرن ــج ح ـ ـ ّ
ـاد ال ــذك ــاء؛
ّ
فالحظ ،وهو يتابع حركات ماركو ،أن قطعًا
ّ ُ
معينة ت ّلمح ضمنيًا إلى املناطق املجاورة
لقطع أخــرى أو تستبعدها ،وأنــه كــان يتمّ
تغيير أماكنها على امتداد خطوط معينة.
ً
سـتـطـيــع ،م ـت ـجــاهــا ت ـن ـ ّـوع أش ـكــال
ف ـك ــان يـ َ
األشياء ،ف ْهم نظام ترتيب إحداها بالعالقة
ُ ُ
م ــع ن ــظ ــم تــرت ـيــب األخـ ــريـ ــات ع ـلــى أرض ـيــة
ّ
ّ
ال ـقــرم ـيــد امل ــزج ــج .ف ــك ــر« :ل ــو أن ك ــل مــديـنــة

قراءة

في «نساء بال أثر» ال
محمد أبي سمرا
يروي
ّ
الواقع اللبناني بقدر ما
مضادة
يقدم رؤية
ّ
ّ
لهذا الواقع .السرد،
نوع من الكتابة
هنا،
ٌ
اإلنكارية

ّ
قـبــاي :إذا أردت الحقيقة ،أنــا ال أفــكــر بهم
أبدًا.
بولو :إذًا ال وجود لهم.
قـبــاي :هــذا الـحــدس ال يبدو بالنسبة إلـ ّـي
مــائـمــا ألغــراض ـنــا؛ مــن دون ـهــم مــا ك ــان لنا
أن نبقى هنا أب ـدًا نتأرجح ،متشرنقني في
َ ْ
أرجوحتي نومناُ .
ّ
بولو :إذًا ،يجب نبذ الفرضية .وهكذا تصبح
الفرضية األخرى صحيحة :هم موجودون
ونحن غير
ّ
ّ
موجودينّ .
قبالي :لقد برهنا على أننا لو كنا هنا ،فلن
يكون لنا وجود.
بولو :وها نحن هنا في الحقيقة.

ٌ
كثيرات منهن،
رغم األدوار البارزة التي ّأدتها
َّ
فإن اهتمام ّ
املؤرخني باملرأة الجزائرية يبدو
ّ
أقل ِمن ذلك الذي يحظى به الرجل ،وهو أمرٌ
ُ
َّ
قــد يـفــســر ،مــن وجـهــة نـظــر نـســويــة ،بهيمنة
الـنــزعــة الــذكــوريــة عـلــى كـتــابــة ال ـتــاريــخ ،ومــا
َّ
ي ــدع ــم هـ ــذا الـ ـ ــرأي ه ــو أن مـعـظــم َمـ ــن يكتب
ُ
التاريخ هم ٌرجال .لكن قد يكون لطبيعةِ تلك
ً
األدوار عالقة بذلك أيضًا؛ إذ قليال ما وصلت
املرأة إلى مراكز قيادية.
يأتي معرض «املنسيات في التاريخ» ،الذي
افـ ُـت ـتــح ف ــي ال ـثــامــن عـشــر م ــن ك ــان ــون ّ
األول/
ديسمبر املــاضــي فــي «حصن  »23بالجزائر
ال ـع ــاص ـم ــة وتـ ــواصـ ــل ح ـت ــى أم ـ ــس ال ـس ـبــت،
ّ
بتنظيم مــن مجلة «ب ــاب الــزمــان» الثقافية،
ك ـ ُـم ـح ــاول ــةٍ ل ــإض ــاءة ع ـلــى ن ـس ــاء م ــن أزم ـنــة
مختلفة «منسيات» فــي الــذاكــرة الجزائرية؛

«بــا وداع بال جــذور بال أثــر» ،عند هذه
ّ
محمد أبي
العبارة تنتهي تقريبًا رواية
سـمــرا «نـســاء بــا أث ــر» ال ـصــادرة عــن دار
«ريــاض الــريــس» في بـيــروت .إذا رجعنا
إلى عنوان الرواية ،يتراءى لنا أنه يكاد
يكون ِعبرة الرواية أو خالصتها .إنه إذ
يخطر ملــاريــان ،بطلة الــروايــة وراويتها
ونـمــوذجـهــا األســاســي ،فــإنــه ال يختصر
حياتها وحدها بقدر ما يختصر حيوات
ال ـن ـســوة ال ـلــواتــي ً جـئــن م ــن ب ـل ــدان ع ـ ّـدة،
لـيـجـتـمـعــن ً ثــان ـيــة ف ــي ب ـي ــروت ،ليصبح
بذلك خاتمة ،ال للرواية وحدها ،بل أيضًا
ـذي جئن منه ومــن ســواه،
لحياة البلد الـ ّ
ّ
وهن اللواتي تنقلن بينه وبني خارجه.
ّ
لكأن هذا الالأثر يطاول ،ال سير النسوة
املـجـتـمـعــات فـحـســب ،بــل تــاريــخ وسـيــرة
البلد ال ــذي دارت الــروايــة حــولــه :لبنان،
وإذا شئنا أن نـعـ ّـن أكـثــر قـلـنــا :بـيــروت.
ّ
ال يطابق تاريخ النسوة تاريخ البلد إل
ّ
من بعيد ،فهن ينتمني وال ينتمني إليه
كذلك هو حال ماريان،
بالدرجة نفسها،
ل ـك ـ ّـن هـ ــذا ال ـ ُـب ـع ــد ِفـ ـ َـقـ ـ ّ
ـري وأسـ ــاسـ ـ ّـي فــي
ّ
أرمنية ماريان ،شأنها شأن
الرواية .إذ إن
ُ
سـ ّ
ـوري ــةِ وجــزائــريــة وعـمــانـيــة ولبنانية
ّ
األخريات ،تجعل لهن موقعًا أساسيًا في
ً
ّ
قوال ّ
يقرر أن
النظر إلى لبنان .إذا تذكرنا
ُّ
لغته ،فإن هذا قد ينطبق
الشاعر
أجنبي َ
كانه ّ
ّ
محمد ابي سمرا.
الروائي إذا
على
«نـ ـ ـس ـ ــاء ب ـ ــا أثـ ـ ـ ــر» ه ـ ــي ت ـق ــري ـب ــا رواي ـ ــة
ّ
ن ـس ــاء .بـطــاتـهــا ي ـن ـظــرن م ــن أجـنـبـتـهــن
ّ
إلــى لـبـنــان ،لـكــن مــاريــان وبـقـ ّـيــة النسوة
ّ
لسن أجنبيات عــن لبنان فحسب ،فهن
ّ
أجنبيات أيضًا عن مصادرهن ومساقط
ّ
ّ
عــرق ـهــن وت ــاري ـخ ـه ــن .األرم ـن ـي ــة أجنبية
ّ
ّ
عن لبنان ،لكن هذه األجنبة هي مقدمة
ألج ـن ـب ـت ـهــا ع ــن أرم ـي ـن ـي ــا وع ـ ــن األرمـ ـ ــن،
وس ـت ـكــون ه ــذه األج ـن ـبــة ح ــال الـســوريــة
والـجــزائَــريــة والـ ُـعـمــانـيــة واللبنانية .بل
إن األجــنـ َـبــة لـيـســت ح ــال ه ــؤالء بالنظر
ّ
ّ
إلــى بـلــدانـهــن األول ــى ومـســاقـطـهــن؛ إنها
ّ
ّ
أي ـضــا حــال ـهــن ت ـجــاه ب ـلــدان ـهــن الـثــانـيــة،
ّ ّ
بل وانتماءاتهن كلها .إننا ال نــزال نجد
أن هــذه َ
األجـنـ َـبــة جــوهــر سـلــوك مــاريــان،
ً
اللبناني»
مثال ،تجاه «الحزب الشيوعي
ّ
ال ــذي اخ ـتــارتــه وان ـض ــوت ف ـيــه ،لـكــنـنــا ال
نـ ــزال نـشـعــر بــأن ـهــا ف ــي األس ـ ــاس داخ ـلــه
وخ ــارج ــه .ال ن ــزال نشعر بــأنـهــا أجنبية
في ذلــك ،شأنها شــأن بقية املــواقــع .إنها

شيوعية مـضـ ّ
ـادة ،إذا جــاز التعبير ،من
ّدون أن يكون هذا موقفًا صريحًا ومعلنًا.
إنها أجنبية تجاه «الحزب الشيوعي»،
ش ــأن ـه ــا تـ ـج ــاه ل ـب ـن ــان واألرم ـ ـ ـ ــن ول ــوس
أنجلس وباريس.
مع ذلك فإن ماريان هي القمينة برواية
ل ـب ـ َن ــان الـ ـح ــدي ــث ،ب ــل ن ـح ــن ن ـش ـ ًعــر ب ــأن
أجــنـ َـب ـت ـهــا تـجـعـلـهــا أك ـث ــر أه ـل ـ ّـي ــة لـهــذه
الــروايــة ،بــل إنـهــا تجعل الــروائــي َ
نفسه
َّ
أجنبي بـلــده ،وهــو بهذه الصفة يختار
م ــوق ـع ــه ك ـ ــروائ ـ ـ ّـي ،ب ــل ه ــو روائ ـ ـ ــي عـلــى
هــذا األســاس .ال تفعل الحياة ،بل تفعل
ّ
ال ــرواي ــة نـفـسـهــا ،س ــوى تـغــريــب متصل
ل ـلــروايــة والـ ــراويـ ــة .ي ـكــاد ه ــذا أن يـكــون
شــرطــا لهما .هــذا االنـفـصــال ال ــذي يكاد
ي ـك ــون م ــوض ــوع ال ـ ــرواي ـ ــة ،ي ـك ــاد ي ـكــون
س ـيــاق ـهــا امل ـ ــوص ـ ــول ،ب ــل ويـ ـك ــاد ي ـكــون
َ
عصبها وفحواها .ماريان ،في ما ترويه،
ال تفعل سوى أن تنفصل شيئًا فشيئًا،
ّ
ّ
وفي كل جملة وكل مالحظة.
ٌ
موقع أكثر منه موقفًا.
هذا االنفصال هو
ل ـي ــس صـ ــراعـ ــا وال نـ ــزاعـ ــا وال خ ــروج ــا
وال ان ـت ـف ــاض ــا أو تـ ـ ـم ـ ـ ّـردًا .إن ـ ــه م ــوج ــود
ف ــي األسـ ـ ــاس ،والـ ــروايـ ــة ال تـفـعــل ســوى

ّ
أن تستعيده وتـبـ ّـسـطــه ،تـقــريـبــا فــي كــل
ّ
خاطرة وكــل مالحظة .الــروايــة هي هكذا
ُ
ُ
ُ
س ـيــاقــه وت ــواص ـل ــه وت ـتــاب ـع ــه .إن ــه ليس
ّ
نقدي
وليد محاكمة مباشرة ،أو موقف
الوضع والواقع اللبنانيني .إنه أكثر
من ً
ذلك.
من
إصالة
َ
ـذه األج ــن ـ َـب ــة ،دون
يمكننا أن نـنـعــت ه ـ َ
ح ـ ــرج ،ب ــاألص ــال ــة .أج ــن ـ َـب ــة شـخـصـيــات
«نساء بال أثر» تمنحها هذا االنفصال
ّ
والتردي في هذا االنفصال،
عن الواقع
َ
ّ
َ
وك ــأن ه ــذه األجــنــبــة لــم تـكــن عـبـثــا؛ لقد
كانت شرطًا وربما رمزًا أو مجازًا لهذا
اللبناني ،وليست
االغـتــراب عن الواقع
ً
ّ
إل ل ـت ـع ـط ــي أص ـ ــال ـ ــة وأسـ ــاسـ ــا
ه ـ ـكـ ــذا ً
وح ـق ـي ـق ــة ـ ـ ـ إذا ج ـ ــاز ال ـت ـع ـب ـيــر ـ ـ ـ ل ـهــذا
ً
االنفصال الذي يجد فورًا معادال نفسيًا

نساء الرواية لسن
أجنبيات فقط عن لبنان،
ّ
بلدانهن
بل عن

ً
وف ـكــريــا ،بــل وم ـع ــادال جـســديــا« .طــريــق
اإلهـمــال واملـهـمــات ...وســط عــراء سهل
ّ
تيبست أعشابه ،طريق السخام والغبار
واليباس» .هذا املقطع في أواخر الرواية
ّ
ّ
يؤشر عليها كلها .إنها ال تروي الواقع
ّ
اللبناني بقدر ما هي رؤية مضادة لهذا
الواقع؛ نوع من كتابةٍ إنكارية ،نوع من
س ـلـ ٍـب كــامــل ل ــه .م ــن هـنــا ف ــإن ال ــرواي ــة ـ
على طــول ال ــ 300صفحة التي تشغلها
ّ
ّ
ـ تفعل هذا االنفصال في كل جملة وكل
ً
خاطرة .إنه الالأثر الذي تصنعه عبارة
ب ـعــد عـ ـب ــارة ،ف ــال ــرواي ــة ه ـك ــذا ه ــي هــذا
ّ
السلب املــتـصــل ،إنـهــا نــوع مــن الكتابة
ّ
بالتنصل ،الكتابة باملحو.
باإلنكار،
ً
ال ــرواي ــة ت ـ ّ
ـؤس ــس ،ع ـلــى طــول ـهــا ،ح ـيــاة
كاملة فــي مواجهة واقــع يجري رفضه
بالحس والجسد والفكرّ .
ّ
تؤسس هكذا
ً
ّ
ح ـيــاة م ـض ــادة ال نعجب حــن تصفها
فــي نهايتها بأنها بــا أث ــر ،ال نعجب؛
فهذا الالأثر ليس فقط حياة األشخاص
الــذيــن يشغلون الــروايــة ،إنــه فــي نهاية
ّ
ّ
األمر كل ما بقي لنا من هذا الواقع ،كل
ما عشناه فيه.
(شاعر وروائي من لبنان)

محمّ د أبي سمرا (علي علّوش)

فعاليات

ّ
ـات ل ـه ــن مــرفـقــة
ـرض ب ــورت ــري ـه ـ ٍ
م ـ َـن خ ــال ع ـ ـ ِ
بسير موجزة عنهن.
ُ ّ
َّ
لـكــن هــذا الـنـسـيــان يتخذ درج ــات متفاوتة؛
فبعض نـســاء املـعــرض التوثيقي معروفاتٌ
ج ـ ّـدًا وخ ـصـ ُـهـ ّـن امل ـ ّ
ـؤرخ ــون بـكـتــابــات كـثـيــرة،
كما هو األمر بالنسبة إلى امللكة األمازيغية
ديهيا املعروفة باسم الكاهنة ،والتي عاشت
ُ َ
فــي ال ـقــرن الـثــامــن امل ـي ــادي ،بينما ال تــذكــر
ّ ّ
بعضهن إل فــي سـيــاق الـحــد ُّيــث عــن حــادثــة
َّ
ّ
معينة ،وفــي الغالب دون توقف مطول عند
أس ـم ــائ ـه ــن» ،ك ـم ــا ه ــو األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ّ
ّ
م ـج ـمــوعــةٍ م ــن امل ـعــل ـمــات ال ـل ــوات ــي اغـتــالـهــن
اإلرهاب خالل «العشرية ًالسوداء».
ليست «الكاهنة» مجهولة أو منسية باملقارنة
مــع أمـيـنــة دي ــش ،وع ــزي ــزة تــون ـســي ،وخـيــرة
ب ـ ــوداود ،ورش ـي ــدة بــوتــرعــة ،وزه ــرة مـهــدان،
وفطيمة بــوهـنــد ،ومحمدية فليو ،ونعيمة
ل ــوه ــاب ،وحـفـيـظــة ل ـن ـفــاد ،وخ ـي ــرة شـيــريــد،
ّ
وس ـح ـنــون ـيــة ً ب ــواع ـل ــي ح ـن ـفــي ،و ٌهـ ــن إح ــدى
ّ
ّ
عـشــرة معلمة اغتالتهن مجموعة إرهابية
ّ
عائدات
في أيلول /سبتمبر  1997بينما كن
ٍ
إلى منازلهن على منت حافلة في إحدى قرى

يُضيء المعرض أيضًا
على أوروبيات مناهضات
لالستعمار الفرنسي

ّ َ
والية سيدي ّ
ثمة
بلعباس غرب الجزائر .كان
ّ
ُ ّ
ٌ
ُ
معهن اسمه صابر الحبيب ،نقرأ
واحد
معل ٌم
ّ
اسمه إلى جانب أسمائهن.
ت ـم ـتـ ُّـد م ـســافــة امل ـع ــرض ال ــزم ــان ـي ــة ،إذن ،من
ً
العصور القديمة وصوال إلى الزمن الحديث،
ّ
ـطـ ٌ
ـات بــرزت فيها أسـمـ ُ
ـاء نساء
وبينهما مـحـ
ّ
مـثــل اللـ ــة فــاطـمــة نـســومــر ()1863 – 1830؛
املقاومات الشعبية ضدّ
َ
إحــدى أبــرز قائدات
االس ـت ـع ـمــار الـفــرنـســي خ ــال ال ـق ــرن الـتــاســع
عـ ـش ــر ،ون ـف ـي ـس ــة حـ ـ ّـمـ ــود ()2002 - 1924؛
امل ـنــاض ـلــة ف ــي الـ ـث ــورة ال ـت ـحــريــريــة ،ونـبـيـلــة
جحنني؛ الناشطة النسوية اليسارية التي
ّ
اغتالها اإلره ــاب فــي تـيــزي وزو عــام ،1995
ورشـيــدة حـمــادي؛ الصحافية التي اغتالها
اإلرهاب ،رفقة شقيقتها حورية ،في الجزائر
العاصمة في العام نفسه.
فــي امل ـعــرض أي ـضــا أوروبـ ـي ــات مناهضات
لــاسـتـعـمــار؛ مـثــل ري ـمــونــد بـيـشــار (1925
  ،)1957وإي ـف ـل ــن س ـف ـيــر الفـ ـ ــاالت (1927  )2014ال ـت ــي ن ــاض ـل ــت ضـ ـ ّـد االس ـت ـع ـمــاروع ــاش ــت ف ــي ال ـج ــزائ ــر إل ــى غــايــة رحـيـلـهــا،
وإميلي بوسكان ()1953 - 1901؛ املناضلة
الفرنسية ّ
ضد االستعمار الفرنسي ،والتي
ارتـ ـب ــط اس ـ ُـم ـه ــا ب ــزوج ـه ــا م ـصــالــي ال ـحــاج
املعروف باسم «أبو الحركة
()1974 – 1898
ِ
الوطنية الجزائرية».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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ّ
ي الجمعة والسبت المقبلين،
تنظم «مكتبة فرنسا الوطنية» في باريس،
َ
يوم ْ
ّ
المفكرين .على برنامج السبت
منتدى بعنوان احتالل وحرب الجزائر :مقاومات
ّ
ّ
مفكر
المفكر المارتينيكي فرانز فانون (الصورة) ،بعنوان «فانون:
محاضرة حول
تقدمها الباحثة باسكال بيلران.
وطبيب نفسي مع استقالل الجزائر»،
ّ

حتى نهاية آذار /مارس المقبل ،يستضيف فضاء «مطافئ :مقرّ الفنانين» ،في
والمصمم األميركي ،الذي رحل
الدوحة ،معرضًا بعنوان أشكال بالغية للفنان
ّ
في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ،فيرجيل أبلوه ( 1980ـ  /2021الصورة) .يلقي
ً
نظرة شاملة على اشتغاالت أبلوه التي تجمع بين الفنون البصرية ،واألزياء،
المعرض
والتجهيز ،والتصميم ،إضافة إلى الموسيقى.
حوام ،الذي افتُتح
أحالم وردية عنوان معرض للفنان المصري عبد الوهاب
ّ
أول من أمس السبت في «غاليري مشربية» بالقاهرة ،ويستمرّ حتى بداية شباط/
ّ
يقدم الفنّان ( )1988عددًا من آخر لوحاته التي غالبًا ما تحضر فيها
فبراير المقبل.
ّ
تحدق في منظور الرسم وكأنها أمام عدسة كاميرا.
شخصيات نسائية
ّ

يقيم «المتحف الفلسطيني» في بيرزيت ،عند السادسة من مساء السبت 29 ،من
منصاته على مواقع التواصل قراءة لمسرحية قناديل ملك
الشهر الجاري ،عبر
ّ
الجليل ،من تأليف عامر حليحل استنادًا إلى رواية بالعنوان نفسه إلبراهيم نصر اهلل.
ّ
يغطي العمل فترة من التاريخ الفلسطيني ،بين منتصف القرنين  17و.18

