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مقتطف
تنشر «العربي الجديد»،
على دفعات ،ترجمة
الشاعر والروائي والناقد
محمد
الفلسطيني
ّ
األسعد لكتاب «مدن غير
مرئية» لإليطالي إيتالو
يعد العمل
كالفينو.
ّ
من آخر ما ترجمه
األسعد ،وقد حال
رحيله المفاجئ ،الشهر
الماضي ،دون نشره في
كتاب حتى اآلن
إيتالو كالفينو

مفتتح

ال يـصـ ّـدق قـبــاي خــان بــالـضــرورة
ّ
ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ــيء يـ ـق ــول ــه م ـ ــارك ـ ــو ب ــول ــو
َ
ح ــن ي ـصــف امل ـ ــدن ال ـت ــي زاره ـ ــا ف ــي جــوالتــه
االستكشافية ،إال أن إمبراطور التتار يواصل
َ
ـاه
اإلص ـ ـغـ ــاء إلـ ــى ال ـف ـي ـن ـي ـســي الـ ـش ــاب بــان ـت ـبـ ٍ
ُ
ـول آخــر
ـول أع ـظــم م ـمــا ي ـظ ـهــر ألي رس ـ ـ ٍ
وف ـض ـ ٍ
من رسلهِ أو مستكشفيه .في حياة األباطرة،
َ
الزهو باالتساع الالمحدود
هنالك لحظة تتبع

لــأراضــي الـتــي غــزونــاهــا .وبـعــد راح ــةِ وكآبة
م ـع ــرف ــةِ أن ـن ــا س ــرع ــان م ــا سـنـتـخـلــى ع ــن أي
تفكير بمعرفتها وفـهـمـهــا .هـنــالــك إحـســاس
ً
مساء ،مع رائحة الفيلة
بالفراغ يطغى علينا
ـاد خشب الصندل وهــو يبرد
بعد املطر ،ورم ـ ِ
ف ــي امل ـجــامــرٌ ،
دوار يـجـعــل األن ـه ــار والـج ـبــال
ّ
منحنيات خــرائــط الـكــرة األرضية
تهتز على
ِ
الـسـمــراء الـضــاربــة إل ــى الـصـفــرة حـيــث ترسم
ُ
مـصـ ّـورة ،وتجمع .واحــدة بعد أخــرى تتوالى
ُ
َ
خــر قـ ّـوات العدو.
الرسائل معلنة لنا انهيار ُ آ ّ
من انــدحــار الــى انــدحــار .ويقشر شمع أختام
ـوك مـغـمــوريــن يـلـتـمـســون حماية
رس ــائ ــل م ـل ـ ٍ
ـاوات سنوية
ـ
ت
أ
املقابل
في
مقدمني
جيوشنا،
ٍ
مــن مـعــادن ثمينة وجـلــود مدبوغة وأصــداف

في صحبة كالفينو

ٌ
مدن غير مرئية

المتوسطة
غانيات بيروت عودة إلى مشاغل الطبقة
ّ

لبنان ما قبل السقوط
في روايتها الصادرة
عن «دار النهضة
اللبنانية» ،تعود لينة
كريدية إلى تلك
المرحلة المزدهرة من
تاريخ لبنان الحديث:
ولبنان
التعدد،
لبنان
ّ
ِ
بيروت قبل ّ
كل شيء

سالحف .إنها لحظة القنوط حني نكتشف أن
هذه اإلمبراطورية ،التي بدت لنا خالصة كل
َ
ٌ
خراب ال شكل له وال حد،
األعاجيب ،ما هي إال
أن غنغرينا الـفـســاد تنتشر إلــى مــدى يفوق
قــدرة صولجاننا على عالجها ،أن االنتصار
ع ـلــى املـ ـل ــوك األع ـ ـ ــداء جـعـلـنــا ورث ـ ــة خــراب ـهــم
الطويل .في تقارير ماركو بولو وحدها كان
القالع
قـبــاي خــان يستطيع أن يـمـ ّـيــز ،خــال
ً
واألسـ ـ ــوار ال ـتــي ق ـ ّـدر لـهــا أن تـتـفـتــت ،زخــرفــة
ّ
يمك ُ
نه
ملخطط بلغ من الرهافة حدًا قد
شجرية
ٍ
من النجا ِة من قضم النمل األبيض.

مدن وذاكرة ()1

ح ــن تـ ـغ ــادر ،وت ــواص ــل ال ـس ـيـ َـر طـيـلــة ثــاثــة
أي ـ ـ ــام ن ـح ــو الـ ـ ـش ـ ــرق ّ ،ت ـص ــل إل ـ ــى دي ــومـ ـي ــرا،
َ
ّ
بستني ّ
قبة فضية ،بتماثيل برونزية
مدينة
ّ
َ
لـكــل اآلل ـهــة ،ب ـشــوارع مــرصــوفــة بــالــرصــاص،
ّ
ّ
ـرح ب ــل ــوري ،ب ــدي ـ ٍـك ذه ـب ـ ّـي يـصـيــح كــل
ب ـم ـسـ ٍ
ّ
ص ـبــاح ً ف ــوق ب ــرج .ك ــل ه ــذه املـفــاتــن ستكون
مــألــوفــة سـلـفــا ل ـلــزائــر ال ــذي شــاهــدهــا أيضًا
الخاصية ّ
ّ
املميزة لهذه
في مدن أخرى .ولكن
ـرء الــذي يصل إليها
املدينة بالنسبة إلــى امل ـ ِ
ذات أم ـس ـيــة م ــن أم ــاس ــي أيـ ـل ــول /سبتمبر،
ُ ُ
ُ
املصابيح
النهارات ً ،وتضاء
حينما تتقاصر
ّ
ّ
املتعددة األلوان كلها دفعة واحدة عند أبواب
ُ
جــواســق الـطـعــام ،ويـصــرخ ص ــوت ام ــرأة من
سطح بيت« :أووه ،»...هو شعوره بالحسد
تجاه الذين يعتقدون اآلن أنهم عاشوا ّ
مرة ـ
ً ُ
ُ
من قبل ـ أمسية تماثل هذه ،والذين يعتقدون
أنهم كانوا سعداء آنذاك.

عباس بيضون

مدن وذاكرة ()2

ً
ٌ
حــن يــرتـحــل إن ـس ــان زم ـنــا طــويــا راك ـبــا عبر
مـنــاطــق ب ـ ّـري ــة ،يشعر بــالــرغـبــة بـمــديـنــة .وفــي
نـهــايــة امل ـط ــاف يـصــل إل ــى إي ـس ـي ــدورا ،مدينة
ساللم لولبية ّ
ُ
ملبسة بقشر ٍة من
حيث للمباني
أصداف بحرية لولبية ،حيث ُتصنع املناظيرُ
املـ ـق ـ ِّـرب ـ ٍـة والـ ـكـ ـم ــان ـ ُ
ـات امل ـت ـق ـن ــة ،ح ـي ــث ي ــواج ــه

مدينة سكيلّا اإليطالية في عمل لـ ريناتو غوتّوسو ،زيت على قماش1950 ،

ً
ّ
ُّ
املتحي ُر بني امرأتني ثالثة دائمًا ،حيث
األجنبي
ُ
مشاجرات دموية بني
ينحدر ِعراك الديكة إلى
ٍ
ّ
ّ
املتراهنني .كان يفك ُر بكل هذه األشياء عندما
رغـ َـب بمدينة .لهذا فــان إيسيدورا هي مدينة
أحــامــه :مــع فــارق واح ــد .املدينة املحلوم بها
احتوته ّ
شابًا؛ وهاهو يصل إلى إيسيدورا في
شيخوخته .في الساحة هنالك الـجــدار حيث
يجلس الـعـجــائــز ويــراق ـبــون ٍّ الـشـ ّـبــان يـمــرون؛
ُ
ٌ
الرغبات
جالس معهم في صف واحد.
وهاهو
اآلن ذكريات.

مدن ورغبة ()1

َ
يمكنك
هنالك طريقتان لوصف مدينة دوروثا:
القول إن أربعة أبـ ًـراج من َ األملنيوم ترتفع من
ّ
ـواب ذات قناطر
أس ـ
ـواره ــا م ـطــوقــة سـ َبـعــة أب ـ ـ ّ ٍ
ّ
متحركة ّ تعمل بنوابض تمتد فــوق الخندق
الذي تغذي ماءه ُ
أربع قنوات خضراء تخترق
ّ ً
ّ
مقسمة ّإياها إلى تسعة أحياء ،في كل
املدينة،
واحد منها ثالثمائة بيت وسبعمائة مدخنة.
الصالحات
ومحتفظًا فــي ذهـنـ َـك أن الفتيات
ِ
ّ
ّ َ
ل ـلــزواج فــي ك ــل ح ـ ّـي يـتــزوجــن شــبــان األحـيــاء
ّ
َ
األخ ـ ـ ــرى وتـ ـتـ ـب ــادل ع ــائ ــات ـه ــن ال ـس ـل ــع ال ـتــي

قبل ذلك لم
ُ
الصحراء وطرق
أعرف إلّا
َ
القوافل
إن كان وصفها يوقظ
رغبة فيك فإلجبارك على
إخمادها

ّ
ٌ
تحتكرها كل عائلة ـ ليمون لصناعة العطور،
ُ
ـارخ سـمــك كــاف ـيــار ،إس ـط ــرالب ــات ،أح ـجــارُ
ب ـط ـ
ال ـج ـم ـشــت ال ـكــري ـمــة ـ ع ـنــدئــذ ي ـم ـك ـنـ َـك الـعـمــل
انطالقًا من هذه الوقائع ،إلى أن تعرف كل شيء
تــرغــب فيه عــن املدينة فــي املــاضــي والحاضر
َ
يمكنك خالف ذلك القول ،مثلما
واملستقبل .أو
الجم ُال الــذي أخذني الــى هناك« :وصلتُ
ّ
قــال

هنا في مطلع شبابي ذات صباح ،حيث كان
ُ
السوق قادمني
العديد من الناس يهرعون إلى
ُِ
ـت ال ـن ـســاء أسـنــانــا
م ــن ك ــل الـ ـش ــوارع ،وام ـت ـ َل ـكـ ِ
عينيك مباشرة ،ونفخ ثالثة
جميلة ونظرن في
ّ
جـنــود عـلــى مـنـ ّـصــةٍ ب ــاألب ــواق ،وف ــي ك ــل جهةٍ
ٌ
ٌ
رايات ّ
ملونة َفي الريح.
عجالت ورفرفت
دارت
ّ
َ
قبل ذلك لم أعرف إل الصحراء وطرق القوافل.
في السنوات التالية ،عــادت عيناي الــى ّ
تأمل
ّ
ـرق القوافل؛ ولكنني أعرف
ـاد
ِ
آمـ ِ
الصحراء و َطـ ِ
اآلن أن هذا الطريق ليس إال واحدًا من الطرق
العديدة التي انفتحت أمامي في ذلك الصباح
في دوروثا.»...

وذاكرة ()3
مدن
ُ
سأحاول ،عبثًا ،يا قبالي ،يا ذا القلب الكبير،
وص ـ ــف زه ـ ـ ــرة ،م ــدي ـن ــة ال ـح ـص ــون ال ـعــال ـيــة.
َ
ـات تجعل
يمكنني أن أخ ـبــرك كــم مــن ال ــدرج ـ َ ِ
َ
الشوارع ترتفع مثل الساللم ،ودرجة انحناء
ّ
نوع من صفائح الزنك
املمر ِ
ات املقنطرة ،وأي ّ ٍ
ّ
ّ
يـغــطــي ال ـس ـطــوح؛ ولـكـّـنـنــي أ ُع ــرف مـقــدمــا أن
هــذا سيكون كما لــو أنـنــي ال أخ ـبـ َ
ـرك بشيء.
ُ
ّ
العالقات بني
تتكون من هذا ،بل من
املدينة ال
ِ

ُ
ارتفاع
ـداث ماضيها:
ِ
قياسات فضائها وأحـ ِ
ـور وامل ـس ــاف ــة ب ــن األرض وقــدمــن
ـ
ـ
ن
ـود
ع ـم ـ ِ
ٍ
ُ
عرش مشنوق؛ الحبل
ملغتصب
متأرجحتني
ٍ
ِ
املشدود من عمود النور إلــى حاجز الشرفة
ّ
َ
مسار موكب
وحبال الزينة التي تزين
املقابل
زفاف امللكة؛ ِ ُ
ارتفاع ذلك الحاجز وقفزة الزاني
ٍّ
الذي َّ
انحدار مزراب َ
ُ
وس ْي ُر قط
تسو َر ُه فجرًا؛
ً
على طــولــهِ وهــو ينزلق داخ ــا عبر النافذة
ّ
مسلح َ
ظهر
زورق
نيران
نفسها؛ مدى مرمى
ِ
ٍ
ٍ
ً
البحري والقذيفة التي
الرأس
فجأة من وراء
ُ
ّ
دم ـ ــرت امل ـ ـ ــزراب؛ وال ـف ـت ــوق ف ــي ِش ـب ــاك صيد
األس ـمــاك والـعـجــائــز الـثــاثــة الجالسني على
رصـيــف املــرســى ُيـصـلـحــون الــشـبـ َ
ـاك ويـقـ ّـص
ِ
أحدهم على اآلخــر ّ
زورق
للمرة املئة حكاية
ِ
ّ
مغتصب العرش املسلح الذي يقول البعض
ِ
ُ
إن ــه ك ــان اب ــن املـلـكــة غـيــر الـشــرعــي وق ــد هجر
هنالك على املرسى ب ِقماطه.
(ترجمةّ :
محمد األسعد)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

دوامة التأجيالت
معرض الجزائر الدولي للكتاب في ّ

ليس في كانون الثاني

بعد بضعة أيّام من
اإلعالن عن تنظيمه
مطلع العام المقبل،
ُ
استبدال مدير
جرى
المعرض واإلعالن عن
مجددًا
التظاهرة
تأجيل
ُ
ّ
مسمى
إلى أجل غير
ّ

الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

من دورة سابقة

قراءة

الرغبـات اآلن ذكريـات
ُ

أول منه ،العمل
ليس كتاب «مدن غير مرئية» ،الذي ننشر هنا قسمًا ّ
محمد األسعد (الصورة) إلى العربية،
الوحيد إليتالو كالفينو الذي ينقله
ّ
إذ سبق أن عرّب للكاتب اإليطالي
سلسلة محاضرات صــدرت عام
ّ
«ست وصايا لأللفية
 1999بعنوان
القادمة» .إلى جانب تجربته في
ثمة في رصيد
الشعر والــروايــةّ ،
األســعــد الــعــديــد مــن الترجمات
البارزة ،من آخرها ترجمته لرواية
لدوستويفسكي،
«الشياطين»
التي صدرت قبل أسابيع من رحيله
( 1944ـ .)2021
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َ
قبل أيام قليلة ،نقلت وسائل إعالم جزائرية
عن مدير «معرض الجزائر الدولي للكتاب»
حكيم ميلود خبر إقــامــة ال ــدورة الخامسة
والـعـشــريــن مــن «م ـعــرض ال ـجــزائــر الــدولــي
للكتاب» بني السادس والخامس عشر من
ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر امل ـقـ ِـبــل ،بـعــد إلـغــاء
ُ َّ
ُ
ال ـت ـظــاهــرة  -ال ـتــي ج ــرت الـ ـع ــادة أن تـنــظــم
بني تشرين األول /أكتوبر وبــدايــة تشرين
َ
الـ ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر م ــن ك ــل س ـن ــة ،لـسـنــتــن
َ
م ـت ـتــال ـيــتــن  -ب ـس ـبــب ال ـ ـظـ ــروف املــرت ـب ـطــة
بجائحة كورونا.
ّ
ْ
لــم ُيــوضــح ميلود إن كــان الـتــاريــخ الجديد
سـ ُـي ـع ـتـ َـمــد م ــوعـ ـدًا ق ـ ـ ـ ّ
ـارًا لـتـنـظـيــم امل ـع ــرض
َّ
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـلــة ،مـكـتـفـيــا بــال ـقــول إن
هــذا املــوعــد يــأخــذ بعني االعـتـبــار «خريطة

ّ
اآلن ن ـفــكــر ب ـب ـي ــروت ع ـلــى أن ـه ــا تـجــربــة
انـتـهــت أو ت ـك ــاد .م ــا ك ــان نـمـطــا للحياة
وطـ ّـري ـقــة ع ـيــش أو ث ـقــافــة مـجـتـمــع على
حافة الزوال ،إن لم يكن ٌ
جزء كبير منه زال
ً
فعال .بيروت هي اسم آخر للبنان ،وهي
بــالـتــأكـيــد ع ـنــوان مــا ك ــان تـجــربــة فــريــدة
ّ
في املنطقةّ .
تميزها الظاهر كان يستفز
ً
املنطقة أو يجتلب احتفاال وانبهارًا بها.
كــانــت ب ـيــروت ،ولـبـنــان مــن ورائ ـه ــا ،هي
املثال والنموذج بقدر ما كانت الشيطان
واآلخر املرفوض.
يمكن القول إن لبنان وحده ،قبل سقوط
فلسطني أو بـعــده ،بلد غير إســامــي .ال
ّ ّ
يضم أقلية مسيحية
ألنــه ،فحسب ،بلد
وازن ــة بــاإلضــافــة لألغلبية املـسـلـمــة ،بل
ّ
ّ
ألنه البلد الــذي تشكل األقلية املسيحية
فيه ركنه ومـصــدر نموذجه ومشروعه،
ّ
ً
ب ـح ـي ــث يـ ـب ــدو نـ ـم ــوذج ــه مـ ــت ـ ـصـ ــا ،فــي
ّ
وتطورها
األســاس ،بوجود هذه األقلية
وم ــوقـ ـعـ ـه ــا .مـ ــا كـ ـ ــان م ــوس ــوم ــا بـ ــه مــن
ّ
التوسط بــن املنطقة والـخــارج الغربي،
ومــا يبدو كذلك مـجــاورة ثقافية للغرب
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ومـ ــا اس ـت ـت ـب ـعــه م ــن ن ـظــام
سياسي متعدد ومن اقتصاد للخدمات،
لــم يكن لــوال مــا جـ ّـرتــه تـطــورات املنطقة،
م ــن اح ـت ــال فـلـسـطــن واك ـت ـشــاف النفط
وق ـيــام أنـظـمــة عـسـكــريــة عـلــى رأسـمــالـيــة
الدولة التي ّ
جرت خروج رساميل البلدان
املحيطة ،ونشوء اقتصاد خدمات قوي
في لبنان.
ّ
نتحدث عن مرحلة زاهرة
يمكننا لذلك أن
في تاريخ لبنان ،كانت مع ذلك قصيرة،
إذ ساهمت الحروب األهلية املتوالية في
تـقـصـيــرهــا ،كـمــا ســاهــم ن ـشــوء اقـتـصــاد
ّ
وتطورات
مواز في دول النفط خصوصًا،
ٍ
املنطقة في إعاقتها ،بحيث إننا اآلن على
وش ــك ان ـه ـيــارهــا .إذا ك ــان االق ـت ـصــاد قد
ّ
تغير إلــى أمــد غير مـنـظــور ،فــإن النظام
ّ
السياسي ّلم يعد هو نفسه ،وال بد من أن
الثقافة تتلقى نتائج هــذا االنهيار ،وإن
ّ
تكن مالمح ذلك لم تتجل.
هذه املقدمة قد تكون ضافية ،وقد تكون
أكثر ّ
مما يجب لتقديم رواية لينة كريدية
التي صدرت عن «دار النهضة اللبنانية»،
دار ك ــري ــدي ــة الـ ـت ــي هـ ــي أيـ ـض ــا ن ــاش ــرة،
ب ـع ـنــوان «غ ــان ـي ــات بـ ـي ــروت» .ال ــرواي ــة ال

تحمل في ُعنوانها فقط اسم بيروت ،بل
تصدر بتواقت مع االنهيار الحالي ،ومن
الطبيعي أن ّ
نحو ما ،إليه .لكن
ترد ،على
ينم عنوانها ٍ املفاجئ ،تــردّ
الــروايــة ،كما ّ
ال ـقـ ّـراء إلــى غير زمــن صــدورهــا .العنوان
يحمل تلميحًا نـقـ ّ
ـديــا ،لـكــن ال ن ــدري مع
إيجابيًا .الغانيات
ذلك إذا كان سلبيًا أو ّ
اس ــم آخ ــر لـبــائـعــات ال ـل ــذة أو املــومـســات،
واس ـتــدعــاء ه ــذا االس ــم فــي ال ــرج ــوع إلــى
املرحلة اللبنانية الزاهرة قد يبدوّ ،
ألول
وه ـلــة ،وص ـمــة ،نفهم مــرجـعـهــا .فلبنان،
البلد غير اإلسالمي ،كان لفترة موصومًا،
في نظر املحيط اإلسالمي ،بما يوصم به
الغرب ،أي ّ
الحرية الجنسية وما يستتبع
ذلك من إباحة تصل إلى حد الدعارة ،رغم
ُ
أن ذلك لم يكن ّ
خاصية لبنانية ،إذ تشارك
ّ
فيه أقطار عربية أخــرى ،إل أنــه كــان ،في
ُ
قرارته ،تشهيرًا بما اعتبر مظهرًا غربيًا
غير إسالمي لبيروت ولبنان .إنه وصمة
بالدرجة األولى.
بيد أننا في رواية لينة كريدية ال نشعر
ب ــأن ــه ك ــذل ــك .لـيـســت الـ ــد ّعـ ــارة مــوضــوع
رواية كريدية كما يستشف من عنوانها،
ّ
إذ إنـ ـن ــا ن ـج ــد ق ــل ــة م ــن نـ ـس ــاء ال ــرواي ــة
ّ
تمارس الدعارة ،وقلة من رجال الرواية

يـمــارســون ال ـقــوادة .الــروايــة ليست ،إذًا،
ّ
كما يــدل عنوانها ،رواي ــة دع ــارة .يمكن
ال ـقــول إن رج ــال ال ــرواي ــة هــم ال ــداع ــرون
ّ
يسم
أكثر مما هن نساء
الرواية .لكن ما ِ
ّ
نساء الرواية ،غالبيتهن على األقل ،هو
ّ
الفتنة والجمال .هنا نفهم أنهن غانيات
ّ
ّ
ال ملمارستهن الــدعــارة ،لكن العتدادهن
ّ
ّ
بـجـمــالـهــن ،وأح ـيــانــا لـتـســويـقـهــن إي ــاه،
ّ
واعـتـبــارهــن لــه امـتـيــازًا يمكن االعتماد
عليه في طلب العيش وبناء املستقبل.
ّ
يمكن أن نفهم من ذلك أن الدعارة ليست
هي املقصودة بتسمية «غانيات» ،وإنما
بالجمال واالتـجــار به هما ما
االعـتــداد
ّ
يجعالنها تستحق هذه التسمية .نعود
لبنان الخدمات
إذًا إلــى لبنان الــزاهــرّ ،
والـسـيــاحــة وال ـت ـعـ ّـدد ،لـكــنــه أيـضــا ليس
لبنان األجانب من عرب وغير عرب ،كما

نساء الرواية يعتمدن
على جمالهن لطلب
العيش وبناء المستقبل

ومن
أنه ليس لبنان الوافد من الجنوب ّ
األط ـ ـ ــراف .إن ـهــا ب ـي ــروت ال ـتــي تستحق
اس ـم ـه ــا ،بـ ـي ــروت ال ـب ـي ــارت ــة ال ـعــري ـقــن،
الـبـيــارتــة األص ــاء إذا ج ــازت التسمية،
ال ـب ـي ــارت ــة ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـص ـع ــدون مع
ب ـي ــروت ال ـت ــي ،ف ــي ص ـعــودهــا ،اخـتــزلــت
لبنان.
إن ـهــم ال ـب ـيــارتــة األص ـ ــاء ،لـكـنـهــم أيـضــا
الطبقة الصاعدة في لبنان كله ،الطبقة
امل ـت ـ ّ
ـوس ـط ــة ل ـك ــن الـ ـص ــاع ــدة إل ـ ــى ف ــوق،
ّ
الطبقة الـتــي هــي الـتــجــار ،لكنها أيضًا
اصـ ـح ــاب الـ ـش ــرك ــات ،وهـ ــي ف ــي ال ــوق ــت
ن ـف ـس ــه ط ـب ـق ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــن واألدب ـ ـ ـ ــاء
ّ
واألط ـب ــاء وأس ــات ــذة الـجــامـعــة .ل ـكــل من
ه ــؤالء ّ
قصته بحيث تستحيل الــروايــة
إلى ملام من القصص القصيرة ،وبحيث
ن ـجــد ف ـي ـهــا ال ـص ـع ــود ال ـل ـب ـنــانــي ،ال ــذي
يـنـبـغــي ،أو نـحــن م ـض ـطـ ّـرون إل ــى ذل ــك،
أن نقارنه باليوم الراهن الــذي يطل من
خارج الرواية ،لكن في موازاتها ،بحيث
نقرأ رواية ونحن نرى خارجها بيروت
اليوم ،وبحيث تستحيل قراءتنا قراءة
مــزدوجــة .بيروت ومــا وراء بيروت وما
أمامها.
(شاعر وروائي من لبنان)

لينة كريدية في «المعرض الدولي للنشر والكتاب» بالدار البيضاء2019 ،

فعاليات

َّ
معارض الكتاب الدولية» ،في إشار ٍة إلى أن
الفترة ال تشهد تنظيم معارض كتاب
هذه ُ
دولية أخرى ،ما يعني إتاحة الفرصة لدور
الـنـشــر الـعــربـيــة واألجـنـبـيــة لـلـمـشــاركــة في
معرض الجزائر.
لم َّ
تمر سوى بضعة أيام على التصريحات
ّ
ح ـت ــى جـ ــرى ت ـع ـيــن م ـح ــم ــد إيـ ـق ــرب م ــدي ـرًا
ّ
جديدًا للمعرض ،خلفًا لحكيم ميلود .ولعل
مــن أب ــرز مــا حمله املــديــر الـجــديــد /القديم
ّ
(سبق أن تــولــى املنصب نفسه عــام )2019
فــي جعبته مـ ُـن قـ ــرارات هــو تــأجـيــل تنظيم
ً
املعرض مـ ّـرة أخــرى؛ إذ أعلن عن القرار في
تـصــريــح لصحيفة «ال ـش ـعــب» ال ـجــزائــريــة،
الخميس املاضيّ ،
مبررًا ذلك بضيق الوقت:
«ال يمكن التحضير ملعرض دولــي للكتاب
خــال فـتــرة وج ـيــزة ،فالتحضير الـجـ ّـيــد له
ّ
يتطلب الوقت الكافي».
لــم يكشف إيـقــرب عــن موعد ُتنظيم الــدورة
ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن ال ـت ــي أل ـغ ـيــت ال ـعــام
املــاضــي وه ــذا ال ـعــام أّيـضــا بسبب انتشار
َّ
فيروس كورونا .غير أنه أشار إلى أن إدارته
«ت ـع ـقــد ،حــال ـيــا ،مـ ـش ــاورات م ــع الـنــاشــريــن

يُب ّرر القائمون على
المعرض قرار تأجيله م ّرة
أُخرى بضيق الوقت
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ووزارة الثقافة بغية ترتيب الوضع لتنظيم
ناجح».
معرض
ُ
وكـ ــان ال ـك ـشــف ع ــن تـنـظـيــم ال ـت ـظــاهــرة في
كانون الثاني /يناير املقبل ،والــذي جرى
ـات ص ـح ــاف ـي ــة وم ــراس ــات
ع ـب ــر ت ـص ــري ـح ـ ٍ
لدور النشر ُّوليس من خالل إعالن رسمي،
ق ــد أث ــار تـحــفـظــات ال ـعــديــد م ــن الـنــاشــريــن
ـري ــن ،بـسـبــب ت ـ ُ
ال ـج ــزائ ـ ّ
ـزام ــن ال ـت ــاري ــخ مع
ان ـق ـض ــاء ال ـع ـط ـلــة ال ـش ـت ــوي ــة ،وهـ ــو م ــا ِمــن
ش ــأن ــه ،ب ـح ـس ـب ـهــم ،أن ي ـح ــرم ك ـث ـيــريــن مــن
زيارة املعرض الذي انطلقت دورته األولى
عام ُ ّ .1996
َ
املرة األولى التي ُيعلن فيها عن
ليست هذه
ُ
التراجع
تاريخ لتنظيم املعرض ثـ ّـم يجرى
ع ـنــه؛ فـفــي مـطـلــع نـيـســان /إبــريــل املــاضــي،
أع ـل ـن ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـس ــاب ـق ــة مـلـيـكــة
ب ــن دودة ،خ ــال اف ـتـتــاح ـهــا م ـق ـ ّـر «املـكـتـبــة
الوطنية» السابق فــي مدينة الـجــزائــر ،عن
تـنـظـيــم الـ ـ ــدورة ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن ّفي
ّ ً
املقبل ،مؤكدة أنه
تشرين الثاني /نوفمبر ِ
ُ
سيقام ،وعلى غير الـعــادة ،على مــدار أكثر
ّ
َّ
ِمـ ــن ع ـش ــرة أي ـ ـ ــام ،وس ـي ـت ـ ًضــمــن «بــرنــام ـجــا
ثقافيًا ّ
ولقاءات دولية في مستوى هذا
ثريًا
ٍ
الحدث الكبير».
وقـبــل ذل ــك ،أعلنت وزارة الـثـقــافــة ،فــي آب/
ّ
أغ ـس ـطــس م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،أن امل ـعــرض
س ـ ُـي ـق ــام ف ــي م ــوع ــده امل ـع ـت ــاد (بـ ــن تـشــريــن
ّ
األول /أكـتــوبــر وتـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر
َّ
بشكل افتراضي ،غير أن ذلك لم
 ،)2020لكن
ٍ
ُ
يحدث أيضًا.

قدم عند السابعة والنصف من مساء السبت المقبل ،على خشبة «المسرح
يُ ّ
البلدي» في مدينة سوسة التونسية ،عرض قماري ،من إخراج هيفاء اليحياوي،
يتضمن العرض مجموعة من المقطوعات التي
ويؤديه الفنّان مكرم اإلنصاري.
ّ
ّ
موشحات وزجل.
تنتمي إلى طرب اآللة وتراث المألوف والغناء األندلسي من
ّ

حتى مطلع العام المقبل ،يتواصل في «متحف أشموليان» بـ«جامعة أكسفورد»
البريطانية معرض طوكيو :الفن والتصوير الفوتوغرافي ،الذي افتُتح نهاية
تموز /يوليو الماضي .يضيء المعرض حوالي أربعمائة عام من تاريخ الفن في
اليابان ،وذلك منذ تأسيس نظام توكوغاوا في القرن السابع عشر وظهور أولى
المدارس الفنية ،وصوًال إلى واقع الفنون والتصوير والتصميم اليوم.
تنطلق األحد المقبل الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
ٌ
ورش
في العاصمة المصرية ،وتتواصل حتى نهاية الشهر الجاري .في البرنامج
منها واحدة في التعبير الجسدي تديرها الفنانة المغربية لطيفة أحرار (الصورة)،
وأخرى في مسرح البانتومايم تقدمها الفنانة اليابانية نيسا نيشيكاوا.

ُتعرض عند السابعة من مساء اليوم ،على خشبة «مسرح القصبة» في رام اهلل،
مسرحية حكاية زهرة ،من إعداد ماثيو سبانغلير وإخراج رائدة غزالة .يشارك في
العرض ،الذي يتناول قصة امرأة تواجه وحشية الحرب األهلية اللبنانية في سنواتها
األولىّ ،
كل من إيمان عون ومحمد الباش وياسمين شاللدة وميالد قنيبي.

