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رحلة
ّ
تمشينا في شوارع
أنتويرب وتبادلنا أطراف
ُ
وسمعت كالمًا
الحديث،
كثيرًا عن الضيوف الذين
سبقوني إلى هنا....
ٌ
حيوات تنداح أمامي
في الطريق لكتّاب
وفنّانين من دول العالم
المترامي ،تضايقهم
الحكومات فيهاجرون
بحثًا عن الراحة في تلك
اإلقامة الصغيرة
عبد العزيز الراشدي

ذه ـ ـ ـبـ ـ ـ ُـت إلـ ـ ـ ــى مـ ــدي ـ ـنـ ــة أن ـ ـتـ ــويـ ــرب
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة ل ـك ـت ــاب ــة ع ـم ــل أدب ـ ــي،
بــدعــوة مــن اإلقــامــة األدب ـيــة ،الفرع
ال ـف ــام ــان ــي ،ل ـ ـ «ن ـ ــادي ال ـق ـلــم الـ ــدولـ ــي» .قــالــت
ّ
ال ـك ــات ـب ــة إلـ ـيـ ـن ــة ،امل ـك ــل ـف ــة ب ــال ـت ــواص ــل م ـعــي،
إن ال ـش ـقــة ال ـتــي ســأق ـيــم ب ـهــا تــوجــد ف ــي قلب
امل ــدي ـن ــة ،وك ـ ــان ك ــام ـه ــا ص ـح ـي ـحــا .ق ــال ــت إن
ّ
منظر محيط الشقة خالب ومليء بالكنائس
الـعـتـيـقــة وال ـ ـبـ ــارات وامل ـت ــاح ــف وال ـس ــاح ــات،
وك ــان ذل ــك رائ ـعــا وج ــذاب ــا .إنـنــي أه ـتــم ،ع ــادة،
لإلقامات املوجودة وسط املدن أكثر من التي
ّ
ف ــي ال ـض ــواح ــي .عـلــى خ ــاف مـعـظــم ال ـكــتــاب،
ال أحــب الـخـضــرة والطبيعة وامل ــاء وال أكتب
ّ
وسط الطبيعة إل نادرًا .أكره أن أكون وحيدًا
ً
ّ
مــع األش ـج ــار واملـ ــاء وال ـب ــط .ع ـ ــادة ،أك ـتــب في
ّ
الساحات العامرة واألماكن املكتظة واملقاهي
ّ
وأحس بالسعادة واالطمئنان وسط
والبارات
الفوضى وحــديــث الـنــاس ونقاشاتهم .هناك
شــيء ّ
مميز فــي الحركة التي تحيط بــك دون
أن تكون معنيًا بها وال شريكًا في فوضاها.
يحدث غالبًا أن ّ
أحس الهدوء وسط فوضى
ـس فـ ــي ال ـن ــص.
الـ ـ ــوجـ ـ ــود ،ف ــأك ـت ــب وأنـ ـغـ ـم ـ ّ
هــل لــذلــك مــن س ـبــب؟ رب ـمــا ألن ـنــي أمـضـيـ ُـت

بطاقة

دع الحذر خلفك أيها المسافر

طفولتي في الحقول والخضرة واملــاء قرب
األش ـج ــار والـطـبـيـعــة ،وك ــان ــت حـيــاتــي ّبني
الصحراء والواحة .اكتملت الدورة وتحقق
فــائــض ال ـهــدوء .م ــاذا تفعل الـعــن اململوءة
بــال ـخ ـضــرة ب ـمــزيــد م ــن ال ـخ ـض ــرة؟ أشـتـهــي
الصناعة والــزحــام وتـحـ ُّـوالت الحياة التي
تـمـنــع ص ــوت قـلـقــي الــداخ ـلــي مــن الـصـعــود
إل ــى الـسـطــح وتـمـنــع أسـئـلــة ال ــوج ــود التي
غ ـم ــرت ـن ــي وق ـ ـ ـ َـت الـ ـطـ ـف ــول ــة وف ـ ــاض ـ ــت .لـقــد
أحـسـسـ ُـت بالغبطة كثيرًا وأن ــا أت ـجـ ّـول في
ض ـج ـيــج ن ـي ــوي ــورك وش ـي ـكــاغــو وال ـق ــاه ــرة
ُ
وبيروت وباريس أكثر ّ
مما أحسستها وأنا
أنعم بهدوء لوزان أو فرجينيا.
ّ
ن ـ ــزل ـ ـ ُـت ق ـ ــرب مـ ـح ــط ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــار ،بـ ـ ّع ــد رح ـل ــة
ْ
بــالـسـيــارة مــن مـطــار بــروكـســل .تـمــشــت معي
م ـس ــؤول ــة اإلقـ ــامـ ــة ،وهـ ــي كــات ـبــة ومـنــاضـلــة
حقوقية ،على األق ــدام لخمس عشرة دقيقة.
ّ
ت ـحـ ّـدثــت ك ـث ـي ـرًا ع ــن نـضــالـهــا ألج ــل ال ـكـ ّـتــاب
ْ
املضطهدين فــي الـعــالــم .ثــم أخـبـ َـرتـنــي أنني
ّ
ربما الوحيد ،من بني الكتاب ،الذي سيسكن
ّ
ش ــق ــة أن ـت ــوي ــرب دون أن ي ـك ــون مــاح ـقــا من
طـ ــرف ح ـكــوم ـتــه .ق ـلــت ل ـه ــا :ح ـكـ َـوم ـتــي هــذه
األي ـ ــام ال تــاحــق امل ـبــدعــنَ .
الحــق ـت ـهــم خــال
س ـنــوات ال ــرص ــاص الـقــديـمــة وسـجـنـتـهــم ثم
دفعتهم إلــى االهتمام باألشكال واألساليب
بدل األفكار .لقد رسموا حدود حركتهم ولم
ّ
تعد السياسة تستهويهم ألن املواطن ّال يقرأ
األف ـك ــار ب ــل ي ـقــرأ ع ــن الـفـضــائــح وامل ــؤخ ــرات
ويهتم بالصور والفيديوهات...
ّ
ً
تمشينا طــويــا وك ـنـ ُـت سـعـيـدًا بــاملـشــي .من
َ
ُ
قنع كاتبًا عربيًا دعوته إلى لقاء
الصعب أن ت ّ
ّ
أدبي بأن يتمشى .أحيانًا أدعو كتابًا مغاربة
وع ــرب ــا إل ــى لـ ـق ــاءات أدب ـي ــة ع ــدي ــدة بــاملـغــرب
ّ
فيتذمرون من املشي ولو لبرهة .املشي داللة
ّ
احـتـقــار وال ـس ـيــارة الـتــي تنتظرهم عـنــد كــل
حركة داللة اهتمام من املضيف .يريدون ّأبهة
مغشوشة ولو للحظة ُ
فيكثرون على املضيف
ّ
م ــن آيـ ــات ال ـت ــذلــل م ـثــل حـبـيـبــة ت ـهــوى املـ ـتــع

ليلى األطرش أربعون عامًا في الصحافة

الجادة وراء الشاشة
المثقفة
ّ
وعت الروائية ،التي
رحلت األحد ،منذ بداية
عملها في اإلعالم
منتصف السبعينيات،
بما تمنحه الصحافة
الثقافية من فرصة
لتقديم أفكارها

عمان ـ العربي الجديد
ّ

من مدينة أنتويرب البلجيكية ()Getty

ّ
وتتمنعّ .
أنتويرب .أغلب
الدراجات كثيرة في
ّ
الـنــاس يركبون الــدراجــات ُويتمشون وعلى
ابتسامة املساء املشبعة بالرضى
وجوههم ّ
واألمان .صف الدراجات ُ في كل مكان يحتاج
بطاقتك البنكية فـقــط .نـسـ ّـمــي ال ـ ّ
ـدراج ــة في
َ َ
ْ َ ْ َ
وبــشــكـ ِـلـيــطــة تـحــويـرًا لالسم
املـغــرب ِّبـيــكــالــة،
ْ َ َ ُ
ْ
ـاك ــل ن ـع ـمــة في
ال ـفــرن ـســي ب ـ ِـس ـي ــك ـ ِـل ـي ــت .ال ــب ــي ـ ِ
أنتويربِ ،لكن املغاربة ينظرون إلى ّ
الدراجة
ن ـظ ــرة احـ ـتـ ـق ــار .راك ـ ــب ال ـ ّـب ـي ـك ــال ــة ،بــالـنـسـبــة

لهم ،بسيط ،مـعـ ّـدم ،ال قيمة لكالمه .يركبها
الحرفيون والـصــنــاع واملـيــاومــون واألطـفــال،
ّ
وهــم في أدنــى مراتب السلم االجتماعي في
البلد .السيارة عنوان الوجاهة االجتماعية.
حني يشتري املغربي السيارة يستعملها في
كل لحظة ليتباهى ويخنق الطريق ُ
ويكثر من
استعمال ّ
املنبه الصوتي لينتبه الجالسون
فــي املقهى امل ـجــاور إلــى نــوع املــركــوب .حتى
وهــو يشتري خـبـزًا مــن املـحــل القريب يركب
الـ ـسـ ـي ــارة ل ـ ُـيـ ـص ــاب ،فـ ــي م ـن ـت ـصــف ال ـع ـم ــر،
والضغط واالنطواء وينتهي
ّ
بأمراض القلب ّ
َ
ركبت
جــثــة متباهية تتنفس بصعوبة .إذا
سيارة صغيرة سيحتقرك جميع الناس بدءًا

ماذا تفعل العين
المملوءة بالخضرة بمزيد
من الخضرة؟
أحضروا هوياتهم
معهم ليرتاحوا
وينسجموا مع الحياة

من حارس ّ
السيارات الذي ال يملك قوت يومه
لكنه يراقبك ويحكم عليك ،مــرورًا بأقربائك
وأنسبائك وزمالئك في العمل...
ّ
ُ
وسمعت
تمشينا وتبادلنا أطــراف الحديث
كــامــا كـثـيـرًا عــن الـضـيــوف الــذيــن سبقوني
إلى اإلقامة ّ ،حيوات تنداح أمامي في الطريق
ّ
ل ـكــتــاب وفــنــانــن م ــن دول ال ـعــالــم امل ـتــرامــي،

تضايقهم الحكومات فيهاجرون بحثًا عن
الراحة في تلك اإلقامة الصغيرة...
علي أن آلفهاّ .
أمشي واألقدام خلفيّ .
علي أن
أستوعب الطمأنينة في مدينة لن يباغتك
أح ــد فـيـهــا م ــن الـخـلــف بـسـكــن أو يصدمك
شخص بكتفه دون أن يعتذر .الحذر كائن
أس ـ ـطـ ــوري ي ـل ـعــب م ـع ـنــا ف ــي الـ ـ ـ ــدار .ال ـح ــذر
ي ـت ـسـ ّـلــل الـ ــى األط ـ ـ ــراف ك ــاف ــة وي ـت ـ ّ
ـرب ــع على
ّ
العرش .قالت إلينة إن األمان موجود حتى
ً
بالنسبة لألطفال والـنـســاء ليال ون ـهــارًا .ال
ّ
ـذك ـ ُ
ـرت زاك ــورة
خ ــوف عـلـيــك مــن أي ش ــيء .ت ـ
املــديـنــة الجنوبية ال ـهــادئــة ،حـيــث أمضيت
طفولتي .هــي مـكــان ال يـخــاف امل ــرء فيه وال
يلزمه الحذر .لكن الحذر ضــروري في املدن
امل ـحــاطــة بــال ـســوء مـثــل كــازابــان ـكــا .ف ـ ّـك ـ ُ
ـرت:
أيها املسافر،
عليك أن تضع الـحــذر خلفكَ ،
ح ـتــى حـ ــن .اح ــزم ــه ف ــي ك ـيــس وضـ ـ ْـعـ ـ ُـه في
امل ـ ـطـ ــار واحـ ـمـ ـل ــه م ـع ــك فـ ــي رحـ ـل ــة الـ ـع ــودة
ُ ّ
لتعيش به في مدن تقطعها سكاكني الوجل
ّ
والـبــارانــويــا .قطعنا املسافة ونحن نتفرج
ّ
على املحلت التي تعرض اللباس واملــاس.
مدينة أنتويرب معروفة تاريخيًا باملاس.

ّ
ّ
الشوارع فسيحة واألزقة مبلطة بالحجارة.
ّ
محلت األكــل واللباس في كل مكان .حياة
ّ
م ـم ـت ــدة م ــن األن ــا ّق ــة وامل ـت ـع ــة .وص ـل ـنــا إلــى
ُ
دخلت.
الزقاق ثم إلى الشقة.
ال ـف ــراش صـغـيــر .رغ ـبـ ُـت فــي غ ـطــاء َ كـبـيــر في
ال ـغ ــرف ــة ك ـمــا ت ـ ـعـ ـ ّـو ُ
دت .ال ُب ـ ـ ّـد م ــن نـ ـ ْـو َمـ ــة في
ّ
صــرفـهــا غ ـ ّـي ـ ٌـر .أحـ ـ ّـب أن أغ ــط ــي رأسـ ــي أثـنــاء
الـنــوم .ال أطيق أن أتــركــه فــي الـخــارج عرضة
ل ـل ـظ ــام .سـ ــوف يــده ـم ـنــي شـ ــيء غ ــام ــض ال
أعــرفــه .الـغـطــاء أم ــان .مـنــذ الـطـفــولــة ألـفـ ُـت أن
أغ ـطــي رأسـ ــي .رب ـمــا لــأمــر عــاقــة بــالــزوابــع
والزواحف والحشرات التي كانت تجول في
ً
قريتي الصحراوية ليال .فكرة دخول الذباب
تسكننا وتتبعنا في الخيال
إلى الفم واألنف َ
فنهرب منها بالتخ ّبي وسط اللحاف .حتى
في املدن البعيدة املحاطة بالنظافة واألناقة
ّ
واألم ـ ـ ــان ن ـت ـغــطــى .ال ـف ـك ــرة امل ـق ــرف ــة املـخـيـفــة
لحشرة داخل الفم تجعل الجسد يرتعد.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

سيّد قطب «معالم في الطريق» إلى المكتبة التركية

ياسين أقطاي

ٌ
ـاشــرة ب ــن اسـتـكـمــال
كــانــت ه ـنــاك ع ــاق ــة م ـبـ ِ
استعمار الـعــالــم اإلســامــي وإل ـغــاء الخالفة
العثمانية؛ فمع إلغاء الخالفة ،لم يبق هناك
تــركـيــز عـلــى تمثيل املـسـلـمــن فــي السياسة
العاملية ،والدفاع عن حقوقهم .وقد ّأدى هذا
الوضع إلى سيطرة ُّ
الدول العظمى بسهولة
ّ
على كل األراضي املسلمة.
كــانــت ه ـنــاك ردود فـعــل مختلفة مــن الـعــالــم
اإلســامــي ضـ ّـد الـخــافــة واالسـتـعـمــار؛ فعلى
سبيل املـثــال ،كــان ِمــن بــن ردود الفعل هــذه،
تعبئة املجتمع املــدنــي فــي داخ ـلــه ،وت ـجـ ُ
ـاوز
ّ
ُ
التكامل املباشر مع الشعوب
حكامه ،وإظهار
ُ
األخرى وإظهار اإلرادة .بدأ هذا املسعى وهذه
اإلرادة في مصر في فترة زمنية قصيرة ،منذ
أواخ ـ ــر ال ـع ـشــري ـن ـيــات ،وال ـح ــرك ــة اإلســام ـيــة
كذلك ،بقيادة املودودي ،التي بدأت من الهند،

ّ
ورافقتها حركة في باكستان أيضًا ،وقبل كل
شيء ،كانت الخطابات والطريقة التي َّ
تحركتا
ب ـهــا والـ ـش ــرائ ــح ً االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي اع ـت ـمــدا
عليها ،متشابهة إلــى حـ ّـد كبير منذ البداية،
َ
فتفاعلت مــع بعضها الـبـعــض ،وســرعـ ًـان ما
ّ
املدنيتان شبكة من
أنشأت هاتان الحركتان
ُ
ُ
والتفاعل ،والتغذية الثقافية ،على
التواصل
م ـس ـتــوى املـجـتـمـعــات ف ــي ال ـعــالــم اإلس ــام ــي
ب ــأس ــره ،مـ ّـمــا خ ـلــق عــاملــا إســام ـيــا سياسيًا
ً
منفصالّ ،
قسمه إلـغــاء الـخــافــة وإقــامــة دول
قومية ،حافظوا على الشعور بالوحدة على
قيد الحياة كشوق وفعل مثالي.
وق ــد تـ ّـمــت تــرجـمــة كـتــب لــأس ـمــاء الرئيسية
ل ـك ـل ـتــا ال ـح ــرك ـت ــن إل ـ ــى ال ـل ـغ ــة ال ـت ــرك ـي ــة مـنــذ
ّ
ســتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .ك ــان ل ـهــذه الكتب
ُ
تأثيرات عميقة على األشخاص الذين حرموا
من التعليم ،والفكر اإلسالمي لسنوات عديدة
في تركيا .وحتى هذا الوقت ،أصبح التفاهم
اإلسـ ــامـ ــي ،ال ـ ــذي عـ ــاش ف ــي ص ـ ــورة نـمـطـيــة
تقليدية جـ ّـدًا ،بل ووطنية جـ ّـدًا ،حركة تطمح
إلــى إع ــادة تأسيس مركزية الـقــرآن ،واإلرادة،
واالجتهاد ،والتوازن الذهني تحت تأثير هذه

ُوضعت أعماله على
طاولة القارئ التركي،
وكان من الصعب إيقافها

كتبت ليلى األط ــرش ،التي رحلت األحد
وهي ال تزال
املاضي ،نصوصًا قصصية ُ
فــي املــرح ـلــة اإلع ــدادي ــة ،وق ــد ن ـشــرت في
كما وضـعــت روايــة
الصحافة الثقافيةّ ،
بـعــد ذل ــك بـسـنــوات لكنها لــم تـصــدر في
ك ـتــاب .تـلــك االن ـش ـغــاالت األولـ ــى ب ــاألدب
ّ
والثقافة شكلت عتبة أساسية المتهان
اإلعالم قرابة أربعة عقود.
امتلكت الــروائ ـيــة الفلسطينية األردن ـيــة
( )2021 - 1948امل ــول ــودة ف ــي ب ـلــدة بيت
س ـ ــاح ـ ــور ،مـ ـخ ــزون ــا م ـع ــرف ـي ــا والـ ـت ــزام ــا
ّ ّ
مستمرًا مكنتها من أن
مهنيًا واجتهادًا
تـجـمــع بــن الـكـتــابــة الـصـحــافـيــة والـعـمــل
مذيعة أخـبّــار ومـقـ ّـدمــة بــرامــج ومـحــاورة
ّ
لـكــتــاب وفــنــانــن ،وم ـعـ ّـدة بــرامــج ثقافية،
باإلضافة إلــى إعــدادهــا أفالمًا تسجيلية
نــالــت االهـتـمــام وال ـجــوائــز أي ـضــا .بعدما
ح ــازت درج ـتــي الـبـكــالــوريــوس فــي اللغة
العربية وفي القانون والدبلوم في اللغة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ب ـ ـ ــدأت األط ـ ـ ــرش م ـش ــواره ــا
فـ ـ ــي اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـت ـصــف
الـسـبـعـيـنـيــات ق ـبــل انـتـقــالـهــا لـلـعـمــل في
«تلفزيون قطر» ،وسعت منذ ذلك الوقت
إلى رسم صورة ّ
محددة في ذهن املشاهد
ّ
ّ
العربي ال ــذي أطــلــت عليه إعالمية جــادة
ّ
تعرف متى تبتسم ومتى تتحدث ومتى
ّ
ّ
تصمت ،ومتمكنة من اللغة العربية قلما
ّ
تخطئ أو تتلعثم ،يـمــدهــا اط ــاع واســع
وثقافة عميقة ،ولديها أيضًا ثقة واعتداد
بنفسها يالزمهما دفء وترحيب بجميع
ضيوفها.
تلك صورة صاحبة رواية «وتشرق غربًا»
( )1988لدى جمهورها ،والتي تشير في
مقابلة تلفزيونية سابقة إلــى أنها وعت
م ـب ـك ـرًا ب ـمــا تـمـنـحــه ال ـص ـحــافــة الـثـقــافـيــة
من فرصة لتقديم أفكارها ورؤاهــا سواء
ف ــي م ـقــاالت ـهــا ال ـت ــي كـتـبـتـهــا ف ــي صحف
أردنية وعربية ،أو برامجها التي حملت
م ـق ــارب ــات ـه ــا وح ـص ـي ـلــة م ـع ــارف ـه ــا ت ـجــاه
الـعــديــد مــن الـقـضــايــا وال ـظــواهــر ،وكــانــت
ح ــري ـص ــة ك ــذل ــك ع ـل ــى خ ـل ــق ت ـل ــك الـصـلــة
الوثيقة بني الثقافة وبني الواقع ،مؤمنة أن
ال إبداع ً
وفكرا ّمن دون اشتباك مع الحياة.
وت ـع ـت ــرف ب ــأن ــه ال يـمـكـنـهــا ف ـصــل ليلى
الروائية عن ليلى اإلعالمية ،وال تجد أن
ّ
تتفوق على األخ ــرى ،وال
واح ــدة منهما
تنكر حجم االنتشار والحضور اللذين

ّ
حققهما لها التلفزيون ،وقــدرتـهــا على
ّ
تـطــويــر مــا قــدم ـتــه مــن بــرامــج مــن خــال
بحث واستقصاء دائمني ،خالفًا للموقف
ّ
الـ ـ ـ ــذي يـ ـك ـ ّـرس ــه م ـع ـظ ــم ال ـ ـكـ ــتـ ــاب ال ــذي ــن
يـعـمـلــون فــي الـصـحــافــة ح ــول اسـتـنــزاف
األخيرة لوقتهم وجهدهم وإبداعهمّ .
ُ
إيـمــان األط ــرش بــدورهــا اإلعــامــي يمثل
جـ ــزءًا م ــن رؤي ـت ـهــا األش ـم ــل ّل ـل ـح ـيــاة؛ إذ
بـ ّـي ـنــت ف ــي امل ـقــاب ـلــة ذات ـه ــا أن ـه ــا درس ــت
ال ـقــانــون كـتـخـ ّـصــص جــامـعــي ،تـحــذوهــا
رغبة في فتح النقاش حول ملف األحوال
الـشـخـصـيــة ل ـل ـمــرأة ال ـعــرب ـيــة ،ونـجـحــت
ف ــي ذلـ ــك م ــن خـ ــال بــرنــام ـج ـهــا «مـ ــع أو
ضـ ـ ّـد» الـ ــذي أثـ ــار ال ـع ــديــد م ــن الـقـضــايــا
االجتماعية اإلشكالية ،واعتمدته أقسام
إعـ ــام ف ــي جــام ـعــات م ـصــريــة ولـبـنــانـيــة
ضمن ّ
مقرراتها الدراسية.
وأش ــارت إلــى ّمسألة جــديــرة باالهتمام
ّ
تتعلق بعدم ترفع املشتغلني في اإلعالم
الثقافي عن الناس ،واعتقادهم بأن مادة
ّ
تخص النخبة ،بينما الثقافة
حديثهم

ّ
من وجهة نظرها هي كل شيء في الحياة،
ّ
وعـلــى اإلعــامــي أن يـقــر بــوجــود شــروط
جـ ــديـ ــدة مل ـه ـن ـتــه ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ال ـع ـصــر
الــراهــن الــذي يعتمد الـصــورة واالتصال
ب ـش ـكــل أسـ ــاسـ ــي ،ول ـي ــس ال ـ ـقـ ــراءة ال ـتــي
تنحسر يــومــا بـعــد ي ــوم خ ــارج الجمود
الــذي هيمن على البرامج الثقافية لزمن
ّ
طويل ،وأن رسالته تستوجب عليه بذل
أقصى جهوده والتفكير باالبتكار دائمًا.
على مــدار أربـعــن عــامــا ،أجــرت األطــرش
لـ ـق ــاءات ب ـ ــارزة م ــع شـخـصـيــات ع ــدي ــدة؛
م ـن ـه ــا :ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ونـ ـ ـ ــزار ق ـبــانــي
ونــاصــر الــديــن األس ــد وب ـشــارة الـخــوري

امتلكت مخزونًا
معرفيًا والتزامًا مهنيًا
واجتهادًا مستمرًا

(األخـ ـط ــل ال ـص ـغ ـيــر) وم ـح ـمــود دروي ــش
وسـمـيــح ال ـقــاســم وع ـبــد ال ـلــه ال ـبــردونــي
وعـبــد الـعــزيــز املـقــالــح وأحـمــد ف ــؤاد نجم
ومـصـطـفــى أم ــن ومـحـمــد عـبــد الــوهــاب
وبليغ حـمــدي وكـمــال الـطــويــل وعاصي
الرحباني وأسامة أنور عكاشة وصالح
أبـ ـ ــو سـ ـي ــف وم ـح ـس ـن ــة ت ــوفـ ـي ــق وف ــات ــن
حمامة ونور الشريف وأحمد زكي.
إل ــى جــانــب ذلـ ــك ،أع ـ ـ ّـدت صــاح ـبــة رواي ــة
«ال تشبه ذاتـهــا» ( )2019وقـ ّـدمــت فيلمًا
تـسـجـيـلـيــا ب ـع ـنــوان «ال ـي ـه ــود امل ـغــاربــة»
ّ
الحس الوطني والعروبة
الذي ّأبرزت فيه
املتجذرة في ثقافة ووج ــدان العديد من
الشخصيات اليهودية في املغرب ،ونالت
ع ـنــه ال ـج ــائ ــزة الــذه ـب ـيــة ف ــي «م ـهــرجــان
القاهرة السينمائي» ،كما حازت الجائزة
ال ـف ـض ـيــة ف ــي «مـ ـه ــرج ــان دول الـخـلـيــج
ال ـع ــرب ـي ــة» بــامل ـنــامــة ع ــن فـيـلـمـهــا «عـ ــرار
شــاعــر ث ــائ ــر» الـ ــذي ت ـنــاولــت ف ـيــه سـيــرة
ال ـشــاعــر األردن ـ ــي مـصـطـفــى وه ـبــي الـتــل
(.)1949 - 1899

ليلى األطرش

فعاليات

من تبنّي أعماله إلى حظرها
ّ
المفكر المصري
عرف
ُ
في تركيا بواسطة
شجعت
مخابراتها التي ّ
على ترجمة أعماله أمًال
صد
في أن ُتسهم في
ّ
الخطر الشيوعي ،قبل أن
تنقلب عليها

سيّد قطب في بورتريه لـ أنس عوض (العربي الجديد)

رحيل

أيام في أنتويرب

كاتب مغربي ِمن مواليد مدينة زاكورة
عبد العزيز الراشدي (الصورة)،
ٌ
جنوب المغرب عام  ،1978حاصل على ماجستير في علم النص وتحليل
الخطاب من جامعة أكادير .صدر
ّ
الحافة»
له في الرواية« :بدو على
( ،)2008و«مطبخ الحب» (،)2012
وفــي القصة الــقــصــيــرة :زقــاق
الــمــوتــى» ( ،)2004و«طــفــولــة
ضفدع» ( ،)2006و«وجع الرمال»
ً
نصوص
إضافة إلى كتاب
(،)2007
ٍ
بعنوان «غــربــاء على طاولتي»
( ،)2009وكــتــاب رحــات بعنوان
«سندباد الصحراء» (.)2013

مقتطف
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الترجمات .وعلى وجه الخصوص ،كان تأثير
ُّ
اإلخــوان على ُّ
وتطور
تطور الفكر اإلســامــي،
وقياسًا بتأثير
السياسة في تركيا كبيرًا جدًاُ .
اإلخوان على البلدان اإلسالمية األخرى ،ربما
تكون تركيا هي املكان الوحيد الذي يكون فيه
لــإخــوان تــأثـيــر عـلــى التفكير فـقــط ،أكـثــر من
التأثير من خالل وجود تنظيم مباشر.
وقــد ُعــرفــت أعـمــال سـ ّـيــد قطب ّ
ألول م ـ ّـرة في
تــرك ـيــا ب ـعــد عـ ــام  ،1960وأص ـب ـح ــت مـثـيــرة
ل ــاه ـت ـم ــام ،ومـ ـ ّـهـ ــدت الـ ـط ــر ّي ــق ل ـل ـع ــدي ــد مــن
النقاشات .واملـفــارقــة ،هنا ،أنـهــا ُعــرفــت ّ
ألول
ّ
مرة بواسطة املخابرات التركية ،ليس بسبب
جودتها وفعاليتها بالتأكيد ،لكن على أمل
ْأن تلعب دورًا ّ
مهمًا أمام الخطر الشيوعي في
تركيا ،وتمت ترجمتها بالفعل .وفي الحقيقة
لـيــس مــن املـسـتـغــرب أن يـجــذب قـطــب انتباه
ض ـ ّـب ــاط املـ ـخ ــاب ــرات ،وأنـ ـه ــم وج ـ ــدوا بـعــض
لها.
ّاألفكار املفيدة فحاولوا تمهيد الطريق ّ
إنـ ـ ــه أمـ ـ ـ ٌـر ُم ـث ـي ــر ل ـل ـس ـخــريــة ل ـل ـغ ــاي ــة ،لـكــنــه
ٌ
مفهوم بالنسبة إلى األلعاب األيديولوجية
تقوم بتقييم كل شيء كأداة
للسلطة ،التي ّ
لها؛ القرآن والسنة والصوفية والجماعات،
واإلسالم بأسره.
ٌ
ُ
(كاتب وأكاديمي وسياسي تركي .واملقتطف فصل
من كتابه ّ
«سيد قطب بني ّ
غلو ّ
محبيه وظلم ناقديه -
الالهوت السياسي» .ترجمة :أحمد زكريا)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

المصور
يُختتم ،مساء اليوم األربعاء ،في «دار النمر» ببيروت معرض الشريط
ّ
العربي اليوم :الجيل الجديد .يُضيء المعرض ،الذي افتتح في السابع من الشهر
المصورة؛ من خالل أعمال
الجاري ،على تجارُب عربية جديدة في مجال القصص
ّ
قرابة خمسين فن ّ ً
انة وفنّانًا ومجموعات من جميع البلدان العربية.

في «متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر» بالرباط ،يُقام حاليًا معرض
مصوريها :من مالك سيديبي إلى
فوتوغرافي جماعي بعنوان أفريقيا بعيون
ّ
يضم أعمال ثالثة وعشرين
يومنا هذا .افتُتح المعرض األربعاء الماضي ،وهو
ُّ
فنّانًا فوتوغرافيًا من أحد عشر بلدًا أفريقيًا ،إلى جانب أعمال الفنّان المالي ماليك
سيديبي ( )2016 - 1936الذي يحتفي به المعرض.
على خشبة «مسرح الكلمة» في «ساقية الصاوي» بالقاهرةُ ،تع َرض ،عند الخامسة
غد الجمعة ،مسرحية بعنوان فركش .العمل من كتابة
والنصف من مساء بعد ٍ
وإخراج سندباد سليمان وإنتاج «فرقة سندباد المسرحية» ،ويتناول الصعوبات
التي يُواجهها األشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا ممثّلين مسرحيّين ،ضمن
أجواء كوميدية استعراضية.
بتنظيم من متحف الفن المعاصر في شيكاغو ،يستضيف غاليري مطافئ:
مقر الفنانين في الدوحة ،بين  5تشرين الثاني /نوفمبر و 31آذار /مارس المقب َلين،
معرضًا للفنّان األميركي فيرجيل أبلوه ،بعنوان إبداع بال حدود .تجمع أعمال
متعددة تمتد من الفن البصري إلى الموسيقى والموضة
أبلوه بين وسائط
ّ
والعمارة والتصميم.

