24

ثقافة

األحد  22نوفمبر /تشرين الثاني  2020م  7ربيع اآلخر  1442هـ ¶ العدد  2274السنة السابعة
Sunday 22 November 2020

األحد  22نوفمبر /تشرين الثاني  2020م  7ربيع اآلخر  1442هـ ¶ العدد  2274السنة السابعة
Sunday 22 November 2020

أن تعشق الحياة ما بعد السيرة

قراءة
ال تبعد رواية الكاتبة
ُ
الصادرة حديثًا عن
اللبنانية
أن تكون سيرة .إنها سيرة
الروائية ومعاناتها ،لكنها
مموهة،
مع ذلك سيرة
ّ
سيرة تقصد أن تكون
رواية ،فالبطلة التي هي
تتسمى
الكاتبة نفسها ال
ّ
باسم آخر فحسب،
ولكنها في الرواية ليست
كاتبة ،بل راقصة
عباس بيضون

ع ـن ــوان روايـ ـ ــة ع ـلــويــة ص ـبــح «أن
تعشق الحياة» (دار اآلداب)2020 ،
ُيشبه أن يكون دعــوة ،يكاد يكون
عبرة الــروايــة وخالصتها .البطلة «بسمة»،
ت ـكــابــد مــرض ـهــا ال ـ ــذي ي ـخ ـتــرق الـ ــروايـ ــة من
ّ
ّأول ـه ــا إل ــى آخ ــره ــا ،لـكـنـهــا ف ــي ك ــل مـحــطــات
هذه املكابدة تشير إلى هذه الدعوة .الحياة
أمــامـهــا وجـســدهــا ال ــذي يخونها لـهــا ،وهي
ع ـن ــد ك ــل ف ـص ــل ت ـس ـتــرجــع ش ــوق ـه ــا لـلـحـيــاة
والسترداد جسدها.
ُ
في مطلع الكتاب ،تهدي الكاتبة روايتها إلى
الدكتور بول بجاني طبيبها الذي لواله «ملا
عادت َّ
إلي الحياة والحب والكتابة» .ال أحتاج
معرفتي بالكاتبة ومــرضـهــا ،لكني أقــع في
نهائية الرواية على اسم الدكتور ذاته يعالج
بطلتها بـسـمــة .ال تبعد الــروايــة إذن عــن أن
تكون سيرة .إنها سيرة الروائية ومعاناتها،
لكنها مع ذلك سيرة ّ
مموهة ،سيرة تقصد أن
تكون روايــة ،فبطلة علوية التي هي الكاتبة
ّ
تتسمى باسم آخر (بسمة) فحسب،
نفسها ال
ولكنها ّفي الرواية ليست كاتبة ،إنها راقصة.
رب ـم ــا فــض ـلــت ال ــروائ ـي ــة ذل ــك لـتـخـ ّـيــل عــاقــة
البطلة بجسدها الذي هو آلة الرقص ،والذي
يغدو لذلك باملرض هدفًا مباشرًا وتجسيدًا

بطاقة

نساء علوية صبح
قــريـبــا ل ـع ــدوان امل ــرض وم ـكــابــدتــه .م ــع ذل ــك،
ه ـنــاك إل ــى جــانــب الـبـطـلــة بـسـمــة شخصية
أنيسة الــروائـيــة الـتــي انـتـصــرت على الشلل
وع ـ ــادت إل ــى ك ـتــابــة الـ ــروايـ ــة ،م ـ ّـم ــا يجعلها
وجهًا آخر للكاتبة .هكذا تقوم السيرة على
ازدواج بسمة وأنيسة وهما معًا ،وإن الثانية
ب ــدرج ــة أقـ ــل ،ت ـق ـ ّـدم ــان وج ـ َـه ــي ال ـس ـي ــرة .بني
بسمة وأنيسة درجــة من املحاكاة والتماثل
ّ
تعزز هذا الحكم.
ّ
م ــع ذلـ ــك ،بـسـمــة ه ــي ال ـت ــي ت ـبـ ّـســط امل ـعــانــاة
وتـتـ ّ
ـدرج فيها ،فيما أنيسة تلخصها وتبدأ
من نهايتها .لقد احتفظت لها علوية بدور
ّ
الكاتبة الذي لها ،فيما حل مرضها املسيطر
ومشاعرها وأفكارها وأطوارها وغرامياتها
ف ــي بـسـمــة ال ــراق ـص ــة .وال ـح ــال أن ـنــا ن ـقــع في
ب ـس ـمــة ال ع ـلــى ال ــراق ـص ــة ف ـح ـســب ،ب ــل على
الكاتبة أيـضــا ،فهي الـتــي ت ــروي وتـصــل في
روايتها أحيانًا إلى ملعات أدبية ،بل إلى ما
يـقــرب مــن الشعر ،كما نجد فــي هــذا املقطع:
«ومن قال لك إن الصوت ال يحمل ثقل املرض
كله على حباله الرقيقة ...ولــو كــان للصوت
بصمة لكان لصوتي بصمة اسمها يوسف».
بسمة تستحضر املرض الذي هو عبارة عن
ّ
ّ
تشنجات تشمل الجسد كــلــه عند كــل وقــت.
لـكـنـهــا حـتــى ف ــي ه ــذا ال ـح ــال تـسـتـعـيــد على
الـ ــدوام شــوقـهــا لـلـحـيــاة .تستحضر امل ــرض،
وغالبًا ،بل دائمًا ،في لحظة مقاومة تنتهي
بعودتها في نهاية الرواية إلى الرقص ،الذي
ت ـس ـتــرد ب ــه ج ـســدهــا وت ـع ـيــده خـفـيـفــا حتى
ال ـط ـي ــران .لـكــن بـسـمــة ال ت ـمــرض ف ـقــط ،إنـهــا
ترجع إلــى الخلف ،إلــى أمها الغاضبة وإلى
ّ
تتهيبه هي وتراه
أبيها الذي ال يكفي األم وال
ّ
أقــل من الجار املهيب ،إلى أن يسقط مريضًا
ُ
وتـبـتــر قــدمــاه وتـقــوم هــي بحمله وتنظيفه،
مـ ّـمــا يسخطها عليه ،إلــى أن يـمــوت فتشعر
بغيابه وفراغه.
ال نـعـلــم مــا ال ــذي يـنـضــاف مــن ه ــذه ال ـعــودة
إلــى الخلف إلــى السيرة الحقيقية للكاتبة،

ُولــدت علوية صبح في بيروت سنة
 ،1955ودرســت األدب العربي واألدب
اإلنكليزي في «الجامعة اللبنانية» في
بــيــروت .وبعد تخرُّجها عــام ،1978
عــمــلــت ف ــي الــتــعــلــيــم والــصــحــافــة
الثقافية .بدأت بكتابة ونشر نصوصها
النثرية والشعرية في بداية العشرينات
األول «نوم
من عمرها .صدر كتابها
ّ
األيام» عام « .1986أن تعشق الحياة»
( )2020هي رابع رواياتها بعد ّ
كل من:
«مريم الحكايا» ( ،)2002و«دنيا» (،)2006
و«اسمه الغرام» (.)2009

إطاللة

صوت جديد

من أي زاوية سنكتب ونتكلم؟

سميحة مسعودي
تقف هذه الزاوية
من خالل أسئلة سريعة
مع صوت جديد في
الكتابة العربية ،في
محاولة لتبيّن مالمح
وانشغاالت الجيل العربي
الجديد من الكتّاب

نشعر بهذا االنهيار
في جسدها الذي
تتصارع أعضاؤه
ال تبدو سيرة البطلة
شخصية ،بقدر ما هي
حميمة وخاصة

تونس ـ العربي الجديد

َ
لكننا نجد فيها ما ّ
يردنا إلى روايتي «مريم
الحكايا» و«دن ـيــا» للروائية نفسها .فيهما
نجد األم أو ما يشبهها في البيئة اللبنانية
الجنوبية ،كما نجد البيئة نفسها بتالوينها
وتضاعيفها ومحيطها النسوي بخاصة.
خـ ـ ــارج هـ ــذه الـ ـب ــداي ــة ،ن ـح ــن ف ــي زمـ ــن آخ ــر
ومناخ آخر .املحيط النسوي في «أن تعشق
ّ
الـحـيــاة» متصل بما يشبه أن يـكــون نظرة
نسوية ،فالواضح من الرواية أن الذكورية
املمقوتة تظهر بني الحني واآلخــر ممقوتة
ّ
يضم إلى جانب
أيضًا ،لكن املحيط النسوي
البطلة بسمة صديقتيها أنـيـســة وأمـيـنــة.
لـيـســت أنـيـســة ّس ــوى شـخـصـيــة مـعــاصــرة،
إنـهــا املـ ــرأة املـثــقـفــة الـكــاتـبــة الـتــي ال تسلم،
مع ذلك ،من عسف الرجالّ .أما أمينة ،فهي
شخصية شعبية تملك السمات الفلكلورية
ل ـل ـمــرأة الـشـعـبـيــة .إن ـهــا ع ـ ّـراف ــة تستحضر
ج ـ ّـده ــا ف ــي أحــام ـهــا لـيـتـنـ ّـبــأ لـهــا بمصائر
ومخارج من يلجأ إليها في تفسير األحالم
أو االستفسار عن مشكلة.
أم ـي ـنــة ت ـ ّ
ـردن ــا ب ـهــذه الـشـخـصـيــة إل ــى بيئة
«مـ ــريـ ــم ال ـح ـك ــاي ــا» و«دن ـ ـ ـيـ ـ ــا» .إنـ ـه ــا تـحـلــم
ّ
بالخطاب وهي بالطبع لن تمارس الجنس
إال مع زوج شرعي .نساء «أن تعشق الحياة»
يجمعن بني هاتني الشخصيتني املختلفتني
بدون أن يظهر اختالفهما ،بل تناقضهما،
ّ
شـخـصـيــات
ف ــي صـلـتـهـمــا ب ـب ـس ـمــة .أمـ ـ ــا الـ ّ
الــرجــالـيــة ،فـهــي فــي الـغــالــب لـعــشــاق بسمة
الـثــاثــة :أح ـمــد ،ويــوســف ،وحـبـيــب .وه ــذه،
عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـي ــر ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ،ش ـخ ـص ـيــات
افتراضية .أحمدّ ،أولها ،ال نعرفه إال ميتًا،
ّ
وال نعرف أخباره ّ ،ومنها وصيته ،إل بعد
امل ــوت ،وفيها ُيحضر أحمد بسمة ملــا بعد
غ ـيــابــه ،يــريــدهــا أن تـحــب وأن تـعـيــش وأن
تحب الحياة .الشخصية الثانية ،يوسف،
ًّ
نعرفه ّ
مفوهًا ولطيفًا وشاعريًا ومتأمل إلى
ُّ
أن يقع في لون من التشدد الديني ،ينتهي
به إلى ترك الرسم وهجر بسمة ،ثم الطلب
ّ
ّ
وتتفرغ
تتحجب وتـتــرك الــرقــص
منها أن
له وتطيعه .أما الرجل الثالث ،حبيب ،فهو
ّ
املضحية
استعادة لشخصية أحمد النبيلة
ّ
املبشرة بالحياة .روائي ّ
ورسام ومسرحي،
ُ
ه ــم ال ـث ــاث ــة ش ـخ ـص ـيــات ن ـمــوذج ـيــة .إنـهــم
نماذج مخلوقة روائيًا.
ب ـس ـمــة ل ـي ـســت ف ـق ــط امل ــريـ ـض ــة ،إنـ ـه ــا أي ـضــا
الراقصة ،وهي أيضًا مراقبة لظرف تاريخي،
ه ـ ــو ظ ـ ــرف الـ ـعـ ـن ــف اإلس ـ ــام ـ ــوي وال ــربـ ـي ــع

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
الكتابة الجديدة ليست تلك التي تطرح
قـضــايــا وأســالـيــب مستحدثة فحسب،
وال هي الكتابة املختلفة أو الغريبة إذ
يمكن أن تـكــون جــذورهــا مـغــروســة في
ّ
ال ـتــراث الـقــديــم ،ولـعــل ذلــك أحــد شــروط
ـدة ،فمعرفة الـقــديــم هو
الـكـتــابــة ال ـجــديـ َ
مــا يتيح مـعــرفــة امل ــواط ــن الـتــي تحتاج
إلـ ــى ت ـط ــوي ــر أو ال ـت ــي ي ـن ـب ـغــي ال ـت ـمــرد
عليها .وقد تكون الكتابة الجديدة ذلك
الـسـهــل البسيط ال ــذي نشعر بــه ون ــراه
أمام أعيننا يرتع كالغزال ،يبهرنا لكنه
ّ
متمنع يتنطع جامحًا ال يمسك بــه إال
ص ــاح ــب ت ـج ــرب ــة ف ــي ال ـح ـي ــاة وح ــام ــل
موهبة وقارئ ّ
جيد شغوف.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
لــم يكن فــي الحسبان نشر كتابي األول
ألنـ ــه ف ــي ج ـنــس ال ـ ــرواي ـ ــة ،وال ـ ــرواي ـ ــة فــي
رأيـ ــي ع ـمــل أدب ـ ـ ّـي م ـق ـ ّـدس وم ـه ـ ّـم ويـجــب
ّ
الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرب ع ـل ـيــه ف ـب ـعــض الـ ـك ــت ــاب ال ــذي ــن
أعــرف ـهــم وي ـن ـت ـمــون إل ــى ال ـج ـيــل الـســابــق
كـتـبــوا رواي ــات ـه ــم ف ــي س ــن مـتـقــدمــة ،لكن

يح ّز في نفسي
أن أرى قطيعة بين
بعض الكتّاب مع النشر

كاتبة تونسية من مواليد  ،1990بصدد
إن ـجــاز ماجستير فــي اآلداب العربية
بكلية منوبة في تونس العاصمة ،ولها
تـجــارب إداري ــة مــع دور نشر تونسية.
صدرت لها رواية بعنوان «أحفاد اللذة»
عن «عليسة للنشر والتوزيع» (.)2018
«أحـفــاد الـلــذة» كــان مـصـ ّـرًا على الـخــروج
كشهقة .ك ــان ضــروريــا ج ـدًا إصـ ــداره في
سن الثامنة والعشرين ألن النضج برأيي
ال ي ـق ــاس بــال ـســن ُال ـب ـيــولــوجــي ب ــل ب ـكـ ّـم
الـتـجــارب وكـيــف غــرسـنــا فــي ه ــذا الـكــون
ومن أي زاوية سنكتب ونتكلم.
■ أين تنشرين؟
نشرت كتابي األول في «دار عليسة للنشر
والتوزيع» وأنشر بعض النصوص في
مـجــات ثقافية مثل «الـحـيــاة الثقافية»
و«التيماء» و«ألترا تونس».

■ هل تقرأين بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
أح ــب ق ـ ــراءة ال ـك ـتــب بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة
وإعادة قراءتها مترجمة إلى العربية.
■ ماذا تكتبني اآلن وما هو إصدارك القادم؟
اآلن أنا أترنح بني النثر والشعر .أحيانا
أكـ ـت ــب الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـص ـف ـح ــات دف ـعــة
واحدة بشكل مسترسل وأحيانًا أتوقف
ع ــن ال ـك ـت ــاب ــة ألشـ ـه ــر وح ـ ــن يـنـتــابـنــي
ش ـعــور بــأنـنــي ف ـقــدت ول ــدي أو أضعت
صورة أمي أعود إلى الكتابة .في األيام
الـقــادمــة سـيـكــون لــي إص ــدار جــديــد في
جنس الرواية.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
هـ ــي ع ــاق ــة ع ـم ـي ـقــة ج ـ ـدًا مـ ــع ب ـع ـض ـهــم،
وع ــادي ــة إل ــى أق ــل مــن عــاديــة مــع آخــريــن،
ّ
متعصب إلى
فال يخفى أن فيهم من هو
ّ
متمسك بالجانب
امل ــدارس التقليدية أو
الـتـقـنــي م ــن ال ـك ـتــابــة إل ــى درجـ ــة تــاشــي
املـ ـعـ ـن ــى .لـ ـك ــن ،ع ـم ــوم ــا أؤم ـ ــن بـ ـض ــرورة
التواصل بني األجيال وأن هذا التواصل
ّ
مكسب من أجل التمكن من تجربة الكتابة
التي خاضوها قبلنا وعاشوا طقوسها.

علوية صبح

الـعــربــي .هــذا الـظــرف ال ــذي يـبــدو خلفية من
ال ـظــال ل ـلــروايــة ،ال يلبث أن يـغــدو محوريًا
ّ
نتعرف فقط على العنف
في نهايتها .هنا ال
اإلسالموي ولكن أيضًا على تأويالت دينية
م ـع ــادي ــة ل ـل ـم ــرأة ،ك ـمــا ن ـجــد ذلـ ــك ف ــي فـتــوى
«تفخيذ» الرضيعة لإلمام الخميني.
روايـ ـ ــة ع ـل ــوي ــة ص ـب ــح تـ ـك ــاد تـ ـ ــوازي م ــا بــن

نبوءة أيضًا بالخالص العربي .سيرة البطلة
لذلك تبدو ال شخصية ،بقدر ما هي حميمة
وخاصة .املاضي الكبير يتجاوز األسرة إلى
ما وراءها كما نرى في فانتازيا السبع ّ
جدات
الجميلة ،فللسيرة مــا أمــامـهــا وم ــا وراء ه ــا.
إننا هكذا في السيرة وفي ما بعدها.
(شاعر وروائي من لبنان)

الثقافة والسلطة في مصر ...كوميديا سوداء

النظام المصري
يدرك
ُ
موقف حسن الشافعي
الرافض للنظام العسكري،
بينما يتماهى صالح فضل
أحد
مع السلطة التي بات
َ
أدواتها في الثقافة

فتحي عبد اهلل

ّ ٌ
ُ
مؤسسة
«مجمع اللغة العربية» في القاهرة
تقنية خــالـصــة ،ال دور للسياسة فيها ،أو
ّ
هكذا ُي َ
(تأسس عام
فترض .يختار املجمع
ّ
ُّ
التخصصات
 )1932معظم أعضائه من كل
ُ
امل ـع ــرف ـي ــة إلح ـ ـ ــداث نـ ــوع م ــن الـ ـت ــواف ــق بــن
ُ
ُ
األعضاء
وينتخب
اللغة واملعرفة الجديدة.
َ
الـ ــرئ ـ ـيـ ـ َـس ووكـ ـي ــلـ ـي ــه ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر .فــي
التاسع من تشرين األول /أكتوبر املاضي،
ـاذ
ج ـ ــرى ان ـت ـخ ــاب ح ـس ــن ال ـش ــاف ـع ــي ،أسـ ـت ـ ِ
العقيدة والفلسفة اإلسالمية في كلية دار
ّ
ال ـع ـلــوم بـجــامـعــة ال ـق ــاه ــرة  -الـ ــذي يـتــولــى
رئ ــاس ــة امل ـج ـمــع م ـنــذ عـ ــام  - 2012رئـيـســا
لــه لـلـمـ ّـرة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي ،للسنوات
األرب ـ ــع املـقـبـلــة ،بـعــد حـصــولــه عـلــى سبعة
ّ
عـشــر صــوتــا مــن أص ــل ســتــة و ّع ـشــريــن ،في
السلطة
مقابل تسعة أص ــوات فقط ملــرشــح
ُ
األك ــاديـ ـم ــي صـ ــاح ف ـض ــل .وه ـ ــذه ال ـن ـسـبــة

َ
الـكـبـيــرة وضـعــت الـنـظـ َ
ـام امل ـصــري ورجــالــه
ف ــي أزمـ ـ ــة شـ ــديـ ــدة .والح ـ ـقـ ــا ،أصـ ـ ــدر وزي ــر
التعليم العالي املصري ،خالد عبد الغفار،
ق ــرارًا ُّ بــإقــالــة ا ُلـشــافـعــي ( )1930ومـنـعــه من
ً
ال ـتــرشــح مـ ـ ّـرة أخ ـ ــرى ،قـبــل أن ُي ـص ــدر ،يــوم
الخميس املــاضــي ،ق ــرارًا بتعيني فضل في
منصب «القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة
العربية» ،في سابقة لم تحدث من قبل.
ُّ
ي ـح ــدث ك ــل ذل ــك ألن ال ـن ـظ ــام ال ـح ــال ــي ي ــدرك
موقف حسن الشافعي من النظام العسكري؛
ُ
فقد جــرى اعتقاله في فترة الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ،بسبب اعتباره إخوانيًا.
وبـ ـع ــد خـ ــروجـ ــه مـ ــن امل ـع ـت ـق ــل ،ظ ـ ـ ّـل ُي ـ ـ ـ ّ
ـدرس
ال ـف ـل ـس ـفــة ف ــي ّجــام ـعــة ا َلـ ـق ــاه ــرة .وفـ ــي فـتــرة
مبارك ،كان ُيمثل الرؤية الحضارية لإلسالم
في الحوارات الثقافية ،وكانت تربطه عالقة
طيبة بشيخ األزه ــر الـحــالــي ،أحـمــد ّ
ّ
الطيب،
ُ
منذ أن التقيا في باريس؛ حيث كانا يدرسان
الفلسفة .وبعد الثورة ،اختاره ّ
الطيب ليكون
مستشارًا لــه .وبـعــد االن ـقــاب العسكري في
عام ّ ،2013
قدم الشافعي بيانًا سياسيًا رفيع
َّ
ّ
املستوى ،اعتبر فيه أن املؤسسة العسكرية

هل يصمت أعضاء
المجمع أو يب ّررون ما حدث
بالدفاع عن «التنوير»؟

■ كيف تصفني عالقتك مع البيئة الثقافية في
بلدك؟
عـ ــاقـ ــة م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة األوج ـ ـ ـ ـ ــه؛ م ـ ــن ب ـعــض
وجـ ــوه ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع ومـ ـ ـ ــن وج ــوهـ ـه ــا
األخـ ــرى اإلع ـج ــاب ،وفـيـهــا نـقــد مـتـبــادل
أي ـض ــا .الـبـيـئــة الـثـقــافـيــة أش ـبــه بــالـقــريــة
الصغيرة الـتــي ت ـتــراوح فيها عالقاتنا

سميحة مسعودي (العربي الجديد)

فعاليات

انقالب في مجمع اللغة العربية

حسن الشافعي ،رئيس مجمع اللغة العربية

بني اإلعجاب بالبعض ومتابعته بشكل
ّ
دقيق وتـجــاوز البعض اآلخ ــر .يحز في
نفسي ضمن هذه البيئة أن أرى قطيعة
ّ
ّ
بــن بعض الكتاب مــع النشر ،كما يحز
ّ
ّ
ف ــي ن ـف ـســي أن ب ـعــض ال ـك ــت ــاب امل ـهــمــن
مقصيون بأمر من سلطان اللجان التي
تدير الجوائز األدبية.

بطاقة

■ كيف تقرأين؟ وكيف تصفني عالقتك مع
القراءة؟
هــي ض ــرورة قـصــوى .ال بــد مــن متابعة
آخــر اإلصـ ــدارات على األق ــل املـهــم منها
واملتاح في تونس.
أحـ ـ ّـب ق ـ ــراءة ال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة ،إذ ل ـ ّ
ـدي
مـيــل ل ـهــذا الـجـنــس مــن الـكـتــابــة .حاليًا
أقرأ لبول أوستر بطريقة يومية كعادة
مساء.

ّ
■ هــل تشعرين بــأنــك جــزء مــن جيل أدب ــي له
مالمحه وما هي هذه املالمح؟
طبعًا أشعر بأنني جــزء من جيل أدبي
له مالمح مختلفة وناضجة في مختلف
األجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس األدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
الشعر والــروايــة .أشعر بذلك مــن خالل
صعود أسـمــاء وتـظــاهــرات جــديــدة مثل
النصوص التي تـقـ ّـدم فــي «بيت الشعر
التونسي» أو «مهرجان االدباء الشبان».
أعتقد أنــه مــن بــن كــل عـشــرة إص ــدارات
ّ
يمكن الظفر بثالثة كتب جـيــدة لكتاب
مــن ه ــذا الـجـيــل ،وه ــذه نـسـبــة محترمة
وتبشر بكثير من اإلبداع.

االنهيار السياسي العربي ومــرض الكاتبة.
إنـنــا نشعر بـهــذا االنـهـيــار فــي جسدها الــذي
ّ
تـتـصــارع أع ـضــاؤه ،فــي عـنــف يــذكــر بالعنف
السياسي في الـخــارج .مع ذلــك نحن من أول
ً
الرواية إلى آخرها نسمع بصوت خافت أوال،
وص ــوت م ـ ٍّ
ـدو فــي األخ ـيــر ،أن ـشــودة الـخــاص
من املحنة ومن االنهيار ومن املرض .ترى هي
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والديمقراطية معًا .ولوال
انقلبت على الثورة
ُّ
َ ً
تدخل شيخ األزهر ،لكان معتقال إلى اآلن.
ّأمـ ــا ص ــاح ف ـضــل ( ،)1938ف ـقــد ت ـمــاهــى مع
السلطة وأص ـبــح أح ــد أدوات ـه ــا فــي الثقافة،
ّ
ـات في داخــل مصر
وهــو الــذي أدى لها خــدمـ ٍ
وخارجها؛ فقد كــان ملحقًا ثقافيًا ملصر في
إسـبــانـيــا ،ول ـعــب دور الــوس ـيــط بــن الـنـظــام
الثقافي في القاهرة وأنظمة بلدان الخليج،
َ
وخصوصًا اإلمـّـارات .كان فضل همزة وصل
بني الدولة واملثقفني؛ إذ قام بصناعة رموزها
ف ــي ج ـم ـيــع ال ــوس ــائ ــط ع ــن ط ــري ــق ك ـتــابــاتــه
ال ـن ـق ــدي ــة واخـ ـتـ ـي ــاره ــم ل ـت ـم ـث ـيــل م ـص ــر فــي
الخارج ،بل وإعطائهم الجوائز ،دون النظر
إلى قيمة ما ُي ّ
قدمون.
لقد ساهم فضل في السيطرة على مجتمع
ال ـجــام ـعــة وأع ـضــائ ـهــا ال ـفــاع ـلــن ع ــن طــريــق
خـلــق ال ـ ــوالءات ،وتــربـيــة جـيــل مــن الباحثني
الــذيــن ُي ـب ـ ّـررون أفـعــال الــدولــة على املستوى
وي ّ
السياسي واالجتماعيُ ،
روجون لخطابها
الثقافي في كل املنتديات.
َّ
بالتأكيد ،فإن الدولة تحتاج إلى مثل صالح
فضل فــي مـ ّ
ـؤسـســاتـهــاّ .أم ــا حسن الشافعي
ّ
فإنه ال يصلح لتلك املهمة .لكن ،هل تقبل تلك
حدث؟
النخبة من العلماءُ ،أعضاء املجمع ،ما ُّ
وهل ستحدث أزمة أخرى بسبب هذا التدخل
الــذي ضــرب باختيارهم ّالديمقراطي عرض
الحائط؟ هل سيرفض املثقفون تلك الفاشية
الفاضحة أم أنهم سيصمتون أو ّ
يبررون ما
حدث بالدفاع عن «التنوير»؟
(شاعر من مصر)

بتنظيم من «جامعة برلين الحرّة»ُ ،تقام ورشة افتراضية باللغة اإلنكليزية عند
الثالثة من مساء األربعاء ،الخامس والعشرين من الشهر الجاري ،تحت عنوان تأطير
النصي ما قبل الحداثة باللغة العربية،
السرد :وجهات نظر جديدة حول اإلنتاج
ّ
يديرها األكاديميّان يوهانس ستيفان وبياتريس غروندلر.
في «مكتبة مصر الجديدة» بالقاهرة ،تقام يوم السبت المقبل  28تشرين الثاني/
يقدمه الباحث
نوفمبر الجاري حلقة جديدة من برنامج الرواق الفلسفي الذي
ّ
والكاتب المصري عماد العادلي .يهدف البرنامج إلى تقديم الفكر الفلسفي وأبرز
تياراته من خالل معطيات بسيطة من الحياة اليومية ،ويعتمد مشاركة الجمهور
من خالل منهجية التوليد السقراطي وتطبيقها على القضايا الراهنة.
حتى الخامس من كانون األول /ديسمبر المقبل ،يتواصل المعرض الجماعي الذي
يُ ّ
سكرة بالقرب من تونس العاصمة .يشارك
نظمه «غاليري كاليسرتي» في ضاحية ُ
في المعرض ستة فنانين من أجيال مختلفة ،هم :رشيدة عمارة ،وزياد األصرم،
وماجد زليلة ،وعلي رضا ،وعدنان حاج ساسي ،وكمال عبد اهلل.
ّ
تنظم «مؤسسة جان مونيه» الفرنسية يوم غد اإلثنين ندوة افتراضية بعنوان
الصحافي األوروبي :بين األسطورة والواقع يشارك فيها كل من إيزابيل أوري
ّ
تفكك االتحاد
وريشار فيرلي .بحسب تقديم الندوة ،ينطلق الحوار من مخاوف
األوروبــي بسبب أزمة كورونا ،ويناقش دور الصحافي في انتماءاته هل هي
ُقطرية أم أوروبية؟

